شعبة :الدراسات األمازيغية
ⵏⵉⵡⵉⵔⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵔⴱⴰⵜ
ⵏⵉⵖⵉⵣⴰⵎⵉⵜ

وحدة األنثروبولوجيا االجتماعية

Module : Anthropologie sociale
ⵜⵣⵓⴽⴽ ⵙⵉⵜ Semestre : S4 ⵜⴰⵏⵖⵔⵉⵜ :
الموسم الجامعي1212-1212:

ⵜⵏⴰⴳⴼⴻⵏⵙⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⵉⵡⵏⵜ:
ⵜⵏⵓⵎⴰⵏⴰⵜ

Module : Anthropologie
Sociale

المحاضرات
السنة الجامعية2020-2021 :
ذ .اليماني قسوح

1

مدخل:
تقديم الوحدة وأهدافها وكيفية االشتغال والتقويم:
-

أوال :تقديم المادة؛ األنثروبولوجيا االجتماعية.
االنطالق من عنوان المادة والمفاهيم المهيكلة لها ،وتحديد أهميتها وقيمتها العلمية

-

-

ثانيا :منهجية العمل واالشتغال؛
المزاوجة بين النظري المقدم من قبل األستاذ ،والبحث الذاتي من خالل تكليف الطلبة إنجاز العروض
والبحوث في البيبلوغرافيا ذات الصلة بالمادة ومناقشة قضايا ومواضيع ومفاهيم ومنهجيات وبيبلوغرافيا
مرتبطة بها.
ثالثا :التقويم؛ سيتم بناء على معايير :المواظبة في الحضور ،والمشاركة البناءة في النقاش،
وإنجاز العمل الموكول بكل طالب/ة :قراءة في كتاب ،انجاز بحث حول موضوع معين ،وتقديم عرض
بصدده ،إضافة إلى التقويم النهائي.

مرامي وحدة األنثروبولوجيا االجتماعية وأهدافها:
-

يروم هذا المدخل تعريف الطالب باألنثروبولوجيا االجتماعية من خالل تقديم التعاريف
اإلجرائية المختلفة وتطورها؛
التعريف بالعناصر والمفاهيم والمصطلحات األساسية ذات العالقة باألنثروبولوجيا
االجتماعية؛ ومراحل تطورها ومدارسها ،وأهدافها؛ (الفصل األول)
االشتغال على نصوص نظرية ،ذات الصلة بمضامين الوحدة ،من خالل قراءتها وتحليلها
واكتشاف قيمتها العلمية؛ (الملحق)
االنتقال من النظري الى التطبيقي ،من خالل اختيار نماذج من األبحاث والدراسات التي
موضوعها يهم المجتمع األمازيغي وبنياته التنظيمية؛
التعرف على التنظيم االجتماعي التقليدي للوسط المجالي الذي ينتمي إليه الطلبة ،أي؛ الريفين
األوسط والشرقي ،مستوياته ،وتحوالته ،والتنظيم االداري الحالي لهذا المجال (الفص الثاني)
إدراك الطالب أهمية األنثروبولوجيا االجتماعية وقيمتها المعرفية والمنهجية في الدراسة
والبحث العلميين؛
اكتشاف الطالب نفسه القيمة واألهمية العلمية في الدراسات واألبحاث النظرية والميدانية
المنجزة ،من خالل تقديم عروض وتقارير وقراءات وملخصات في المنجز منها؛ وفي هذا
الصدد ،يتعرف على تقرير حول األنشطة االقتصادية الممارسة من قبل ساكنة الريفين
األوسط والشرقي (الفصل الثالث)
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الفصل األول :التعريف النظري باألنثروبولوجيا االجتماعية ونشأتها
وتطورها وأهدافها

أوال:

تعريف األنثروبولوجيا االجتماعية؛

بأنها :دراس ة الس اوج االجتماعذ التّ يتّيت لذ العادة ش
تعرف األنثروبولوجيا االجتماعية ّ
ّ
بناء اجتماعذ ونظم اجتماعية مث األس رة ،ونس ا الارابة ،والتنظيم الس ياس ذ ،واتجراءان الاانونية،
والعبادان الدينية ،وغيرها .مثاما تدرس العالقة بين هته النظم س واء لذ المجتمعان المعا رة و
لذ المجتمعان التارييية ،التذ يوجد لدينا عنها معاومان مناس بة من هتا النوع ،يم ن معها الايام
بمث هته الدراسان.

نمي بين عبارة ثاالة وعبارة
ولتلج ،لمن الض رورّ لذ دراس ة اتنس ان و عمال" ،ن ّ
مجتمع المرالاة لها .لالثاالة – ما لذ تعريفاتها – هذ طرياة حياة ش ع ماّ ،ما المجتمع لهو
معين ة .وبعب ارة بس ط:
ت تّ منظّم لع دد من األلراد ،يتف اعاون ليم ا بينهم ويتبعون طريا ة حي اة ّ
المجتمع مؤلّف من ناس ،وطرياة ساو هم هذ ثاالتهم.
المؤس سان واألنظمة االجتماعية ،دوان نالعة لرغراا الو فية ،ما ّن
تعد ت نيفان
وهنا ّ
ّ
المؤس س ان ،تس اعد لذ االهتداء ل
التعميمان بالنس بة لاعالقان المتداياة والمتبادلة بين النماتج و ّ
مشوشة وغامضة ،ولذ يادة الفهم الحاياذ لاعمايان االجتماعية.
نوع من النظام وسط وضاع تبدو ّ
ولذ الوقن تات" ،يعتمد هتا الفهم عا دراسة النسا ال اّذ التّ يؤلّف النظام االجتماعذ ج ءاً من".
ويض ّم هتا النس ا ثالثة عنا ر متمّي ة ،هذ ش ي ّيان األلراد التين يؤلّفون المجتمع ،والبي ة
يتعين عا المجتمع ن ي ّيف حي ات " وثا الت " معه ا ،و يي اًر المجموع ة ال اما ة من
الطبيعي ة التذ ّ
الفنية الال مة لامعيش ة ،التذ تض من اس تمرار بااء المجتمع عن طريا نااها من جي ل
الوس ا
ّ
جي .

عا هتا الش بين اتنسان
ول ن ،ه يم ن ن نف
تّ ثاالة؟ ليس الس اوج االجتماعذ لذ الواقع س او اً ثاالياً؟
مما هذ امثا اتنس ان و
اتنس ان ،هذ اتنس ان نفس " ثر ّ
نسميها مجتمعان ؟
نجمن عن ارتباط" بت تّالن ّ

حيوان اجتماعذ ،واتنسان مياوا
لم نر ّن الحاياة ال برى لذ دراس ة
نظم" ،و حت األش ياء المادية التذ

لالنظام االجتماعذ تن ،هو التعبير التانذ األنثروبولوجذ التّ يد ّ عا المظهر األس اس ذ
لذ حياة الجماعة اتنس انية ،وهو يش م النظم التذ تؤلّف طا اًر ألنواع الس اوج جميعها ،س واء ان
لردياً و اجتماعياً.
ّن الاغ ة والحي اة االجتم اعية المنظّمةّ ،ودتا اتنس ان بأدوان لنا الثاالان ،مهما باغن من
التعايد ،والمحالظة عا تراثها ب ورة غير يجابية .وعمان الحياة االجتماعية يض اً عا جع
وتمن المحالظة
اتنس ان لذ حاجة ل ر اجتماعذ ،يفوا لذ ثروت" ما تحتاج لي" الحيوانانّ .
عا المجتمعان البش رية ،بتدري جيا متالحاة من األلراد .ولتا انن المجتمعان ،هذ نفس ها،
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ح ياة الثاالة.

وبناء عا تلج ،تهدف دراسة األنثروبولوجيا االجتماعية ل تحديد العالقان المتبادلة بين هته
النظم ،سواء لذ المجتمعان الاديمة التذ تدرس من يال آثارها المادية والف رية ،و لذ المجتمعان
الحديثة والمعا رة ،التذ تدرس من يال المالحظة المباشرة لمنج اتها وتفاعالتها اليا ة والعامة.
ثانيا-نشأة األنثروبولوجيا االجتماعية وتط ّورها:
ة ،بدراس ة المجتمعان
يع ّد اهتم ام األنثروبولوجي ا عامة ،واألنثروبولوجيا االجتماعية يا
ساسياً من لاسفة عام األنثروبولوجيا و هدالها،
اتنس انية ،وعا المس تويان الحضارية الة ،منطاااً
ّ
وال س ّيما دراس ة س الي حياة المجتمعان المحاية ،ل جان دراس ان ما قب التارير ،ودراس ان
يمي األنثروبولوجيا من العاوم اتنسانية االجتماعية األيرى ،وال
الاغان والاهجان المحاية .وهتا ما ّ
سيما عام االجتماع.
ّ
ف عام األنثروبولوجي ا االجتم اعي ة ب ّأن " عام ح دي العه د ،ال ب من ثر العاوم
ويو
لامرة األول لذ عام 0891
االجتماعية حداثة .لاد اس تيدم م طا االنثروبولوجيا االجتماعية ّ
عندما ّرمن جامعة ليفربو لذ بريطانيا السيد :جيمس لري ر ومنحت" لا األستات.

ومم اّ ي د ّ عا حداثة هتا العام التّ يدرس الجان الطبيعذ التطبياذ ،من البن االجتماعية،
تل ج االيتالف ال تّ م ا ي ا ق ا م اً بين عام اء االجتم اع حو ه ته التس مي ة :األنثروبولوجي ا
متعددة س همن لذ نش و "
مر بمراح
ّ
االجتماعية .ول ن عا الرغم من حداثة هتا العام ،لاد ّ
حد بعيد ،بدءاً من الارن الثامن عشر وحت الوقن الحاضر.
وتطوره واست ما عنا ره ل
ّ
ّ

خط زمني يمثل مراحل التطور التاريخي لألنثروبولوجيا اإلجتماعية:
اآلن
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مرحلة التأسيس:

برونسيالف مالينوفسكي

التكوين
مرحلة
والنظرية مع
التأكيد على العمل الميداني

مرحلة
التطور والتقدم
في الدراسات
االنثروبولوجيا
االجتماعية

من خالل :مجااالي اإلثنواراايااا
وعلم األعراق إلى الماادرسااااااااة
األمريكيااااة اي االنثروبولوجيااااا
بينمااا تنوع علم االنثروبولوجيااا
االجتمااعي اي أوروبا من خالل
تغيير مبادئ النسااا االجتماعي
مسااااااااااتااااوحاااايااااا أاااااكااااار ماااان
نظرية البنيوية لـااااااااااااكلود لي ي
شتراوس وماكس اولكمان

 _0القرن الثامن عشر :

مرحلة البدايات األولى
مرحلة تغيرات في كل من األسلوب

مرحلة تتشعب
االنثروبولوجيا االجتماعية

2082

القرن 20عشر

البوادر األولى مع كل من:
ادوارد بيرنت تايلور وجيمس جورج فريزر،
عام  ،1781والعامل االمريكي بواز الذي اخذ باالتجاه
التاريخي في دراسة الثقافات االنسانية
محاوالت رسم صورة عامة لتطور الثقافة
وضع مجموعة من االساسات في تأسيس مفهوم الثقافة في
االنثروبولوجيا

مرحلة التمهيد
لظهور
األنثروبولوجيا
االجتماعية من
خالل الدراسات
حول البني
االجتماعية
وأنساق القيم
السائدة فيها

دراسة نشأة المجتمعات االنسانية

مرحلة القرن الثامن عشر :التمهيد لظهور االنثروبولوجيا االجتماعية:

تعد الدراس ان التذ جرين لذ الارن الثامن عش ر حو األبنية االجتماعية ،و نس اا الايم
ّ
مادمتها
لذ
ان
و
االجتماعية.
األنثروبولوجيا
لظهور
دن
مه
التذ
ان
اس
ر
الد
هم
من
ليها،
دة
الس ا
ّ
ّ
ّ
روح الاوانين التّ لّف" مونتس ي و عالم االجتماع الفرنس ذ ،والتّ ّ د لي" ّن المجتمع
تا
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البش رّ وما يحيط ب" ،يت ّون من مجموع نظم مترابطة ،بحي ال يم ن لهم الاوانين عند ّ ش ع
من الش عو  ،الّ تا درس ن العالق ان التذ تح م ه تا النظ ام و تاج ،بم ا ليه ا البي ة والحي اة
مي الفياس وف الفرس ذ مونتس ي و بين
االقت ادية ،والس ان والمعتادان واأليالا الس ا دة ،حي ّ
ّن المجتمع تات " وم ا
البن اء االجتم اعذ والنظ ام الايمذ ،عا الرغم من العالق ة بينهم ا .و وض
وظيفياً ،وبالتالذ ال يم ن لهم الاانون العام
يحيط ب" ،يت ّون من نظم يرتبط بعض ها ببعا ارتباطاّ
ّ
ثم دراس ة عالقة
لدى ّ ش ع من الش عو  ،الّ تا درس نا العالقان بين هته الاوانين اّها ،ومن ّ
الطبيعية والحياة االقت ادية ،وعدد الس ان واألعراف والتااليد الس ا دة و التذ
تاج الاوانين بالبي ة
ّ
انن سا دة.
يعد و من رى ض رورة نش اء عام
ول ن س ان س يمون عالم االجتماع الفرنس ذ يض اًّ ،
مهمة عاماء االجتماع ال
لامجتمع ،واقترح نش اء عام وض عذ لاعالقان االجتماعية .واعتبر ّن ّ
تات ر عا دراس ة المفاهيم والت ّوران االجتماعية لحس  ،لواّنما يج ن تش م تحاي الوقا ع
والحاا ا التذ تع ّ ها.
لواتا ان س يمون لم يا د تماماً نش اء عام األنثروبولوجيا االجتماعية لواّنما ق د يجاد عام
وعية ،ل ّن تلج تحاّا لعالّ بجهود تاميته
ياص يدرس النظم االجتماعية وعالقاتها دراس ة موض
ّ
وغسن ونن .

هتا لذ لرنس ا؛ ّما لذ ن اترا ،لاد ظهرن دراس ان تمهيدية لعام األنثروبولوجيا االجتماعية ،وال
سيما بحا داليد هيوم وآدم سمي حي انظر ل ّ مجتمع نسانذ عا ّن" نسا طبيعذ ين ّشأ
ّ
من الطبيع ة البش ري ة ،وليس عن طريا التع اق د .ول تل ج انتش رن مف اهيم جديدة ،مث  :األيالا
بد من اس تيدام
الطبيعية والدين الطبيعذ .واعتبر المجتمع ( ّ مجتمع نس انذه ظاهرة طبيعية ،ال ّ
المنهج التجريبذ واالستا ار ذ ،عند دراست" بدالّ من المناهج العااية الفاسفية.
دي ة بوادر االهتم ام ب المجتمع الب دا ذ ،اعتم اداً عا رحالن
وظهرن لذ ه ته المرحا ة التمهي ّ
متوح
االس ت ش اف لوثار والمتاحف والم ادر الميتافة .وقد انظر ل اتنس ان البدا ذ عا ّن" ّ
المتادم .ويير مثا
لذ مجتمع" ،وهمجذ لذ س او ات" ،يتناقا ّاية مع نس ان المجتمع
المتمدن و ّ
ّ
در ح ام اً ع ام ة وغير
عا تل ج ،م ا تب " جون لوج عن الهنود الحمر لذ مري ا ،حي
دقياة ،عن هته الشعو البدا ية.
س اس ذ
واليال ةّ ،ن عاماء الارن الثامن عش ر ولالس فت" ،مهما ت ن آراؤهم ،مهّدوا بش
لظهور عام دراس ة األنثروبولوجيا االجتماعية ،وتلج نتيجة الهتمامهم بالنظم االجتماعية من جهة،
واعتبارهم المجتمعان اتنس انية نس اقاً طبيعية ،لذ طار الطبيعة البش رية من جهة يرى يج ن
ت درس من يال المن اهج التجريبي ة ،عا الرغم من ّن دراس ان هؤالء المعنيين ان ن بعي دة عن
طبيعة هته المناهج ،و انن تعتمد عا التحاي ال ورّ (الش اذه.

 -2مرحلة البدايات االولى ؛ أواخر القرن التاسع عشر:
يعد الن ف الثانذ من الارن التاس ع عش ر ،لترة نش وء األنثروبولوجيا عام معترف ب" .وقد
ّ
وحددن معالم"
س هم لذ تلج
دور العديد من الدراس ان وال ت التذ بحثن لذ هتا العام ّ
األس اس ية ،وال س ّيما مؤلّفان ّ من تاياور و ما اينان لذ ن اترا ،و بالولين لذ س ويس را ،حي
ورة منهجية منظّمة ،من يال
اهتم هؤالء بجمع المعاومان عن الش عو البدا ية ،و بر وها ب
ّ
دراس ة النظم االجتماعية ،ولذ حدود األبنية االجتماعية لهته المجتمعان ،وليس لذ حدود الفاس فة
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وعام النفس .لوضعوا بتلج سس عام األنثروبولوجيا االجتماعية.

لس ر ما اينان مثال :تحريم واج المحارم لذ بعا هته المجتمعان البدا ية نظام ال واج
لاد ّ
األ س وجامذ  ،اس تناداً ل ظواهر اجتماعية و عاا د يا ة بتاج المجتمعان ،رالض اً رجاع" ل
س با بيولوجية و نفس ية .ما ّن طرياة ال واج التذ تتمثّ لذ عماية يطف العروس ،لم تس تند
ل نظريان نفس ية و لاس فية ،لواّنما ترجع ل عادان متر ّس بة من الماض ذ لذ ممارس ة الس بذ
واالغت ا .
ولم ي ن رواد األنثروبولوجيا االجتماعية لذ الارن التاسع عشر ،يستيدمون الدراسان الميدانية،
تعد هته المرحاة لترة نش وء هتا
ب اعتمدوا عا قوا الرحالة والمس ت ش فين ورجا اتدارة .ولتلجّ ،
تعد من الر ا األس اس ية
ألن الدراس ان الميدانية ت التطبياية ّ
العام ،وليس ن لترة مال" ونض ج"ّ ،
ومنهجيت".
لت ام هتا العام ،بطبيعت"
ّ

تمي ن هته المرحاة بظهور مدرستين متداياتين ،هما :النشو ية والتطورّية .ويعود تداياهما
وقد ّ
ِ
التطور لذ ّ نظام
عماية
ل ّن العالم األنثروبولوجذ ،و العالم االجتماعذ عندما ياوم بتفس ير ّ
ّ
بد ن يعمد ل تحديد نشأة هتا النظام ،وتلج بالعودة ل
اجتماعذ ،من الماض ذ ل الحاضر ،ال ّ
المجتمعان البدا ية لدراس تها واس تيالص فاتها وعالقاتها ،باعتبارها تمثّ التارير المب ر لاجنس
البشرّ.

وتعدد ال وجان و والً ل
مثا تلج :نش أة األس رة وتطورها من حي اتباحية الجنس يةّ ،
ثم ل األ  .وهته العودة ل الشعو البدا ية ،ال
وحدانية ال وجة .و تلج االنتس ا ل األم ومن ّ
تات ر عا األنثروبولوجيا لحس  ،ب تشم سا ر لروع المعرلة اليا ة بالعاوم اتنسانية.

تطور الحياة
وقد تأثّر رواد هته المدرس ة ،ولذ ّ
مادمتهم دوارد تاياور بنظرية داروين  ،لذ ّ
الطبيعية لا ا نان البش رية ،وتس تند هته النظرية ل ّن العنا ر المر ّبة لذ الحض ارة اتنس انية،
ّ
تطور النظم
عا
ح
ينس
ما
وهتا
دة،
ا
المع
ياء
األش
ل
يطة
البس
ياء
األش
من
ار
ر
تم
باس
تتط ّور
ّ
ّ
االجتماعية.

بأن" الرج التّ نادى
ويرتبط اس م داروين عا األق ّ لذ تهان عامة المثافين لذ العالمّ ،
حد الاو بانحدار البش ر من الاردة العايا.
متحديا ل رة الياا ،وته لذ تلج ل
التطور
بنظرية
ّ
ّ
ّ
ول ّن الحاياة ثر تعايداً من تلج ،حس تعبير األس تات ريس تولر بو ر  .لام ي ن داروين هو
ور
مؤس س تاج النظرية ،ت س با" ليها عدد بير من العاماء الطبيعيين التين انوا يرون ّن
ّ
واحد بس يط ّ ،ن هته األش ا لم تياا ياااً مس تاالا
تطورن اّها عا ش
ّ
الحياة الميتافةّ ،
ومتمي اً ّ منها عن اآلير.
ّ

األنواع بس بعين س نة عا
وقد انتش رن هته األل ار قب ظهور تا داروين عن
األق ّ  .و ان ّ م ا لعا " داروين  ،هو ّن " ق ام بتجميع تا ج األل ار واآلراء المبعثرة والمتن اثرة،
التعما .ومن هنا س اعد تا
وتحاياها بطرياة منهجية ،ليها قدر بير من محاولة الفهم و ّ
األهم من تل ج ،هو ّن ال ت ا يا ّدم نظري ة
التطور وترس ييه ا .ول ّن
األنواع لذ توطي د ل رة
ّ
ّ
التطور ،ووض ع لذ تلج مبد ه الش هير عن االنتيا
متماس ة عن الطرياة التذ حد ليها
ّ
لس ر ب" اس تمرار بعا األنواع لذ الحياة ،وايتفاء بعض ها اآلير لذ معر تها
الطبيعذ التّ ّ
ال برى و راعها من ج الحياة.
 ،الّ ّن" ان مفيداً لرنثروبولوجيين .ولذ تلج

وعا الرغم من ّن" مبد بيولوجذ لذ األ
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ياو األس تات لفريد روبر وهو من بر عاماء األنثروبولوجيا المعا رينّ :ن هناج نوعاً من
عدم التناس بين اتس هام المحدود التّ س هم ب" داروين لذ العام ،والتّ ينح ر لذ وض ع مبد
االنتيا الطبيعذ وتجس يده ،وبين ّ تلج التأثير الها التّ تر " تأس يس المبد البيولوجذ عا
و األش ياء.
العام ال اّذ  .لاد دلع هتا المبد عاماء الارن التاس ع عش ر ،ل البح عن
المجتمع والعا اة والدين ،وما
الحضارة ،و
الاغة و
وظهرن بتلج تابان ثيرة تتناو
األنواع.
ل تلج بالطرياة نفسها التذ تناو بها داروين مش اة

معينة :الدين والعا اة ،والنس  ،واعتبروا ّن
ولتلج رّ العاماء
التطوريون ،عا موض وعان ّ
ّ
مرن بها
الحض اران البدا ية المعا رة ،تمثّ ش واهد دالّة عا مراح
التطور االجتماعذ التذ ّ
ّ
المتادمة.
الحضارة الحالية
ّ
جداً ،وال س ّيما ع ور ما
ثمة عوبان قاباتهم ،لذ دراس ة
التطور لذ الع ور الاديمة ّ
ول ن ّ
ّ
قب التارير ،لعمدوا ل دراسة عام اآلثار و التيمين وااللتراا من ج ثبان نظريتهم.
اسية
ولذ الربع األيير من الارن التاس ع عش ر ،اس ت م األنثروبولوجيون وض ع العنا ر األس ّ
لعام األنثروبوجيا االجتماعية ،عندما قام بعض هم بت نيف المجتمعان البش رية عا س س بنيتها
تمي األنثروبولوجيا االجتماعية
االجتماعية ،وليس عا س س ثاالاتها لحس  .وهتا ما ّدى ل
ّ
ييتص بالعالقان
عن األنواع ت األقس ام األيرى من األنثروبولوجيان  ،و ب موضوعها بالتالذ،
ّ
االجتماعية وليس بالظواهر الثاالية.

امتد منهج دراس ة األنثروبولوجيا ل الدراس ان الميدانية .واعتبرن الدراس ة
واس تناداً ل تلجّ ،
تحو
التذ ق ام به ا الع الم االن ي ّ ه ادون عا منطا ة مض ا ا تورليس مع بعثة عامية ،ناطة ّ
رسين مرين ساسيين :
ساسية لذ تارير األنثروبولوجيا االجتماعية ،حي
ّ

ولهما :النظر ل األنثروبولوجيا االجتماعية ،عا ّنها عام يحتاج ل تي ّ ص ام .
يسياً لذ هتا العام .
وثانيهما :اعتماد الدراسة الميدانية منهجاً ر ّ
ومع ّن مورغان و بوا س باا هادون لذ دراس ة بعا قبا الهنود الحمر ،وبعا قبا
يحدد ساسيان منهج األنثروبولوجيا االجتماعية ،ويجت بعا
األس يمو ،لاد استطاع هادون ن ّ
العاماء ل ميدان هتا العام الجديد ،بعدما تياّوا عن ايت ا اتهم األ اية و بحوا من ّمة
اً لذ
األنثروبولوجيا االجتماعية لذ الارن العش رين ،من مثا  :العالم ريفر التّ ان متي ّ
عام النفس ،والعالم سايجمان التّ ان متي ّ اً لذ عام األمراا .ب ّن هادون نفس" ،تياّ
وتحو ل األنثروبولوجيا االجتماعية.
عن تي ّ " األ اذ لذ الحيوانان البحرية
ّ
وه تا ،مثّ الارن التاسع عشر نشأة األنثربولوجيا االجتماعية ،لوان انن ورتها غير ناضجة
وتحتاج ل ال ثير من جهود العاماء ولفترة من الوقن ليس ن ق يرة ،حي بد ن عنا ر ورتها
تست م وت دهر لذ نهاية هتا الارن والن ف األو من الارن العشرين.

 -3مرحلة التأسيس واالنشار والتطور والتقدم :القرن العشرون؛
و ان األنثروبولوجيا مع بداية الارن العش رين ل مرحاة التي ّ ص بدراسة البن االجتماعية
مادمتها الدراس ة
لامجتمعان ،وال س ّيما المجتمعان الاديمة ،حي ا دادن الدراس ان الميدانية ،ولذ ّ
التذ قام بها األن اي ّ راد ايف براون عا س ان يايج البنغا  ،والتذ اعتبرن المحاولة األول
لفحص النظريان االجتماعية بالعودة ل مجتمع بدا ذ .و تلج دراس ة مالينولس ذ لس ان ج ر
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لمدة ربع س نوان ،واس تيدم ليها لغة هالذ هته الج ر .ل ان بتلج ّو نثروبولوجذ
التروبوبرياند ّ
تتبع ع اداتهم وتا الي دهم ،وتحاي
يتم ّ ن من لهم حي اة الن اس وعالق اتهم االجتم اعي ة ،من يال ّ
مدلوالتها االجتماعية.

األو من ه تا الارن ،ع ف الب احثون األنثروبولوجيون عا جمع الوث ا ا التذ
ليال الربع ّ
يحتاجون ليها من ج ثبان ظاهرة االقتباس بين الثاالان الميتافة .ويالحظ ّن العام التارييذ،
من وجهة نظر تارير الطرياة األنثروبولوجية ،احت ّ م ان ال دارة لذ دراس ة المجتمعان ،حت لذ
المح اوالن المب تول ة تثبان ظاهرة االنتشار الثقافي ،الناجمة عن االحت اج بين الش عو  .ويعود
ييي ة لذ لهم العوام الثا الي ة
همي ة البي ان ان الت ار ّ
جي داً ّ
تل ج ل ّن هؤالء الب احثين ،انوا ي در ون ّ
الدينامية.
بحن لرنثروبولوجيا االجتماعية لروع مس تااّة
ّما لذ الربع الثانذ من الارن العش رين ،لاد
تدرس لذ الجامعان األوروبية ،وال س ّيما لذ الجامعان البريطانية .وانتش ر تطبيا منهج الدراس ة
ّ
المي دانية نتيجة لتأثير عام مالينولس ذ التّ بد منت عام  ،0821بتدري األنثروبولوجيين عا
الايام بالدراسان الميدانية.

وطور مناهج".
ولذ عام  ،0831عاد براون تنظيم معهد األنثروبولوجيا لذ جامعة سفوردّ ،
جهود مالينوس ذ و براون وتالمتتهما من توّ اليبرة لذ الدراس ان األنثروبولوجية
وبفض
متعددة عا مجتمعان غيرة لذ لريايا :د ارس ة نظم الارابة والطاوس
الميدانية ،جرين دراس ان ّ
والس ياس ة ،و حد المعهد الدولذ األلرياذ لذ جامعة س فورد ،و درن عن" مجاّة متي ّ ة لذ
عام األنثروبولوجيا االجتماعية.
المتادمة ،لذ النصففف الثاني من القرن العشفرين،
وتابعن األنثروبولوجيا االجتماعية دراس اتها
ّ
مماّ دى ل اتّس اع هته الدراس ان وا دهارها ،وبالتالذ ل التاار بين األنثروبولوجيا االجتماعية
وتم اعتماد تطبيا المنهج التجريبذ بدالً من المنهج الماارن ،حي يس تند
واألنثروبولوجيا الثااليةّ .
ّ ب اح نثروبولوجذ – لذ تطبيا المنهج التجريبذ – ل نت ا ج دراس ة ب اح آير لمجتمع
ّحة هته النتا ج من يال قيام" بدراس ة مجتمعان يرى .وبتلج،
معين ،وياوم بدوره بالتأ ّ د من
ّ
ب الفرض ّي ان المتفا عايه ا مب اد اً ع ام ة لذ نه اي ة األمر ،و مع ارف مت داول ة لذ مج ا
ت
األنثروبولوجيا االجتماعية .وهتا ما ع ّ من عام األنثروبولوجيا لذ الع ر الحدي .
ثالثا -أهداف األنثروبولوجيا االجتماعية :
 -0تحديد نماذج عالية لألبنية االجتماعية:
ّن التو ّ ل نوع من الت نيفان والنماتج لربنية االجتماعية،
ع دم اتّف اا العام اء عا ه ته النم اتج من جه ة ،ولع دم وجود م
األنثروبولوجيا االجتماعية من جهة يرى .هتا باتض الة ل المش اة
عدم وجود الدراسان الميدانية الشاماة لامجتمعان اتنسانية جميعها ،عا
من العاماء الو و ل تلج الهدف.

يعد م اًر عباً بالنظر ل
ّ
طاح ان ع المي ة لمف اهيم
األس اس ّية ،التذ تتمثّ لذ
الرغم من محاوالن ال ثير

لاتنس ان وحده -من بين المياوقان – يتمتّع ب م انية تطوير س او " الم تس وناا" بالتعاّم،
مما تتّ ف ب" األش ا
ومؤس س ات" االجتماعية ،تتّ ف
و ّن نظم"
ّ
بالتنوع وبدرجة من التعايد بر ّ
ّ
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االجتماعية ألّ نوع آير من نواع الحيوان.

ول تل ج نج د ّن المنطاا المنطاذ لم ا يجرى من بح ا حو المجتمع ،هو دراس ة نظم ة
ومما يس ه المش اة بعا الش ذء ،اعتبار
اجتماعية ّ
معينة واعتبار ّ منها وحدة مت اماةّ .
متمي ة عن المجتمعان ،ت يم ّ ننا تلج من تجاه المدى الواسع لاليتاللان الفردية
األنظمة يانان ّ
لذ التعبير عن نماتج النظام ،ومن التر ي عا النماتج نفسها وعالقاتها المتبادلة .بيد ّن المش اة
مهمة لاباح هذ التحاّا من النماتج وطبيعتها.
تظ ّ معاّدة بما لي" ال فاية ،و ّو
ّ

ّن ال ورة التذ يرس مها باح النظام االجتماعذ اّ" ،تت ّون من عنا ر يجمعها واحدة
تتجمع ل دي " عن ت ّيفه ا
واح دة ّ ،من النم اتج ال دايا ة لذ تر ي النظ ام ،ومن المالحظ ان التذ ّ
وعالقاتها المتبادلة ،ما تت ّشف ل " لذ ثناء ممارسة الناس الفعاية لها .وال يستطيع العضو العادّ
لذ ّ مجتمع ،ن يس اع د الب اح لذ ه تا العم  ،ت م ا من ح د ي درج ّن النم اتج التذ تنظّم
التف اعالن االجتم اعي ة ،تش ّ نظاماً الّ لذ حالة المجتمعان التذ باغن درجة عالية من التعايد
والت ّمن ،المجتمعان لذ ال ين وبالد اتغريا لذ الع ور الاديمة ،و وروبا الحديثة.
ولما ان اتنس ان قاد اًر عا التفاهم مع مثال" بواس طة ش ا الاغة الرم ية والمفاهيم ،لهو
ّ
من المبانذ االجتماعية األساسية بنيان األسرة .لواتا
وحده التّ استطاع ن يوجد نواعاً ال تح
نظرنا ل حياة الجماعة لذ ّ نوع من نواع ما دون اتنس ان من ال ا نان الحيوانية ،وجدنا ّن
جي من جيالها
ألن
مبانيها االجتماعية ثر رتابة من المبانذ اتنسانية ،وبالتالذ يم ن توقّعها ّ
يتعاّم الساوج المشترج بين معا ري" جميعهم ،بينما يبنذ اتنسان عا تجار ّ من سبا".
وقد نفا العالم راد ايف براون ثالثين عاماً لذ الدراس ة ،لاو و ل بعا النماتج العامة
لربنية االجتماعية .وبفض جهوده وجهود عاماء آيرين ،ب هناج اتفاا ش ب" عام عا بعا
األمة والمجتمع.
النماتج األساسية لابناء االجتماعذ ،مثا  :العشيرة ،الابياة ،الدولةّ ،

ويعد تلج
واس تطاع هؤالء العاماء تحديد األش ا األس رية الر يس ة ،لذ المجتمعان اتنس انيةّ .
التنوع الماحوظ لذ
يطوة ه ام ة نحو الو
و ل الاوانين االجتم اعي ة ،التذ يترتّ عايه ا تل ج ّ
األبنية االجتماعية الميتافة ،وما طاا عاي" ا طالحاً :الدراسان المورلولوجية.
-2تحديد مظاهر التداخل والترابط بين النظم االجتماعية:
همية اس تيدام المنهج ال اّذ ت المت ام لذ الدراس ان األنثروبولوجية ،لذ تحايا تلج
تبدو ّ
اله دف ال تّ يتمثّ لذ تح دي د الت أثير المتب اد بين النظم االجتم اعي ة ،التذ ت دي لذ نط اا البن اء
ار ال دراس ة
ويهتم العام اء اليوم ،به تا اله دف ،ت ال يوالاون عا اقت
االجتم اعذ الواح د.
ّ
بد من التحاي لا ش ف عن الوظا ف
فذ لحس
األنثروبولوجية عا الجان الو
 ،لواّنما ال ّ
االجتماعية لانظم االجتماعية ،عن طريا تحديد التأثير المتباد ليما بينها.

وقد عرض ن مثاة ثيرة عن هتا الموضوع ،حي يطاا العالم براون عا الدراسة التذ ترمذ
ل تحايا تلج الهدف ا طالحاً :الدراس ة الفي يولوجية تميي اً لها عن الدراس ان اليا ة بالهدف
السابا الدراسان المورلولوجية.
المهم لذ
ّن مش اة حاياة األنظمة االجتماعية ،هذ مش اة لاس فية ثر منها مش اة عماية .و ّ
األمر هو ّن مرّ النم اتج االجتم اعي ة التذ تت ّيف بعض ه ا مع بعا ت ّيف اً متب ادالً ،وهو م ا
يتطور ويعم بارتباط مس تمر مع س ا ر عنا ر الثاالة،
ا طا عا تس ميت" بالنظام االجتماعذّ ،
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و ّن النماتج يج ن تت ّيف مع هتا النسا تماماً ما تت ّيف بعضها مع بعاّ .ما المجموع ال اّذ
يطور وس ا
لاثاالة ،ليج ن يت ّيف بدوره يض اً ،مع البي ة الطبيعية لامجتمعّ ،
ألن اتنس ان قد ّ
يتحرر من ثرها.
ثيرة
ومتنوعة لاسيطرة عا البي ة واستغاللها ،ول ّن" ال يستطيع بداً ن ّ
ّ

ولتلج ،يم ن الاو ّ :ن
جداً
نظام اجتماعذ ،هو ج ء من وحدة متناس اة مت اماة ،وس ع ّ
لذ مداها من النظام نفس "ّ ،ما العنا ر التذ تت ّون منها هته الوحدة ،لهذ متش اب ة ومتداياة .وال
يم ن لهم النظام االجتماعذ ،الّ تا درس لذ ض وء عالقت" بالوحدة المتناس اة ال بيرة ،التذ تض ّم
نموه وعما".
عنا ر يرى تظ ّ تفرا باستمرار حدوداً عا
ّ
وب تل ج ي ون عا الب اح – من وجه ة النظر الوظيفي ة  -ن ي أي ت لذ الحس ب ان ع اماين
س اس يين ياعبان دو اًر تبادلياً ولاعالً لذ هتا النظام االجتماعذ و تاج ،وهما :النموتج التّ يعرل"
األلراد ويؤثّر لذ س او اتهم من جهة ،والثاالة التذ ينش أ عاي" هؤالء األلراد ،والتذ تعن بتابية
تؤدّ
ألن األنظم ة االجتم اعي ة ال يم ن ن ّ
الح اج ان ال ّاي ة لامجتمع من جه ة يرى ،وتل ج ّ
وظيفتها ،الّ ج ء من المجموع ال اّذ لاثاالة.

-3تحديد عمليات التغيير االجتماعي :
تهدف الدراسان األنثروبولوجية االجتماعية ،ل تحديد ي ا ص التغيير االجتماعذ وعمايات"،
وس ط و
والتذ تحد لذ األبنية االجتماعية ،س واء تان
المعد الس ريع لذ التغيير و الم ّ
ّ
عد المت ّ
المعد البطذء.
ّ
اهتمن بدراسة ثر الحرو االستعمارية
وقد ال حظ براون ّن الدراسان اليا ة بتلج الهدفّ ،
عا النظ ام الاب ا اذ لذ لرياي ا وآس ي ا .ول ّن التغيير االجتم اعذ عماي ة معاّ دة ،متع ّددة الجوان
وميتافة العوام  .ولتلج ،لهذ عما لذ دراستها من حي الجمع بين عنا ر حضارتين ميتافتين.
التطور ،تس تا م ظهور ش ا جديدة من األنماط واألبنية االجتماعية ،ما تستا م
لعماية التغيير و
ّ
يضاً ،االنتاا من األش ا البسيطة ل األش ا المرّ بة.
لا ّ مجتمع طريات" اليا ة لذ الحياة ،والتذ يطاا عايها العاماء األنثروبولوجيون م طا
هم األدوان التذ يتع ام معه ا الب اح األنثروبولوجذ .ومثاما
الثا ال ة  .ويعتبر مفهوم الثا ال ة من ّ
ر اليطوة األول لذ جمع الحا ا ا عن األنم اط
هو الح ا لذ األبح ا العامي ة األيرى ،تنح
الثا الي ة الميتاف ة ،ويتطاّ ه تا من الع الم األثنولوجذ ،الاي ام ب أبح ا ميدانية لذ ما ن نا ية ،لوال
العم لذ نوع ميتافة من المجتمعان.

وتطور طرقها اليا ة لذ الحياة بما
تجمعان (مجتمعانه
وبما ّن ال ا نان البشرية تعي لذ ّ
ّ
يتالءم مع وض اعها اليا ة والعامة ،ل ّن لاثاالة هنا دو اًر بي اًر لذ عمايان التغيير االجتماعذ،
الف رّ والساو ذ.
تحدد عمايان التغيير االجتماعذ ،بطرياة
يتعين عا الدراس ان األنثروبولوجية ن ّ
ومن هنا ّ
تطور الظواهر االجتماعية
ال ش ف عن األنماط واألبنية االجتماعية الجديدة ،و تلج تحديد ّ
يفية ّ
المعماة.
البسيطة ،ل ظواهر اجتماعية مرّ بة ..وهتا يتطاّ الدراسان الميدانية المرّ ة ،و ّ
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رابعا :الم اهيم االساسية اي األنثروبولوجيا االجتماعية؛
-1م هوم البناء االجتماعي:
مفهوم محوري ،يعني أن االنثروبولوجي يفكر في المجمتع وليس في الثقافة ،كتكوين منظم
ألجزاء متعددة ،وأن واجب األول اكتشاف هذا النظام وتفسيره ،وهو يتكون من العالقات القائمة بين
االفراد ،وهي عالقات تنظمها مجموعة من الحقوق والواجبات المعترف بها.
يتك ّون البناء االجتماعي من عناصرررررر متشرررررابكة ،يت ّم التفاعل فيما بينها بشررررركل إيجابي (تبادلي
وتكرراملي ) .ولررذلررت يرتبط البنرراء االجتمرراعي برراألسررررررس التي تعمررل على تنظيم الحيرراة االجتمرراعي رة
والبيولوجية.
ّ
يعرّف "إيفرانز بريتشررررررارد" البناء االجتماعي بأنه " :نسرررررر اجتماعي يتميّز بدرجة معيّنة من
الثبات واالستقرار .ويتألّف من جماعات وزمر ،مثل :العشائر والقبائل واألمم ،تقوم ك ّل منها بتنظيم
عالقات األفراد الذين ينتمون إليها".
ّ
وواف "براون" على تعريف "بريتشرارد" ،ولكنه أضراف إليه بع العناصر ،كالعالقات التي
تجمع بين شررر صرررين أو أكثر ،مثال :نظام القرابة ،العالقات الثنائية كعالقة األب بابنه واألخ بأخته،
وكرذلرت عمليرات التمييز بين األفراد على أسرررررراال الدور االجتماعي ،كأدوار النسرررررراء أو الرجال أو
الزعماء.
ّ
وقررد ركز "براون" على العالقررات االجتمرراعيررة العررامررة التي تتكرّر فيهررا األنمررا االجتمرراعيررة
باسرررررتمرار ،والتي يتك ّون منها البناء االجتماعي .وربط للت كلّه بموضرررررون ءبات البناء االجتماعي
واستمراره ،من خالل االستقرار الديناميكي الذي يتغيّر بدرجات متفاوتة.
ويؤ ّكد "براون"ّ :
ّ
تتجسررررررد فيها تلت العالقات االجتماعية ،ليسرررررر هي
أن الحاالت الفردية التي
موضررون الدراسررة العملية للبناء االجتماعي ،إنّما هو السررلوم المتكرّر لعدد من األفراد ،والذي يمثلّ
نمطا ً اجتماعيا ً معيّناً ،وبالتالي يتك ّون البناء االجتماعي من هذه األنما مجتمعة.
أ ّما قاموال العلوم االجتماعية ،فيطرح ءالءة تعريفات للبناء االجتماعي ،كما يلي:
التعريف األول :يحر ّدد البناء االجتماعي بأنّه النمول المسررررررتق ّر للتنظيم الداخلي لجماعة ما .أي أنّه
يتضرررر ّمن مجموعة العالقات الموجودة بين أفراد الجماعة ،بعضررررهم مع بع من جهة ،والعالقات
الموجودة بين الجماعة وجماعة أخرى من جهة ءانية.
التعريف الثاني :يرتبط ب صررررائص الجماعات ونمال الثقافات .ويتك ّون من أجزاء يعتمد بعضررررها
على بعضها اآلخر اعتماداً متبادالً.
التعريف الثالث :يميّز بين نوعين من البناء االجتماعي ،حيث يقسم إلى:
 الزمر االجتماعية :التي تنقسررررم بدورها إلى زميرات صررررغيرة ،ومنها إلى وحدات أصررررغر منها.وتقسررررررم تلررت الزميرات (الوحرردات) إلى أفراد أو أعضررررررراء ،يتميّز ك ر ّل منهم عن اآلخر بو ررائف
اجتماعية يعمل على تحقيقها .وبوضع اجتماعي معيّن يحتلّه بين األفراد اآلخرين.
 النموذج الثقااي :أي ّأن كل نمول من النمال الثقافية ،يقسرررم إلى العناصرررر المك ّونة له ،كالثقافة
المرتبطرة برالعرادات الشررررررعبيرة ،أو النمرال الثقرافيرة المرتبطرة بالقيم واألعراف وأسرررررراليب التعامل
الم تلفة.
واستناداً إلى ما تق ّدم ،يمكن القولّ :
إن البناء االجتماعي يتّسم بال صائص التالية:
أ-يتك ّون البناء االجتماعي من أنما العالقات االجتماعية ،ولذلت ،ال يمكن مالحظته بشكل مباشر،
إالّ من خالل الصورة المحسوسة للعالقات االجتماعية بين األفراد أو الجماعات ،في مجتمع معيّن.
ب-البناء االجتماعي ،ك ّل متكامل أو نسيج متشابت األجزاء .وتع ّد دراسة أجزاء البناء االجتماعي
كلّها ،من أه ّم خصائص األنثروبولوجيا االجتماعية ،والتي تميزها من العلوم االجتماعية األخرى.
وللت بالكشف عن العالقات المباشرة وغير المباشرة ،التي توجد بين أي عنصر وأجزاء البناء
االجتماعي.
ً
ج-البناء االجتماعي مستق ّر وءاب نسبيّا ،إل ّ
إن من أه ّم شرو ه ،الحفا على تماسكه واستمراريته
فترات ويلة من الزمن .ولكن هذا االستمرار ال يقصد به الجمود ،بل االستمرار المتغيّر كما هي
الحال في استمرار البناء العضوي للجسم الحي.
وإلا كان علماء األنثروبولوجيا في الجيل الماضي ،قد بهرهم التن ّون الغريب في الثقافات التي
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تعرّفوا إليها ،ف امرهم الشر ّ
ت في إمكان التوصّل إلى تعميمات صحيحة بشأنها ،فال ب ّد من اققرار،
في هذا المقام ،أنّه يكاد يكون من المسررتحيل ،صرروم تعميمات عن سررلوم الجماعات البشرررية ،أي
عن الظاهرات االجتماعية والثقافية ،دون أن تكون هنام بع االسرررتثناءات الواضرررحة التي تشر ّ
ررذ
عن القاعدة العامة.
-1الوظي ة اي األنثروبولوجيا االجتماعية:
يرى عالم االجتمان "إميل دوركهايم" ّ
أن فكرة تطبي الو يفة في دراسة المجتمعات اقنسانية،
يتعذر أن نطرح أسرررررر لة تتعلّ
تقوم على الممراءلرة بين الحيراة االجتماعية والحياة العضرررررروية ،حيث ّ
بالطبيعة أو باألصرل ،قبل تحديد هويات الظاهرات وتحليلها ،والكشف عن مدى كفاية العالقات التي
تربط فيما بينها ،من أجل شرحها.
ءمرة اتجراهان في تفسررررررير نشررررررأة الو يفية في علم األنثروبولوجيا
واسررررررتنراداً إلى هرذه الفكرةّ ،
االجتماعية:
االتّجا األول :يرى ّ
أن هذه الو يفيّة نشررررأت في ّل التكالب األوروبي بعد الثورة الصررررناعية،
في نهاية القرن التاسرع عشرر وبداية القرن العشرين ،على شعوب العالم وال سيّما الضعيفة منها ،من
أجل تأمين األسررررررواق لتصررررررريف منتجاته الصررررررناعية اآلخذة في النمو من جهة ،وتأمين مواد ال ام
األولية لتغذية صناعاته الم تلفة من جهة أخرى.
فقد سررر ّ ر االسرررتعمار علم األنثروبولوجيا في األبحام العلمية من أجل تهي ة المناخات المالئمة
ّ
للمنفرذين الفعليين ألهردافه ،وبأق ّل ال سررررررائر المادية والبشرررررررية الممكنة .وللت عن ري دراسررررررة
ّ
المؤسرررسرررات االجتماعية القائمة في المجتمع الذي يراد اسرررتعماره واسرررتغالله ،ومعرفة المكانة التي
ّ
المؤسرررسرررات االجتماعية في نفسررريّة أفراد للت المجتمع ،وبالتالي الوقوف على نقا الق ّوة
تحتلّها هذه
والضعف عند الشعب المراد إخضاعه.
ّ
أ ّما االتجا الثاني :فيرى ّ
أن نشوء الو يفية في علم األنثروبولوجيا االجتماعية ،كان ردة فعل
ّ
تجاه الدراسات التي امتاز بها القرن التاسع عشر والتي ال ت لو من عيوب كثيرة ،تتمثل في:
-1االعتماد على جمع المعلومات عن مجتمع ما ،عن ري المبشرررررين الدينيين أو هواة الرحالت،
وأحيرانرا ً تجمع البيرانرات عن ري األصرررررردقراء الذين يوجدون في المنا المسررررررتعمرة أو المراد
استعمارها.
ً
-2تحليل الدراسررررررات األنثروبولوجية لظاهرة اجتماعية معيّنة ،كالمعتقدات الروحية مثال ،من دون
أو
ربطها بوشررائج التأءير والتأءّر المتبادلين مع المظاهر االجتماعية األخرى ،كنظام القرابة
العادات والتقاليد وغيرها.
وعلى الرغم من هذا التقارب الملحو بين علم األنثروبولوجيا وسرررروسرررريولوجية الثقافة ،فث ّمة
تمرايز فيمرا بينهمرا لو معرايير ءالءرة ،يتح ّدد معياره األ ّول في بيعة المجتمعات التي اهت ّم بها ك ّل
منهما .ففي حين اهت ّم األنثروبولوجيا عملياً ،بالمجتمعات الموصوفة بالبدائية ،مع ّ
أن ء ّمة مشاريع
نظريررة وبع المحرراوالت الفرعيررة المتعلّقررة بررالمجتمعررات الحررديثررة ،فقررد اهت ّم علم اجتمرران الثقررافررة،
بالظواهر االجتماعية لات التركيب الطبقي.
وكران من الطبيعي أن تنتج عن هرذا التمايز ،مشرررررركلة التحويل المفهومي والمنهجي ،من حقل
إلى آخر .هذا التمايز األسراسري ،يجعل من مفهوم الثقافة نفسره ،نقطة اختالف بين االختصراصيين.
فالثقافة ال تصرررربه مفهوما ً عمليا ً في علم االجتمان ،إالّ بعد تجريدها من االنسررررجامية التي أضررررفاها
عليها االستعمال األنثروبولوجي.
ويشررير التمايز /المعيار الثاني ،إلى ّ
ّ
موس رع وشررامل للثقافة (لواله لم
أن هنام انتقاالً من مفهوم
تظهر نظريات بأكملها ،كالتط ّورية واالنتشررررارية) إلى مفهوم تصررررنيفي حسررررب معطيات التركيب
االجتماعي الموجود .أ ّما النون الثالث من التمايز ،فمصدره التباين المنهجي بين العلمين.
ويرى "براون" ّ
االجتم راعيررة ،تسررررررتنررد إلى التمرراءررل
أن فكرة الو يفررة التي تطبّ على النظم
ة
(الممراءلرة) بين الحيراة االجتمراعيرة والحياة البيولوجية  ..وبذلت تكون و يفة أي نظام اجتماعي ،هي
للررت الرردور الررذي يؤ ّديرره هررذا النظررام في البنرراء االجتمرراعي المؤلّف من أفراد مرتبطين بعضررررررهم مع
بع  ،في وحدة متماسكة من العالقات االجتماعية.
وهذا يعني ّ
أن لك ّل اهرة اجتماعية مه ّمة مح ّددة ،تؤ ّديها ضررررررمن إ ار البنية االجتماعية ألي
مجتمع ما ،وشكل متناس ومتكامل مع الظواهر األخرى في هذا المجتمع .ومن دون اق ار الشامل
للبنية االجتماعية ،ال يتحقّ الوجود الو يفي ألية اهرة اجتماعية.
ويتحقّ اسررررررتمرار هرذا البنراء ،من خالل الحيراة االجتمراعية لاتهاّ ،
ألن أي نظام اجتماعي يفقد
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بيعته إلا ما نزن من النسرررررر االجتماعي الذي ينتمي إليه .فالنظام االجتماعي ال يحقّ وجوده ،إالّ
ضمن النس االجتماعي الشامل الذي ينبغي دراسته (ميدانيّاً) من أجل تحديد الو ائف التي يقوم بها.
وعلى هذا األساال ،تهت ّم المدرسة الو يفية األنثروبولوجية ،بواقع النظم االجتماعية وحاضرها
من دون العودة إلى مراضرررررريهرا ،وللرت لعردم وجود سررررررجالّت دقيقرة تح ّدد تاريي هذه النظم ،وتعطي
تص ّوراً واضحا ً عن أبنيتها .
أن بع األنثروبولوجيين خرالفوا هذا االتّجاه ،ورأوا ّ
إالّ ّ
أن دراسررررررة تاريي النظم االجتماعية،
ّ
تسرررراعد في فهم بيعة أي مجتمع قديم وعناصررررر حضررررارته .ويتف أنصررررار المدرسررررة الو يفية /
االجتماعية ،على ّ
أن األنثروبولوجيا االجتماعية ال تسرررتهدف الوصرررول إلى قوانين عامة مثل قوانين
العلوم الطبيعيةّ ،
أو
ألن للت من الصعوبة بمكان ،وإنّما يمكن الوصول إلى نون من التصنيفات
ّ
النمال واألنما العامة  ..ولذلت ،تص رنف األنثروبولوجيا االجتماعية كفرن من العلوم االجتماعية /
اقنسانيةّ ،
ألن تعميماتها لم تصل بعد إلى مستوى الدقّة كما هي الحال في العلوم الطبيعية.
إن األنث ثروبولوجيين االجتماعيين يدرسون تح مفهوم البناء االجتماعي الوحدات الرئيسة
المكونة لهذا البناء ،والمقصود مجموعة العالقات والروابط والقواعد المتصلة بقطان أو جانب معين
من جوانب حياة هذا المجتمع .فمجمون العالقات التي تتعل بتكوين األسرة ،ونظام القرابة ،وتربية
األ فال ،وشبكة العالقات بين الزوجين وبينهما وبين األوالد ،والعالقات مع األصهار...الي كل للت
يكون ما يسمى األسرة أو النظام العائلي .كذلت الحال بالنسبة لمجموعة العالقات والروابط
والتنظيمات المتصلة بمجال كسب العيش ،االنتا والتوزيع واالستهالم ،واالدخار...الي أي ما يسمى
النظام االقتصادي ،فضال عن النظام السياسي ،والنظام الديني والنظام الرمزي .تلت هي أهم الوحدات
الرئيسة للبناء االجتماعي ،او النظم االجتماعية األساسية التي ال ت لو منها مجتمع سواء عاش في
الماضي أم يمكن أن يعيش في المستقبل.

C
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Ed , New York, Harper .

13

الفصل الثاني:
التنظيم االجتماعي التقليدي للري ين األوسط والشرقي ،مستوياته ،تحوالته،
والتنظيم االداري الحالي

يتضمن هذا الفصل لمحة عن النسيج والتنظيم االجتماعي التقليدي للريفين األوسط والشرقي،
مستوياته ،وتحوالته ،والتنظيم االداري الحالي الذي ي ضع له المجال.
أوال – :النسيج االجتماعي للري ين األوسط والشرقي.
يعتبر البحث في األصول االجتماعية اعتمادا على المعايير العرقية وعالقات النسب والقرابة ،من
المسالت األكثر تشابكا وتعقيدا ،سيما إلا كان األمر يتعل بمتابعة حلقات التطور التاري ي لكيان محدد في
سياق متسلسل عبر قرون .1من هنا يظهر أن التطرق للجوانب المتعلقة بالعناصر المكونة لساكنة الريفين
األوسط والشرقي ،وأصولها ،وتنظيماتها ،ليس باألمر السهل .وإقرارنا بالصعوبة لن يثنينا عن إءارة
الموضون والتطرق له بالمثابرة واالجتهاد من أجل اقمسام بالجوانب التي قد تساعدنا في فهم التنظيم
االجتماعي التقليدي بمجال الدراسة ،وتحوالته.
 -2العناصر االجتماعية بالري ين األوسط والشرقي:
 – 2 -2التجمعات القبلية الكبرى :بطونها وعناصرها.
أ – االتحاد الن زي:

المصدر :أحمد الطاهري ،فصول منسية من تاريخ المغرب . ...مرجع سابق ،ص.108:

 -1أحمد الطاهري :فصول منسية .مرجع ساب  ،ص.149 :
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من خالل استقراء جملة من المصادر التاري ية المغربية األندلسية الوسيطية ،أمكن الوقوف على
مكانة نفزة بآعتبارها أقوى تجمع قبلي بالمنطقة منذ البدايات األولى آلندماجها في دار اقسالم إلى مستهل
القرن الرابع الهجري العاشر الميالدي .فاليعقوبي( 1توفي سنة 286هـ) على سبيل المثال يصرح نصا في
سياق حديثه عن إمارة بني صاله بأن نفزة هم أهل البلد .وتواتر لكر نفزة ضمن عدد من المصادر
التاري ية وكتب المسالت والممالت الجغرافية ،2معظمها يتعل حسبما يتجلى من سياقاتها بنفزة نكور التي
شكل

إحدى أهم البطون القبلية بالمنطقة؛ والتي يتفرن عنها – حسب نص بالغ األهمية البن خلدون –

قبائل " بني ورياغل وكزناية وبني يصليتن".3
أسهم هذه القبائل الثالم في مجريات األحدام والتطورات التاري ية التي عرفتها منطقة الريفين
األوسط والشرقي خالل انتظامها في إ ار ما كان يعرف خالل القرون ال مسة األولى للهجرة بآسم "
إمارة نكور" .احتضن "بنو يصليتن" مؤسس اقمارة صاله بن منصور الذي " لجأ إليهم" 4على إءر
نزوله بمرسى تمسامان .وفي نص البن خلدون

5

ما يحدد بدقة موا ن " بني يصليتن أهل جبل أبي

الحسن " الذي تشرف سفوحه الغربية على فحص نكور ،بينما تتحيف سفوحه الشرقية بمجمون حوض
الوادي الكبير المعروف في لسان أهل البلد ب " اغزار أمقران" الذي حرفته الترجمة العربية فآستحال
على يد النقلة إلى " وادي البقر".6
ويتفرن بنو ورياغل هم أيضا من نفزة ،تواتر لكرهم في عدد من المصادر الوسيطية بآعتبارهم
من أبرز البطون القبلية التي شكل عماد إمارة نكور ،وأسهم بفعالية في صياغة فصول تاريي المنطقة
الوسيط والحديث والمعاصر .ويحدد كل من البكري 7وابن خلدون "8بلد بني ورياغل" انطالقا من

 - 1أحمد بن إبي يعقوب بن واضه :كتاب البلدان .نشر دي خويه ،ليدن ،1749 ،ص .614 :أورده:
 أحمد الطاهري :فصول منسية من تاريي المغرب  ..مرجع ساب  ،ص.190 : - 2أبو عبيد هللا البكري :المغرب اي ذكر بالد إاريقية والمغرب .دار الكتاب اقسالمي ،القاهرة ،دون تاريي ،ص.70 :
 أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد هللا بن ادريس الحسني :نزهة المشتاق اي اختراق اآلااق .نشر المعهد الجامعي للدراساتالشرقية ،القسم ال امس ،نابولي  ،1791الجزء األول ،ص.222 :
 عبد الرحمن بن محمد بن خلدون :العبر .مصدر ساب  ،الجزء السادال ،صص.286- 201 – 161 – 168 – 124 -122 : - 3المصدر نفسه .الجزء السادال ،ص.110 :
 - من المعلوم أن " يصليتن" من أسماء األعالم الذكور الشائع اقستعمال لدى أمازيغ العدوة المغربية؛ منذ حقب مبكرة من تاريي الغرب
اقسالمي .والمالحظ أن رسم اللفظ يرد أحيانا باأللف والالم كالتالي :بني يصالتن .أنظر:
 أحمد الطاهري :اصول منسية من تاريخ المغرب .مرجع ساب  ،ص .196 :والهامش رقم 69 :من نفس الصفحة. - 4أبو عبيد هللا البكري :مصدر ساب  .ص.70 :
 - 5مصدر ساب  .الجزء السادال ،ص.286 :
 -  جبل أبي الحسن هذا هو المعروف بالذات البلدة التي يقال لها تمسامان؛ المنصوص على لكرها في جملة من المصادر القديمة .ويبدو
أن عبارة " تمسامان " التي اقتصرت في األصل على داللة جغرافية ،بلدة كان أم مدينة سرعان ما انضاف إليها البعد اقجتماعي القبلي،
تبعا لالختفاء التدريجي لمصطله بني يصليتن الذي لم يعد يشغل نفس الحيز الجغرافي إن لم يكن نفس الداللة اقجتماعية ضمن المصادر
المتأخرة .أما ب صوص أصل تسمية تمسامان فيرى األستال حسن الفكيكي أنه جاء من انبعام النار البركانية بجوار مياه البحر ،ألن جميع
أراضي تمسامان جبلية مؤلفة من كتل لات أصل بركاني؛ وتوجد فوهة البركان حول رأال سيدي شعايب المفتاح بأقصى الشمال الغربي،
فسمي في األصل األمازيغي تمس ( نار) امان ( الماء)  ،وحينما جمع الكاتب العربي اللفظ سجل تمسمان .أنظر:
 حسن الفكيكي :مادة" تمسمان" .معلمة المغرب 26 ،جزءا .مطابع سال ، 1774 – 1614 ،الجزء الثامن ،ص.2166 : - 6احمد الطاهري :فصول منسية من تاريي المغرب .مرجع ساب  ،ص.196 :
 - 7ابوعبيد هللا البكري :مصدر ساب  .ص.70 :
 - 8عبد الرحمن بن محمد بن خلدون :مصدر ساب  .الجزء السادال ،ص.286:
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موا نهم بمنابع واد غيس وبمجمون السفوح الجبلية الممتدة إلى فحص نكور وإلى الحاضرة "نكور التي
سمي إحدى أبوابها بآسمهم ،وعرف في المصادر التاري ية بآسم " باب بني ورياغل" ،1إءباتا لحجمهم
ولمكانتهم ،يقول الباحث أحمد الطاهري .2واستمرت القبيلة وال القرون الالحقة وإلى اليوم محتفظة
بآسمها ومستو نة نفس المجال المذكور ،ومساهمة بفعالية في أحدام التاريي المحلي والو ني الحديث
والمعاصر .3وعرف القبيلة استقرار عدد من األسر المرابطية إلى درجة أن من بين أخماال القبيلة خمس
باسمهم ،أي خمس إمرابضن ،فضال عن وجود اسر تربط نسبها بنسب الرسول (ص) .ويظهر أن عناصر
وأسماء من هذه األسر أسهم في التاريي اقجتماعي والديني والسياسي والعسكري المحلي والو ني.
وتشكل كزناية ءالث أهم البطون المتفرعة عن نفزة ،وتمتد موا نهم في المرتفعات التي تنبعث منها
السيول العليا لنهر نكور .وهو ما عبرت عنه جملة من المصادر الوسيطية تصريحا بأن " بالد كزناية
من جبل كوين " .4وتقدم هذه المصادر تفاصيل اضافية عن المرتفعات الجبلية المعروفة بكوين التي ينبعث
منها أيضا النهر المعروف بورغة ،رافد نهر سبو ،مما يسمه بتو ين بطون كزناية بما يكفي من الدقة
الطبوغرافية.5
تشغل القبيلة مجاال جغرافيا واسعا في الريف األوسط الداخلي ،يمتد على ول حوالي مائة كلم من
الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب .تحط بها مجموعة من القبائل هي :بني ورياغل وبني
توزين في الشمال والشمال الشرقي ،والمطالسة في الشرق ،وبني عمارت والبرانس في الغرب ،وهوارة
في الجنوب .6تضاريس القبيلة أغلبها جبلية  ،بالنظر لموقعها وصعوبة تضاريسها ،كان كزناية مأوى
للكثيرين من الهاربين والمضطهدين على مر التاريي ،ومن للت مثال عدد من الشرفاء األدارسة الفارين
من بطش موسى أبي العافية الذين استو نوا المنطقة وتناسلوا فيها وانصهروا مع أهلها وأصبحوا في
عدادهم ،فتكون

من مجمون هؤالء وأوالئت ساكنة تنقسم إلى عدة أقسام هي  :بنو يونس وامزدورار

وبني عاصم وبني محمد وأوالد بنعيسى وأكنول والجبارنة ومغراوة 7...أسهم القبيلة إلى جانب جارتها
آي ورياغل في عقد لفوف بينهما سواء في إ ار الصران السياسي الذي عرفته امارة نكور خالل العصر
 - 1البكري  :مصدر ساب  .ص.70 :
 - 2اصول منسية من تاريخ المغرب إمارة بني صالح اي بالد نكور .مرجع ساب  ،ص.196 :
 - 3لمزيد من المعلومات حول القبيلة يمكن العودة إلى :
- David MONTGOMERY HART : The AIT WARYAGHER of the MORCCAN RIF An Ethnography
and History. Published for the wenner-Gren Fondation for Anthropological Research, Inc, The University
of Arizona Press, Tocson,Arizona,USA, 1975.
 دايفيد مونكومري هارت :أيث ورياار قبيلة من الريف المغربي دراسة إثنوارااية وتاريخية ( الجزء األول) .ترجمة وتقديم وتعلي :مجمد أونيا عبد المجيد عزوزي عبد الحميد الرايس ،منشورات جمعية صوت الديموقرا يين المغاربة في هولندا ،الطبعة األولى ،مطبعة
أقواال لنشر ،هولندا.2009 ،
 - 4البكري  :مصدر ساب  .ص ، 70 :ابن خلدون :مصدر ساب  .الجزء السادال ،ص ،286 :مجهول :كتاب اإلستبصار اي عجائب
األمصار .نشر سعد زغلول عبد الحميد ،الدار البيضاء ،1781 ،ص.164:
 - 5أحمد الطاهري :اصول منسية من التاريخ المغرب .مرجع ساب  ،ص.194 :
 - 6محمد مرزاق " :مادة جزناية "  .معلمة المغرب (ءالءة وعشرون جزءا) ،مرجع ساب  ،الجزء التاسع ،1778 -1617 ،ص.2774 :
 دافيد هارت :مرجع ساب  .ص.64 : - 7محمد مرزاق :مرجع ساب  .ص.2774 :
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الوسيط ،حيث أعلنتا العصيان ضد األمير صاله بن سعيد خالل منتصف القرن الثالث الهجري /التاسع
الميالدي ،1أم خالل أحدام القرنين التاسع عشر والعشرين.2
أما ب صوص قبيلة بني يطف  ،فعلى الرغم من صم

المصادر عن لكر هذا البطن ،وإغفال

الحديث عن مواقعهم ضمن ال ريطة اقءنية لبالد نكور ،فقد وردت إشارات عرضية في سياقات إخبارية
تسمه – حسب الباحث أحمد الطاهري – بآنتشال هذا الفرن القبلي من ي النسيان؛ والراجه عنده أنه
قد شكل قديما وإلى حدود مستهل القرن الرابع الهجري احدى أهم المكونات القبلية في بالد نكور .3يتجلى
للت من خالل المكانة التي شغلوها ضمن جند إمارة نكور في الصران ضد الشيعة العبيديين حسب ما
يتضه من دور أحد أعالم قادة الجند" يقال له حمد بن العياش من بني يطوف " .4والغالب على الظن أن
اضطرار هذا القائد على إءر وقوعه في األسر بمعسكر الشيعة إلى خيانة آل صاله فداء لروحه ،قد انعكس
سلبا على مجمون أفراد عشيرته الذين أبعدوا عن مركز القرار ،إن لم يكونوا قد صودروا وتوبعوا بأصناف
من المضايقات واألغرام .5هذا وتحتفظ الذاكرة الشعبية الجماعية المحلية بروايات تفيد أن مجال القبيلة
عرف تراجعا وتقلصا نتيجة ترامي القبائل المجاورة لها سيما من جانب الورياغليين .هذا وقد لكر
البادسي أن مو ن " قبيلة بني يطف بينها وبين بادال مسيرة يوم" .6ويعتقد الطاهري أن بين قبيلتي بني
يطف وآي وليشت عالقة أخوة في الدم وفي المجال ،قبل أن يتعرض بنو يطف للتشت من قبل سادال
أمراء نكور سعيد بن صاله على إءر خيانته من قبل القائد اليطفتي حمد بن العياش .فتغرب فصيل منهم
لالستقرار في موا نهم الحالية غرب ديار بني ورياغل ،بينما آءر بنو ورشكين ( اي وريشت) االستقرار
بموا نهم األصلية بين تمسامان وبني سعيد.7
وما تزال قبيلة كبدانة " أهل كبدان" تحتفظ بنفس مواقعها القديمة إلى اليوم ،والمحددة قديما بالت وم
الشرقية لبالد نكور؛ وبالضبط على مشارف الساحل ب"حوز وادي ملوية" 8.كان

تضم القبيلة تسع

 - 1أحمد الطاهري  :اصول منسية  ،...مرجع ساب  ،ص.194 :
 - 2دافيد هارت  :ايث ورياار .. .مرجع ساب .
 - 3اصول منسية  ،...مرجع ساب  ،ص.199:
 - 4البكري  :مصدر ساب  .ص.76 :
 ابن عذاري المراكشي :البيان المغرب اي أخبار األندلس والمغرب ( .جزءان) تحقي  .ال .كوالن /إ .ليفي بروفنسال ،بيروت ،،1780الجزء األول ،ص.197 :
 - 5أحمد الطاهري :اصول منسية ....مرجع ساب  ،ص.199 :
 - تردد روايات شفوية أن مجال القبيلة من الجهة الشرقية كان في الماضي القديم يمتد إلى حدود مجرى واد غيس  ،قبل أن يعرف تراجعا
وتقلصا بفعل استيالء الورياغليين عليه  ،بعد نزلوهم من معقلهم بجبل حمام  ،واستقروا بمنا كان من قبل تدخل ضمن مجال القبيلة
اليطفتية .ويبدو من خالل قراءة عدد من أسماء األمكنة بهذا القسم الذي تنزل فيه اليوم بع أف ال قبيلة آي ورياغل وجود روابط بين هذه
األمكنة والقبيلة اليطفتية  ،حيث نجد مثال  :منطقة تحمل إسم " ازرو يطف " بدوار تلوين الذي يقع على حدود اي يطف والتابع ل مس آي
عبد هللا الورياغلي .وتحتفظ الذاكرة الشعبية المحلية بالمنطقة بروايات موضوعها الصران حول الحدود بين أف ال القبيلتين في مراحل تاري ية
سابقة ،وكيف كان يتم استقدام عناصر من خار القبيلة لتولي مهمة الحراسة والدخول في الحلف مقابل اقستفادة من األراضي ومن الحماية.
وفي هذا الصدد قام الصلحاء واأللولياء واللشرفاء بأدوار مهمة في هذا المجال ،وقد استفادوا بدورهم من أراضي وعقارات بيحدودية كان
موضون الصران.
 - 6عبد الح بن اسماعيل البادسي :مصدر ساب  .ص.104 :
 - 7أحمد الطاهري  :اصول منسية من تاريخ المغرب .مرجع ساب  ،ص.198 :
 - 8المرجع نفسه.
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فرق – حسب التنظيم اقداري اقسباني بالمغرب – خالل فترة االستعمار ،هي :الزخانيين ،اوالد داود،
اوالد الحا  ،بني قيا ن ،الهدارة ،لحظارة ،الشراويط ،البركانيين ،والبوعالتيين .وأربعة وأربعين
مدشرا.1
تطالعنا المصادر التاري ية

2

ابتداء من منتصف القرن الرابع الهجري و وال القرون الالحقة

بأسماء جملة من الفصائل والعصائب واألف ال المسهمة في نسج ال ريطة القبلية بالريفين األوسط
والشرقي .ومنها :قبيل بني عمارت المقيمون إلى اليوم في المنطقة الفاصلة بين نهري غيس ونكور إلى
الجنوب الغربي من ديار بني ورياغل .خالل فترة اقستعمار اقسباني ،كان القبيلة تندر ضمن مقا عة
الريف ،وضم أربع فرق هي :اجعونة ،أوالد حساين ،أوالد سعيد ي لف ،وأوالد عبو ،وتسعة وعشرين
مدشرا.3
ونتعرف من خالل البادسي4على قبيلة بقيوة وعدد من الفصائل واألف ال المتفرعة عنها .هذه القبيلة
التي تنتصب إلى اليوم على ول مرتفعات الساحل الشرقي لما كان يعرف بمرسى بادال .5وتنحصر
فرقهم في ءالءة تجمعات كبرى :أهل تاكدي  ،وأهل أزغار وإزمورن ،6وضم واحدا وأربعين مدشرا.7
وتعتبرقبيلة بني توزين (أش

توزين) ،من قبائل الريف الشرقي .متفرعة من قبيل بني محسن،

الذي اعتبره أحد الدارسين8زناتي األصول .تقع جنوب قبيلة تمسامان ،إلى الجنوب الشرقي لقبيلة بني
ورياغل .مع للت ،ففي سياق حديث البادسي9عن " عقبة تابل اش

من بلد بني بلند ،وهي العقبة العظمى

الحاجزة مابين بلدي بلند وتلمسان " ،ما يكشف عن األصول النفزية لبني توزين ،أو على األقل للفرن
البلندي منه ،إل يجتمعون مع أهل تمسامان في نفس الجد األعلى يصليتن ،مثلما يؤكد للت البادسي بالقول:
" وبلند هو ابن يصليتن" .10ضم القبيلة خالل خمسينيات القرن الماضي أربع فرق كبرى هي :اغربيا،
بني تعبان ،تساف  ،وبني بلعيز ،وسبعة وستين مدشرا.11
ب – ت كك البنيان القبلي القديم وحلول اتحاد بطوية محل اتحاد ن زة:

 - 1ضابط حول تنظيم وسير أعمال اللجان القروية ل رق وجماعات المنطقة واهرس القبائل وال رق والمداشر التي تكونها .نشر
المندوبية السامية السبانيا في المغرب ،نيابة األمور الو نية  ،مطبعة الم زن ،تطوان ،1712 ،ص.106 :
 - 2ابو القاسم بن حوقل النصيبي :كتاب صورة األرض .بيروت ،1797 ،ص.104 :
 - 3ضابط حول تنظيم وسير أعمال اللجان القروية ...مرجع ساب  ،صص.86-82 :
 - 4مصدر ساب  .صص.126-122 :
 - 5أحمد الطاهري :اصول منسية . ..مرجع ساب  ،ص.178 :
 - 6التقي العلوي " :أصول المغاربة القسم البربري  2صنهاجة الشمال  1تجمعات من البرانس اي رأي نسابة البربر" .مجلة البحث
العلمي ،عدد  ،29 :محرم ،جمادى الثاني 1629هـ  -يناير يونيو  ،1799السنة الرابعة عشر ،الربا  ،المعهد الجامعي للبحث العلمي ،ص:
.207
 - 7ضابط حول تنظيم وسير أعمال اللجان ...مرجع ساب  ،ص .81
 - 8التقي العلوي " :أصول المغاربة القسم البربري" .مرجع ساب  ،ص.208 :
 - 9عبد الح البادسي :مصدر ساب  ،ص.14 :
 - 10المصدر نفسه.
 أحمد الطاهري :اصول منسية ...مرجع ساب  ،ص.177 : - 11ضابط حول تنظيم وسير أعمال اللجان القروية ...مرجع ساب  ،ص.72 :
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يبدو أن االتحاد النفزي الذي أشرنا إليه ،بآعتباره بنيانا قبليا قديما بالريفين األوسط والشرقي،
عرف تفككا وتداخال لفصائله األصلية باألجذام الطارئة .من أبرز مظاهر هذا التفكت ،حلول بطوية محل
نفزة  -وإن بمضامين م تلفة – كإ ار قبلي متصاعد األهمية ابتداء من منتصف القرن الرابع الهجري /
العاشر الميالدي ،وبعدئذ وال القرون الالحقة.
يعتبر ابن حوقل ( عاش في القرن 6هـ10 /م) أول من أورد رواية حول اسم بطوية في معرض
حديثه عن مليلة قائال " :1وكان مليلة لات سور منيع وحال وسيع ،وكان ماؤها يحيط بأكثر سورها من
ب ر فيها عين عظيمة ،وكان

أزلية فاكتسحها أبو المحسن جوهر الداخل مصر برجال المغاربة ،وقد

تغلب عليها بنو بطوية بطن من البربر ."...هذه اقشارة حسب األستال مصطفى الغديري " التفصه إال
عن كون بطوية بطنا من القبائل البربرية ،من غير تحديد دقي للرقعة الجغرافية التي كان تقيم بها".2

المصدر :مصط ى الغديري ،معالم اي ذاكرة قبائل بطوية وقلعية ( القسم األول) .م .س ،ص.15:

اختلف المؤرخون والكتاب في أصول بطوية هل هي راجعة إلى زناتة أم إلى صنهاجة ؟ اكتفى
ابن حوقل البغدادي الذي زار بلدان المغرب حوالي 661هـ بإدراج بني بطوي ضمن قبائل زناتة3؛
وسار على منواله كل من أبي زرع ،4وعبد الحق البادسي .5وفي الوقت الذي أوحى إلينا البكري
بآنتماء بطوية إلى جذع صنهاجة ،6أكد ابن خلدون 7برد ذلك األصل إلى الفصيلة الصنهاجية ،وانه
 - 1مصدر ساب  .ص.97 :
 " - 2معالم اي ذاكرة قبائل بطيوة وقلعية "( .قسمان)  ،القسم األول ،مجلة جمعية تاريي المغرب ،وجدة ،العدد األول ،السنة األولى ،يونيو،
 ،1776ص.67 :
 - 3مصدر ساب  .ص.102 :
 - 4علي بن ابي زرن الفاسي :الذخيرة السنية اي تاريخ الدولة المرينية .دار المنصور للطباعة والوراقة ،الربا  ،1792 ،صص.11 :
.76
 - 5مصدر ساب  .ص.11 :
 - 6مصدر ساب  .ص.20 :
 - 7العبر .ستة أجزاء  ،مصدر ساب  ،الجزء السادال ،ص.296 :
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أشار في األخير إلى رواية مشككة حيث قال " :وقد يقال في بعض مزاعم البربر أن بني وريد من
صنهاجة ،وبنو يزناسن وبطوية هما أخوان".
يبدو مما سبق ،وجود خالف بين الكتاب من المؤرخين والجغرافيين في أصول بطوية .ومرد ذلك
على ما يظهر ،إلى أن كل جانب من الفريقين نظر إليها من زاوية دون أخرى ،إذ الواقع أنها تتألف
من العناصر الصنهاجية والنفزية والزناتية وغير ذلك.1
شمل اإلختالف بين المصادر موضوع المجال الجغرافي المتداد االتحاد البطويي؛ فمن المصادر
من لم يفصح إال عن كون بطوية بطنا من القبائل البربرية ،من غير تحديد للرقعة الجغرافية التي تحيط
بها .2هذا ما يمكن أن نسجله على كل من ابن حوقل والبكري واإلدريسي؛ وإذا كان أصحاب هذه
المصادر تحدثوا عن بطوية حديثا عاما ألنهم إما مروا بالمنطقة عابرين ،أو نقلوا سماعا عمن تحدث
عن هذه المنطقة ،فإن عبد الحق بن اسماعيل البادسي أشار أيضا إلى بطوية – وهو ابن منطقة الريف
األوسط – بقوله " :وقيل بطيوة هم من وادي النكور من حوز المزمة إلى واد ملوية " . 3وفي إشارة
أخرى يجعل "تيزي وسلي" آخر بالد بطوية جنوبا .4ومما قال أيضا " :وبنو توزين فخذ من بطوية
".5
لعل هذا التحديد األخير أوضح مما سبق؛ إذ يجعل البادسي المجال الجغرافي لبطوية يمتد من
مصب نهر ملوية شرقا إلى مصب واد النكور غربا ،مثلما يمتد جنوبا إلى تيزي وسلي .هذا في الوقت
الذي حدد ابن خلدون بطوية بقوله " :وبطوية منهم ثالثة بطون بقوية على تازة ،وبني ورياغل على
واد المزمة ،وأوالد علي بتافرسيت".6
نسجل على رواية ابن خلدون المقدمة ،وجود خلل على مستوى ضبط مجال قبيلة بقوية؛ ذلك أن
القبيلة تقع بمحاذاة بني ورياغل ،وال عالقة لها بتازة – على عهد المؤلف  . -وفي نفس الوقت نستغرب
من تخطيه لبني توزين وتمسامان ،مع أنهما على امتداد لمنطقة "تافرسيت" ،وعلى الحدود الشرقية
لبني ورياغل .والشك أن وقوع ابن خلدون في مثل هذا التضارب والغموض ،هو نتيجة العتماده على
السماع ال على المعاينة.

7

 - 1التقي العلوي :مرجع ساب  .ص.208 :
 - 2مصطفى الغديري :معالم اي ذاكرة قبائل بطوية وقلعية " .مرجع ساب  ،ص.67 :
 - 3مصدر ساب  .ص.11 :
 - 4المصدر نفسه .ص.88 :
 - 5نفسه .ص.116 :
 يقصد علي أمحلي كبيرالقوم في المنطقة ،وما زالت كدية تعرف بآسمهم (أزرو علي) قرب تافرسيت ،وهو جد السلطان المريني أبي
سعيد ( توفي سنة 491هـ1294 /م)
 - 6العبر .مصدر ساب ،بيروت ،1748 ،الجزء السادال ،ص / .204 :دار الكتب  ،بيروت ،1741 ،الجزء السادال ،ص.624 :
 - 7مصطفى الغديري" :معالم اي ذاكرة بطوية وقلعية" .م .ال  ،ص.10 :
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وخالل القرن 14م10 /هـ ،أطلق الحسن بن محمد الوزان الفاسي إسم بطوية على سكان القبائل
المستقرة بسلسلة جبال كرط الممتدة على طول ساحل البحر األبيض المتوسط من ملوية إلى النكور.
وفي هذا الصدد ،أورد رواية قال فيها ":تنقسم منطقة كرط إلى ثالثة أقسام ،يشمل األول المدن وإقليمها،
والثاني الجبال التي تحدثنا عنها ويحمل سكانها إجماال اسم بطوية"1؛ إال أنه لم يذكر من تلك الجبال
جبل تمسامان المتصل بكل من بني توزين ووردان ( بني وليشك)  .2معنى هذا – حسب الباحث
مصطفى الغديري - 3أن بطوية قبيلة أو اتحاد مجموعة من القبائل التي استقرت على طول المسافة
الممتدة من مصب نهر ملوية إلى واد النكور .غير أن المجال الجغرافي المتداد هذا االتحاد القبلي بدأ
يتقلص مع إطاللة القرن السادس عشر الميالدي العاشر الهجري  -على األقل  -عندما صارت المنطقة
الممتدة من كبدانة إلى مصب نهر كرط تحمل اسم قلعية ،وما وراءها إلى مصب النكور وهوالذي
أصبح يحمل اسم بطوية ( وهو ما كان يعبر عنه بدائرة الريف إلى عهد قريب .أي القبائل التالية :بني
سعيد ،بني وليشك ،بني توزين ،وتمسامان ) .ويتضح هذا في كتاب ( مخطوط) عيسى البطوئي الذي
يحمل إسم " :مطلب الفوز والفالح في آداب طريق أهل الفضل والصالح"؛ إذ نجده يميز داخل المنطقة
بطوية من قلعية كقوله ... " :وقد أغار كفار مليلة على القلعية ،فمكن هللا منهم ،فهلك منهم من بين
أسير وقتيل نحوا من مائتين وعشرين كافرا  ...بعد أن كانوا قد استولوا على جبل قلعية ،وذلك عام
ثمانية وعشرين وألف ونحن ببطوية بالسكنى ". 4
ومنذ القرن الحادي عشرالهجري  /السابع عشر الميالدي ،بدأ اسم بطوية يختفي شيئا فشيئا حتى
صار من األسماء المجهولة قبليا عند سكان المنطقة .لكنه قبل أن يختفي ترك بصماته في التاريخ وفي
المجال ،في أسماء األماكن والمواقع ،وألقاب األسر والشخصيات العلمية والفقهية بالمنطقة وخارجها.5
نخلص إلى أن بطوية اتحاد قبلي عرف تطورا تاريخيا وجغرافيا ،وتنوعا اجتماعيا في تشكيالته
وفي عناصره .سمي االتحاد بهذا اإلسم نسبة إلى " بطوي" الذي يعد  -حسب روايات أهل القلم القدامى
أو المتأخرين – اسم علم في شجرة النسب أعلى من "يصليتن" وأدنى من " نفزاو" ،مما يفصح عن
خطأ التفاسير اللغوية الذي اعتبرته اشتقاقا من لفظ " بطو" الذي يؤدي معنى التجزئة والتقسيم .6ومن

 - 1وصف إاريقيا .جزءان  ،مصدر ساب  ،الطبعة الثانية  ،دار الغرب اقسالمي ،بيروت لبنان، 1786 ،الجزء األول ،ص.664 :
 - 2حسن الفكيكي " :مادة بطوية "  .معلمة المغرب ،مرجع ساب  ،ص.1291 :
 " - 3معالم اي ذاكرة بطوية وقلعية" .م .ال ،ص.11 :
 - 4أورده :مصطفى الغديري" :معالم اي ذاكرة بطوية وقلعية" .م .ال  ،ص.11 :
 - 5المرجع نفسه.
 - 6راجع كل من :
 التقي العلوي :م .ال .ص.208 : -حسن الفكيكي ":مادة بطوية" .م.ال .ص.1291 :
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البديهي حسب الطاهري1أن تضاف تاء التأنيث عند نسب المنطقة الجغرافية المعنية إلى الجد األعلى
المشترك فتنطق كالتالي :بطوية الشائعة االستعمال في المصادر المتأخرة.
ويبدو أن التدحرج في المعيار اإلصطالحي ضمن سلسلة النسب نحو األسفل بعد أربعة قرون،
أفضى إلى ارتفاع جملة من الفصائل إلى مستوى األفخاذ والبطون .منها بني تمسامان وبني سعيد
وبني توزين وأهل غصاص أو غساسة ،إضافة إلى لواشكين ( بني وليشك) وبني ورتدين .وهؤالء
أو فصيل منهم على األقل هو الذي أصبح فيما بعد يعرف بقلعية نسبة لقلوع جارة .لذلك بعدما كانت
بطوية إلى حدود القرن الرابع الهجري  /العاشر الميالدي مجرد " بطن من البربر" ،2أصبحت بعدئذ
تنعت بالجمع حسبما يتجلى من رواية اإلدريسي الذي نص بالقول " :من قبائل البربر بطون بطوية"3؛
وبالمثل لم يتردد ابن خلدون الحقا عن نعتها "بقبائل بطوية".4
والراجح  -حسب الطاهري -5أن جملة من العصائب الزناتية قد اندمجت في هذه البطون ،على
إثر اإلندفاع المكناسي نحو السهوب الشبه جافة لحوض واد كرط في ظل زعامة موسى بن أبي العافية
خالل بدايات القرن الرابع الهجري  /العاشر الميالدي .ينطبق نفس الشيئ على الموجة القبلية األزداجية
التي توغلت انطالقا من غرب المغرب األوسط على رأس القرن الخامس الهجري  /الحادي عشر
الميالدي إلى أعماق بالد نكور.
من الطبيعي أن يسفر هذا التدحرج المعياري في شجرة النسب البربري على جملة من الفصائل
الجديدة التي تألقت تباعا خالل القرون الالحقة تاركة بصماتها في كتابات المتأخرين.6
من القبائل التي تألقت بمنطقة الريف الشرقي فيما بعد :ايت سعيد ،تمسامان ،أيت وليشك،
تافرسيت ،وقلعية التي ظهرت متأخرة مع بداية ظهور بني مرين في المغرب بمجال جغرافي كان
يطلق عليه بلد القلوع .وفي ما يلي نبذة تعريفية موجزة بهذه القبائل:
ايت سعيد :يذهب أحد الدارسين إلى ربط هذه القبيلة بأعقاب رابع أمراء بني صالح ببالد نكور؛
ومازالوا إلى اليوم يحملون نفس اإلسم ،ويضربون حول رأس افراو في المنطقة الممتدة من واد سيدي
صالح ( مؤسس إمارة نكور ) إلى مصب نهر كرط 7بين قلعية شرقا ،وايت وليشك وتمسامان غربا،
والبحر األبيض المتوسط شماال ،ومطالسة جنوبا .تقدر مساحة القبيلة ب  644كلم مربع ،مركزها دار
 - 1أحمد الطاهري :اصول منسية من تاريخ المغرب ...م .ال ،ص.201 :
 حول اقنتماء القبلي لهؤالء ومجال استقرارهم وبع أدوارهم ،يمكن العودة إلى :حسن الفكيكي :المقاومة الري ية للوجود اإلسباني
بمليلة .م.ال ،ص.61 :
 - 2ابن حوقل  :مصدر ساب  .ص.98 :
 - 3أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد هللا بن ادريس الحسني :نزهة المشتاق اي اختراق اآلااق .نشر المعهد الجامعي للدراسات الشرقية،
القسم ال امس ،نابولي ،1791 ،ص.166 :
 - 4العبر  .مصدر ساب  ،الجزء السادال ،ص.466 :
 - 5أحمد الطاهري :اصول منسية  . ...مرجع ساب  ،ص.202 :
 - 6المرجع نفسه.
 - 7أحمد الطاهري :اصول منسية من تاريخ المغرب ...مرجع ساب  ،هامش رقم ،141 :ص.179 :
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الكبداني ،سكانها يتكلمون أمازيغية الريف ،في سنة  1764أحصي بها خمسة وتسعون مسجدا ،وثمانية
وثالثون ضريحا ،وست زوايا  .1كانت تضم خمس فرق هي :أوالد عبد الدايم ،ايت تمايت ،أمجاو،
ازعوما ،وتشوكت 2 .واستقر بها عدد من األسر المرابطية والشريفة التي كان لها إسهامات في التاريخ
السياسي واالجتماعي والعسكري والديني المحلي والوطني خالل الفترتين الحديثة والمعاصرة.
ايث وريشك :بالعربية بني وليشك ال يستبعد أحمد الطاهري تفرعهم في شكل فصيلة عن جدهم
األعلى " محمد بن سعيد بن أبي سليمان ،واسمه وارشكين من نفزة وهو المعروف بحمدون والملقب
باألصمعي" .3تنتمي القبيلة للريف الشرقي ،وتقع بين ايت سعيد شرقا ،والبحر المتوسط شماال،
وتمسامان وايت توزين غربا ،ومطالسة وتافرسيت جنوبا .ضمت خالل فترة الحماية اإلسبانية خمس
فرق كبرى هي :أزرو ،مزيال ،بني يخلف ،بني عبد السالم ،وبني جبار ،4وأحصي بها خالل نفس
الفترة تسعة أضرحة ،وثالث زوايا.5
تافرسيت :تشغل القبيلة مساحة شبه مغلقة ،تحف بها مرتفعات من حدود القبائل المجاورة .في
الشرق تبرز قمة جبل بوسيسي ( 871م) من جهة فرقة إمزيرن الوليشكية ،وتعلو بين القبيلة وتمسامان
قمم أذرار تشاوين ( 781م ) ،وأذرار تمشت ( 747م) ،وعقبة تيزي عزا ( 961م ) من جهة فرقة
الربع الفوقي التمسماني .أما في حدود تافرسيت الغربية فتقف القمتان :أزروإيفار( 1284م ) وأزرو
أمحلي ( 1689م ) المقابلة آليت تاسفت التوزينية .وال ينفتح منخفض تافرسيت إال من جهته الجنوبية
الغربية ،وبفضل جريان وادي ملول ووادي سيسة اللذين يتركان أمامهما سهب تامزارت وسيسة،
ويرسمان الحدود بينها وبين قبيلة بني بويحيى والمطالسة .هذا الوسط الطبيعي الضيق هو الذي جعل
عدد سكان القبيلة محدودا ،فهم يتجمعون في فرقتين صغيرتين :بني امحمد (  4مداشر) بالمنخفض،
وبني خالد (  6مداشر ) بالسفوح الغربية.6
للقبيلة معالم تراثية تاريخية ذات طابع ثقافي ديني ،وعسكري دفاعي تعود لمختلف فترات التاريخ
المغربي خاصة الوسيط والحديث منه.
 - - 1محمد ابن عزوز حكيم " :مادة بني سعيد " .معلمة المغرب ،م .ال ،الجزء ال امس ،مطابع سال،1772- 1616 ،ص.1164 :
 - 2ضابط حول تنظيم وسير  ...مرجع ساب  ،صص.79 -76 :
 من األسماء التي أ لق على القبيلة قديما :وردانة عند البكري ،وبني وارشكين عند ابن ال طيب .ويقدم أحد الكتاب ايث وريشش كاسم
حديث  .أنظر :سعيد الفراد :ايث وريشش نموذج نشأة قبائل الريف الشرقي وتطورها وامتدادها ،1 . .مطبعة الجسور ،وجدة،2010 ،
صص. 91 -47:
 - 3اصول منسية  ...م .ال  .ص.178 :
 - 4ضابط حول تنظيم وسيرأعمال اللجان ...م .ال ،صص.76 – 76 :
 - 5محمد بن عزوز حكيم " :مادة بني وليشك" .معلمة المغرب ،1 . ،م .ال ،ص.1176 :
 يبدو أن اسم القبيلة تافرسي أو تفرسي مشت من " تفرس " الذي يعني المجال المقتطع من المحيط الغابوي حسب األستال الباحث حسن
الفكيكي .لمزيد من المعلومات أنظر " :مادة تاارسيت "  .معلمة المغرب ،مطابع سال ،1776 -1616 ،4 . ،ص .2019 :وتافرسي من
أسماء الطوبونيمية المنتشرة بالريف  ،من فعل فرال أي قطع  ،تافراس إسم مفرد مونث يعني القطعة ،مذكره ءافراال أي مجال فالحي
يتكون من مساحة شاسعة.
 - 6حسن الفكيكي " :مادة تاارست" .م.ال  ،ص .2019 :
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مطالسة :أو لمطالصة أو البطالسة

 .قبيلة زناتية قد تكون هي وقبيلة بني بويحيي من القبائل

التي اندفعت ضمن الموجة البشرية نحو السهوب الجافة للسيطرة على المجال واإلغارة على الريف
خالل العصر المريني .تمتد أراضيها في الزاوية الجنوبية الغربية من نطاق الريف الشرقي ،محتلة
الكتلة التلية الواقعة على السفوح الشرقية من جبال كزناية المشرفة على سهوب منطقة كرط ،بين
كزناية غربا وبني بويحيي شرقا .عدت أراضي القبيلة منذ القديم ممرا يربط بين منطقة تازة والريف
الشرقي عبر حوض واد مسون األعلى من جهة ،وحوض ملوية األوسط في اتجاه كرسيف عبر فم
صاكا من جهة ثانية .يصل مجموع مساحتها  1190كلم مربع .تتألف القبيلة في الفترة المعاصرة من
أربعة وسبعين دوارا .موزعة على ست فرق هي :أوالد ابراهيم علي (  21دوارا) ،أوالد حمو ( 22
دوارا )أوالد سالم (  16دوارا ) أوالد داود ( 19دوارا ) ،1ومن مراكزها :عين زورا ،والدريوش
الذي تحول مؤخرا إلى مقر لعمالة وإقليم يحمل اإلسم نفسه .
بني بويحيي :قبيلة تقع بناحية الكارت بإقيلم الناضور ،تحيط بها قبائل بني سيدال وبني بويفرور
وأوالد ستوت ومطالسة .من مراكزها الرئيسة :العروي وحاسي بركان وتيزطوطين .تقدر مساحتها
ب  1227كلم مربع .سكانها يتكلمون أمازيغية الريف .كان يوجد بها خالل فترة الحماية خمسة
وأربعون مسجدا ،وسبعة أضرحة ،وزاويتان ،وخمسون كتابا قرآنيا ،ومدارس للتعليم الديني الثانوي.
تنقسم القبيلة إلى تسع فرق هي :أوالد عبد الدايم ( تسعة مداشر) ،وأوالد عبد السميع ( مدشران )،
وأوالد فطومة ( أربعة مداشر ) ،وأوالد علي ( مدشران ) ،وأوالد موسى ومحند (أربعة مداشر )،
واخيانن ( خمسة مداشر ) ،وأوالد عبد هللا بن عسو( أربعة مداشر ) ،وبني وكيل ( تسعة مداشر )،
وأوالد رحو وامحند ( أحد عشر مدشرا). 2
أوالد ستوت :قبيلة من العرب الرحل الذين كانوا في الماضي يسكنون الخيام .تحد غربا بقبيلة
بني بويحيي ،وجنوبا ببني وكيل ( الدهرة )  ،وشرقا ببني يزناسن ،وشماال بكبدانة .كانت القبيلة خالل
فترة الحماية تتألف من ثمانية عشر دوارا موزعة على أربع فرق هي :أوالد الداودي ،الوادين ،أوالد
بويحيي ،وأوالد الشيخ.

3

  في الريف األوسط تنط القبيلة إمضارسن مفردها المذكر أمضارال ،وينطقها أهل القبيلة إمبضارسن مفرد مذكر أمبضارال  .قد تكون
التسمية مشتقة من فعل ضرال الذي يعني مطالبة ش ص البقاء م تفيا حتى اليكتشف أمره.أما "مولييراال" فيرى أن كلمة لمطالصة عربية
تمزغ فيما بعد ،ويجب كتابتها المطلسة .التي تعني في العربية الجزر "المغطاة ب" و " الم تفية تح " .وقد عرف القبيلة بهذا اقسم –
حسب مولييراال دائما -ألنها على ما يبدو ممتل ة باألجانب الذين استقروا بها كفاتحين منتصرين .أنظر :المغرب المجهول .ترجمة وتقديم:
عزالدين ال طابي  ،منشورات تيفراز ،1. ، 2 ،دار النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،2009 ،الجزء األول إكتشاف الريف  ،ص.128 :
 - 1ضابط حول تنظيم وسير أعمال اللجان  .م.ال ،صص 78-79 :؛ حسن الفكيكي " :مادة مطالسة أو البطالسة " .معلمة المغرب،
الجزء  /1624 ،21 .ص.9180 :
-102
 -2محمد بن عزوز حكيم " :مادة بني بويحيي" ،معلمة المغرب  .الجزء ال امس ،م .ال ،ص 1116 :؛ تقييد . ..م.ال .صص:
 .106؛ أوجس مولييراال :المغرب المجهول ،الجزء األول  :اكتشاف الريف ،م.ال  ،صص.168 – 166 :
 - 3مولييراال :المرجع نفسه .صص 171 – 181 :؛ تقييد  ...م.ال .ص. 106 :
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قلعية :تعد من القبائل التي تألقت بمنطقة الريف الشرقي خالل فترة من التاريخ ،وإن كان
ظهورها متأخرا مع بداية ظهور بني مرين في المغرب ،بمجال جغرافي كان يطلق عليه بلد القلوع
أو جبل القلوع أو بالد قلعية 1نسبة إلى قلوعها المتعددة مثل :قلعة "هرك" ،وقلعة جارة أو كرط...إلخ.2
ولم يتحول اسم القبيلة من قلوع كرط إلى قلعية إال في العهد المريني ،حين أصبحت قلعة تازوطا
أول معقل للمرينيين بالشمال الشرقي المغربي ،ومركزا للسلطة على إثر انتقالهم إليها من فيافيهم
بالمغرب الشرقي وتحصنهم بها.
يتألف المحيط الجغرافي للقبيلة من الكتلة الجبلية الواقعة بين مجرى وادي كرط غربا ،وسهوب
جارت جنوبا ،والبحر المتوسط شرقا .تكونت قلعية منذ القديم من سكانها الصنهاجيين البطوئيين بني
ورتدى إلى جانب إغساسن ،وبني يطوفت ومطماطة في بداية الفترة اإلسالمية .وانضافت منذ العصر
المريني جماعات من عرب بني معقل وبني هالل بعد تغلبهم على السكان القديمي اإلستقرار بالمنطقة.
وبذلك بدأت تظهر التقسيمات الجغرافية والتجمعات السكانية الخمسة المعروفة آنذاك باألخماس ،وهي
التي مازالت سائدة إلى الفترة الراهنة :ايت شيكر بشبه جزيرة هرك شماال ،وايت بويفرور حول كتلة
جبل اكسان جنوبا .وإمزوجن على السفح الشرقي لجبل قلعية وساحل سبخة بوعرك شرقا ،وايت
بويافار على السفح الغربي من الكتلة ،3إلى جانب آيت سيدال (أو الكعدة) جنوب آيت بويافار (بوكافر)
غرب ايت بويفرور .هذه اإلنتماءات الخمسة يبدو أنها انتماءات جغرافية ومكانية.4
تحد القبيلة من الشمال بالبحر المتوسط ،ومن الشرق بسهل بوعرك ،ومن الغرب بوادي كرت.
وتبلغ مساحتها  1600كلم مربعا ،ومسافتها من الجنوب إلى الشمال اربعون كيلومترا ،ومن الشرق
إلى الغرب إثنان وثالثون كيلومتلرا  .5تعتبر القبيلة منطقة استقرار عدد من األسر المرابطية والشريفة
التي منها من سجل حض ورا قويا في صناعة تاريخ المنطقة الديني والسياسي والجهادي واإلجتماعي
والثقافي.

 - 1البادسي :المقصد الشريف .م.ال ،ص.161 :
 حول داللة مصطله كر وتاريي هوره وتطوره أنظر :حسن الفكيكي :المقاومة المغربية للوجود اإلسباني بمليلية .م.ال ،صص:
. 66 – 61
 - 2مصطفى الغديري " :معالم اي ذاكرة بطوية وقلعية (القسم األول) .م.ال  ،ص.11 :
 - 3حسن الفكيكي " :مادة قلعية "  .معلمة الغرب ،الجزء  ،20مطابع سال ،2006 ،صص.4498 – 4499 :
 - 4برومي عبد الوهاب ويوسف السعيدي :إقليم كرت :التاريخ والثقااة البنية اإلثنوارااية واإلنتماء للمجال ،الحواضر التاريخية والتعمير
الحديث األسطورة والتاريخ .منشورات مسلت الدراسات األمازيغية بكلية اآلداب بوجدة وجمعية شباب ازغنغان لإلبدان الفني  ، 1، ،مكتبة
الشيي حسن ،وجدة ،الجزء األول ،2007 ،ص.16 :
5
- Gabriel DEBREL : Geographia general de la province del Rif . Mellila , 1911 , P: 69.
 -أورده :برومي و يوسف السعيدي :م .ال ،صت .16
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ج – اتحادية صنهاجة بالريفين األوسط والشرقي.
تكاد تتواتر المصادر التاريخية والجغرافية التي تطرقت لتاريخ منطقة الريف بعد اإلسالم ،على
ذكر صنهاجة باعتبارها تنظيما قبليا في طليعة قبائل المنطقة إلى جانب غمارة ،1والتي أسلمت على
يد صالح بن منصور المعروف بالعبد الصالح .ويظهر جليا من خالل هذه المصادر التي تطرقت
لتاريخ إمارة نكور الدور الذي لعبته صنهاجة في تاريخ المنطقة سواء في السلم أم في الحرب. 2
وإذا كانت صنهاجة لدى البعض تتحدد كوحدة سياسية واجتماعية أيضا ،وذلك في إطار ما سمي
ب"المنتظم الصنهاجي" أو أبعد من ذلك ب" األمة الصنهاجية" )، (La nation Cenhadjiفإن هذا
التحديد العرقي وبما ينطوي عليه من خلفيات ،3يظل بعيدا كل البعد عن مالمسة الواقع التاريخي
والجغرافي الذي يكتنفه المصطلح ،ومن ثم االقتراب من واقع التعدد والتنوع الذي يقبع وراء المفهوم
بما يتأسس عليه من أبعاد إثنية ،لغوية ،جغرافية ،اجتماعية ،وتاريخية.
ج -2 -التحديد اإلثني:
تعتبر صنهاجة الشمال المغربي بطن من البطون القبلية المتفرعة عن البرانس األمازيغية في رأي
نسابة األمازيغ .وميز التقي العلوي بين صنهاجة االرتباط والتكتل ،هذه األخيرة نشـأت عن األولى
حين تراخت أواصرها وانحلت روابطها .ويورد الباحث في هذا الصدد ،مجموعة من االفتراضات
حول أصل صنهاجة والعالقة بين صنهاجة الشمال وصنهاجة الجنوب ،والقسم الشرقي والغربي من
صنهاجة الشمال .مع ترجيحه أن هذه األخيرة عبارة عن تجمعات حزبية وحدتها المصالح المشتركة
والدفاع عن النفس ،وهو ما ينسجم مع واقع المجال؛ في مقابل استبعاده لالفتراض القائل باألصل
العرقي والساللي المشترك.4
وانسجاما مع المجال المحدد لموضوع المحاضرات ،سوف أركز على قبائل صنهاجة بالريف
األوسط وخاصة بجزئه الغربي الذي يوافق المنطقة الوسطى للريف التي تشمل تجمعات صنهاجية
مختلفة .لكن؛ قبل ذلك ،ما هو المجال الجغرافي لقبائل صنهاجة داخل الريف األوسط؟

لتاريي منطقة الريف خالل العصر

 - 1اقترن لكر صنهاجة بغمارة في اكثر من سياق في عدد من متون المصادر القديمة التي تطرق
الوسيط .راجع :أحمد الطاهري  :اصول منسية من تاريخ المغرب  .م .ال ،صصت .188 -189
 - 2كان القبيلة حاضرة في عدد من األحدام السياسية والعسكرية واقجتماعية التي عرفتها المنطقة خالل فترة امارة نكور ،وفي هذا
الصدد يقول الدكتور احمد الطاهري " ولعل في عقد المصاهرة في قمة السلطة بين نفزة ( التي ينتمي إليها صاله بن منصور ) وصنهاجة
البرنسية ( التي تنتمي إليها زوجته أم ولديه المعتصم وإدريس ) ما يفصه عن ءقل هذه األخيرة إبان فترة التأسيس  .يتجلى للت من خالل
اجتمان المتنفذين على إءر وفاة العبد الصاله على تولية المعتصم ومكث فيهم يسيرا ومات فولوا على أنفسهم إدريس وكالهما شقيقان من نفس
األم الصنهاجية .فصول منسية من تاريي المغرب .م.ال ،ص.188 :
 - 3يتعل األمر بما لهب إليه ”  “M. Bellaireفي سياق الحديث عن الدور الذي لعبته الطرق الدينية والزوايا التابعة للناصرية من
تثمين أواصر الوحدة واالحساال الجماعي بين أقسام ما سماه ب" األمة الصنهاجية " .أنظر:
-« Aprops du RIF » . Archives Marocains , publication de la direction générale des affaires indigènes
( section sociologigue ), volume XXVII, librairie ancienne honoré champion, Paris , 1927, PP : 232-233 .
 " - 4أصول المغاربة :القسم البربري  2صنهاجة الشمال  1تجمعات من البرانس اي راي نسابة البربر" .م .ال ،صص.202 -201 :
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ج – 1 -تحديد مجال قبائل صنهاجة الريف األوسط ومكوناتها:
شغلت مواطن القبائل الصنهاجية الرئيسة شريطا من المرتفعات الجبلية الممتدة طوال؛ ابتداء من
حصن مسطاسة وساحل يالش شماال ،إلى سفوح الحوض األعلى لنهر ورغة في الداخل .مثلما أن
المنطقة الساحلية الممتدة من مسطاسة غربا إلى حوز بادس شرقا مرورا بمرسى يالش ،وقلعة
صنهاجة  .وبناء عليه ،يمكن أن أميز بين قبائل صنهاجة الساحل ،وقبائل صنهاجة الداخل أو الوسط
أو السراير.1
ج -2 -1 -قبائل صنهاجة الساحل :تتمثل هذه القبائل من الغرب إلى الشرق من ساحل الريف
األوسط في كل من مسطاسة ،بني كميل ،بني بوفراح وتاركيست.
 قبيلة مسطاسة :من القبائل الصنهاجية الواقعة على الساحل المتوسطي  ،تتاخم حدودها الشرقية
قبيلة بني بوفراح ،في حين ت تلط حدودها الغربية مع بني كميل لتمتد على قبيلة متيوة الغمارية .تنسب
القبيلة إلى مسطاال الذي يعتبر أخ وازدا حسب ابن خلدون .كان تتكون خالل فترة الحماية اقسبانية
من فرقة واحدة وخمسة دواوير.2
أسهم

القب يلة بدور بارز في تاريي المنطقة خالل العصر الوسيط في ل إمارة نكور ،ونشر

تعاليم الدين اقسالمي ،وخالل العصر الحديث من خالل استقبال أسر االندلسيين المطرودين من األندلس
بمن فيهم اليهود ،والتصدي للتسرب اقيبيري ومقاومة االحتالل األجنبي؛ في هذا الصدد ،احتضن ساحل
القبيلة معالم تراءية تعبر عن جوانب من هذا التاريي.3
 قبيلة بني كميل :حليفة مسطاسة وجارتها؛ تحد شماال بمسطاسة ،وجنوبا بزرق وبني سدات،
وشرقا ببني بوفراح ،وغربا بمتيوة .يبدو أن استقرار السكان بالقبيلة يعود إلى عهود قديمة حسب ما
يست لص مما سجله عبد الح بن اسماعيل البادسي ،4وتنتمي تجمعاتهم إلى األصل الصنهاجي ،ويظهر
أن فرقة مسطاسة قبل أن تستقل كان من أهم مراكز بني كميل .5وتشير بع

المصادر والدراسات إلى

 حول هذا المفهوم وامتداده المجالي والبشري وتطوره التاري ي يمكن العودة إلى :حسن الفكيكي :مقاومة الوجود اإليبيري بالثغور الشمالية
المحتلة  .2180 – 2021أ روحة لنيل دوكتوراه الدولة في التاريي( جزءان )،تح إشراف :الدكتور محمد حجي ،جامعة محمد ال امس،
كلية اآلداب  ،الربا  ،الجزء الثاني ،1770 -1610 ،صص.696 -641 :
 - 1اختلف الباحثون والدارسون في تمييزهم بين قبائل صنهاجة بالمنطقة ،ميز التقي العلوي ومورير بين صنهاجة غدو وصنهاجة مصباح
وصنهاجة سراير(.التقي العلوي م.ال .ص201 :؛ ) G/ maurer : « Les paysans du haut Rif central » op .cit,p: 14.
 - 2ضابط حول تنظيم وسير أعمال اللجان ..م .ال ،ص98 :؛ أحم قدور " :مادة مسطاسة "  .معلمة المغرب (  '2جزءا ) ،م .ال ،ن:
 ،2001 – 1624، ،21صص.9166 – 9162 :
3
- Patrice GRESSIER : op. cit , pp : 70- 71 ; Moulieras AUGUST : op. cit , pp : 74 – 81.
 - 4م .ال .ص . 111 :لقد تم لكر القبيلة تح اسم بني جميل ،في سياق الحديث عن ءورة أحد أبنائها المدعو الحا العباال بن صاله الذي
ادعى أنه رسول الفا ميين  ،وأنه قد قرب وقته؛ وكان مصيره الفشل وقتله شنقا وصلب جثته بباب المزمة في  20صفر  484هـ 4 /ابريل
1289م.
5
أوجيس مولييراال :المغرب المجهول اكتشاف الريف .م.ال ،ص- Moulieras AUGUST : op. cit , p : 74 ;.80 :
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أن القبيلة كان مركز استقبال عدد من النازحين من األندلس ،1فضال عن وجود عدد من اليهود .2للقبيلة
حضور في تاريي المنطقة خالل العصر الوسيط والحديث والمعاصر .كان

تضم ،خالل فترة الحماية

بعدما أصبح مسطاسة مستقلة بذاتها ،ءالم فرق وتسعة وأربعين دوارا :فرقة المكصولين ،فرقة الثلث
الوسطي ،فرقة بني اشبون .3
المتوسط ؛ هذا األخير يحدها من جهة الشمال ،في

قبيلة بني بواراح :تقع على ساحل البحر األبي

حين تحدها من جهة الشرق قبيلة بني يطف  ،وقبيلة تاركيس تحدها من جهة الجنوب ،بينما من الناحية
الغربية تفصلها عن بني كميل ومسطاسة جبال تيذا وبوخش اش ( أنظر ال ريطة أسفله ).
وإلا كنا نجهل العناصر األصلية للقبلية ،فإن وجود قلعة صنهاجة الواقعة فوق تل مشرف على
مصب وادي بني بوفراح وشا ئ الطوريس يدل على صنهاجية القبيلة .4
صورة رقم :جانب من قلعة صنهاجة بعد ترميمها.

خريطة رقم :بني بوفراح .

المصدر :تصوير شخصي من خالل زيارة ميدانية.

المصدر.La monographie de la commune de bni boufrah . 2010 ; P : 2:

غير أن التشكل السكاني للقبيلة بدأ يظهر منذ القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ،وتشكل من
إءنيات وعناصر قبلية م تلفة .5تنقسم القبيلة جغرافيا إلى قسمين رئيسيين :القسم الجبلي ،والقسم الساحلي؛
بين ما سياسيا كان تنقسم إلى ءالءة تجمعات سكانية تتمثل في :اكني  ،أوالد سعيد ،وابيحياتا .والشت أن
هذا التقسيم عرف تغييرا منذ القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حسب ما هو مالحظ عن التوزيع

- Pascon PAUL et H. Van DER Westen : Les Bni Boufrah Essai d’écologie socaile d’une vallé
rifaine. Rabat , 1983, pp : 61 – 62.
 - 2أوجيس مولييراال :م.ال ،صص81 – 86 :؛ حسن الفكيكي :مقاومة الوجود اقيبيري  .م.ال ،ص.649 :
 - 3ضابط حول تنظيم وسير أعمال اللجان ..م .ال ،صص97 – 98 :؛ مولييراال :م .ال .صص82 – 81 :؛ عبد الرحمان الطيبي:
الريف قبل الحماية قبائلل ساحل الريف األوسط .منشورات تيفراز ،1 ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،2008،صصت – 114
.118
 لمزيد من المعلومات حول القلعة تاري ها موقعها ..يمكن العودة إلى:
; Grissier ( P) : op. cit. p :92 – 93خالد لبحار " :قلعة طوريس ليست معلمة برتغالية " .أخبار الريف(جريدة أسبوعية) ،ن، 9:
من  21فبراير  ،2011ص( 11 :صفحة وجهة نظر).
 - 4البادسي :م .ال .ص.21 :
 ;Pascon PAUL et H. Van DER Westen : op : cit, p : 62 . - 5حسن الفكيكي :مقاومة الوجود اإليبيري بالثغور
الشمالية المحتلة.الجزء الثاني ،م.ال ،صص.648 – 649 :
1
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السكاني في المصادر الحديثة .1بينما ضم القبيلة خالل فترة الحماية اقسبانية أربع فرق وعشرين دوارا
كالتالي :فرقة إكني ( خمسة دواوير ) السواحل ( خمسة دواوير ) ،أوالد سعيد ( خمسة دواوير ) ،وإبيحياتا
(خمسة دواوير ).2
 قبيلة تاركيست :تعد آخر قبائل الساحل من الناحية الجنوبية ،والحد الفاصل بين هذه القبائل
الساحلية ،وبين قبائل جبال صنهاجة .3تعتبر القبيلة من أصل امازيغي صنهاجي تستو ن مجاال جغرافيا
يتراوح ارتفاعه ما بين 71 :مترا و  1018مترا ،يتسم بالتقطع والجفاف .تحد شماال بقبيلتي بني بوفراح
وبني يطف  ،ومن الغرب بقبيلة زرق  ،ومن الجنوب بقبيلتي بني مزدوي وزرق  ،ومن الشرق بقبيلتي
بني ورياغل وبني مزدوي.
كان

القبيلة تعرف قبل القرن الثامن عشر باسم قبيلة بني عبد الرحمان انطالقا من اقشارات

الواردة في بع

الوءائ المدونة .4ولم يظهر اسم تارجيس  إال بعد القرن الثامن عشر الميالدي ،عندما

انتظم جل وحدات القبيلة داخل المجال الجغرافي الذي تحتله اآلن ،وبدأ اسمها األول في اقختفاء عن
الوءائ المحلية بل وحتى األجنبية ابتداء من الربع األول من القرن التاسع عشر الميالدي . 5إبان هذا
القرن األخير( القرن  17م) ،كان القبيلة تتكون من أربع فرق رئيسية هي كالتالي :فرقة أوالد فارال،
فرقة أوالد بن يعقوب ،فرقة اسماعيال ،وفرقة اوالد الشيي .6أصبح القبيلة خالل فترة الحماية اقسبانية
تتكون من فرقة واحدة تسمى فرقة تارجيس تتضمن ءمانية دواوير :شرفاء توريرت ،مراحة ،إجر ملول،
اي عيسى ،توري

معلمين ،امسعدية ،وأي عزة.7

 - 1تعتبر دراسة كل من الفرنسي "بول باسكون" والهولندي "فان ديرويستن" المعنونة ب
"  " Les Bni Boufrah Essai d’écologie socaile d’une vallé rifaineمن أهم الدراسات حول
القبيلة.
 - 2ضابط حول تنظيم وسير أعمال اللجان ..م .ال ،صص.86 – 86 :
 - 3عبد الرحمان الطيبي  :م.ال .ص.118 :
 سمي كذلت نسبة إلى اسرة بني عبد الرحمان المنحدرة من الولي الصاله لتاركيس سيدي بوتميم بن يوسف بن عبد الرحمان بن يعلي بن
عبد العال بن أحمد بن سعيد بن عمر بن سليمان بن محمد بن ادريس األصغر بن ادريس األكبر .اسقترت األسرة بالمنطقة ولقي ترحابا من
سكانها األمازيغ وأصبح تشكل النواة األولى للقبيلة ،وبذلت سمي بقبيلة بني عبد الرحمان.
 - 4المرجع نفسه.
  يرد اقسم كمايلي :تاركيس  ،تارجيس  ،وترجيس  .أما ب صوص داللة اللفظ ،فيمكن أن نقدم التأويالت التالية :قد يكون تحويرا
مورفولوجيليا للفظة األمازيغية " تاركازت" ا لتي تعني الرجولة والشهامة .قد يكون تمزيغ للفظة العربية الفصيحة " الركيزة"؛ وقد يكون
تركيب امازيغي مزجي من لفظتين " :تارا" ن " غيس" ،أي :منابع واد غيس ،الذي يعد أحد أهم األودية التي تجري في الجزء الشرقي من
الريف األوسط؛ ويمتد على مسافة  90كلم  ،ويجري حسب اتجاه عام جنوبي – غربي ،شمالي شرقي .ينبع المحور الرئيسي للمياه عند جبل
بوغرضة  1910م غرب مركز تاركيس الحالي ( .جمال الكركوري " :مادة ايس"  .معلمة المغرب  ،الجزء  ،17 :مطابع سال1621 ،
–  ،2006صص .)4690 – 4647 :تطل لفظة تاركيس في الوق الراهن على المركز الحضري الذي أسسه اقسبان ( 1729 - -172م)
أي بعد نهاية الثورة الريفية ،والذي كان في البداية عبارة عن ءكنة عسكرية هدفها مراقبة المجال القبلي وتنظيمه .لمزيد من المعلومات أنظر:
 محمد أحمجي  :الهجرة الدولية والتنمية الحضرية بالريف األوسط .رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الجغرافيا(،غير منشورة) ،اشرافالدكتور محمد لزعر ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا  ،كلية اآلدابوالعلوم اقنسانية ،دار المهراز ،فاال ،1774 ،صص.167 – 169 :
- Troi (J. F) : Les souks Marocain : marches ruraux et organisation de l’espace dans la mortier nord du
Maroc. Ed sud, Aix-en-provence, 1975, p : 256.
 - 5عبد الرحمان الطيبي :م .ال .صص.117 – 118 :
 - 6المرجع نفسه.
 - 7المرجع نفسه ،صص 120 – 117 :؛ ضابط حول تنظيم وسير أعمال اللجان ..م .ال ،ص.86 :
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 قبيلة ايت مزدوي :تتمثل حدود القبيلة الصنهاجية في ما يلي :تحد من الشمال بقبيلتي اي
ورياغل وتاركيس  ،وتحد من الشرق والجنوب بقبيلة بني عمارت  ،في حين تحد من الغرب بقبيلة
زرق .
لكر م بر " مولييراال" الذي زار القبيلة أواخر القرن التاسع عشر أن بني مزدوي قبيلة صغيرة،
تمتد مساحتها على  20كلمترا من كل الجهات ،وتتوفر على ءالم فرق هي :تيزمورين ،تازروم ،وأوالد
علي .1في حين كان

القبيلة خالل فترة الحماية اقسبانية تضم فرقة واحدة هي فرقة بني مزدوي التي

ضم آنذام تسعة مداشر هي :بني بزمور ،بني بجاي ،اعزوزن ،تزل  ،بوعدي ،المسا ،لحصن ،التفاح،
وإحوصن.2
ج -1 -1 -صنهاجة الجبل أو صنهاجة السراير:
يعتبر الريف األوسط األعلى منطقة قديمة االستقرار البشري ،استقبل على مدى التاريي أفواجا
بشرية من منا

وقبائل شتى دفع بها عوامل عدة .3وقد شكل المنطقة الجبلية لات الشكل المستطيل

بطول يقارب  10كلم ،وبعرض  20كلم في المركز ،والتي تتركز بها أهم القمم ( تاغزوت  2666مترا،
كرمال  2091مترا ،ودهدوه  2107مترا ) التي تبدو متجمعة حول جبل تدغين الذي يصل علوه 2614
مترا ،مو ن ومجال نفول التنظيم القبلي المعروف بصنهاجة السراير .4فما حدود هذا التنظيم؟ وما مكوناته
القبلية؟ وما بيعة حضوره وإسهاماته التاري ية؟ وقبل للت ،ما داللة اسم صنهاجة سراير؟

 حول مدلول اقسم يمكن إيراد التأويالت التالية:
 اقسم مركب من أداة النسب " اي " تعني بني " ،مزدوي" تحوير للفظة أمزلوم" األمازيغي التي تعني الساكن. قد يكون تحوير للفظ األمازيغي " إمزدورار" أي ساكنو الجبل .وأصل اللفظة " إمزلام ن وادرار"( ساكنو الجبل) ،حذف منها وحداتصوتية وسطى كان تربط بين وحدتي التركيب المزجي .وفي هذا الصدد تقول بع الروايات الشفوية أن أصول ساكنة القبيلة من بني "
مزدورار" وهي فرقة من فرق قبيلة كزناية حسب ما أوردناه في موضون هذه القبيلة في الساب .
 - 1أوجيس مولييراال :م.ال .ص 166 :؛

 - 2ضابط حول تنظيم وسير أعمال اللجان  ...م .ال .ص86 :؛ - Moulieras AUGUST : op. cit , pp :126-127
- Maurer ( G ): « Les paysans du haut Rif central »/ op. cit, pp : 13 – 14.
4
- Ibidem.
3
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خريطة رقم :الموقع الجغرافي لصنهاجة سراير بالريف األوسط األعلى.

المصدر« Les paysans du haut du haut Rif central ». op. cit. p :5. :

- Maurer ( G) :

ج -1 - 1 -أ – صنهاجة سراير  :أصل التسمية.
يتكون اقسم من لفظين" :صنهاجة " لفظ محور تحويرا عربيا للفظة األمازيغية " ءازنام" ؛ وهي
صيغة مزيدة بصام بدئي دال على المذكر ،وتجمع على صيغة "إزناكن" ؛ وهو األمر الذي أكده ابن
خلدون بقوله " :وأما لكر نسبهم فإنهم من ولد صنها  ،وهو صنام ،بالصاد المشمة بالزاي والكاف
القريبة من الجيم ،إال أن العرب عربته وزادت فيه الهاء بين النون واأللف فصار صنها " .1أما ب صوص
تاء التأنيث الالحقة على اسم " صنها " فمن البديهي لسانيا أن تتم اضافتها عند نسب المنطقة الجغرافية
المعنية إلى الجد األعلى المشترم.
أما اللفظ الثاني المكون لالسم فهو" سراير" ،فقد ألح باسم "صنهاجة" -على ما يبدو -لتمييزها
عن فرون صنهاجية أخرى؛ إل يوجد بقبيلة زرق إحدى القبائل الفرعية لصنهاجة السراير مدشر يحمل
إسم " السراير"  ،ومن ءم فإنه من المرجه أن يكون مبرر إلحاق لفظ " السراير" بلفظ صنهاجة هو
تمييزها عن فرون صنهاجية أخرى مثل :صنهاجة غدو وصنهاجة مصباح .وهذه الظاهرة "الطوبونيمية"
( أقصد تمييز الفرون القبلية الكبرى التي تحمل نفس اقسم بإلحاق أحد أسماء مداشرها بآسم القبيلة ) يمكن

 - 1عبد الرحمن بن خلدون :العبر .الجزء السادال ،م.ال ،ص.112 :
لعل أحد الشواهد " الطوبونيمية" المؤكدة للوجود الصنهاجي بالمنطقة وجود جبل بمدشر "إعزوزن" يحمل إسم " :قارون وزنام".
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مالحظتها في قبائل مغربية أخرى .أما ب صوص داللة لفظة " سراير" ،فيتضه من خالل تعدد الروايات
واختالفها ،أن المجال مفتوح أمام العديد من التأويالت التاري ية واللسانية:
أعرض فيما يلي جوانب من الروايات والتأويالت المقدمة بصدد هذا الموضون:
الرواية األولى :أورد األستال التقي العلوي ضمن دراسته حول صنهاجة الشمال ،تفسيرا قال فيه:
" أما لفظة السرا ير فهي جمع لسريرة التي تعني النية والطوية .بيد أن أسطورة دارجة محلية تدور على
ألسنة أهل المنطقة ،تفيد أن السراير الدارجية هي جمع لسرير وهو قاعدة خشبية تركب فيها اآللة الدافعة
كسرير البندقية مثال .ومل ص هذه األسطورة أن ملكا من ملوم الصحراء مر بالمنطقة فتبارى السكان
في إكرامه واقحتفاء به جهد المستطان .فكافأهم هو من جهته على عنايتهم به بتحريرهم من جميع المغارم
والتكاليف الم زنية .ءم لب منهم بعد للت أن يصنعوا له سريرا لبنادقه من خشب اللوز الموجود بكثرة
في المنطقة لتركب فيها أجهزة القتال ،ولهذا سموا صنهاجة السراير".1
الرواية الثانية :تبدو مشابهة لألولى ،أوردها"  "Renisioضمن النصوص التي ألحقها بدراسته
اللسنية للهجة القبيلة ،وهي رواية أمازيغية ألحد أهالي قبيلة بني بونصار ،وهي أقرب إلى الحكاية
الشعبية؛ مما جاء فيها بعد ترجمتها إلى العربية  ":في قديم الزمان ،كان هنام سلطان ،وكان

بالد "

إصنهاجن" غير مأهولة لذا قام السلطان بنفي أجداد " إصنهاجن " من الغرب إلى هذه البالد ،كل واحد
من بالد م تلفة ،اي

احمد مثال من بالد درعة ،اي

بونصار من قلعية ....فظلوا مسجونين هنام مدة

ويلة ،وعندما تذكرهم السلطان ،أرسل إليهم جنودا ( م ازنية) مكلفا إياهم بآستطالن األمر ،والنظر
في ما إلا كانوا مازالوا أحياء ،أو أن وحوش الغاب قد التهمتهم.
عندما وصل الجنود  ،وجدوا المساجين يزرعون ويحرءون ويدبرون أمر معيشتهم بأيديهم؛ وما أن
علم المساجين بمقدم ممثلي السلطان حتى سارعوا إلى االحتفاء بهم وإكرامهم .مرت أيام بعد للت ،فأرسل
إليهم السلطان يأمرهم بزيارته ،فما كان منهم إال أن يهي وا هدية تلي بمقامه ،فكروا فلم يجدوا غير أن
يهدوه عسال ودقيقا محليا يسمى " زنبو" .

 للتمييز مثال بين قبيلتي  :بني احمد إحدى قبائل اتحادية جبالة عن بني احمدالمنتمية التحادية صنهاجة السراير ،يتم إلحاق اسم أحد مداشرهما
إلى إسم القبيلة المتشابهة؛ فيقال  :بني احمد السراق ( السراق اسم أحد مداشر القبيلة ) وبني احمد إيموكزن ( إيموكزن هو بدوره أحد مداشر
القبيلة) .راجع :ضابط حول تنظيم وسير أعمال اللجان  ...م .ال .صص.82 -97:
 المعروف تاري يا ومن خالل ما تتداوله األلسن والذاكرة الجماعية بالمنطقة أن منطقة تاغزوت المنتمية لصنهاجة سراير تجيد صناعة
البنادق .وقد أشار" مولييراال اوجيس " إلى أن القبيلة كان تبعث كل سنة للسلطان بنادق جميلة .المغرب المجهول.م.ال ،ص19:؛
Mouliéras AUGUSTE: Le Maroc inconnu exploration du Rif.op.cit, pp : 50 – 51.
 _ 1المغرب المجهول :اكتشاف الريف .م.ال ،ص.204 :
  يسمى صاحب الرواية عبد هللا بنقدور من مدشر "لوضا" اي بونصار  ،كان عمره  61عاما إبان إدالئه بالرواية ( .)1762أنظر:
- Renisio ( A) : Etude sur les dialects bèrbères des bni Iznssen du Rif et des Senhaja de srair. Edition
ernist leroux, 1932, p : 272 , marge :1.
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ولما لاق السلطان من عسلهم استلذ عمها واستحسنها كثيرا؛ لذا قرر أن يكاف هم بهدية أحسن ،هكذا
أمر أن يصنع لهم مائة سرير من خشب اللوز ،ويتم إعفاؤهم من أداء أي ضريبة للم زن ،ولهذا السبب
سموا ب"صنهاجة السراير".1
التأويل األول :أورد الباحث محمد جحاح عبد الرزاق تأويال ب صوص أصل تسمية "السراير" مما
جاء فيه " :هنام من يرجع األصل إلى كلمة "سر" أو "سريرة" كميزة أخالقية امتاز بها أهل صنهاجة
السراير( وهي حفظ السر والكتمان) .وهنام من يرجع األصل إلى كلمة "ال" بالمعنى الدار  ،والتي
تعني األناقة وخفة الدم وسالسة الطبع .لكن ،يبقى المعطى الجغرافي هو األكثر داللة ب صوص أصل
التسمية .إل ،ونظرا للطبيعة الوعرة لقبائل صنهاجة هذه ،فقد ابتدن أهلها تقنية خاصة ومتميزة في
االستغالل الزراعي؛ وهي ما يعرف بتقنية المدرجات المعروفة جدا في المنا

الجبلية الشديدة اقنحدار.

وتعرف محليا ب"السرير" ،والجمع " سراير" أو " صرايم" كما ينطقها البع

 .بل أكثر من للت ،فحتى
أو

الشكل الذي تبدو عليه التجمعات السكانية وسط هذه الجبال هو أقرب إلى مدرجات
"سراير".2

يبدو أن هذا التأويل أقرب إلى الواقع ،سيما أن فالحة المدرجات للحفا على التربة من االنجراف،
سائدة بأغلب مداشر القبيلة ،بسبب ندرة المنبسطات وغلبة التضاريس الجبلية مثلما سلف.
ج -1-1 -ب – حدود صنهاجة السراير ومكوناتها القبلية وخصوصياتها اللسنية:

خريطة رقم :قبائل صنهاجة السراير ضمن قبائل جبال الريف األوسط.

المصدر-Maurer ( G) : « Les paysans du haut du haut Rif central ». op. cit. p :15. :

- Ibidem.
 -2م.ال .ص ،16 :الهامش المشار إليه بعالمة . 
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1

تحد صنهاجة السراير شماال بقبيلتي بني كميل و"متيوة الريف" ،وجنوبا ب"متيوة لو ا" وبني
سالمة ،وشرقا بقبيلتي مرنيسة وبني عمارت ،وجنوبا بقبائل بني زروال ،بني رزين ،وبني خالد ( أنظر
ال ريطة أعاله) .تعتبر صنهاجة السراير اتحاد قبلي ضم خالل فترة الحماية االسبانية تسع قبائل وإحدى
وعشرين فرقة ،وتسعة وءالءين ومائة مدشرا (أنظر الجدول أسفله).

1

الجدول رقم :قبائل صنهاجة السراير ووارقها ودواويرها.
ت ب أساء القبائل
11

بني سدات

10

كتامة

10

تاغزوت

10

بني بوشبت

10

بني احمد

أسماء فرق كل قبيلة

أسماء دواوير كل فرقة

فرقة عربي

أزل ،أجرسيف ،تغيسة ،عين البيضاء.

الدورين

اسطاح ،بوغرضة ،إمسنا ،امزون  ،وارج.

تال روق

تال روق ،تذوين ،تمدا ،تسغرا ،تشت.

أمزاز

أجريحة ،تملوجيت ،وحشيت ،الخمس ،أغماض.

بني تميم

يمينث ،أرجون ،زاوية السني ،تلمكس ،أسمرطاس ،برناص ،بني حسان ،تفلشوت ،إجروا ،بفلو.

السواحل

العزيب ،تكوشت ،اشقارة ،مزياز ،ترية ،تلغونت.

تمسوت

تمسوت ،مرجن ،ابكاير ،زاوية الغمري ،أجرسيف ،أزغار ،اسول.

عبد الغاية

بني عيسى ،بني احمد ،المخزن ،أسمار ،الساحل ،إزداد.

الساحل

تريرن ،إكرارن ،تزرين ،ترا مزيت ،ساقية بني مريم.

القلعة

القلعة ،بني يخلف ،أوالد ابكا ،أوالد الورطيط.،

الفوقي

تميلت ،الخندق ،تورات ،بني عياش.

السواحل

تبرنت ،إبزانزن ،عزيب عبد العلي ،ترية ،التفاح.

بني عالهم ويوكرن

إمجزن ،ادمام ،إمعشرا ،مزوز ،تغزى ،تفسوت.

أطيل

إقرارا ،أوطيل ،أمزر.

الحالف وبني ازنوب

تفرنوت ،تميضت ،أربجي ،اسنسو ،تفز ،بمسهل ،أوني،

أرر زكاغا ،زاوية ألم ،زاوية إزرداز.

10

بني بونصار

بني بونصار

تمديت ،أمعكطان ،إعطارن ،لوطا ،إبرقشيتا ،اذز ،أمراض ،زركات ،أمدرف.

18

بني خنوس

بني خنوس

تزي خطاب ،إجريميا ،لداي ،تمست ،تروا ،بني تيمان ،إغريانن ،إخضيرن ،إعرابن ،تكرون ،بيذرن.

 هنام من الباحثين من واعتبرها اتحادية قبلية كبرى ( التقي العلوي :م.ال .ص ،).204 :وآخرون وسموها بكونفدرالية قبلية
( ) G.Maurer : « Les paysans du haut du haut Rif central ». op. cit. p :14-15؛ ومن اعتبرها قبيلة كبرى تشمل
على تسعة بطون ( عبد الوهاب بن منصور :قبائل المغرب .المطبعة الملكية ،الربا  ،17478 ،ص.).666 :
 : - 1ضابط حول تنظيم وسير أعمال اللجان  ...م .ال .صص82 – 97 :؛ محمد جحاح عبد الرزاق :م.ال .الجزء األول،ص16 :؛ التقي
العلوي :م.ال .صص209- 204 :؛ . Renision (A) : op.cit, pp : 5 – 6
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17

زرقت

10

بني بشير

عالل أوجرمالت

عالل  ،ورسان ،أجرمالتـ ،،أغنوي ،أمطار ،غكذمان ،تملويث  ،تفرواس.

واد إفليحن ومسومت

القيطون ،إفليحن ،احمايد ،إسعمارن ،إجروذن ،أفراك أوعياش ،أوني ،بلحكم ،بنجل ،إلم تيزيرت.

تطيشت

تونزى ،تطيشت ،فدلمانة ،تينط ،بصالح ،تفركى ،بعمارة ،تزي

اوطيل

إوريطا ،تسسنوت ،تيزرت ،بهاذي ،زاوية تفرت ،القراع ،إمسد ،أوطيل.

10

أما من حيث لغة الت ا ب المتداولة والمستعملة في التواصل بين ساكنة صنهاجة السراير ،فيمكن
تصنيف قبائلها إلى ءالءة مجموعات 1حسب الجدول أسفله:
تصنيف القبائل حسب

أسماء القبائل موزعة حسب

لغة تواصلها اليومية.

لغة تواصلها اليومية.

مجموع عدد القبائل حسب
كل صنف.

قبائل تتحدث األمازيغية فقط

زرقت – تاغزوت – ايت بونصار – ايت خنوس.

10

قبائل تتحدث األمازيغية

ايت بشير – اكوتامن ( كتامة ) -ايت احمد ،بني سدات

10

والدارجة .
بني بوشيبت

قبائل تتحدث الدارجة .

11

يظهرأن الوضع اللسني المتنون الذي يميز التواصل اليومي لصنهاجة السراير ،يعكس جوانب من
أشكال التعايش والمثاقفة والتبادل والتواصل التي عاشها مجتمع المنطقة ،ومر بها عبر مسيرته التاري ية.
ويبدو أن هذا الوضع يتجاوز في اعتقادنا المستوى اللسني لاته ،إلى مستويات أعم وأعقد؛ ففي الوق
الذي نجد فيه بع

القبائل قد خضع لتعريب جزئي وتدريجي مثل كتامة ،بني بشير ،وبني احمد ،نجد

قبائل أخرى من نفس االتحاد القبلي قد خضع لتعريب كلي مثل :قبيلتي بني بوشيب ؛ في الوق الذي ل
مجموعة قبائل تتواصل بأمازيغيتها.
أسهم

عوامل عدة في إفراز هذه الوضعية وتشكلها ،منها :ما يعود إلى الهجرات والتحركات

السكانية ( الوافدون األندلسيون ،التحركات العربية المعقلية) التي عرفتها منطقة الريف ،ومن ضمنها

 - 1التقي العلوي :م.ال .ص ،209 :محمد جحاح عبد الرزاق :م .ال .الجزء األول ،صص26 – 17 :؛
 Maurer (G) : « Les paysans du haut du haut Rif central ». op. cit,؛-Renision (A) : op.cit, pp : 5 – 6
p :14-15 .
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مجال الدراسة؛ إلى جانب تأءير المدن والمراكز الحضرية الكبرى مثل :فاال ،تيطاوين ،وزان ،أشاون
(شفشاون) ،وتأءير الزوايا وعدد من أسر الصلحاء والشرفاء. 1
ج –  – 0جوانب من تاريخ قبائل صنهاجة ومحولة لت سير كي ية تشكل صنهاجة السراير:
شارك القبائل الصنهاجية سواء الساحلية منها أم الجبلية ( صنهاجة السراير) في الحياة السياسية
بمنطقة الريف منذ إمارة نكور خالل القرنين األول والثاني الهجريين ،السادال والسابع الميالديين وف
ما أشار إلى للت كل من أبي عبد هللا البكري وابن خلدون .2وتعزز دورها أكثر خالل القرن ال امس
الهجري  /الحادي عشر الميالدي أيام المرابطين ،حيث ان ر وا في صفوف جيوشهم .3وإلى هذه الفترة
يرجع – حسب  – G.S.Colinاستقرار جزء من قبائل صنهاجة بالمنطقة ،إل بدأ الوجود الصنهاجي مع
المرابطين ،وتدعم أكثر مع مرحلة حكم الموحدين؛ في هذه المرحلة بالذات ،استقر جزء هام مما عرف
فيما بعد بصنهاجة السراير .4بصدد المرحلة االخيرة ،سجل "  "A. Renisioوجود قائد صنهاجي
بالم زن الموحدي على قبيلة "صنهاجة بني بونصار"  ،ويدعى " مفتاح بن عمار" ،وأشار الباحث إلى
الدور السياسي الذي أصبح

تقوم به المنطقة في ل الحكم الموحدي .5سيما وأن الموحدين إبان

مواجهتهم لبقايا خصومهم من المرابطين كانوا يسلكون المسالت الجبلية الوعرة . 6وخالل تعرض
الساحل الريفي للغزو اقيبيري الذي أفضى إلى احتالل عدد من مدنه وجزره خالل القرنين ال امس عشر
والسادال عشر الميالديين ،شارك قبائل صنهاجة الساحل في مقاومة الغزو بآستماتة .وال يستبعد الدكتور
حسن الفكيكي مشاركة قبائل صنهاجة الجبل في حركة مقاومة الغزو اقسباني لبادال ولص رتها .7والشت
أن وجود ربا ات الصالحين بالمنطقة قد ألك

في قلوب السكان روح المقاومة ضد المسيحيين؛ مثلما

كان سابقا أيام الموحدين .8غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هنا ،هو :لمالا لم يرد اسم " صنهاجة
السراير " في هذه الفترة التاري ية؟ هل صنهاجة بني بونصار هذه ،هي اسم آخر لصنهاجة السراير،
وللت من باب تغليب الجزء على الكل؟ أم أن المقصود هنا هو قبيلة بني بونصار التي كان أوسع بكثير
مما هي عليه اليوم.؛ بحيث كان تضم كال من قبيلتي بني خنوال وزرق ضمن نفس اق ار القبلي؟
نرجه اقفتراض الثاني على أساال أنه لو كان

صنهاجة السراير قد برزت كاتحادية في هذا

التاريي ( العهد الموحدي ) لتم تعريفها بآسمها ،أو لوجدنا هذه التسمية ترد في كتب التاريي والجغرافية
 - 1لحسن أغزادي :ابن عبد الكريم وحرب الريف ( . 2815 – 2812جزءان) ،بحث لنيل دكتوراه الدولة في التاريي ،اشراف الدكتور جاد
هو الدكتور رأف غنيمي الشيي ،جامعة محمد بن عبد هللا ،كلية االداب والعلوم اقنسانية ،دار المهراز ،فاال ،1787 – 1788 ،الجزة
األول،ص70 :؛  Maurer (G) : « Les paysans du haut du haut Rif central ». op. cit,p :14.؛ أنجلو غريلي :م.ال .ص:
.161
 - 2أحمد الطاهري  :فصول منسية  ...م.ال .ص.1:
 - 3لحسن أغزادي :م.ال .ص.81 :
4
- Maurer (G) : « Les paysans du haut du haut Rif central ». op. cit,p :13.
5
-Renision (A) : op.cit, pp : 273 – 274; Maurer (G) : Ibidem.
 - 6عبد الرحمان الطيبي:قبائل ساحل الريف األوسط ..م.ال .ص.64 :
 - 7مقاومة الوجود اإليبيري .م.ال .الجزء الثاني ،ص .646 :
 - 8عبد الرحمان الطيبي :قبائل ساحل الريف ..مزال.60 ،
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والمناقب التي تعرض

لهذه المرحلة من تاريي المغرب والريف بشكل خاص .1اقفتراض الذي يبدو

مقبوال هو أن تكون صنهاجة بني بونصار هذه التي تشكل كوحدة قبلية من ءالم قبائل ( بني بونصار،
زرق  ،وبني خنوال) ،وتحديدا على العهد الموحدي هي النواة التي تجمع حولها قبائل أخرى من داخل
مجال الريف األوسط؛ وبفعل عوامل أمنية ،اقتصادية ،سياسية ،بيعية ،وتاري ية ،سوف تتسع هذه
الوحدة لتشمل قبائل أخرى من داخل المجال الريفي الصنهاجي .وفي هذا اق ار ،يأتي بالطبع انبثاق
اتحادية قبيلة أو كونفدرالية من تسع قبائل هي ما أصبه يعرف باتحادية صنهاجة السراير .2وتتل ص
العوامل المساهمة في هذا اقنبثاق في ما يلي:
 ضرورة إيجاد إ ار سياسي /عسكري لقيادة عمليات الجهاد والمرابطة ولتنظيمها لحماية الثغورالريفية من اقكتساح االيبيري .وهذا ما يمكن تفسيره بشبه وعي سياسي يغذيه الشعور الديني العارم
بضرورة حماية " دار اقسالم " من تحرشات القوى الصليبية .3
 تحول الثقل اققتصادي /التجاري ومن ءم "الديموغرافي" أيضا نحو هذه القبائل الجبلية الصنهاجية .واستفادتها من الوضع المشجع الذي أضح

توفره المسالت والطرق التجارية الداخلية ،من بادال

والريف نحو مدن فاال ،وزان ،الشاون ،وتطوان .وهذا نتيجة الوضع األمني المتميز الذي أضح تعرفه
هذه المسالت والطرق بانتشار عدد من الزوايا والربا ات ،التي كان تقوم بأدوار حاسمة في هذا اق ار.
في الوق

الذي تضررت فيه عدد من قبائل الريف المتاخمة للشريط الساحلي ،بفعل تهديدات ال طر

اقيبيري ،ووضعية الثغور غير المؤمنة.
 نزوح موجات ووفود بشرية أندلسية نحو المنطقة ،خاصة بعد سقو غرنا ة .حيث احتضنقبائل صنهاجة السراير النصيب األوفر من هؤالء النازحين ،وعلى ول المرحلة الممتدة من أواخر
القرن  11م إلى حدود النصف األول من القرن  19م  .4وهذا في حد لاته عامل من عوامل دعم تجربة
التوحد وتعزيزها ضد ال طر القادم من الضفة األخرى للمتوسط  .خاصة وأن الوجود األندلسي هذا يبقى
أكبر دليل على الحقيقة اقستعمارية للقوى اقيبيرية الصليبية.
 دور الم زن السعدي ومن بعده العلوي في تدعيم وتشجيع هذا النمط من االتحادات القبلية،ألهداف عسكرية وأمنية .خاصة في ما يتعل بأمور الجهاد  ،وتأمين الثغور الريفية ،ومساندة الم زن في
هذا اق ار.5

 - 1هذا ما لهب إليه الباحث محمد جحاح الطويل .أنظر :الزاوية والمجتمع والسلطة بالمغرب ...م.ال  ،الجزء األول ،ص.19 :
 - 2المرجع نفسه.
 - 3أغرادي لحسن :م.ال .صص.71 – 76 :
4
حسن الفكيكي :مقاومة الوجود اإليبيري .م.ال .الجزء ;- Pascon ( P) et H. Van DER Westen : op : cit, pp : 61 -63
الثاني ،ص .649 :
 - 5محمد جحاح الطويل :م.ال .ص.17 :
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 دور الصلحاء وشيوخ الزوايا في تدعيم هذه الوحدة .إل ال ي فى ما قدمه هؤالء من دعم لهذهالحركة وتفعيلها ،والتي أضح

توجه تاريي الريف والريف األوسط تحديدا ( صنهاجة السراير) نحو

الوحدة والتكتل لمواجهة خطر االكتساح اقيبيري .حيث اندلع حركة جهادية موسعة منذ القرن 11م،
شكل الصلحاء والمرابطون وشيوخ الزوايا قادتها الفعليين .وفي هذا اق ار ،يأتي استمرار عدد من هؤالء
بالمنطقة ،وكتتويج لهذه السيرورة ستبرز كونفدرالية صنهاجة السراير ،التي سيرتبط تاري ها بشكل وءي
بتاريي الزاوية ال مليشية التي كان شي ها بمثابة الرئيس األعلى لهذه االتحادية  .1واعتبرت الطريقة
الناصرية بمثابة ال ط النا م للمكونات المتناءرة لألمة الصنهاجية ،وناقلة االحساال الجماعي الموجود
في أقسامها المنفصلة عن بعضها البع

على حد تعبير ميشو بلير .2

ثانيا – لمحة عن مظاهر من التنظيم االجتماعي التقليدي لساكنة الري ين األوسط والشرقي
ومستوياته.
تطرح دراسة البناء االجتماعي والسياسي التقليدي لساكنة الريفين األوسط والشرقي العديد من
الصعوبات ،منها ما هو مرتبط بمجتمع موضون الدراسة نفسه؛ الذي يبدو ،حسب الدراسات
الم تصة ، 3ع دم تجانس مؤسساته التنظيمية التقليدية مجاليا ،وعدم ءباتها في الزمان .بمعنى آخر،
تعرضها لتحوالت تاري ية .ومن ءمة ،فالحديث عن التنظيم االجتماعي والسياسي التقليدي لساكنة
الريفين األوسط والشرقي يأخذ بعين االعتبار التمايزات المجالية والتحوالت التاري ية التي عرفها
مجتمع المنطقة ،رغم ما قد تواجهه مثل هذه المقاربة من غموض وضعف على مستوى المادة
المصدرية التي يمكن التعويل عليها.
ورغم ما قد تجسده كل قبيلة من قبائل الريفين األوسط والشرقي من تميز وخصوصية على
مستوى بنياتها اقجتماعية ،وتنظيمها السياسي ،والتي يمكن ارجان معظمها إلى معطيات تتعل
بجغرافية المجال الذي تقطنه ،وتاري ه ال اص ،فإنه مع للت ،يمكن الوقوف على سمات مشتركة قد
تجعل من هذه القبيلة ،بشكل أو بآخر ،جزءا ال يتجزأ من التاريي االجتماعي والسياسي العام للبالد.
وعلى هذا األساال فإن التنظيم القبلي بالريفين األوسط والشرقي وبمنطقة الريف بشكل عام كان يشبه
إلى حد ما التنظيم السائد لدى قبائل األ لس وبع

المنا

الصحراوية المغربية 4.خاصة فيما يتعل

 -1محمد جحاح  :م .ال:
-Michaux BELLAIRE : op .cit, pp : 232 – 233.
 - 3أقصد الدراسات التي انكب أصحابها على دراسة مجتمع المنطقة ونظمه ،وأحيل هنا على:
- G. Maurer, op.cit.
- Paul PASCON et Herman DERWESTEN, Les Beni Boufrah, op, cit.
- David Montgomery HART, The Aith Waryaghar.. , op. cit.
- Raymond JAMOUS, Honneur et Baraka les structures sociales traditionnelles dans le Rif. Op.cit.
 - 4لحسن أغزادي  :م.ال ،ص.72 :
2
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ببع

أشكال انتظام وحدات البناء االجتماعي والسياسي ومستوياته لهذه القبائل .هذا إلا استثنينا

بالطبع حاالت خاصة.1
إن إحدى أهم سمات مجتمع الريفين األوسط والشرقي التي تعم أكثر من خصوصياته – حسب
ما الحظ للت عدد من الباحثين الذين درسوا هذا المجتمع – هي " التجزئة االجتماعية التي تترجم
كنمط خاص من أنما احتالل المجال وتنظيمه .مع ما يفرزه هذا الوضع على المستوى السوسيولوجي
حين يتم إدرام هذه األنما السوسيو-مجالية كأنما ومستويات خاصة من االنتظام االجتماعي
والسياسي.

2

ومن العوامل التي كان تفسر هذه الوضعية االجتماعية والسياسية:
 التجزئة الطبيعية الناجمة عن البنية التضاريسية ال اصة بالمنطقة (كثرة األودية ،المرتفعاتوالسفوح ،انحسار المساحات المنبسطة )...التي كان لها أءر واضه على مستوى التوزيعات
السكانية .بل أكثر من للت ،على مستوى التجزئة واالنقسام االجتماعي والسياسي بجبال
الريف األوسط ،أو على األقل ساعدت على للت.

3

 تاريي تعمير المنطقة والدور الذي لعبته كملجأ للمضطهدين والفارين من الكوارم الطبيعيةوالسياسية.

4

عالوة على معطيات التاريي ،وإكراهات الجغرافيا ،ودور كليهما في التجزئة المجالية واالجتماعية
أيضا ،وفي تفسير مستويات وأشكال انتظام البناء االجتماعي /السياسي بقبائل الريفين األوسط
والشرقي ،يمكن إضافة دور بع

العوامل الثقافية واالقتصادية أيضا في تبلور األشكال والمستويات



وتطورها أيضا.
ل

القبيلة بالريفين األوسط والشرقي ،وبمنطقة الريف عموما ،إ ارا متينا لكل مجاالت

الحياة ،و"كان هذه القبيلة مقسمة إلى أاخاذ ،ومتفرعة إلى مجموعات من األسر ،يجمع بينها الشعور
باالنتماء إلى رابطة القرابة ،مما يجعلها تشكل كيانا اجتماعيا متميزا" 5في إ ار بناء اجتماعي متميز.
فمالا عن هذا البناء؟ ومالا عن مستويات االنتظام االجتماعي /السياسي التي توازيه؟

 - 1محمد جحاح عبد الرزاق  :م.ال ،ص.10 :
 - 2المرجع نفسه ،ص.11 :
- Maurer. G , op.cit. p: 12.

3

 - 4لحسن أغزادي :م.ال ،صص.81 -80 :
 ركز" رايمون جاموال" بشكل كبير على العوامل الثقافية في إ ار تعرضه لمسألة البناء اقجتماعي والسياسي للقبيلة الريفية من خالل
دراسته لقبيلة قلعية .وقد أوضه للت من خالل المكونات األربع لما يسميه بنظام " العرض" ) ( ( honneurاألرض ،المرأة ،الدار،
التراب) وما يرتبط بها من قيم ومفاهيم ءقافية.
 - 5جرمان عياش :أصول حرب الريف  .ترجمة محمد األمين البزاز وعبد العزيز التمسماني خلوق ،مطبعة النجاح الجديدية ،الدار
البيضاء ،1772 ،ص.77 :
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حضي التنظيم القبلي بمنطقة الريفين األوسط والشرقي ،خالل فترة ما قبل الثورة الريفية ضد
اقستعمار في عهد محمد بن عبد الكريم ال طابي ،بآهتمام عدد من الدارسين األجانب الذين تبنى
أغلبهم نظريات وأ روحات جاهزة ،قام عدد من الباحثين والدراسين المغاربة بنقد منطلقاتها
ونتائجها ،في إ ار مقاربات تاري ية وسوسيولوجية وأنتروبولوجية .في هذا الصدد ،خلص بع
من هؤالء إلى أن البناء اقجتماعي بالريف عموما وبالمنطقة خصوصا ،إلى حدود عشرينيات القرن
الماضي ،كان يشكل بناء جد معقد ،قاعدته األسرة ءم العشيرة فالدوار فال رقة فالقبيلة .وتمثل كل
وحدة من وحدات البناء هذا ،نمطا خاصا ومتفردا من العالقات اقنسانية واقجتماعية .1مثلما تحيل
على نمط خاص من احتالل المجال وتنظيمه ،وأشكال من العالقة مع األرض ،ومع المحيط الطبيعي
واقجتماعي ،ونمول خاص من التنظيم السياسي.2
ويبدو أن محتوى هذه الوحدات قد اختلف شي ا ما من منطقة إلى أخرى .مثلما يظهر أن
"دينامية" هذه العناصر قد اشتدت وضعف من مجموعة إلى أخرى .3وفي ما يلي نقدم أبرز وحدات
التنظيم االجتماعي التقليدي بالمنطقة مجال الدراسة.
 - 2المستويات الدنيا :هي مستويات محسوسة بمثابة خاليا ووحدات جوهرية وءابتة .تشمل
كل من األسرة ،الدوار أو المدشر ،والعشيرة.
أ – األسرة Tawacunt :وهي أصغر خلية المجموعات البشرية؛ وتضم األبوين واألبناء
وتسكن نفس المنزل .وفي بع

األحيان تتجزأ األسرة إلى عائالت تؤلف وحدة أسرية تضم األجداد

والحفدة تكون منازلها متجاورة ،وتكون وحدة عمل قائمة الذات.

4

ب – العشيرة :كان يقصد بها بال صوص المجموعات االجتماعية التي تضم أسرا لات جد
مشترم يعرف اسمه .و كان يطل عليها اسم" تارايقت" أو " الحومة" أو " العظم" (إغص)؛ كان
في كثير من األحيان تقطن حيا خاصا من القرية ،وتستغل أرضا معينة ،وتنظم نفسها للدفان عن
 - أقصد هنا أصحاب الطرح اقنقسامي " :دايفيد هارت" " ،رايمون جاموال" " ،مورير" و"كون" .
 - 1لحسن أغزادي :م.ال .ص.72 :
 - 2محمد جحاح عبد الرزاق  :م.ال ،ص.12:
 - 3في هذا الصدد يمكن مراجعة ما جاء حول الموضون في الدراسات التالية التي تعكس خصوصيات منطقة البحث المتمثلة في الريفين
األوسط والشرقي:
 اشتغل " هارت" على قبيلة آي ورياغل" انطالقا من مقتضيات الطرح اقنقسامي وقوالبه النظرية ،وحدد مستويات التنظيم اقجتماعيوالسياسي في نمول من س عناصر أو وحدات هي ":النوبث " " ،جاجكو"  " ،ءرفيقث" " ،ء ماسث" " ،ءاقبيتش" ،وأخيرا " اللف".
أما " مورير" في دراسته حول " صنهاجة سراير" بأعالي الريف األوسط ،فقد أورد نمولجا للتنظيم اقجتماعي والسياسي من سبع وحدات
هي :األسرة ،الفرقة ،الدوار ،القسمة القبلية ،القبيلة ،اقتحاد القبلي أو " الكونفدرالية" ،و" اللف".
في حين اشتغل" رايمون جاموال" على قبيلة قلعية في دراسته المعنونة "" العرض والبركة :البنيات اقجتماعية التقليدية بالريف" .يعتبر
واحدا من رواد األ روحة اقنقسامية ،حدد مستويات البناء اقجتماعي /السياسي لقبيلة قلعية في نمول من خمس وحدات هي " :الحي" أو
ما يعرف ب"تارفيق " ،الدوار ،أو "الدشار" كمستوى أدنى من التنظيم السياسي " ،الربع" أو القسمة القبلية على اعتبار أن كل قبيلة تتشكل
من أربعة أقسام القبيلة ،كوحدة سياسية ،اتحادية القبائل  Confédérationوتتشكل من اتحاد مجموعة من القبائل لغايات سياسية وعسكرية
أيضا .وأخيرا " اللف" كتحالف حربي بين فرق القبيلة وأقسامها.
 - 4أغزاد لحسن :م.ال .ص.72 :
- Maurer. op.cit, pp : 16 – 18.
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مكتسباتها ،فأعضاء العشيرة يؤازر بعضهم في السر والضراء ،يمثل العشيرة ويرأسها سيد يدعى"
أزدجيف" أي الرأال".1
– الدوار أو المدشر :مجموعة اجتماعية أساسية وأصيلة؛ كان

تضم عدة عشائر وفرق.

وبمثل ما هو وحدة جغرافية ،فهو وحدة اقتصادية وادارية وسياسية ( جماعة).

2

 -1المستويات العليا :تبقى هذه المستويات لات ابع نظري أكثر مما هو مادي .يندر ضمنها:
الف ذة ،القبيلة ،اتحاد القبائل ،واللفوف.
د – ال خذة  :كان تضم مجموعة من الدواوير .واقسم الشائع الذي كان يطل على الف ذة في
الريف هو ال مس؛ وهي وحدة جغرافية محددة كان يشرف على شؤونها جماعة من ممثلي كل دوار
يطل عليهم إسم "إمغارن" مفرد "أمغار" ،يسهرون على أمورها السياسية والقانونية 3.من هنا تحتل
الف ذة ،سواء كان ربعا أو خمسا ،موقعا هاما في إ ار التدبير السياسي للدواوير التي تكونها .كان
مجلسها التمثيلي يعرف ب"آيث اربعين" ،وهو في الواقع اق ار العام الذي تتم فيه مهام التسيير.
هـ  -القبيلة :كان وحدة اجتماعية وسياسية جامعة؛ تضم عددا من األف ال /األقسام /األخماال.
كان لها جماعة ينت ب أعضاؤها على صعيد األف ال ،أي مجلس القبيلة أو " مجلس األربعين".
رئيسها كان يدعى القائد الذي تنحصر مهامه في النظر في شؤون السلم والحرب ،وفي قيام المعاهدات
واألحالف ،والنظر في القضايا الجنائية الكبرى كالقتل والزنا ،وكان يعقد مسؤولو هذا التنظيم
اجتماعهم المعروف ب" أكراو" باألسواق" في ل شجرة كبيرة ،أو بضريه ولي أو صاله مشهور
بالمنطقة.
و -اتحاد القبائل  :اتحاد قبلي كونفدرالي ،كان يشكل اتحادا سياسيا وعسكريا واقتصاديا أيضا.
أشرنا في الساب إلى نمال من االتحادات والتجمعات القبلية بالمنطقة مثل اتحاد نفزة ،وتجمع بطيوة،
واتحاد صنهاجة السراير .ويبدو أن هور مثل هذه التنظيمات كان مرتبطا بحدم في فترات تاري ية
يلوح فيه خطر يهدد المجال /اققليم كله من قبل عدو مشترم ،خارجي في الغالب .وكان المسؤولون

 يتداول اللفظ في الريف األوسط على أكثر من مستوى ،إل يطل لفظ " تاعشيرت" للداللة على الصحبة والزمالة والصداقة المتينة،
وهي مفردة مؤنثة جمعها على صيغة " ءيعشيرين"أي الصديقات .مذكرها المفرد " أعشير" أي الصدي والزميل والصاحب ،جمعه على
صيغة " ئيعشيرن" أي األصدقاء والزمالء .وما تزال أسر بالمنطقة تحمل لقب " أعشير"  ،و دوار يتسمى ب" ئيعشيرن".
 - 1دافيد مونتجمري هارت :القانون العرفي الريفي .ترجمة :د .محمد الوالي .منشورات المعهد الملكي للثقافة األمازيغية ،سلسلة الترجمة،
رقم،6:مطبعة المعارف الجديدة ،الربا  ،2006،صص.69-64 :
 - 2لحسن أغزادي .م.ال .ص.76 :
- Maurer ( G). op.cit,pp : 16 – 17.
 - 3لحسن أغزادي .م.ال .ص.76 :
- Maurer ( G). op.cit. pp : 16 – 17.
 -محمد جحاح  .م.ال .الجزء األول ،ص.14 :
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داخل االتحاد يعقدون اجتماعاتهم بضريه ولي مشهور مثل ما هو الشأن بالنسبة التحادية صنهاجة
السراير مع ضريه سيدي الحا واف  ،أو زاوية القنطرة حيث ضريه محمد خمليش( الكبير).
ي – الل وف  :كان

1

عبارة عن تحالف معنوي شبه مقدال بين القبائل على مستوى أف الها

ودواويرها وفرقها أيضا ،وتحدم في حاالت الحروب والصراعات ،وتعتبر عامال مهما في تنشيط
الحياة االقتصادية ،إل التبادل التجاري ال يقع غالبا إال بين القبائل التي تنضوي تح
واحد 2.ل

لواء لف

األحالف بالمنطقة المدروسة قائمة حتى دخول االستعمار اقسباني للمنطقة ،وكان

المصاهرة من أهم الطرق التي كان يتم بها عقد هذه األحالف وتدعيمها.
يظهر مما سب أن التنظيم االجتماعي التقليدي بالريفين األوسط والشرقي كان يقوم على عدد
من الوحدات والمؤسسات ،ويرتكز أساسا على الجماعة (اجماعة) التي تدير المصاله وتنظم العالقات
االجتماعية والسياسية واالقتصادية .مثلما يظهر أن هذا التنظيم االجتماعي اعتمد على مرجعية تجمع
وتدمج بين العرف والشرن من جهة ،وعلى ربط عالقات مع أسر الصلحاء واألولياء والشرفاء،
واالجتمان بأضرحة رمز من رموز صلحاء الجماعة ،قضفاء ابع المشروعية على كل األعمال
التي تقوم بها ،وعلى القرارات التي تت ذها.
ومما الشت فيه ،أن هذا التنظيم التقليدي ،عرف تحوالت متسارعة سواء بعد أن تمكن االستعمار
األجنبي من فرض سيطرته على المنطقة ،أم إبان فترة االستقالل .فكيف تم للت؟ وما مظاهر هذه
التحوالت وما أسبابها؟ وما بيعة التنظيم اقداري والترابي الذي خضع له مجال الريفين األوسط
والشرقي ،خالل فترتي االحتالل واالستقالل؟

 - 1المراجع نفسها.
 - 2لحسن أغزادي .م.ال .ص.71 :
 -محمد جحاح .م.ال .ص.14 :
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ثالثا – جوانب من التحوالت التي مست مظاهر من التنظيم االجتماعي التقليدي بالري ين
األوسط والشرقي وبعض أسبابه:
يتضمن مفهوم :التحول دالالت ال ت لو من غموض أحيانا؛ فهي متقاربة فيما بينها وتتداخل مع
مفاهيم أخرى مثل :االنتقال ،المرور ،التغيير ،التبدل ،التطور ،والنمو ،وقد ت تلف معانيها حسب
السياق المطروح.

1

لقد خضع المجتمع بمنطقة الريفين األوسط والشرقي لتحوالت ولتطورات هامة مس هياكله
التنظيمية واالقتصادية العتيقة ،وهددت بنياته الجماعية التقليدية بالتفكت ،نتيجة تضافر وتداخل عدد
من العوامل؛ يأتي على رأسها الزحف الرأسمالي الذي فرض تحوال سوسيو اقتصاديا شامال على
المجتمع القروي ،ت ل ل معه التنظيمات والتوازنات االجتماعية التقليدية بدورها ،حيث تقلص دور
القبيلة ،وتفكت التماست األسري وتراجع العالقة التي كان تربط السكان بأرضهم ،وتفش

اهرة

الهجرة بم تلف أشكالها .وقد ساهم في هذه النقلة أيضا اتسان دائرة التمدرال ،وعامل اكتساح اللغات
والثقافات األخرى للساحة الثقافية واقدارية ،وانتشار اقعالم ،وتطور وسائل االتصال بين م تلف
المنا

 ،وما صاحب كل هذه العوامل من تفكت للهوية والمرجعية الثقافية ،وازدياد خطر التهميش

واالستيالب لإلنسان وللمجال وللمجتمع ولموارده الثقافية والرمزية ،غير أن أهم عامل يكمن في
التدخل االستعماري بالمنطقة الذي سعى لضبط المجال من خالل الرهان على شل البنيات التنظيمية
للمجتمع الريفي الذي أ هر مقاومة متميزة في وجهه ،وهي المهمة التي استكمل

حتى في فترة

االستقالل .
تعتبر الفترة االستعمارية منطلقا لتحوالت عميقة مس
األوسط والشرقي وبوتيرة أسرن نسبيا؛ انتقل
المهام والو ائف التي كان

الهياكل التنظيمية التقليدية بالريفين

بها إلى أشكال جديدة .بيد أن هذه التحوالت مس

منا ة بتلت التنظيمات .مثلما أن تداعيات فترة اقستقالل وممارساتها

ساهم هي األخرى في عملية التحول وتعميقه وتوسيع مداه مما ترم آءارا بالغة على تلت التنظيمات
اقجتماعية المشار إليها سلفا.
لقد عمل

اقدارة اقستعمارية اقسبانية بالريفين األوسط والشرقي على خل لة الحياة

اققتصادية واقجتماعية والسياسية لساكنة المنطقة ،وتفكيت مرجعيتها المشتركة ومس ها ،وزعزعة
نظمها الجماعية ،واقخالل بما كان يرتبط بها من ممارسات وعالقات ومؤسسات.
 - 1عز الدين اخلطايب:سوسيولوجيا التقليد والحداثة بالمجتمع المغربي – دراسة تحليلية لدينامية العالقات االجتماعية .ط 1 :منشورات عامل الرتبية ،النجاح

اجلديدة ،الدار البيضاء 2001 .1621 .ص.14 :

 حممد شرقي :التحوالت اإلجتماعية بالمغرب من التضامن القبلي إلى الفردانية .ط ،1 .مطبعة أفريقيا الشرق ،الدر البيضاء ،املغرب ،2007 ،ص– 21 :.60

43

سعيا وراء تهدئة وإخماد كل ما من شأنه أن يزعزن ويعرقل اقستعمار ومصالحه بالمنطقة ،قام
السلطات اق ستعمارية اقسبانية بنهج سياسة ضبط المجال القبلي بالريفين األوسط والشرقي ،وبكل
الريف الذي انفردت باحتالله؛ وللت عبر عدد من اآلليات منها :خل لة البنية التنظيمية للمجتمع،
واختراقها ،وتفكيكها ،1و إفراغها من محتوياتها ،وتحطيم دور مؤسساتها التنظيمية ،ومراقبة
عناصرها ،واحتواء نشطائها ورموزها ،وتجفيف مرجعيتها الثقافية والعرفية .وفي هذا الصدد أكد
الدكتور الم تار الهراال أن " يلة الفترة المتراوحة فيما بين  1707و ، 1729لحق الهياكل القبلية
تحوالت كبرى لم تتمكن بعدها من الرجون إلى أوضاعا السابقة" 2.ومنذ مطلع الثالءينات من القرن
العشرين ،لم تعد القبيلة قادرة على مناوأة سلطة الحماية أو ال رو عليها ،ألن التفاوت بينها من حيث
اقمكانات والوسائل تجاوز كل ما عرف في الفترات السابقة من تاريي المغرب .ونتيجة لضبط أحوال
القبائل والتحكم في رقاب سكانها ومؤسساتهم المحلية ،تقلص أهمية الصلحاء ولم يعد توسطهم في
ال صومات حاجة ماسة بالنسبة لإلدارة اقستعمارية 3.وإلا كان هذه األخيرة قد أشرك بعضهم مع
للت في جهازها وجعل

منهم وسيطا بينهم وبين السكان ،فإن الوسا ة هنا لم تعد نتاجا حتميا أو

استجابة لمتطلبات أوضان اجتماعية ،بقدر ما أصبح

تكتيكا ترمي اقدارة من ورائه إلى إضفاء

المشروعية على وجودها  .كما أن هذه الوسا ة لم تعد تصدر فقط عن صلحاء مقيمين خار نطاق
الجهاز الم زني ،أو عن لب من األ راف المتنازعة نفسها ،بقدر ما أصبح

تصدر عن حكام

يعملون وف توجيهات المستعمر ،ينفذون ما يؤمرون بتنفيذه ،ويكفون عما ال يتواف وأغراض التواجد
األجنبي.

4

إن الجماعة التي نهض فيما قبل اقستعمار بمهام الوسا ة بين الجهاز الم زني والقبيلة،
هي نفسها التي حرص اقستعمار على أن تكون وسيطا بينه وبين السكان .فلم يعمد إلى خل زعامات
جديدة بقدر ما اكتفى بتكريس أدوار الزعامات التقليدية عن ري تطبي مبدإ وراءة الو يفة ،والعمل
على خل التنافس فيما بينها على التقرب منه وخدمة مصالحه .ونجه المستعمر من تدجينها واحتوائها
والتحكم فيها .لقد نزع

الحماية عن قياد وكبار المرحلة الماقبل استعمارية صفة رؤساء الحرب،

 -1تجسد المنط الذي كان يحرم هيكلة المجال القبلي  ،في حرص سلطات الحماية على تفكيت البنية القبلية بتعبير محمد أركون ،مواصلة
بذلت النهج الذي سار عليه الم زن منذ منتصف القرن  . 11وفي هذا السياق ،أشار " ريفيي" إلى ان " الحماية كوريثة للم زن عمدت إلى
قولبة التكوينات المحلية؛ بحيث تقوم بتجزيئ مجموعة قبلية بقي موحدة ،اتقوم بإعادة تجميع شتات وحدات قبلية منفصلة متبعة في للت
معايير مرتبطة بفوائد استراتيجية أو إدارية( )...فتوجهات الحماية كان تقوم على تجميع القبائل أءناء السيطرة عليهالتعمد فيما بعد لتشتيتها
حتى تسهل مراقبتها اقدارية".
راجع :محمد شقير .تطور الدولة اي المغرب – اشكالية التكوين والتمركز والهيمنة -من القرن الثالث ق.م إلى القرن العشرين،2. .
أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،المغرب ،2004 ،ص.286 :
 - 2الم تار الهراال :القبيلة والسلطة تطور البنيات اإلجتماعية اي شمال المغرب .منشورات المركز الو ني للتنسي وت طيط البحث
العلمي والتقني ،1 . ،مطبعة الرسالة ،الربا  ( ،د .ت )  ،ص.177 :
3
- WATERBURY(John) ; Le Commandeur des croyants. P.U.F, Paris, 1975,P : 51.
 نقال عن الم تار الهراال :م.ال ،ص.206 : - 4الم تار الهراال :المرجع نفسه .صص.201 -206 :
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وأدمجتهم في جهازها اقداري ،مزاولين في إ اره مهام محددة 1.ومن خالل المراجعة التاري ية
للتقسيمات اقدارية والسياسية التي أدخلتها السلطات اقدارية اقستعمارية للريفين األوسط والشرقي
وفي "المنطقة الشمالية" من المغرب عموما ،يظهر أنه في الوق
ورس

الذي حدت من حركية السكان،

األ ر القبلية المتوارءة ضمن هياكل ادارية قارة وءابتة ،فقد عززت بذلت لدى السكان تصور

العالقات االجتماعية وف مقتضيات الروابط القرابية والقبلية .و ل التمايز بين األفراد والجماعات
إلى حد بعيد تمايزا في اقنتماء القبلي ،ورغم أن هيكلة بقية جديدة كان آنذام في ور التحق .2
فعلى خالف الغرب ،حيث تم في منا

عديدة اقستعاضة عن الجماعة اقنسانية بوحدة إدارية أو

جغرافية ،نجد أن اقسبانيين في منطقة نفولهم قد حافظوا عموما على نفس الحدود والمعالم القبلية
التي كان

قائمة فيما قبل اقستعمار ،ولم يعمدوا ضمن مشرون بناء الدولة اقستعمارية ،إلى خل

هياكل سياسية جديدة ،بقدر ما و فوا الهياكل القديمة المتوارءة لتو يد دعائم المركز وإدما المحيط
في سياقه .وكرسوا نفس األدوار التي كان

متواجدة فيما قبل اقستعمار ،وأبقوا فيما ي ص القياد

والشيوخ والمقدمين على نفس التوزيع الذي كان قائما فيما سب  ،بمعنى قائد لكل قبيلة وشيي لكل ربع
ومقدم لكل مدشر ، ...هؤالء األش اص الذين حرص اقسبان عند اختيارهم على أن يكونوا من نفس
القبيلة التي يعملون بها ،أسندت إليهم مهام داخلية متعددة ،بدءا بالسهر على استتباب األمن ومباشرة
القضاء ،وتنظيم اقنتفان من بع
في بع

الممتلكات الجماعية ،والم زنية ،إلى التعاون مع المصاله التقنية

الميادين ...إال أنهم لم يكونوا في كل هذه المجاالت أكثر من مجرد منفذين لما تملي عليهم

اقدارة اقستعمارية من تعليمات وتوجيهات .فمع أن اقسبانيين حافظوا على نفس األدوار التي كان
تضمن في الساب التمثيل المحلي للم زن ،فقد عمدوا في آن واحد إلى إفراغها من محتوياتها األصلية
وتجريدها من سندها القبلي ،محولين بذلت القائمين بها إلى مو فين من الدرجة الثانية يطالبون ،تح
العتاب أو التوقيف ،باتبان " نصائه" وتوجيهات المراقب المحلي 3 .ونفس المصير تقريبا ستعرفه
مؤسسة "اجماعة" ،التي ستعاد هيكلتها من رف اقسبان بفعل إجراءات فوقية ،مما سيفقدها الكثير
 - 1المرجع نفسه .ص.206 :
- David SEDDON ; « Le conflit sur la terre à Zaio ( Rif oriental) » , in Actes de Durham, Recherches
récentes sur le Maroc Moderne, B.E.S.M , n° 138- 139, 1979, PP.186-187.
أورده الم تار الهراال .م.ال ،ص.204 :
3
- Cordero TORRES ; Organizacion del Protevtorado espanol en Marruecos. Editora nacoinal,
Madrid,1943,P.292.
أورده :الم تار الهراال .م.ال ،ص.209 :
2

 - الجماعة ( من العربية المغربية :اجماعة ) هو اللفظ الذي يستعمل لإلحالة على كل أعضاء تجمع محلي متميز .ال يستعمل الريفيون بدقة
هذا اللفظ ،بنفس الم عنى الذي يسند إليه في العربية ( وكذلت المعنى الذي تسنده إليه اقدارة اقسبانية القديمة) أي" مجلس" "،جمعية" اللذان
يحيالن إلى معنى محصور .ومع للت ،فإن الجذر العربي متكون من .م.ن  .الذي يعني " ألف" يتف مع المفهومين ،إل منه تشت أسماء
جمعة أي يوم الجمعة وجا مع ( مسجد) يمكن أن نقيم على سبيل التقريب المتوالية اآلتية :األعضاء يجتمعون في الجامع يوم الجمعة (.وعلى
ال صوص األعضاء األكثر أهمية مثل أعضاء المجلس)  .ويمكن لهذا أن يشكل ،بمصطللحات "دوركهايم" ،مثاال أوضه من المتوالية
المتصلة بثالءة اتجاهات هي الزمان والمكان والمجتمع .إن كون تسمية الريفي للجامع " تامزكيذا" مشتقة من كلمة عربية أخرى هي المسجد.
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من خاصياتها ومميزاتها السابقة .1إن " اجماعة " كتنظيم كان يشتمل على ممثلين عن م تلف
العائالت المتواجدة في القرية ،وكان تستجيب إلى حد بعيد لمقتضيات الدفان عن القيم والممتلكات
الجماعية .صحيه أن الطابع األوليكارشي غلب على تكوينها ،وأن األعيان ورؤساء العائالت هم
الذين كانوا يحسمون في أهم القرارات التي ت ص الحياة الجماعية ،لكن صحيه أيضا أن المسافة
السياسية واقجتماعية بين هذه الف ة المتميزة من جهة وباقي سكان القر ية من جهة أخرى لم تكن
تحول نسبيا دون التعبير عن بع

جوانب اقرادة الجماعية ،ودون العمل على صيانة وحدتها في

وجه األخطار ال ارجية.
إن "اجماعة" ،في شكلها القديم هذا ،لم نعد نجد منها حاليا سوى بع

البقايا الهامشية .وإلا

حاولنا تفسير هذا التحول سنجد أنه يرجع في األساال إلى تدخل اقدارة اقستعمارية في كل مجاالت
الحياة اقجتماعية المحلية ،وإلى احتكارها لجل المهام التي كان واقعة في الحقب السابقة على عات
مؤسسة " اجماعة".

2

ولما حصل المغرب على اقستقالل ،وفي إ ار بناء ما عرف بسلطة الدولة الو نية المركزية،
فإنه لم يحد عن النهج ،بقدر ما عمل على تعميقه ،وتوسيع نطاقه .ولربما بحدة أكبر فاق

كل ما

حصل من تفكيت في فترة الحماية ،كنتيجة لما يحرم القادة والمسؤولين من تصورات عن التنمية
والتغيير اقجتماعي 3...فإلا ركزنا على ما لح

بمؤسسة " اجماعة" في ل دولة

من تحول

اقستقالل على مستوى مجال الدراسة ،يمكن القول أن هذه الدولة لم تسع -ولم يكن في وسعها أن
تسعى -إلى إعادة اقعتبار للمؤسسة القديمة ،بقدر ما سارت على النهج الذي دشنه نظام الحماية
اقسبانية .ونتيجة لذلت ،لم يعد أعضاء"اجماعة" مرتبطين بمنت بيهم من القرويين ومستندين إلى
دعمهم وموافقتهم ،بل أصبحوا أقرب إلى جهاز اقدارة منهم إلى القرويين ،وأصبه المرشه للجماعة
هو الذي يبحث وفعاليته في الدفان عن المصاله الجماعية.
إن الفعاليات الم تلفة للدولة المستقلة في الميادين السياسية واققتصادية واقدارية ،أخل
بو ائف "اجماعة" في أشكالها القديمة ،وكسرت ما كان

تستند إليه من ركائز ومقومات .فمنذ

السنوات األولى من عهد اقستقالل ،نلمس هذا المفعول التفكيكي لتدخل جهاز الدولة بما يرتبط به
من تنظيمات وهي ات سياسية .ولقد كان
كان

اقنت ابات مناسبة مواتية لتقدير مدى هذا التدخل ،حيث

تمارال على الفالحين أنوان م تلفة من اقستقطاب ،بدءا بتوزيع البذور واألسمدة والمواد

دافيد مونتغومري هارت .القانون العرفي الريفي .مرجع ساب  ،ص ،18 :هامش رقم.10 :
 -1الم تار الهراال :م.ال .ص209 :
 -2المرجع نفسه .ص.218 :
 - 3المرجع نفسه  .ص.266 :
 -محمد شقير :م.ال ،صص.276 -272 :
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الغذائية ،إلى توفير الشغل وتقديم القروض مع التساهل في أدائها ،مما ولد لدى القرويين شعورا
متزايدا بأن للدولة قدرات" فائقة وال محدودة" على تلبية حاجياتهم واقستجابة لمطالبهم .فكان
شعورهم لام بمثابة ال طوة األولى في ري الت لي عما يربط بينهم من أشكال التضامن اققتصادي.
وبدل أن يعمدوا إلى محاولة التفاهم والبحث جماعيا عن حلول لمشاكلهم ،أصبحوا يتجهون فرادى
إلى مو في ومسؤولي الجهاز اقداري ،القادرين وحدهم ،في نظرهم ،على إيجاد وتحقي

ما يسعون

إليه .ومما عم أيضا تفكيت الروابط الجماعية ،وكذا حدة التفاوت بين م تلف ف ات الفالحين ،التدخل
المباشر للدولة في النشا الزراعي .وفي هذا السياق ،ال ينبغي أن نتغافل عن أهمية الفاعلية اقدارية
للدولة التي أدخل بع

التغييرات على األ ر القبلية المتوارءة ،لقد خلق أشكاال جديدة من الترابط

بدءا بالمجالس القروية والغرف الفالحية إلى التقسيمات اقنت ابية والمدرسية واقدارية ..بحيث لم
يعد هنالت مجال ألن تستمر مؤسسة "اجماعة" بما كان يرتبط بها من و ائف وأعراف جماعية.

1

ن لص إلى أن السياسة التي نهجتها سلطات الحماية اقسبانية من أجل السيطرة على المجال
الذي انفردت بآحتالله ،ساهم في حدوم تحوالت في البنية التنظيمية للمجتمع الريفي ،في الوق
الذي دعم

فيه البنية الم زنية بالمنطقة من خالل وجود خليفة للسلطان ينوب عنه تح

مراقبة

مفوض إسباني ،والصدر األعظم ،ووزراء العدلية والمالية ،وقائد المشور ،والمدير العام لألحباال.

2

هذا الجهاز الم زني أصبه متعايشا وخاضعا في أن واحد لإلدارة اقستعمارية اقسبانية  ،التي سن
من القوانين ،وات ذت من اقجراءات ،ما ضمن لها ومكنها من اقشراف الفعلي والشامل على الم زن
القديم وعلى المنطقة وسكانها .3وبناءا عليه ،لم يكن اقستعمار"إزاحة" للمغرب التقليدي الم زني
السائب ،بل "داعما" لبنياته ،وترسي ا آليات السلطة المستغلة آنذام ،مضيفة إلى هذه الطبقة
"الجيولوجية" من التقاليد والثقافة السياسية ،بقة أخرى من المؤسسات المجهزة العصرية الحديثة
(عسكرية ،تقنية ،مالية ،إدارية )...والتي لم يستفد منها أحد من أهل البالد ماعدا المحميون وأبناءهم،
ويمكن القول ،أن الحماية والم زن ،كانا وجهين لعملة واحدة ،أال وهي " الرغبة في اقخضان
والسيطرة" ،الم زن بآلياته وأجهزته المركزية ،وشبكات الوسائطية المحلية ،بعنفه الرمزي والمادي،
برموزه و قوسه ،وجيشه وماله ،وحركاته ومحالته وصراعاته مع أهل " السيبة" ،والحماية
بتو يفها لما و ف الم زن وللم زن لاته ءم قوتها وتفوقها العسكري والتقني واقداري والعلمي....

 - 1الم تار الهراال :م.ال .صص.240 -218 :
 - 2أنجلو غريلي.ى م.ال .ص.21 :
 - 3الم تار الهراال :م.ال .ص.201 :
 -4هند عروب :الم زن في الثقافة السياسية المغربية ،1. .منشورات دفاتر وجهة نظررقم ،6:مطبعة النجاح الجديدة،2006 ،
صص.112 -111:
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4

إن التدخل اقستعماري قد سمه للدولة ان تتغلغل داخل المجتمع بشكل حثيث ومطرد ،منذ للت
الوق وجدنا الدولة في كل مكان" ،مكتسحة" المجال اقجتماعي.

1

وبمجرد حصول المغرب على اقستقالل ،عاد الم زن إلى عاداته القديمة ،يوزن على األوفياء
المناصب والو ائف والتشريفات؛ األمر الذي مكن النظام ولمدة ويلة من مكافأة المقربين وضمان
إخالصهم ،وف صياغة متجددة لمنط ال دمة والهبة وءقافة رعاية األعيان وسريان سلوم الزبونية،
والقرابة والوسا ة .2أما على الصعيد المحلي ،فقد اعتمد الم زن على شبكة من الن ب القروية
واألعيان من شيوخ ومقدمين الذين كانوا يشتغلون في دواليب اقدارة المحلية اقستعمارية .ويفسر
للت ،حسب عدد من الباحثين والمحللين المغاربة واألجانب ،بعدة عوامل من أهمها:
 التحكم في المجال القروي ،وإعادة نظام الن ب المحلية من خالل اختيار نظام اققتراناألحادي والتقسيم اققليمي.

3

رابعا -التقسيم اإلداري الحالي للري ين األوسط والشرقي:
نجه المشرون السياسي للحماية اقستعمارية سواء في المنطقة السلطانية  ،أم في المنطقة
ال ليفية ال اضعة لإلستعمار اقسباني ،في زرن تركيبة تنظيمية حديثة تتمثل في" الدولة العصرية"،
التي تمكن من اختراق م تلف مكونات المجتمع وإخضاعها ،4وقولبة تنظيماته الذاتية .وقد ورء
الدولة المغربية بعيد اقستقالل المنط " اليعقوبي" الذي خلفته سلطات الحماية ،فقام بنشر هياكلها
وأجهزتها الضبطية في أحشاء المجتمع المغربي شماال وجنوبا ،شرقا وغربا ،وتغلغل داخل م تلف
مكوناته البشرية واقجتماعية .فأصبح

بمثابة شجرة تمد جذورها بنى المجتمع التحتية من خالل

إداراتها ومكاتبها ،وتطل بأغصانها على بنى المجتمع الفوقية من خالل رموزها السياسية ومن خالل
شعاراتها ومعالمها حسب تعبير الدكتورمحمد شقير  .5وقد تمكن

السلطة المركزية المغربية بعد

 1714من إرساء نظام إداري حديث في كثير من مظاهره ،تقليدي في عديد من ممارساته .6تحكم
فيه عدة اعتبارات من أهمها :اقعتبار اقدماجي ،واألمني التحكمي ،والسياسي ،والتنموي
اققتصادي .مثلما أن هذا التقسيم أوالتقطيع اقداري للمجال المغربي عرف عدة تعديالت يمكن أن

 - 1إدريس بنعلي :الدولة وإعادة اقنتا اقجتماعية بالغرب( حالة القطان العمومي) جدلية الدولة والمجتمع بالمغرب ،1. .مطبعة افريقيا
الشرق ،1772 ،ص.219 :
 - 2المرجع نفسه .ص.12 :
 -3محمد شقير :م.ال .ص.274 :
 -4حماني أقفلي :السلوم اقجتماعي والسياسي للن بة المحلية.الطبعة األولى ،منشورات مركز ارق بن زياد،مطبعة
فيديبران ،الربا ،2002،ص.18:
 - 5م.ال .ص.611 :
 - 6حماني أقفلي :م.ال .ص.18 :
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تمثل في عدة مراحل .1وفيما يلي ندر تطور موقع منطقة الريفين األوسط والشرقي في ل التقطيع
اقداري خالل الفترة اقستعمارية ،وإبان مرحلة اقستقالل إلى اآلن:
قسم القرار الملكي الصادر في  11دجنبر  1718المجال الترابي لمنطقة الحماية اقسبانية في
شمال المغرب إلى قسمين أو منطقتين:
أ -المنطقة الشرقية :وتسمى كذلت الريف ،وهي خاضعة للقيادة العامة في مليلية.
ب -المنطقة الغربية :وعرف

كذلت باسم جبالة ،وهي الواقعة تح

إمرة القيادة العامة في

سبتة.
وحدد نظريا أن الحد بين المنطقتين هو مجرى نهر بادال الذي يصب في البحر األبي
قرب الجزيرة المعروفة بنفس اقسم .وعمليا وبعد اقحتالل العسكري للمنطقة ،انتقل

المتوسط
تلت الحدود

أكثر إلى الغرب ،عند الحدود بين قبيلة بني بوفراح وقبيلة مسطاسة.
وكان

ت ضع المنطقة لجهاز إداري استعماري يأتي على رأسه المقيم العام ،يساعده كاتب عام

ومندوب للشؤون األهلية  ،ومندوب للتجهيز في المنطقة ،ومندوب للشؤون المالية والجبائية
واققتصادية .ويساعده في القضايا العسكرية ديوان عسكري وقيادة عامة مركزية .2ويظهر أن
المنطقة مجال األ روحة كان مدرجا ضمن منطقة الريف في التقسيم األول الذي تبنته الحماية
اقسبانية.
عرف هذا التقسيم بعد فرض السيطرة اقسبانية على المنطقة الشمالية والقضاء على المقاومة
بها وتجريد سكانها من السالح تغيرا ،حيث قسم

المنطقة إلى خمس منا

رئيسية :الكرت أو

المنطقة الشرقية ،وتتمثل قاعدتها الرئيسية في مدينة الناضور ،الريف ويشمل المنطقة الوسطى
المتمحورة حول مدينة الحسيمة ،غمارة ومركزها الرئيسي في مدينة أشاون ،جبالة وترتبط أساسا
بمدينة تيطاوين ،وأخيرا اللكوال أو المنطقة الغربية الواقعة على ول الساحل األ لسي ،حيث مدينة
العرائش قاعدتها الرئيسية .كل منطقة من هذه المنا
عن س جهات ،وكل جهة كان

كان توجد تح إمرة مراقب ترابي ،مسؤول

تح إشراف مراقب جهوي ،وفي أسفل الهرم كان يوجد مراقب

محلي يرأال إحدى القبائل المنضوية ضمن الجهة 3.ويظهر من هذا التقسيم اقداري اقسباني ،ان
مجال الريفين األوسط والشرقي كان مقسما إلى منطقتين إداريتين هما :إقليم كر الذي يوازي مجال
الريف الشرقي ،وإقليم الريف الذي يوازي مجال الريف األوسط.

 - 1محمد شقير :م.ال.ص.612 :
 - 2أنجلو غريلي :م.ال ،صص.26 -22 :
 - 3الم تار الهراال :م.ال .صص.204-201 :
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خريطة رقم :التقسيم اإلداري لمنطقة الحماية اإلسبانية.

المصدر :محمد أونيا" ،م هوم الريف المغربي" .مرجع سابا ،ص00 .

مباشرة بعد حصول المغرب على االستقالل ،اخضع سلطاته المركزية مجال الريفين األوسط
والشرقي سنة  1719لنفس التقطيع الترابي الذي أحدءته السلطات اقسبانية ،مقسمة إياه إلى إقليمين،
حافظا على نفس الحدود بينهما ،مع تبديل اسم إقليم كرت ،باسم إقليم النا ور نسبة لعاصمته مدينة
النا ور التي حل محل مدينة مليلية التي يحتفظ بها االستعمار اقسباني إلى اليوم إلى جانب عدد من
الجزر المنتمية للريفين األوسط والشرقي مثل :كبدانة ،النكور(المزمة) ،وبادال.1
وفي سنة  ، 1749تغير إسم إقليم الريف وعاصمته إلى الحسيمة .ومن هذا التاريي ل منطقة
الريفين األوسط والشرقي مقسمة إداريا إلى إقليمين هما :إقليم النا ور وإقليم الحسيمة ،يفصل بينهما
واد النكور ،وقطع كل إقليم إلى عدد من الدوائر ،وكل دائرة قسم إداريا إلى عدد من القيادات ،وكل
قيادة ضم عددا من الجماعات .وقد كان هذا التقطيع اقداري يعرف بع
الوحدات اقدارية وخل بع

التغيرات ،بإضافة بع

الجماعات الترابية حسب الظروف .إال أن أهم تغير عرفته المنطقة

على المستوى التقطيع ا قداري تمثل في إحدام إقليم جديد تح إسم إقليم الدريوش سنة  2007من
خالل تقسيم إقليم النا ور إلى قسمين يفصل بينهم عند البحر األبي

المتوسط واد كر  .وبذلت

 -1حول كيف ومتى سقط هذه الجيوب وغيرها بيد اقسبان ،يمكن العودة إلى:
 محمد ابن عزوز حكيم ":سبتة ،مليلية ،جزر :كبدانة ،بادال ،النكور ،البرهان :متى وكيف سقط بيد اسبانيا" .مجلة الجيوب السليبة،العدد األول،مطبعة الساحل ،الربا  ،ديسمبر ،1788صص.80 -61 :
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أصبح

منطقة الريفين األوسط والشرقي تنتظم في إ ار ءالءة أقاليم هي :إقليم النا ور ،إقليم

الدريوش ،وإقليم الحسيمة .وفيما يلي معلومات حول التقسيم اقداري لهذه األقاليم الثالءة :

جدول رقم :معطيات عن التقسيم اقداري والجماعي ألقاليم الريفين األوسط والشرقي.
اإلقليم

مجموع جماعاته

عدد الجماعات
القروية

عدد الجماعات
الحضرية

مجموع
دوائره

عدد
القيادات

الجهة اإلدارية الحالية

الناظور

00

10

10

10

17

الجهة الشرقية

الدريوش

00

10

10

10

17

الجهة الشرقية

الحسيمة

00

01

10

10

10

طنجة تطوان الحسيمة

المصدر :المرسوم رقم 1.22.180 :المتعلا بتغيير وتتميم المرسوم رقم 1.20.112الصادر اي  10أكتوبر  1220المتعلا بتحديد قائمة
الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة.

يمكن أن نخلص مما سبا إلى أن مجال الري ين األوسط والشرقي عاش واستمر ب ضل تنظيماته ومؤسساته
الداخلية التي سمحت لساكنته بالتعبير عن مواق ها وعن كينونتها ،وبلورة قراراتها وتوجهاتها ،والتي من ضمنها
راضها لمنطا القوة واالستحواذ والسيطرة ،والتصدي ألصحابه وممثليه ولسياساتهم التي تستهدف األرض
واإلنسان والثروة .اكانت هذ المؤسسات والتنظيمات االجتماعية مصدر مناعتها التي واجهت كل األطماع الداخلية
والخارجية ومشاريعها االستعمارية .من هنا اتجهت رياح التحوالت التي هبت خالل مرحلة االستعمار ،والتي امتدت
إلى ما بعد  2815م ،لكسر المؤسسات والتنظيمات اإلجتماعية لمجتمع المجال المدروس وت كيكها ،اي أاا إخضاع
هذا األخير ،واحتوائه ،وتدجينه ،ومسخه ،وتذويبه .ومن ثم التحكم ايه واي مصير .
ويظهرأن منطا التنطيمات اإلدارية التي أخضع له مجال الري ين األوسط والشرقي سواء اي ظل اترة
اإلستعمار اإلسباني للمنطقة ،أم اي ظل مرحلة الدولة المركزية المغربية ،كان يستهدف باألساس اإلخضاع والتحكم
والسيطرة .ولم يستطع تحقيا إدماج المنطقة اي نسيجها اإلقتصادي واإلجتماعي والثقااي الوطني ،مما كان له
بالغ األثر واإلنعكاس السلبي على بنياتها اإلجتماعية والثقااية واإلقتصادية .
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الفصل الثالث :تقرير عن األنشطة االقتصادية الممارسة من قبل ساكنة الري ين
األوسط والشرقي.

إن ترم منطقة الريفين األوسط والشرقي والريف عموما حبيسة لواقعها االقتصادي
واالجتماعي المتدني لعقود من الزمن ،وفشل سياستا أو بتعبير أدق شعارا اقدما والمصالحة
لحكومات مغرب االستقالل ،كان

له انعكاسات سلبية كبيرة على البنيات واألنشطة االقتصادية

بالمنطقة؛ ومن ءم على وضعيتها وواقعها التنموي .فما سمات هذه البنيات؟ وما بيعة هذه األنشطة
الممارسة من قبل ساكنة الريفين األوسط والشرقي؟ وكيف ينعكس هذا ولام على الوضع والواقع
التنموي بالمجال المدروال؟
أوال - :سمات اقتصاد الري ين األوسط والشرقي وأسسه.
بالنظر إلى عدد من الظروف الطبيعية والتاري ية والسياسية اعتبرت منطقة الريفين األوسط
والشرقي غير قادرة على توفير الشغل لكافة سكانها ،وباألحرى تلبية حاجاتهم الغذائية 1.في الماضي
اعتمدت المنطقة في اق تصادها على قطان الفالحة المعيشية المحاصرة بعوامل الطبيعة والجغرافية
والمهددة بالتقلبات المناخية ،إلى جانب أنشطة الحرف التقليدية ،والصيد البري والصيد بالمنا
الساحلية للبحر في ل قلة التجهيزات ومحدودية التقنيات .هذا إلى جانب اقستفادة من التجارة
الصحرواية التي كان تعبر المنطقة في اتجاه الجنوب األوربي عبر المرافئ والمراكز البحرية التابعة
لها ،إبان فترة نشا هذا القطان الذي عرف بدوره تراجعا قبل أن يتوقف لي لف آءارا سلبية ليس على
المنطقة فقط ،بل على الشمال اقفريقي كله .وان ر سكان المنطقة أيضا في أنشطة تكميلية مثل
الجندية ،والجهاد البحري والقرصنة ،والهجرة ،إلى جانب اقعتماد الشبه المطل لف ات عريضة من
السكان على ممارسة أنشطة هامشية وسرية تدر أرباحا ائلة على عدد من الف ات اقجتماعية ،يتعل
األمر هنا بتجارة تهريب السلع والبشر ،وزراعة القنب الهندي واقتجار فيها .ويالحظ في السنوات
األخيرة بروز قطان فالحي عصري إلى جانب القطان التقليدي المهيمن ،ومن هنا اتسام القطان
باقزدواجية ،وبالتنون على مستوى اقنتا .

1

- Maurer (G) ; « facteurs physiques et aménagement dans la montagne rifaine », in revue de la Faculté
des lettres et des sciences humaines de tétouan, Numéro spécial, Le Rif : l’espace et l’homme,n° 4,
1990,pp : 93-101.
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في هذا اق ار ،سنحاول التطرق في نقطة أولى للقطان الفالحي بآعتباره النشا الرئيس
بالمجال المدروال ،وفي نقطة ءانية سنتحدم على أسس اقتصاد المنطقة من خالل الحديث عن قطان
التهريب وزراعة القنب الهندي .وفي األخير سنتطرق لباقي القطاعات اققتصادية :السياحة
والصناعة إلي.

ثانيا :القطاعات االقتصادية بالري ين األوسط والشرقي؛
 -2االحة معيشية تواجه ظرواا طبيعية صعبة.
شكل النشا الفالحي وما يرتبط به من الحرف أبرز األنشطة االقتصادية التي اعتمد عليها
سكان الريفين األوسط والشرقي لفترة زمنية ويلة ،إل كان هذا القطان يمتص عددا كبيرا من اليد
العاملة القروية التي تشتغل في فالحة موجهة نحو اقكتفاء الذاتي ،بالنظر إلى الظروف الطبيعية
الصعبة (التضرال واقنحدار ،ضعف المساحة الصالحة للزراعة ،)...وتواضع وسائل اقنتا
(ضعف المكننة إلي).1
هذه الظروف ساهم في الماضي في احتدام الصراعات والمنازعات حول األرض وحدودها
في مجتمع كان األرض بالنسبة إليه تدخل في مجال العرض الذي يمكن أن يفهم "كإديولوجية جماعة
مالكة تتصارن لتغيير ملكيتها وتوسيعها وحمايتها في عالم تنافسي" 2.وقد كان الصلحاء واألولياء
يتوسطون بين المت اصمين والمتنازعين أفرادا وجماعات لتحقي الصله بينهم ،مثلما أن محدودية
المجال الزراعي دفع

وتدفع السكان إلى قطع الغابة واجتثاءها بحثا عن مساحة إضافية للزراعة

سيما في الريف األوسط العالي حيث اقنتشار الواسع لزراعة القنب الهندي ،مما ساهم ويساهم في
حدوم اختالالت بي ية بالمنطقة.

3

تتركز األراضي الصالحة للزراعة في بع

األحواض والمن فضات الداخلية والساحلية،

وهي في مجملها معزولة عن بعضها ،وال تحتل إال حيزا ضعيفا من مساحة المجال المدروال 4.في
الريف األوسط تقتصراألراضي الصالحة للزراعة على حوض نكور الذي يعاني اليوم من اكتساح
كبير لظاهرة العمران ،5إلى جانب حوضي تاركيس وكتامة المعلقين ،وهضاب أزغاروأي قمرة،
1

- Hassan Ramou . op.cit,pp , 55-56.
- Jane Schneider. « L’honneur, la honte : l’accès aux ressources et la transformation des sociétiés
méditerranées », in : Les sociétiés rurales de la méditteranée,éditions Edisud, Aix en Prvence, 1986,
P.202.
 - 3أحمد الشعرة " :التنمية المستدامة بالريف :المؤهالت والعوائا" .ضمن :ديناميات التحول والتنمية المستدامة اي منطقة الريف،
أعمال جامعة الشريف اقدريسي بالحسيمة ،دورة شتنبر  ،2001منشورات وزارة الثقافة ،مطبعة دار المناهل ،2004،صص.76 -76 :
 - 4حسن العباسي " :التحوالت الحديثة بأرياف الريف الشرقي وانعكاساتها على الموارد المائية والترابية وعلى تنظيم المجال المحلي".
ضمن :ديناميات التحول والتنمية المستدامة اي منطقة الريف .م.ال ،ص.101 :
 - 5يشكل حوض نهري نكور وغيس منطقة فالحية تبلغ  %66من مجموع أراضي اإلقليم ،حسب إحصاء سنة  ،6996ويعتبر واد
"غيس" و"نكور" المصدر الرئيس لسقي أزيد من  6.666هكتار ،وإنتاجها متنوع من حبوب وقطاني وأشجار مثمرة .مونوغرافية
"جهة تازة  -الحسيمة – تاونات ،عناصر تمهيدية  ،"4002مرجع سابق ،صص.61-61 .
2
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إلى جانب المساحات الجانبية لألودية المحلية ،والمدرجات المبنية على السفوح والمنحدرات .وفي
الريف الشرقي تتركز المساحة الصالحة للزراعة في حوض كرت ،وسهل بوعارم ،وبع
المساحات الساحلية المحدودة بتمسامان ،والمساحات المجاورة والجانبية لألودية المحلية ،والمدرجات
التي تفنن الفالحون في بنائها على سفوح هذه األودية وعلى منحدراتها .هذه المساحة تحد منها
المؤءرات المناخية الصعبة ،خاصة بالريف الشرقي ،وعدم استقرار الموارد المائية ومحدوديتها
وتراجع م زونها ألسباب مناخية وبنائية وسكانية .1مما ساهم في الماضي في احتدام الصران على
هذه الثروة المحدودة ،ودفع

بشرائه واسعة من السكان إلى اقعتقاد في بركة الصلحاء واألولياء

وقدرتهم في إضفاء البركة على هذه الثروة ،والتدخل ق فاء الصراعات والنزاعات التي تنشب
حولها ،وإضفاء قيمة صحية وشفائية على بع

مصادرها.

يعرف القطان الفالحي بالمنطقة إزدواجية وتداخال بين الفالحة التقليدية المهيمنة والفالحة
العصرية المعتمدة على المكننة والسقي واألسمدة والتي بدأت تتوسع شي ا فش ا .أما اقنتا الفالحي
بالمنطقة فيتسم بالتنون ،مع هيمنة زراعة الحبوب والمغروسات ،هذه الهيمنة تفسر بالحاجة الغذائية،
رغم وجود بع

التباينات بين منطقة وأخرى .فزراعة الحبوب ( القه ،الشعير )...تغطي أحيانا

 ./.70من مساحة المجال الزراعي ،متبوعة بالزراعات الربيعية مثل الذرة .أما المغروسات فنجد في
المرتبة األولى زراعة الزيتون ،واللوز ،والتين  ،وال روب ،والكروم .وتأتي ال ضروات في المرتبة
الثالثة .تنتشر في األحواض ،وعلى ضفاف األودية ،وفي المدرجات بالسفوح المسقية.
من أهم خصائص توزيع المزروعات ،هو الحضور المتميز للمزروعات الصناعية بالريف
األوسط العالي ،وخصوصا بمنطقة كتامة .تفسر هذه ال اصية بالحضور الكبير واقنتشار الواسع
لزراعة القنب الهندي ،وما يرتبط بها من مزروعات متكاملة ومشابهة تستحول على حوالي ./.88
من مجمون المساحة ( حالة الجماعة القروية لتامساوت دائرة تاركيس ) 2وقد انعكس هذه الزراعة
على المجال الفالحي والبي ي بعدة تحوالت 3.أما النشا الرعوي الذي ل لمدة ويلة قطاعا يتعا اه
الفالحون بالمنطقة ،فيعرف بدوره تحوالت بفعل عوامل متداخلة ساهم جميعها في تراجعه الكبير
منذ اقستقالل إلى اليوم.

 - 1حسن العباسي :م.ال .صص.108 – 101 :
2

3

- Hassan Ramou. Op. cit, p : 58.
 تتجلى في تراجع الزراعات األخرى م قابل الكيف ،كما تدهور قطاع تربية الماشية ،والمجال الغابوي ،واالستغالل المكثف للمواردالمائية ،إضافة إلى أضراره االقتصادية واالجتماعية المعروفة ،محمد العبدالوي ،بعض مظاهر أزمة التحوالت السوسيو-ثقافية
بتراب قبيلتي كتامة وبني سيداث بالريف األوسط العالي ،ضمن :التحوالت االجتماعية والثقافية بالبوادي المغربية ،تنسيق :المختار
الهراس ،إدريس بنسعيد ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الرباط ،ط ،6 .مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء
 ،6121/2662صص.91 – 57 .
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وآرتبا ا بالموضون ،كان النشا الفالحي يعكس نفسه على صعيد البنى االجتماعية والقيم
الثقافية ،نظرا لما ارتبط به من أشكال التنظيم ،والتمثالت وقيم التضامن االجتماعي (ءويزا) ، 1ومن
الطقوال واالحتفاالت الموسمية ،وكان للفالحة مساحة بارزة في الثقافة الدينية الشعبية (مثال قوال
االستسقاء عند األضرحة وق

الجفاف) .لكن خالل ال مسين سنة األخيرة شهد النسيج االقتصادي

بالمنطقة تغيرات بنيوية ،وبالتالي ستكون انعكاساتها جلية على الصعيدين االجتماعي والثقافي.
 – 4أسس اإلقتصاد بالريفين األوسط والشرقي :القطاعات السرية.
بات من المؤكد عند الم تصين والمهتمين بشؤون الريفين األوسط والشرقي أهمية القطاعات
السرية أو ما يعرف باققتصاد الهامشي كسمة مميزة آلقتصاد المنطقة .هذه الوضعية تفسرها مجموعة
بيعية ،تاري ية ،سياسية ،اقتصادية ،وجغرافية .فالطبيعة الجغرافية للمنطقة

عوامل متداخلة:

وعزلتها ،خاصة الريف األوسط العالي ،والتأءير السلبي للمرحلة اقستعمارية اقسبانية على
المستوى التنموي بالمنطقة ،والتهميش الممنهج بعد اقستقالل في ل فشل ال يارات التنموية ..كلها
عوامل مساهمة في هور القطاعات السرية وتنميتها ،يتعل األمر أساسا بزراعة القنب الهندي،
وتجارة التهريب.

2

_ -2 -1زراعة الكيف :المصدر المالي المهم للري يين.
إلا كان زراعة القنب الهندي منتشرة بالمنطقة منذ تاريي ساب يعود إلى القرن ال امس عشر
الميالدي أو قبله حسب بع

تقتصر على منطقة كتامة ،فإنها انتشرت بشكل

المؤرخين؛ 3وكان

واسع وم يف خالل السنوات األخيرة 4.سواء على مستوى المساحة حيث توسع الزراعة في اتجاه
من عماالت تطوان ،العرائش ،تاونات ،وجزء من إقليم سيدي قاسم .أم

الريف الغربي لتشمل منا

على مستوى اقنتا الذي انتقل من  16188قنطارا خالل سنة  ،1797إلى أكثر من  21088خالل
 ، 1782مع معدل لإلنتا قدر ب  12،64قنطارا في الهكتار لكل أسرة.
تشغل يدا عاملة مياومة مهمة تتوافد على المنطقة من م تلف المنا

5

هذه الزراعة أصبح

المغربية .مثلما أن بيع منتو

هذه الزراعة يعود بفوائد ومداخيل مالية على الفالحين ،إل يقدر معدل الدخل الصافي ب 60126
درهم لكل أسرة في السنة.

6

 - 1محمد أقضاض ،االحتراق والتوهج :الريف بين  0680و  ،0240دار النشر الجسور ،ط ،6 .وجدة  ،2666صص– 612 .
.611
2
- Hassan Ramou. Op. cit, p :60.
3
- Ibid, p : 61.
 - 4أحمد الشعرة :م.ال .ص.76 :
5
- Hassan Ramou. Op. cit, p :62
6
- Ibidem.
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لهذه الزراعة انعكاسات وتأءيرات كثيرة وواسعة ،اقتصادية ،اجتماعية ،بي ية ،وءقافية .للت أن
منطقة كتامة والريف عموما تعرف حركية كبيرة في السوق العقارية ،وفي شبكة التجارة المحلية،
وفي قطان المواصالت والبناء ،فضال عن دورها في التدهور البي ي للمجال .تمس نتائج زراعة
الكيف مستويات عدة ،من فضاء ،واقتصاد ،ومجتمع ،وءقافة .ويتمثل التأءير الملف

لإلنتباه في

التأسيس لصورة سلبية حول كل الريف ،1وفي هور أنما عيش دخيلة سلب المنطقة روح هويتها
المحلية والو نية والتاري ية واقجتماعية وكذا الثقافية.

2

 -1 -1تجارة التهريب :العمود ال قري القتصاد مجتمعات الري ين األوسط والشرقي.
كان وراء هور هذا النشا بالمنطقة وتطوره عوامل شتى؛ على رأسها العامل التاري ي
المتمثل في وجود مدينتين ريفيتين مغربيتين مستعمرتين من قبل إسبانيا ،فضال عن العمل السياسي
المتمثل في استمرار إغالق الحدود المغربية الجزائرية ،وفرض التأشيرة على الراغبين في عبور
الحدود نحو الضفة الشمالية من الجنوب الواقع تح أزمة التنمية وفشلها .مما ادى إلى هور تهريب
لألش اص .
لقد توسع نشا التهريب ليشمل إلى جانب البضائع والمنتوجات الغذائية ،وأدوات التجهيز
والزينة ،وقطان الغيار ،والعملة الصعبة ،ومصادر الطاقة خاصة البترول ..تهريب اقنسان .ولم يعد
مصدر التهريب المدن المحتلة ،بل إمتد نحو الحدود الشرقية ليشمل البضائع القادمة من وعبر
الجزائر .أما عن تأءيره؛ فالنشا يشكل القطان الحيوي والعمود الفقري آلقتصاد مجتمعات الريفين
األوسط والشرقي .وخطورته لم تمس فقط بنيات مجتمعات المنطقة المدروسة ،اقتصادية كان  ،أم
اجتماعية ،أم ءقافية فحسب ،بل هم كذلت هذه البنيات على الصعيد الو ني.

3

 -0باقي القطاعات االقتصادية األخرى:
 -2 – 0الصناعة :يتسم القطان الصناعي بالمجال موضون الدراسة عموما بالضعف ،وتباين
التوزيع ما بين الريف الشرقي والريف الغربي .يتركز القان الصناعي بالريف الشرقي في منطقة
النا ور التي تعد قطبا صناعيا واعدا ،فمنذ الثمانينات من القرن العشرين شرن في تهي ة منطقة
سلوان الصناعية (تبعد  16كلم غرب النا ور) التي أنشأ بها مصنع الحديد(،)SONASID

- Ibidem.
 - 2أحمد الشعرة :م.ال .ص.76 :
 - 3المرجع نفسه .ص.76 :
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1

وبمدينة زايو التابعة للنا ور تم إنشاء مصنع لقصب السكر ،ويتوفر اققليم حاليا على بنية
صناعية مهمة 1.وفيما يلي أرقام عن القطان الصناعي بالريفين األوسط والشرقي:
المنطقة

عدد المؤسسات

النسبة التي تمثلها
على المستوى
الوطني

مبلغ المبيعات ب
الدرهم

عدد المستخدمين
الدائمين

عدد المستخدمين
المؤقتين

الريف الشرقي

100

0

0700101

0000

007

الريف األوسط

87

1

107000

810

80

المصدرMinistère de l’industrie ; 1999. :

 -1-0السياحة :رهان تنموي ضروي بمؤهالت متنوعة وانية ،استغاللها يبقى بعيد المنال
ودون التطلعات.
تتوفر المنطقة على مؤهالت بيعية متنوعة وغنية" :ايكولوجية""،أركيولوجية" ،تراءية،
ءقافية ،تاري ية ،دينية ،عسكرية ،دفاعية ،وعمرانية ...تجعلها قطبا سياحيا قويا على أكثر من
مستوى .غير أن استغالل هذه المؤهالت يبقى بعيد المنال ودون التطلعات 2.لقد عل المسؤولون آماال
كبيرة على هذا القطان قصد إنعاش االقتصاد منذ ستينات القرن الماضي ،واختيرت الحسيمة المنتمية
للريف األوسط منطقة لات أولوية في اقعداد السياحي إلى جانب منا

أخرى من المغرب ،وفي

هذا اق ار تم إنجاز عدد من المشاريع السياحية ،والبنيات التحتية ،قصد تسهيل عملية استقطاب
السياح األجانب .وعلى الرغم مما تحق  ،فالمسجل أن القطان بالريفين األوسط والشرقي عرف
مواجهة صعوبات عدة حال
بالمنطقة عرف ويعرف بع

دون تحقي األهداف المحددة والمتوخاة .وتبين أن القطان السياحي
االنتعاش الموسمي في بع

أجزائه الساحلية ،ويعيش أزمة خانقة في

غيرها جراء التراجع الكبير بالمقارنة مع فترة ما قبل الثمانينات من القرن الماضي ،وكان للت بفعل
عوامل متعددة ومتداخلة لعب فيها اقرادة السياسية المركزية آنذام دورا حاسما ،عالوة على تحويل
اتجاهات السياح نحو وجهات دول أخرى أكثر قدرة على الجذب والمنافسة.

3

يمكن القول ،أن القطان السياحي بالمنطقة يشكل رهانا للتنمية ،ال يمكن كسبه إال عبر قناة
تتفاعل فيها إيجابا ،الرغبة السياسية المركزية والطموحات الجهوية والمحلية ،وبما يتناسب وتوفير
البنيات والتجهيزات الضرورية ،والمتابعة واالنتهاء بتسوي ما توفره المنطقة من منتو سياحي
 - 1يتوفر على  672وحدة صناعية (سنة  ،)2667برقم معامالت يصل إلى  7.612.619درهم سنة  ،2667وقيمة
صادرات تصل إلى  221.166درهم سنة  ،2667وقيمة اإلنتاج تبلغ  7.212.616سنة  ،2667وتشغل  1.763سنة
Monographie de la région orientale, 2007, Op. Cit., p. 50. .2667
 - 2محمد العبدالوي " :المؤهالت السياحية بمنطقة الريف :واقعها ،آااق التطوير ومستلزمات اإلستدامة" .ضمن كتاب جماعي :دينامية
التحول ومستلزمات التنمية بمنطقة الريف ،م.ال  ،ص.167 :
 من المدن والمنا
الثالم...
 - 3أحمد الشعرة :م.ال ،ص.78 :

السياحية األكثر تقديرا وتثمينا من قبل السياح :الحسيمة ،مليلية ،كاليريس ،رأال الماء ،مارتشيكا ،ورأال المذرات
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متسم بالتنون والغنى ،وبما يضمن الحفا عليه ...وفي هذا الصدد ،ينتظر أن تساهم المؤهالت لات
الطابع الثقافي التي تقدمها المؤسسات لات الطابع الروحي التي تزخر بها المنطقة من مساجد قديمة،
وربا ات ،وزوايا وأضرحة الصلحاء واألولياء ،وما يرتبط بها من أنشطة ومواسيم وترام ...الى
جانب المواقع األءرية في إغناء المنتو السياحي ،وتلبية لبات وتوجهات جديدة في مجال السياحة.1
صور تعكس جانبا من المؤهالت السياحية بالريفين األوسط والشرقي.

المصدر :تصوير ش صي.
 0-0الصيد البحري :قطاع يمر بتطورات صعبة تنعكس سلبا على دور المهم اي خلا التوازنات.
تتوفر المنطقة على واجهة بحرية يمتد ولها لنحو  110كلم تقريبا ،ما بين مصبي واد مسطاسة
وواد ملوية؛ وعلى عدد من الموانئ والمراكز البحرية ،وعلى تجربة محلية في الصيد البحري راكمتها
ساكنة المن طقة القريبة إلى عالم البحر والمحتكة بشؤون الصيد فيه .وكان للمنتو البحري السمكي
للمنطقة صي

وشهرة و نية من حيث الجودة والقيمة الغذائية .وفي هذا الصدد ،ال أحد يجادل في

فعاليته على مستوى خل التوازنات اققتصادية واقجتماعية بالمنطقة2.غير أن القطان يعرف عددا
من اقختالالت تتعل بالتنظيم ،و رق االستغالل ،والتسوي  ،والبنية التحتية ،والموارد المالية

 تتوفرالمنطقة على عدد من الشوا ئ البحرية التي تحمل أسماء صلحاء وأولياء مثل شا ئ سيدي ادريس ،سيدي حساين ،سيدي
بومهدي ،سيدي يلش..
1
- Hassan Ramou. Op. cit, p :68.
 - 2أحمد الشعرة :م.ال .ص.79 :
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والتمويلية وشرو

القروض المعقدة 1.فضال عن االختالالت البي ية نتيجة التلوم الحضري

والصناعي ،واللجوء إلى استعمال تقنيات صيد مدمرة وم ربة هدفها الربه السريع دون مراعاة
لمستقبل الثروة البحرية وعدم احترام الراحة البيولوجية.

2

إلى جانب هذه القطاعات المذكورة ،يمكن إضافة قطاعات وأنشطة أخرى مثل الصناعة
والحرف التقليدية ،والبناء والتجارة والمواصالت ،وهي قطاعات تظل أهميتها بالنسبة لساكنة المنطقة
أقل من القطاعات السابقة.
يمكن الق ول ،أن بيعة القطاعات واألنشطة االقتصادية الممارسة من قبل ساكنة الريفين
األوسط والشرقي لم تستطع تلبية لبات هذه األخيرة واحتياجاتها إلى ضمان العيش الكريم والشغل
واقستقرار ..سواء في الماضي أم في الحاضر .ولذلت راهن إنسان المجال المدروال  -في ل البحث
عن بدائل للتنمية الفاشلة أو المؤجلة بفعل التهميش الذي اله و ال مجاله لعقود ويلة من ناحية،
وبفعل التحوالت اققتصادية واقجتماعية والثقافية نتيجة هذا التهميش من ناحية ءانية  -على النزوح
والهجرة ك يارات مفروضة مضادة لمكون محوري في هويته كان يقوم على قوة اقستقرار
واقرتبا باألرض ،ومن ءم الدفان عنها باستماتة .3فأغلب األسر التي حسن

أوضاعها المادية

واالجتماعية نسبيا نتيجة عائدات زراعة القنب الهندي أو عائدات تجارة التهريب ،سارع إلى ترم
أرضها وسكنها باحثة عن شرو عيش أفضل في أهم المراكز الحضرية بشمال المغرب كطنجة
وتطوان والنا ور والحسيمة .مثلما أن أغلب شباب المنطقة منذ أواخر القرن التاسع عشر ،وخالل
فترة الحماية ،وعلى ول فترة ما بعد االستقالل خاض تجربة الهجرة ال ارجية التي مرت بعدة
مراحل ومحطات ،وات ذت أشكاال متعددة :فردية ،جماعية ،قانونية ،سرية ،وموسمية. ..

 - 1جهة تازة الحسيمة تاونات الحوار الو ني حول إعداد التراب عناصر تمهيدية ( تأليف جماعي) .مديرية إعداد التراب ،وزارة إعداد
التراب الو ني والبي ة والتعمير واقسكان ،الطبعة الثانية  ،مطابع منشورات عكاض ،الربا  ،2000 ،ص.18 :
 - 2أحمد الشعرة :م.ال .ص.74 :
 - 3حول الموضون يمكن العودة إلى:
- Raymond JAMOUS ; Honneur et baraka …, op.cit, pp : 140-143.
 أوالد عبد النبي حكيم " :الريف األرض واقنسان"  .جريدة أكراو أمازيغ ( جريدة أسبوعية أمازيغية مستقلة تصدر من الربا ) ،العدد: ،61دجنبر  ،1777ص.4 :
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Module : Anthropologie sociale

ملحا نصوص نظرية وتطبيقية:
ملحا نصوص نظرية وتطبيقية
نص رقم  01في تعريف األنثروبولوجيا االجتماعية وهدفها:
بأنها :دراسة الساوج االجتماعذ التّ يتّيت لذ العادة ش
تعرف األنثروبولوجيا االجتماعية ّ
" ّ

بناء اجتماعذ ونظم اجتماعية مث األسرة ،ونسا الارابة ،والتنظيم السياسذ ،واتجراءان الاانونية،
والعبادان الدينية ،وغيرها .مثاما تدرس العالقة بين هته النظم سواء لذ المجتمعان المعا رة و لذ
المجتمعان التارييية ،التذ يوجد لدينا عنها معاومان مناسبة من هتا النوع ،يم ن معها الايام بمث
هته الدراسان.

نمي بين عبارة ثاالة وعبارة مجتمع
ولتلج ،لمن الضرورّ لذ دراسة اتنسان و عمال" ،ن ّ
المرالاة لها .لالثاالة – ما لذ تعريفاتها – هذ طرياة حياة شع ماّ ،ما المجتمع لهو ت تّ منظّم

معينة .وبعبارة بسط :المجتمع مؤلّف من
لعدد من األلراد ،يتفاعاون ليما بينهم ويتبعون طرياة حياة ّ
ناس ،وطرياة ساو هم هذ ثاالتهم.
تهدف دراسة األنثروبولوجيا االجتماعية ل تحديد العالقان المتبادلة بين هته النظم ،سواء لذ
المجتمع ان الا ديم ة التذ ت درس من يال آث اره ا الم ادي ة والف ري ة ،و لذ المجتمع ان الح ديث ة
والمعا رة ،التذ تدرس من يال المالحظة المباشرة لمنج اتها وتفاعالتها اليا ة والعامة ".
عيسى الشماس :مدخل إلى علم االنسان (األنثروبولوجيا) .منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق،
سوريا ،2002 ،صص.111-112 :
نص رقم 02 :في شأن اهتمامات األنثروبولوجيا االجتماعية وتاريخ نشأتها:
ة ،بدراس ة المجتمعان
يعد اهتمام األنثروبولوجيا عامة ،واألنثروبولوجيا االجتماعية يا
" ّ
ساسياً من لاسفة عام األنثروبولوجيا و هدالها،
اتنس انية ،وعا المس تويان الحضارية الة ،منطاااً
ّ
وال س ّيما دراس ة س الي حياة المجتمعان المحاية ،ل جان دراس ان ما قب التارير ،ودراس ان
يمي األنثروبولوجيا من العاوم اتنسانية االجتماعية األيرى ،وال
الاغان والاهجان المحاية .وهتا ما ّ
سيما عام االجتماع.
ّ
ف عام األنثروبولوجي ا االجتم اعي ة ب ّأن " عام ح دي العه د ،ال ب من ثر العاوم
ويو
لامرة األول لذ عام 0891
االجتماعية حداثة .لاد اس تيدم م طا االنثروبولوجيا االجتماعية ّ
عندما ّرمن جامعة ليفربو لذ بريطانيا السيد :جيمس لري ر ومنحت" لا األستات.
ومماّ يد ّ عا حداثة هتا العام التّ يدرس الجان

الطبيعذ التطبياذ ،من البن االجتماعية ،تلج

االيتالف التّ ما ي ا قا ماً بين عاماء االجتماع حو هته التسمية :األنثروبولوجيا االجتماعية.
وتطوره واست ما
متعددة سهمن لذ نشو "
مر بمراح
ّ
ول ن عا الرغم من حداثة هتا العام ،لاد ّ
ّ
حد بعيد ،بدءاً من الارن الثامن عشر وحت الوقن الحاضر" .
عنا ره ل
ّ
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عيسى الشماس :مدخل إلى علم االنسان (األنثروبولوجيا) .منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق،
سوريا ،2002 ،ص.111 :

خط زمني يمثل مراحل التطور التاريخي لألنثروبولوجيا اإلجتماعية:
اآلن

02

02

02

12

 2082أواخرالقرن28

21

مرحلة التأسيس:

برونسيالف مالينوفسكي

 _0القرن الثامن عشر :

التكوين
مرحلة
والنظرية مع
التأكيد على العمل الميداني

مرحلة
التطور والتقدم
في الدراسات
االنثروبولوجيا
االجتماعية

من خالل :مجااالي اإلثنواراايااا
وعلم األعراق إلى الماادرسااااااااة
األمريكيااااة اي االنثروبولوجيااااا
بينمااا تنوع علم االنثروبولوجيااا
االجتمااعي اي أوروبا من خالل
تغيير مبادئ النسااا االجتماعي
مسااااااااااتااااوحاااايااااا أاااااكااااار ماااان
نظرية البنيوية لـااااااااااااكلود لي ي
شتراوس وماكس اولكمان

2082

مرحلة البدايات األولى
مرحلة تغيرات في كل من األسلوب

مرحلة تتشعب
االنثروبولوجيا االجتماعية

القرن 20عشر

البوادر األولى مع كل من:
ادوارد بيرنت تايلور وجيمس جورج فريزر،
عام  ،1781والعامل االمريكي بواز الذي اخذ باالتجاه
التاريخي في دراسة الثقافات االنسانية
محاوالت رسم صورة عامة لتطور الثقافة
وضع مجموعة من االساسات في تأسيس مفهوم الثقافة في
االنثروبولوجيا

مرحلة التمهيد
لظهور
األنثروبولوجيا
االجتماعية من
خالل الدراسات
حول البني
االجتماعية
وأنساق القيم
السائدة فيها

دراسة نشأة المجتمعات االنسانية

خطاطة تلخص أهداف األنثروبولوجيا االجتماعية:

أهداف
األنثروبولوجيا
االجتماعية

تحديد نماذج عالية لألبنية
االجتماعية

تحديد عمليات التغيير
االجتماعي
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تحديد مظاهر التداخل
والترابط بين النظم
االجتماعية

نص رقم 03:من صعوبات التعرف على المنظومة القبلية ،ومحدودية المناهج األنتروبولوجية
والبحث التاريخي في معرفة حركيتها الداخلية واستيعاب منحنياتها التاريخية.
"ال يخفى أهمية المنظومة القبلية في صياغة تاريخ المغرب على مدار العصور ،بما يقدم مفتاحا ال
غنى عنه القتحام مجاهله .إال أن غطاء سميكا من الظالم يحجب الرؤية عند التجرد لتتبع الحركية
الداخلية ضمن المجموعات القبلية التي تفرغت بتعاقب الزمن في شكل شعاب وعمائر وقبائل وبطون
وأفخاذ وعصائب وفصائل.
وال يخفى كيف عجزت المناهج األنثروبولوجية عن الخروج من قوقعتها اإلجرائية ،مبرهنة على
قصور أدواتها التحليلية عن استيعاب المنحنيات التاريخية .وبالمثل ،لم يفلح البحث التاريخي في لم
الشتات القبلي المتناثر وفك التشابك بين األعراق ،فانغمس في متاهات ال مخرج منها .ويظل كتاب
العبر البن خلدون أبرز محاولة للجمع بين صيرورة األحداث التاريخية ،المتدرجة في الزمان
والملتصقة بالمكان ،في تقاطعها مع المنظومات القبلية التي ساهمت في صياغة تاريخ المغرب" .
أحمد الطاهري :فصول مبتورة من تاريخ المغرب ،بالد الريف وحاضرة نكور من فجر التاريخ إلى أنوار اإلسالم.
ط ،1 ،بوبليديسيا ،إشبيلية ،إسبانيا ،0110 ،ص00 .

األصول اإلثنية لقبائل الريف بعد اإلسالم:
نص رقم2 :
"كل المصادر والشهادات القديمة منها والحديثة ترد األصول االثنية لقبائل الريف الى ثالثة شعوب
غالبة على سكانه هي حسب الترتيب الزمني الستقرارها بالمنطقة :غمارة (مصامدة) وصنهاجة
(الطبقة الثالثة) وزناتة .ومن حيث توزيعها الجغرافي يمكن القول إن مواطنها في الجملة أصبحت
منذ القرن الرابع الهجري (العاشر الميالدي) على األقل على الشكل اآلتي :زناتة في الريف الشرقي،
صنهاجة في الريف األوسط ،وغمارة في الريف الغربي .لكن هذا التوزيع وإن كان يحضى باتفاق
شبه كلي من لدن الدارسين لتاريخ المنطقة ،فإنه ال ينفي تواجد قبائل أخرى عريقة مثل نفزة ومكناسة
وبطوية وبني يصليتن التي اختفت أسماء بعضها وظهرت مخلفاتها تحت أسماء أخرى (مثل بني
يصليتن التي أصبحت تدعى تمسامان).
بصورة عامة يمكن إرجاع األصول اإلثنية المهيمنة على سكان الريف من الناحية التاريخية إلى
خمسة شعوب رئيسية تتمثل في شعب نفزاوة الذي كان منبثا على طول البالد الريفية من شرقها إلى
غربها؛ شعب زناتة في الريف الشرقي؛ وشعب مكناسة الذي كان يضعن في البسائط الجافة بجنوب
جارت (يارث)؛ وشعب صنهاجة في الريف األوسط؛ وأخيرا شعب غمارة في الريف الغربي.
وبالطبع هناك من هذه الشعوب ما أصبح في خبر كان بعد اختفاء أسمائها من الريف وحلول بطونها
محلها في التداول تحت أسماء مستحدثة كما هو شأن زناتة ونفزاوة ومكناسة وبطوية .وهناك شعوب
أخرى ما زالت محتفظة بأسمائها القبلية األصلية مع حصول بعض التغير في حجمها ومواطن
انتشارها كما هو حال شعب صنهاجة الذي تعرب الكثير من قبائله المنتشرة بين شمال إقليم تاونات
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والتخوم الغربية إلقليم الحسيمة ،وكذلك شعب غمارة الذي تقلص عن مواطنه القديمة وانكمش في
منطقة محصورة بين قبائل جبالة غربا والريف األوسط شرقا".
محمد المهدي علوش :الريف من أتون القبلية إلى الوعي بالهوية .ط ،2020 ،1 .مطبعة المعارف
الجديدة ،الرباط ،صص.12 ، 11 :
السمات والبنيات المشتركة:
نص رقم01 :
"قبائل الريف معروفة منذ القدم بعصبيتها المتأججة وبتمسكها بحريتها واستقالليتها والنفور من أي
سلطة عليا مهما كانت .وحتى لو اضطرتها موازين القوى إلى الخضوع لجهة عليا فإن هذا الخضوع
يكون بشروطها ومتوافقا مع تقاليدها ومصالحها .ولنا في تعامل قبائل شمال المغرب مع الرومان
خير مثال على رفض سكان الريف لألجنبي عندما يكون غاصبا معتديا .فقد كانت مقاومة أهل
الريف هي السبب األول في انسحاب الرومان في القرن الثالث الميالدي من شمال المغرب لالحتفاظ
بوجود عسكري رمزي في طنجة وسبتة لحراسة جنوب اسبانيا من الهجومات الريفية .وهذا التمسك
الزائد عن الحد بالحرية ليس حكرا على أهل الريف .فقد كان دائما أحد المقومات األساسية للحياة
في المجتمعات األمازيغية منذ أقدم العصور .ونتعرف على هذه الظاهرة بشكل أفضل عندا بدأ
المؤرخون الالتينيون يكتبون عن األمازيغ وثوراتهم التي ال تنقطع ضد الرومان والبزنطيين .ثم بعد
ذلك مقاومتهم للغزو العربي إبان الفتوحات اإلسالمية حتى انتهوا الى قتل الوالة األمويين انتقاما
لشرفهم وكرامتهم .وتأسيس عدة إمارات أمازيغية خارجية مستقلة .وقد انطلقت جل هذه الثورات
من شمال المغرب وخاصة ثورة ميسرة ضد الحكم األموي سنة 937م .والواقع أن الريف ليس
متفردا بهذا المزاج المتصلب واالعتداد بالذات والنزوع الى الحرية واالستقالل والنفور من السلطة.
فاالمازيغ هذا ديدنهم من كشف التاريخ عن وجودهم بين الضفة الجنوبية للبحر المتوسط والصحراء
اإلفريقية الكبرى".
محمد المهدي علوش :الريف من أتون القبلية إلى الوعي بالهوية .ط ،2020 ،1 .مطبعة المعارف
الجديدة ،الرباط ،ص.129 :
نص رقم6 :
" مما يشاع عن أهل الريف والتاريخ يشهد لهم بذلك – أنهم قوم شجعان أباة ،ال يرضون بالذل وال
بالهوان ،وال ينحنون ابدا أما األعداء مهما كانوا أقوياء .-...وفيما بينهم يتمسكون بحريتهم واستقاللهم
إلى حد التشتت والتشرذم واالقتتال بين القبائل ،وحتى بين الفخذات داخل القبيلة الواحدة ،في كثير
من األحيان ألسباب تافهة .وقبائل الريف معروفة بتشددها في المواقف وبانغالقها في عالقاتها مع
غيرها من القبائل ،وبصرامتها في التعامل ومزاج أهلها معروفين بقساوتهم وعدم مرونتهم في حل
نزاعاتهم التي قليال ما تنتهي بالتفاوض والديبلوماسية ،كثيرا ما تحل -بإزهاق األرواح". -
محمد المهدي علوش :الريف من أتون القبلية إلى الوعي بالهوية .ط ،2020 ،1 .مطبعة المعارف
الجديدة ،الرباط ،ص.127 :
مزاج وطباع متوارثة:
نص رقم9 :
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"إن التاريخ يفيدنا أن مزاج أهل الريف المعاصرين ال يختلف عن مزاج أسالفهم منذ احتالل الرومان
لبالدهم .وهو مزاج قد تكون الظروف الطبيعية القاسية فعال من أسبابه .فبالد األمازيغ مشهورة
بسالسلها الجبلية في األطلس والريف ،وبصحرائها في الشرق وفي الجنوب .فالظروف الطبيعية
كانت دائما حاضرة في بلورة شخصية األمازيغ المتصلبة ،وصقل مزاجهم العنيد نتيجة صراعه
البربريةالدائم ضد قساوة الطبيعة وطمع المتربصين فالريف ليس إال نموذجا لتلك الجحافل
– التي كانت تغزو جنوب اسبانيا في عهد الرومان من أجل النهب والسلب كما تروي الروايات
الالتينية عن تلك الفترة .محمد المهدي علوش :الريف من أتون القبلية إلى الوعي بالهوية .ط،1 .
 ،2020مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط ،ص.130 :
نظام اجتماعي واحد:
نص رقم1 :
" يرتكز النظام االجتماعي عند األمازيغ على القبيلة كوحدة اجتماعية كبرى تتجزأ عموديا الى
وحدات صغيرة ثم إلى وحدات أصغر طبقا للنظرية االنقسامية التي تنطلق من األسرة لتصل مداها
على مستوى القبيلة التي تعتبر أعلى مؤسسة اجتماعية وسياسية تجسد وحدة السكان وانتماءهم
وتكرس اسمهم بين القبائل .والمراد بالنظام القبلي  ordre tribalهنا المنظومة systèmeالتي
تخص التكوين البنيوي للقبائل والقواعد التي تحكم تركيبتها وتفرعاتها وأجهزة سيرها .وهو خالف
التنظيم القبلي organisation tribaleالذي يعنى بالتوزيع الجغرافي للقبائل عبر البالد األمازيغية
ومواطنها من ليبيا الى المحيط األطلسي كما فصل ذلك ابن خلدون في كتاب العبر.
النظام القبلي نمط من التنظيم االجتماعي أساسه القبيلة وغايته الحفاظ على كيانها ومؤسساتها
وقوانينها التي تكفل للفرد التعبير عن شخصيته والمحافظة على هويته والدفاع عن مقدساته (النفس
واألرض والشرف) ضد أي خطر يتهددها .فللقبيلة وظائف سياسية واجتماعية واقتصادية تجعل
الفرد يتمسك بها ويعمل على استمرارها حفاظا على حياته ونمط عيشه وصونا لكرامته وحريته
وضمانا لمصالحه وحاجاته.
وقبال الريف معرفة -بنظامها الديموقراطي  -التقليدي المؤسس على الحرية السياسية في إطار القبيلة
كأعلى مؤسسة منظمة لها قوانينها وأعرافها وأجهزتها المسؤولة والمقصود بالديموقراطية على
مستوى القبيلة هو شكل تعيين أجهزة االشراف على شؤون القبلية وطريقة تدبير هذه األخيرة بواسطة
مجالس منتخبة (جماعات) وأجهزة تنفيذية منتخبة أيضا (إمغارن) بالتزام جميع أفراد القبيلة باحترام
قراراتها .وهي تمثل نمطا بدائيا ،لكنه طبيعي ،من التنظيم السياسي الموروث منذ قرون ،معرف في
جميع بالد األمازيغ في شمال افريقيا وهذا النظام هو الذي دفع الباحث الفرنسي "روبير مونطاني"
إلى اعتبار القبائل األمازيغية – جمهوريات مستقلة-بقوانينها ونظمها وأجهزتها المسؤولة في
أطروحته عن – البربر والمخزن  -ركز فيها على قبائل سوس دون أن يغفل قبائل الريف ".محمد
المهدي علوش :الريف من أتون القبلية إلى الوعي بالهوية .ط ،2020 ،1 .مطبعة المعارف الجديدة،
الرباط ،ص.139 :
نص رقم0 :
" والنظام القبلي خالف القبلية :األول نظام اجتماعي له أبعاد ثقافية ودينية وسياسية واقتصادية تتجلى
فيها تقاليد القبيلة وقوانينها ومعتقداتها وأجهزتها السياسية ونظمها اإلدارية وبيناتها االقتصادية،
والقبلية وعي بالذات والشعور باالنتماء وبالهوية االجتماعية والثقافية مقرون بالدفاع عن القبيلة
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واالحتماء بها في نفس الوقت .وهي روح تسري في جسم القبيلة كلها .فالقبلية تمثل للقبيلة ما يمثله
الغذاء للجسم ،يقويه ويبث فيه الحركة والنشاط ،وبدون غذاء يشل الجسم ويعجز عن التحرك .كذلك
القبلية التي نتعرف عليها بالروح القبلية ،هي التي تقوي العالقات بين أفراد القبيلة وتجمع كلمتهم
وتبث فيهم الشعور المشترك باالنتماء الى جسم واحد يتطلب تكافل الجميع واتحادهم من أجل ضمان
استمرار القبيلة ونموها وهيبتها ومكانتها بين القبائل .ومن هنا ال معنى لنظام قبلي بدون روح قبلية
فالروح القبلية هي نمط من الروح الوطنية في صورة مصغرة ،يرتبط فيها األفراد برابط الدم -على
األقل هكذا يعتقد أفراد القبيلة  -بدل رابط المواطنة الذي يربط الفرد بالدولة ورابط الوطنية الذي
يربط الفرد بالوطن .وإذا كان النظام القبلي قد أندثر في المجتمعات الحديثة فألن الروح القبلية قد
تالشت وانقرضت وحلت محلها روابط من نوع آخر تجمع الناس وتنظم عالقتهم بين بعضهم في
المجتمع ،وهذا الروابط لها بعد عاطفي يسمى الوطنية وبعد قانوني يسمى المواطنة ".محمد المهدي
علوش :الريف من أتون القبلية إلى الوعي بالهوية .ط ،2020 ،1 .مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط،
صص131-139 :
نص رقم11:
" العصبية رابطة احتماعية – سيكولوجية شعورية وال شعورية معا ،تربط أفراد جماعة ما ،قائمة
على القرابة ،ربطا مستمرا يبرز ويشتد عندما يكون هناك خطر يهدد أولئك األفراد :كأفراد أو
كجماعة .وهي رابطة يعثر عليها ابن خلدون فقط لدى القبائل التي تمكنت من الحفاظ على استقاللها:
" ان المذلة واالنقياد كاسران لسورة العصبية وشدتها" ،ثم أيضا لدى القبائل التي حافظ أعضاؤها
على درجة عليا من المالزمة فيما بينهم ،بما يترتب عنها من توثيق الروابط النسبية وترسيخ االنتماء
الى القبيلة .ومعنى ذلك أن العصبية تضعف في كل القبائل التي تعرضت آلثار الحروب والكوارث
والهجرات الكبرى ،في كل القبائل التي فرض عليها التشتت واالختالط بالجماعات األخرى".
المختار الهراس :القبيلة والسلطة تطور البنيات االجتماعية في شمال المغرب .مطبعة الرسالة  ،الرباط،8811 ،
ص.81 :

مفهوم القبيلة:
نص رقم 11 :في شأن مفهوم القبيلة :األبعاد التاريخية للروابط القبلية.
" إن القبيلة ،بالنسبة البن خلدون ،ال تتحدد بكونها جماعة متحدة أو متفرعة عن جد أول ،وال تتحدد
فقط بما قد يجمع بين أعضائها من روابط الدم .إن النسب في معناه الضيق ال يعدو أن يكون معطى
وهميا ،ال يصمد أمام وقائع االختالط وعالقات الجوار والتعايش المكاني ،أما النسب في معناه
الرمزي الواسع ،النسب واالنتساب البعيد ،أو ما يماثله من أشكال التحالف والوالء واالنتماء ،فإنه
يشكل االطار الحقيقي للقبيلة (مقدمة ابن خلدون ،ص .)127 :ويظل هذا االطار غير مكتمل طالما
لم تعززه عناصر األلفة والتعامل الطويل ،طالما لم يكتسب الفرد عادات وأعراف القبيلة ،ولم يتبلور
لديه الوعي بوجود مصلحة عامة ومشتركة تشده الى بقية أعضاء جماعته (.)...
ولعل أبرز وأحق ما يستدعي تكتل أعضاء القبيلة وتوحدهم هو توفرهم على أرض جماعية ،إلى
جانب ملكيتهم العائلية ،لذا كانت حماية هذه الملكية الجماعية والدفاع عنها ضد مهاجميها من
مرتكزات الحياة القبلية ،ما دام الحرص عليها ال يخص أفرادا دون اآلخرين بقدر ما هو مسؤولية
الجميع .ومما يذكي أيضا اإلحساس باالنصهار ضمن المجموعة القبلية ويعز تالحمها الداخلي،
الخطر الخارجي الذي قد يتهدد استمرار وجود الكيان القبلي ،سواء كان ناجما عن عصبية زاحفة او
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تدخل سلطة مركزية .فعالقة القرابة والتحالف التي توجد فيما بين أعضاء القبيلة الواحدة ،تؤدي في
نفس الوقت إلى إقامة الفواصل بين المجموعات القبلية ،والتي تأخذ في كثير من األحيان شكل
التضارب والتنافس الحاد على الموارد ومصادر العيش ،مما يضفي على الحياة القبلية طابع الصراع
الدائم والمستمر".
المختار الهراس :القبيلة والسلطة تطور البنيات االجتماعية في شمال المغرب.مطبعة الرسالة  ،الرباط،8811 ،
صص.81-81 :
نص رقم81 :

"القبيلة كما قدمها عبد الوهاب بن منصور مؤرخ المملكة األسبق في كتابه قبائل المغرب " هي عماد
النظام االجتماعي ومحور الحياة عند األمازيغ عامة"(ص .)210 :وهي كيان اجتماعي له نظامه
وأسسه ومفهومه المتميز عند األمازيغ (كما عند العرب) .فهي وحدة سياسية واحتماعية وإدارية في
نفس الوقت قد تكبر أو تصغر بحسب عدد وحجم مكوناتها من فرق وفخذات ومداشر وأسر .وهي
وحدة سياسية ألنها تتوفر على قيادة تتفاوض باسمها مع القبائل واألطراف األخرى حول عالقات
الجوار وتعلن الحرب وتتفاوض من أجل السالم .والقبيلة مؤسسة اجتماعية ألنها تؤطر عددا من
األنشطة ذات الصبغة االجتماعية واالقتصادية من مواسم وأسواق وأعمال جماعية مثل تويزة .وهي
مؤسسة إدارية ألنها تشتمل على فخذات تشرف على تدبيرها "جماعات" تتولى تسيير المرافق
المشتركة مثل تنظيم المراعي وتوزيع المياه وشؤون المقابر ..إلخ..
محمد المهدي علوش :الريف من أتون القبلية إلى الوعي بالهوية .ط ،2020 ،1 .مطبعة المعارف
الجديدة ،الرباط ،صص.137-131 :

الخصائص المميزة للنظام القبلي عند أمازيغ المغرب:
نص رقم13 :
" تنوع البنيات :تتميز البنيات القبلية األمازيغية بتنوعها واختالف أسمائها (دشار ،تارفيقت،
الموضع ،تاقبيلت ،الربع ،الخمس ،وذلك حسب المناطق) ،لكنها في العمق اختالفات سطحية وال
تمس بجوهر الوظائف التي كانت تؤديها هذه البنيات والتي تعتبر واحدة ومتماثلة في جميع البالد
األمازيغية .ليس في هذا تناقض مع وحدة النظام ،فتنوع األسماء التي يطلقها األمازيغ على البنيات
التي تتشكل منها القبيلة هو تجسيد الستقاللها وحريتها في اتخاذ األسماء التي تعكس تاريخها
وشخصيتها ،ولكنه ال يطعن في جوهر هذا التنظيم الذي يرتكز على قيام القبيلة وتقسيماتها بوظائفها
التشريعية والتنفيذية والقضائية بصورة مستقلة عن أية سلطة أخرى خارج القبيلة.
 االنعزال في الجبال: التمسك باالستقالل الداخلي" .محمد المهدي علوش :الريف من أتون القبلية إلى الوعي بالهوية .ط ،2020 ،1 .مطبعة المعارف
الجديدة ،الرباط ،صص.122-121 :
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التكتالت القبلية عند األمازيغ:
نص رقم10 :
"بعد القبيلة تأتي تنظيمات ما فوق القبيلة التي تتمثل في:
اللف :وهو حلف بين عدة فرق من قبيلة واحدة أو من عدة قبائل تتوحد بينها بغرض مواجهة عدومشترك أو حل مشكل مستديم يخص الماء أو المرعى أو غيرهما .وال يمكن قيام اللف إال لحاجة أو
ضرورة اجتماعية أو اقتصادية أو دفاعية .فهو بطبيعته ظرفي ومؤقت ويحل مبدئيا بزوال سببه أو
أسبابه .لكن بعض اللفوف تدوم كثيرا وتترسخ حتى تصبح كيانا مالزما وملزما لألطراف المعنية
تستحضره متى تتطلب الموقف ذلك .كما يمكن ان يقوم مقامه لف آخر إذا اقتضت مصلحة الفخذات
المتحالفة ،فتقصي فخذة أو عدة فخذات وتحل محلها فخذة أو فخذات أخرى اقتضت المصلحة ضمها
إلى اللف األصلي .واللف يسمى الصف عند بعض القبائل خاصة في الجزائر.
االتحادية (الكنفدرالية) :وهناك تنظيم فوقي اعلى من اللف ينعقد على مستوى مجموعة من القبائلالتي تشكل نوعا من االتحاد تمليه ظروفها الخاصة التي عادة ما تكون دواعيها أمنية أو دفاعية)...(.
وتعتبر قلعية النموذج األمثل لهذا النوع من الكنفدراليات في شمال شرقي المغرب إلى جانب
كنفدرالية آيت يزناسن بإقليم بركان .لقد كان احتالل مليلة المبكر يشكل تحديا مستمرا لسيادة القبائل
المجاورة ولعقيدتها الدينية التي تحثها على الجهاد ضد الكفار ،مما دفعها الى تشكيل الحلف الذي
اصبح يطلق عليه اسم قلعية نسبة الى الطبيعة الجغرافية للمنطقة وليس إلى جد قديم كما هو االمر
بالنسبة للقبيلة.
تطور القبيلة :والقبيلة بطبيعتها مجموعة بشرية تنمو وتتوسع وتكبر بتوالد أبنائها وتكاثرهم .وهكذانجد أسماء قبائل في الماضي قد اندثرت بحكم تكاثرها وانتشارها فحلت محلها تفرعاتها ،ثم تكبر
وتتوسع وقد تستمر في الحضور على الساحة وقد تندر وهكذا.
ومن أهم خصائص التنظيمات السياسية األمازيغية عدم االستقرار وعدم االستمرار".
محمد المهدي علوش :الريف من أتون القبلية إلى الوعي بالهوية .ط ،2020 ،1 .مطبعة المعارف
الجديدة ،الرباط ،صص.121-123 :

وحدة النظام القبلي األمازيغي؛ بنيات اجتماعية متماثلة:
نص11 :
"جميع المؤرخين اإلغريق والالتينيين يؤكدون على تشابه النظم االجتماعية التقليدية عند األمازيغ
في المسكن واألسرة والعالقات االجتماعية والسياسية بين القبائل والعشائر .هذه الحقيقة أدها كل من
ستيفن كزيل (التاريخ القديم إلفريقيا الشمالية .ج 1صص )22-21 :وروبير مونطاني (البربر
والمخزن في جنوب المغرب .ص .)19 ،وتتجلى هذه الوحدة بالنسبة للنظام القبلي األمازيغي في
التقسيمات التي تتكون منها القبيلة والتي تتجزأ في غالبيتها إلى ثالث مستويات ما تحت القبيلة:
القاعدة وتتكون من األسر المتقاربة جغرافيا والمتجانسة اجتماعيا والتي تنحدر عادة من سلف واحد.
ومن هذه المجموعات األسرية يتشكل المدشر الذي قد يكون عبارة عن تكتل سكاني كبير أو
مجموعات من الدشارات المتقاربة جغرافيا .ومجموع المداشر المتجاورة يختلف عددها من قبيلة
إلى قبيلة ومن موقع الى موقع ،تشكل الفرقة أو الفخذة .ومن مجموع الفخذات المنتشرة في مجال
جغرافي محدد ومعلوم تتكون القبيلة .األسرة ثم المدشر قم الفرقة فالقبيلة ،هذه هي التركيبة
النموذجية للقبيلة األمازيغية التي قد تتغير بعض تفاصيلها من قبيلة إلى قبيلة ومن جهة إلى جهةوذلك
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حسب حجم القبيلة وتضاريس المنطقة وطبيعتها وحتى مناخها في بعض األحيان .وقد خضع هذا
النظام لدراسات طويلة ومعقدة في نطاق علم األنثروبولوجيا أفضت الى ما يسمى بالنظرية االنقسامية
 . Théorie segmentaireوتقضي هذه النظرية بانقسام القبيلة الى عدة مستويات متدرجة يتحقق
التوا زن قيما بينها إن إيجابا عن طريق االتحاد والتعاون وإن سلبيا عن طريق الصراع والتناحر،
وذلك عمال بمنطق األقرب فالقريب .وطبقا لهذه النظرية يتحقق االتحاد انطالقا القاعدة بين اإلخوة
ضد أبناء األعمام ،ثم بين هؤالء جميعا ضد من يقابلونهم في العشيرة ثم بين أبناء العشيرة ضد
العشيرة األخرى داخل القبيلة وهكذا".
محمد المهدي علوش :الريف من أتون القبلية إلى الوعي بالهوية .ط ،2020 ،1 .مطبعة المعارف
الجديدة ،الرباط ،صص.121-129 :
نص:16 :
" يتضح أن الريف ال يختلف في نظامه القبلي عن بقية القبائل ااالمازيغية على المستوى الوطني.
وربما كان تضخم الروح القبلية لدى أهله هو الذي رسخ لديهم روح اإلباء والشعور العارم باالعتزاز
بالذات ،وبالتالي المخاطرة بحياتهم في النزاعات والحروب دون أي اعتبار للعواقب.
في البالد الريفية توجد القبيلة في قمة هرم النظام السياسي واالجتماعي الذي تشكل األسرة قاعدته،
وانطالقا من القاعدة تشكل األسر عشيرة تسمى في الريف ثارفيقت(ذكرها رايمون جاموس في قلعية
ودافيد هات عند ايت ورياغل) ،وهي مستقرة ميدانيا في مدشر واحد أو عدة مداشر صغيرة ومتقاربة
عائليا وموضعيا .وهذه البنية تشكل النواة التنظيمية لما يسمى "جماعت" تنتظم في اطارها وتدرس
وتناقش القضايا المشتركة للجماعة (جماعت) ،ويتوفر على جهاز مسير في صورة شخص يحظى
بثقة الجماعة يسمى أمغار (كبير القوم) أو العمدة في لغة العصر .ثم تأتي بعد ذلك الفرقة أو الفخذة
حسب المناطق ،وتسمى في قلعية "أربع" وهي التعادل بالضرورة ربع القبيلة ،وعند ايت ورياغل
تسمى الفرقة بالخمس بسبب حجم هذه القبيلة وتفرعها إلى خمس فرق .وفي هذا المستوى يتقلص
عنصر القرابة الدموية ،فتنفتح على عناصر المصاهرة والجوار والمنفعة المشتركة بين سكان الفرقة
التي تعتبر تقسيما إداريا أكثر منع عرقيا (الفرقة) .والفرق أو الفخذات تشكل في مجموعها القبيلة.
والقبيلة ليست كما يظن البعض قائمة حصريا على القرابة الدموية والعالقات األسرية ،فقد تضم
عناصر وفقرق غريبة عنها ارتبطت بها بسبب هجرة أو لجوء هربا من االنتقام وغير ذلك من
العوامل".
محمد المهدي علوش :الريف من أتون القبلية إلى الوعي بالهوية .ط ،2020 ،1 .مطبعة المعارف
الجديدة ،الرباط ،صص.112-112 :
Texte N019
« La Confédération des tribus ; Cette unité constitue le plus vaste ensemble
regroupant la population. Le nom propre qui la désigne, Iqar’iyen, est un
terme très ancien et personne ne se souvient de son origine. Selon les
informateurs, »ce pays est ainsi désigné depuis une époque forte lointaine
(rwaqt el qeddim), et il en a toujours été animé. et ensemble est nommé
khams khmas, « cinq cinquièmes ». Et on désigne une population
nombreuse redoutable et redoutée pour sa force ».
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Jamous RAYMOND : Honneur et baraka, Les structures sociales traditionnelles dans le
Rif. Pub du centre National de la recherche Scientifique, Cambridge University Press, Ed
de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 1984, P. 32.

Texte N011
« La tribu ; Le terme générique thaqbitch pour désigner ce segment
provient de l’arabe qabila. Pour les Iqar’iyen, le mot « tribu » désigne d’une
part une unité politique, puisqu’ elle agit comme un seul corps commune
qui la menace, et d’autre part une unité de parenté, car ses membres sont
lies par le sang (damm) et sont tous « frères » (khout). Mais nos
informateurs savent bien que la tribu n’est pas pour eux une unité de
parenté. Il n’y a aucune généalogie permettant de relier tus ses membres à
un ancêtre commune ».
Jamous RAYMOND : Honneur et baraka, PP. 32-33.

Texte N017
« La fraction ; Rba’ signifie littéralement « un quart » et, dans un sens
général, « fraction » (de tribu). Or habituellement, chaque tribu n’est pas
divisée en quatre segments, mais en cinq. Il est difficile de savoir pourquoi
le terme de khoms ou « cinquième ». Utilise chez les Ait Waryaghel du Rif
central n’est pas appliqué ici. » Jamous RAYMOND : Honneur et baraka, P.33
Texte N020 :
« La communauté territoriale : Dchar est l’équivalent du terme arabe dowar
qui désigne originellement pou des nomade, un campement circulaire
délimitant un certain territoire. Jma’ath. De l’arabe jma’a, dénomme un
groupement de personnes dans un espace détermine. Chez les iqar’iyen,
ces deux termes sont appliques à une communauté territoriale rassemblée
autour d’une mosquée, exploitant un ensemble de terres et ayant une
institution, ayraw, ou « assemblée » pour régler ses affaires. » Jamous
RAYMOND : Honneur et baraka, P. P. 34
21 :نص رقم
،) هو اجتماع جميع األفراد الذكور البالغين سن الرشدEL AGRAU( ""إن المجلس القبلي المسمى محليا "أكراو
 ويتعلق األمر بمجلس خاص بالرجال القادرين،) أو القبيلة ككلSeccion( المنتمين الى الفرقة القبلية الرئيسة
) ويمكن أن ينعقد على صعيد الجماعة (المدشر،على حمل السالح (ماعدا الشرفاء والمرابطين) ومجلس األعيان
 بحيث ال فرق بين هذه المجالس الثالثة إال من حيث عدد األعضاء الذين يحضرون.أو الفرقة (الخمس) أو القبيلة
 فيتم بواسطة "الرقاص" أو اللجوء الى استعمال، أما بخصوص كيفية االخبار بموعد التجمع.)االجتماع (أكراو
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 وفي، حتى ترى من بعيد، فوق األماكن البارزة، في حين توقد النيران أثناء الليل، خالل النهار،طلقات البنادق
."كلتا الحالتين يتم تناقل الخبر من القرية الى القرية ومن الجبل الى السهل
David Montgomery Hart,Emilio Blanco Izaga:Coronel en El Rif. Una seleccion de su obra,pubicada inédita,Sobre la
estuctura sociopolitica de los rifens del norte de Marruecos.Estudios introductorios y notas de David Montgomery
Hart. La Biblioteca de Melilla N08, ayuntamiento de Melilla, Fundacion Municipal sociocultural y UNED-Centre Asociado de
Melilla, Malaga, 1995, p:244

Texte n0 22
« L’ayraw, ou « assemblée », se tient à côté de la mosquée, à les hommes
de la communauté peuvent y assister, mais seuls les chefs de maison
possesseurs d’une terre ont droit à la parole. Les autres ne peuvent parler
qu’avec leur permission. Les fonctions de cette assemblée sont très
diverses : nomination du Sheykh el jami’, répartition des tâches pour
l’entretient de la mosquée, forage d’un puits collecte, la réparation des
routes communales, règlement des conflits entre les patrilignages
composant la communauté ». Jamous RAYMOND : Honneur et baraka, P.35.
Texte n0 23
« Le quartier est appelé dshar, jma’ath ou tharfiqt. Les deux premier termes
sont les mêmes que ceux employés pour désigner la communauté
territoriale. Le troisième terme, par contre, désigne spécifiquement le
quartier, ou cinquième niveau de segmentation. Tarfiqt vient de l’arabe
ferqa qui signifie section. Selon certains informateurs, il provient plutôt de
rafiq « compagnon de route ». et s’applique à tous les agnats d’un
patrilignage parcourant ensemble les chemins de la vie. Le quartier et lieu
de résidence d’un patrilignage. Celui-ci a son « assemblée » ou ayraw, dont
la composition et les fonctions sont analogue à celles de l’asemblée de la
communauté territoriale. » Jamous RAYMOND : Honneur et baraka, P.36.
Texte n0 22
« Washun, ou « maison », désigne aussi bien un espace fermé que le lieu de
résidence d’un groupe sous l’autorité d’un patriarche. C’est la maison ou
habite une famille restreinte ou étendue, c’est-à- dire le père, sa ou ses
femmes, ses fils célibataires ou mariés (avec leur épouses et leurs enfants),
ses filles non mariées, ses protégés (des individus ou familles vivant sous
son toit, utérins ou non apparentés).» Jamous RAYMOND : Honneur et baraka,
P.36.
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نص رقم21 :
" إن هذا النظام القبلي الريفي الذي يسمح لبعض العائالت األجنبية حق شراء أجزاء من أراضي
الجماعة – كما أشرنا إلى ذلك -ال يعني انه يطرح قاعدة االستثناء فيما يخص التنظيم القبلي بالريف
عموما وبني ورياغل خصوصا ،عند دايفيد هارث ،بل إنه نموذج انقسامي يرتكز على عنصر
االنتماء المشترك كمصدر لتنظيم الجماعة القبلية ،ويبقى العنصر الثاني ( أي عنصر االنتماء الى
الجماعة) تابعا لنظام القرابة حينما يتعلق االمر بتحديد مواقع األسر والعائالت األجنبية والنظر إليها
على أساس أنها غريبة على الجماعة ،بينما ينتقل العنصر الترابي ليصبح محددا أو مفصال أساسيا
حين استغالل خيرات الجماعة من طرف أفرادها األصليين الذين تأطرهم عالقات قرابية مشتركة
ليس بإمكانها منح امتيازات بين األفراد حين تقسيم الخيرات أو تنظيم استغاللها ،ويمكننا أن نستنتج
ذلك مع هارث حينما يتحدث عن طرق استخدام المياه في السقي والمبادئ التي تنبني عليها ويشير
بذلك إلى عنصرين:
أ -إن ملكية جزء من األرض يعني أيضا ملكية ما يوجد تحتها ،وبذلك تصبح المياه التي تمر
تحت األرض تابعة لصاحبها أي لمالكي األرض.
ب -إن األفراد المتواجدين في المنحدرات المائية لهم حق األسبقية عن اآلخرين ،إلى جانب ذلك
هناك تناوبا في عملية السقي التي كانت محددة حسب القرعة ما بين خطوط األنساب
المشتركة عموما في نفس الفرقة والعشيرة.
ومن هذا المنطلق ،هناك نوع من التماثل بين وظيفة كل نظام قرابي في تقنينه ألشكال التعامل مع
األسر األجنبية الموجودة داخل الرقعة الجغرافية للجماعة وبين النظام الترابي في شكله العام كأحد
األوجه األساسية لتواجد األفراد وتماسكهم ،بل هو ما يفسر صياغة مظهر ساللي مشترك،
فالمجموعة ال تكتفي بالمظهر النسبي المشترك بل كثيرا ما كانت تسعى دوما إلى تدعيم هذا التواجد
بآليات دفاعية يمثلها اللف كنسق سياسي ،وعن األقلعيين كان هذا النظام يخضع لفئة خاصة تمنح
لها إمتيازات كبرى نظرا لمكانتها داخل الجماعة حيث تمثل شرفها وعصبيتها تسمى "إمقرانن"
أو "إمغارن" ،ويتم اإلعالن عن نشأة اللف حينما يجتمع هؤالء (الكبار) عند أحد منهم في منزله
يؤدون القسم ويتخلل ذلك الطقس نحر األضحية ،كإعالن عن نشأة الحلف ،ويقوم األفراد المعنيون
داخل هذا الحلف بمقاسمة الطعام كتعبير عن توافقهم وتآزرهم ليعينوا بعدها رئيس اللف ( أمقران
ن رف -امغار ن رف) الذي يهب بشخصه خدمة لهذا النوع من التحالف".
أحدو محمد :الريف الشرقي بالمغرب وبنياته التقليدية نموذج قلعية .سلسلة شرافات عدد  ،70مطبعة بني
ازناسن ،سال ،0118 ،صص.110 – 110 :
نص رقم00 :
"إن أمغار رجل القوة الذي يحتل مكانة متميزة داخل مجموعته ،فكل جماعة لها من يمثلها من كبار

القوم داخل مجلس – أي أربعين ،-ويتوفر هؤالء على مزايا فردية وملكية مهمة لألراضي ،إضافة
إلى عالقاتهم الموسعة ،فأمغار ( الكبير) هو متحدث بارعن ليس فقط لضرورة معرفته باللغة
الريفية – تريفيت ،-ولكن لحسن استعمالها مع العامة من أفراد القبلية ،بحيث يعرف عنه ترفعه
عن الدخول في مسلسل الشتائم ،وال يقارن نفسه مع عامة الناس أو الرجل العادي ،ألن هذا األخير
يعتبر دون المستوى المعرفي واالقتصادي والرمزي ،أي من حيث قوة مكانته بالمقارنة مع أمغار.
فمن أجل أن يصبح شخص ما أمغار ،عليه أن يمضي وقتا طويال في صحبة الرجال الكبار الذين
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سيلقنونه العادات والتقاليد والخبرة الكافية لممارسة هذا الدور داخل الجماعة ،وعليه أن يستمع
إليهم ويعمل برأيهم ونصائحهم ،وأن يترك معاشرة الشباب.
إن أمغار يظهر دائما متواضعا ،وأيضا متعاليا عند اللزوم .كما أن فضائله على القبيلة تتجلى في
ممارساته ومميزاته الخطابية التي يستعملها في االجتماع القبلي (أكراو) ،أو المجموعة القبلية
والذي كان غاليا يتم داخل المسجد – تامزيدا -أو منزله .ومن ثم فمركز أمغار ال يمكن إرثه وإنما
العمل من أجل الحصول عليه ،لذلك تفرض هذه الوضعية والمعايير على أمغار سلوكيات متميزة
تفصح عن شخصيته وسلطته وحنكته ،كما أنه يتميز بخصائص ال توجد عند غيره من األفراد
العاديين بالقبيلة أو الجماعة ،نذكر منها:
 -1فأمغار له عدة زوجات ،وهذا التعدد يفسر قوته وهيمنته ،حسب المنظور القبلي والعرف السائد
فيه ،وأيضا يعني امتالك استراتيجية الشرف لكسب السمعة والهيمنة ،مع التنبيه على أن هذا
التعدد ليس قاصرا فقط على أمغار ،بل بإمكان كل رجال القبيلة ()..
 -2إن تعدد الزوجات المقصود به هو السعي نحو تكاثراألوالد()...
 -3الغنى والكرم عند أمغار :إن أمغار يتوفر على الملكية الواسعة لألرض ،وغناه يفوق الرجل
العادي()...
 -2إن أمغار يعني كذلك "أرياز" ومعناها بالريفية الرجولة ،فكل شخص يستطيع أن يكون أرزياز
داخل أسرته ،بل هو يمثلها ،ويمثل شرفها ،إال أن الضرورة تجعل من أمغار أن يكون أرياز
ليس فقط على مستوى واحد ،أي مستوى الخلية األسرية ،بل وعلى كل المستويات الحياة
القبلية" .
أحدو محمد :الريف الشرقي بالمغرب وبنياته التقليدية نموذج قلعية .صص.110 – 117 :

نص رقم29 :
" إن االقبال على ممارسة التجارة عند ساكنة الريف الشرقي ،ال يحدده موقع مجالهم الجغرافي،
وارتباطه بسوق مليلة ،بقدر ما يحدده ضعف المجال الفالحي ،الذي يعود إلى قلة التساقطات
المطرية ،وعدم كفاية األراضي الصالحة للزراعة للنمو الديموغرافي في المنطقة ،لذا امتهن أهل
الريف التجارة وتمرسوا بها ،وأصبحت موردا أساسيا لحياتهم المعيشية)...( ،
إن سكان قلعية تجار بامتياز عبر التاريخ ،ليس في حسب في أسواقهم ،بل في جميع أسواق الريف
الشرقي ،بل كانو يتاجرون ما بين مليلة وتازة وتسول والبرانس والجزائر ،ومن أهم سلعهم النسيج
اإلنجليزي والشمع.
كانت أسواق قلعية األسبوعية تنعقد في فضاء غير مجهز وغير منظم ،ال مدخل لها وال مخرج
خاص ،تنعقد إما في منبسط سهلي أو مرتفع جبلي ،الشرط الوحيد الذي كان يحرص عليه مجلس
القبيلة في اخياره للموقع المفضل للسوق ،هو أن يتوفر على عين مائية ،وعلى هذا األساس اشتهرت
أسواق كثيرة بالريف الشرقي بأسماء عيون المياه مثل سوق عين برحال بناحية سلون ،وسوق عين
فراحية بكبدانة .والبضائع تعرض فيها بغير نظام ويحضرها الرجال والنساء سويا ،وفي مختلف
األعمار ،ويزنون بوسائل تقليدية مستعملين في ذلك أطراف الحجارة والحديد ورصاص األسلحة.
برومي عبد الوهاب ويوسف السعيدي :إقليم كرت :التاريخ والثقافة البنية االثنوغرافية للمجال ،الحواضر التاريخية
والتعمير الحديث ،األسطورة والتاريخ .الجزء األول ،0110 ،صص.100-100
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نص رقم07 :
" إذا كانت الفترة االستعمارية قد شكلت بالنسبة للهياكل القبلية في أقصى شمال غرب المغرب
منطلقا تحوالت عميقة ،ووتيرة أسرع نسبيا لالنتقال إلى أشكال اجتماعية جديدة ،فإن فاعليات
وممارسات فترة االستقالل عموما لن تحيد ،في هذا المجال عن النهج الذي اعتمد فيما سبق ،بقدر
ما ستعمل على تعميقه وتوسيع مداه ،مما ترك آثارا بالغة على التنظيمات القبلية ،التي عرفت من
جراء ذلك المزيد من التأزم والتفكك .ولعل من أبرز مظاهر هذا التحول انغالق – الحياة القبلية-
ضمن حدودها الدنيا ،وتغير طبيعة الروابط الزبونية ،إضافة إلى تقليص الحياة المشتركية ،بما
ترتب عنه من تصدر للنزاعات الفردية ،وفسح المجال أما تطور عالقات اجتماعية ذات صبغة
طبقية متزايدة".
المختار الهراس :القبيلة والسلطة تطور البنيات االجتماعية في شمال المغرب .ص112 :

ملحق خرائط أسماء ومواقع قبائل منطقة الريف المغربية (األوسط والشرقي منها)
منذ الفترة الرومانية إلى الفترة المعاصرة:
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