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حسن  ملؤلفه  والتجارة"  واإلبل  املاء  صحراوية:  "دراسات  کتاب  يندرج 
حافظي علوي يف إطار ما يمکن وسمه بـالطفرة غري املسبوقة يف جمال إنتاج املعرفة 
من  جمموعة  جهود  تضافر  بفضل  األخرية،  السنوات  ميزت  التي  الصحراء  عن 
ومرکز  اإلفريقية،  الدراسات  معهد  قبيل  من  املؤسسات  بعض  ودعم  الباحثني، 
الدراسات الصحراوية التابعني لکلية اآلداب بالرباط، ووکالة اإلنعاش والتنمية 
االقتصادية واالجتامعية ألقاليم اجلنوب. وهي اجلهود التي أسهمت يف النهوض 
بالدراسات الصحراوية، لتنضاف األعامل التي نرشهتا وتنرشها أو تدعمها، ومن 
املغرب  صحراء  عن  املعرفة  إنتاج  من  املغريب  الرصيد  إىل  الکتاب،  هذا  ضمنها 

واملناطق الواقعة إىل اجلنوب منها.
اهتاممات  حصاد  من  بعضا  تشکل  مقاالت،  جمموعة  أصله  يف  الکتاب 
الباحث ملا يربو عن عقد من الزمن، وجيمعها خيط ناظم دقيق وائتالف واضح، 
صحراوية.  دراسات  عنوان  الباحث  له  انتقى  واحد،  مؤلف  يف  بإدراجها  سمح 
ملا  والتجارة،  واإلبل  املاء  ثالثي  مجع  فرعيا  عنوانا  أضاف  حني  موفقا  کان  وقد 
العمدة يف مجيع مهامهتم وعليه  عامة، و"ألنه  الصحراء  أهل  أمهية يف حياة  له من 
مدار کل أنشطتهم" بتعبري املؤلف. وعىل امتداد 302 صفحة من احلجم املتوسط، 
الصحراوي  املجال  يف  فبحث  الثالثي؛  هذا  قضايا  من  کثري  يف  الباحث  فصل 
املغريب وخصوصيته، والقفر وجربوته، واملاء وأمهيته مع ندرته، واإلبل وأدوارها 
ومنافعها، واإلنسان الصحراوي ومهاراته املکتسبة وقدرته عىل التأقلم والتکيف. 
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عن  ومتنوعة  غزيرة  معلومات  يقدم  أن  الباحث  استطاع  القضايا،  هذه  کل  ويف 
املجال املدروس، دون أن يسقط فيام يشبه اإلطناب أو طغيان نفس املقال، کام أثبت 
استطاعة فائقة عىل تعقب معظم املصطلحات والتسميات املرتبطة بالصحراء واملاء 
واإلبل والتجارة يف املعاجم اللغوية ويف خمتلف أنواع املصادر واملتون، رابطا بينها 

وبني محولتها البيئية واالجتامعية والثقافية.
املصادر  لنقد  األول  خصص  أساسيني،  مدخلني  ثناياه  بني  الکتاب  يضم 
املتوفرة عن املجال املدروس، والثاين لضبط األسامء واملفاهيم املرتبطة بالصحراء 
الباحث عىل حماور ثالثة، أوهلا ينبش يف  والقفر والواحة. أما لب العمل، فوزعه 
والثاين  منها،  اجلنوب  إىل  الواقعة  واملناطق  املغرب  بالد  بصحراء  واإلنسان  املاء 
يعيد  حني  يف  الصحراوي،  اإلنسان  بحياة  وعالقتها  وأدوارها  اإلبل  يف  يبحث 
الثالث طرح أسئلة قديمة وجديدة عن التجارة عرب الصحراء، ويالمس أجوبتها 
بمصادر جديدة وإضافات کثرية يف الرؤية واملنهج واملقاربة. وخيتم املؤلف کتابه 
بسؤال التاريخ والتنمية يف صحراء بالد املغرب، والسبل الکفيلة باحلفاظ عىل ما 
إکراهات  تدبري  يف  مهارات  من  اکتسبوه  وما  جتارب،  من  الصحراء  أهل  راکمه 

املجال وحتدياته.
بالبالد  اخلاصة  املتوفرة  املصادر  لنقد  خصصه  بفصل  کتابه  املؤلف  يبدأ 
صورة  تکون  أن  مرجحا  منها،  املتوفر  ندرة  عىل  البداية  يف  ويؤکد  الصحراوية؛ 
الصحراء والقفر يف ذهنية املؤلفني، والتي حتيل إىل األرض اخلالء اجلدباء املوحشة، 
من األسباب املفرسة لعدم اهتامم هؤالء بالکتابة عنها، واکتفائهم بتتبع سري حرکة 
التجارة عرب الصحراء، ووصف مسالکها وأهواهلا، مع إشارات طفيفة إىل ساکنة 

هذه املجاالت. 
يؤکد الباحث أن أخبار الصحراء ظلت مضطربة يف کتب املشارقة إىل حدود 
صورة  يف  حوقل  ابن  أوصاف  مع  الصورة  هذه  حتسنت  وقد  10م،  4هـ/  القرن 
الباحث  عده  الذي  مسالکه  يف  البکري  عبيد  أيب  مع  أفضل  صارت  کام  األرض، 
أول من وّفر معلومات فريدة عن احلياة االقتصادية واالجتامعية والفکرية لصحراء 
بالد املغرب، واملجاالت الواقعة إىل اجلنوب منها. أما من جاؤوا بعد البکري، فلم 
يضيفوا شيئا کثريا بتعبري الباحث، وکان البد من انتظار القرن 7هـ/ 13م ليحصل 
کتاب اجلغرافيا  البن  البالد، خاصة مع   الباحث عىل معطيات جديدة عن هذه 



329Comptes Rendus, Reviews of Books, Reseñas Bibliográficas

سعيد املغريب والعبدري يف رحلته. ثم أصبحت الصورة أکثر وضوحا مع ما أنتج 
من مؤلفات خالل القرن 8هـ/ 14م وما بعده، ومنها مباهج الفکر ومناهج العرب 
ملحمد بن إبراهيم بن حييى بن عيل الوطواط )ت. 718هـ/1318م(، ونخبة الدهر 
يف عجائب الرب والبحر لشيخ الربوة أبو عبد اهلل حممد األنصاري، وتقويم البلدان  
بطوطة،  ابن  ورحلة  للعمري،  األبصار   ومسالک  التيجاين،  ورحلة  الفداء،  أليب 
ثم  وصف إفريقيا  للحسن الوزان الذي عده املؤلف من أهم املصادر عن صحراء 
بالد املغرب. ويف کل األحوال، فإنه عىل الرغم من أمهية ما قدمته هذه املصادر من 
توصل  ملا  وفقا  أهنا،  إال  املجاالت،  هذه  بدراسة  املهتمني  مالذ  شکلت  معطيات 
إليه الباحث، تظل نادرة ألهنا رکزت فقط عىل وصف املسالک والنقل والتنقل يف 

الصحراء وعربها.
املغرب  صحراء  عن  الکتابة  ملسار  تام  انضباط  يف  بالقارئ،  املؤلف  ينتقل 
واملجاالت الواقعة إىل اجلنوب منها، إىل نقد ما أنتجه األوربيون من معرفة عن هذه 
معلومات  اضطراب  واملتمثلة يف  نفسها،  اخلالصة  أخرى عىل  مرة  فيؤکد  البالد؛ 
األوربيني عنها يف اخلرائط واألطاليس التي تعود إىل فرتة العرص الوسيط، وتأخر 
اهتاممهم هبا حتى مطلع العرص احلديث، حيث ستتحسن هذه الصورة مع الرحالت 
التي متت يف هذه الفرتة، وإن مل يتمکن أصحاهبا من اخرتاق املجاالت املذکورة، إذ 
فشلت معظمها، وانتهى بعضها بمأساة. وکان البد من انتظار القرن 19 لتتحسن 
استکشاف  يف  الرحالة  بعض  نجاح  بعد  البالد،  هذه  عن  األوربيني  معلومات 
الصحراء من الداخل، وخاصة مع نشاط فرق البحث التابعة للمؤسسات العلمية 
باخلرائط  وتغطيتها  املجاالت  هذه  مسح  استطاعت  والتي  الفرنسية،  والعسکرية 
صار  الصحراء  بمجاالت  األوريب  االهتامم  أن  إىل  الباحث  وينبه  الطوبوغرافية. 
الدراسات  معهد  نظمه  الذي  املؤمتر  مع   20 القرن  ثالثينات  خالل  حرفية  أکثر 
العليا املغربية، ونرشت أعامله يف جملة هسبرييس سنة 1930. ثم أحدثت بعد ذلک 

مؤسسات ومعاهد خصيصا للنهوض باملعرفة العلمية عن صحراء بالد املغرب.
وملا کانت کتابات اجلغرافيني والرحالني واملستکشفني قد اقترصت باألساس 
بعض  أخبار  إىل  طفيفة  إشارات  مع  واملالحات،  التجارية  املسالک  وصف  عىل 
لن  اليومية  بحياهتم  يتصل  وما  الصحراء  أهل  أحوال  عىل  التعرف  فإن  القوافل، 
يتيرس، حسب املؤلف، إال بفضل کتب النوازل التي وضعها فقهاء تراب البيضان 
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وبالد السودان يف أمور العبادات واملعامالت، وهو ما دفع بالباحث إىل أن يقدم 
إللقاء  عليها  االعتامد  يمکن  معطيات  من  ختتزنه  وما  منها،  توفر  ملا  دقيقا  عرضا 
أضواء کاشفة عن احلياة االقتصادية واالجتامعية والفکرية باملجاالت الصحراوية 

واملناطق الواقعة إىل اجلنوب منها.
النوازيل  باإلنتاج  للتعريف  الباحث  وضعها  التي  الصفحات  امتداد  وعىل 
اخلاص بالبالد الصحراوية، سيالحظ القارئ حرص حافظي علوي عىل مراجعة 
التي طاملا قللت  املتواترة عىل هذا اإلنتاج وٌمنتجيه، وهي اآلراء  کثري من اآلراء 
والفقهية. ويف سعي حثيث  العلمية  املجاالت ومردوديتهم  فقهاء هذه  من شأن 
وما  املجاالت  هذه  بنوازل  نفسه  اآلن  يف  والتعريف  التصورات،  هذه  لدحض 
تکتنزه من معطيات فريدة ومهمة، عّرف الباحث بکثري من فقهاء هذه املجاالت 
منذ العرص املرابطي، معتربا، يف تتبع دقيق ملنحنى اإلنتاج النوازيل هبذه البالد، أن 
القرن 12هـ /18 م شهد هنضة حقيقية يف أدب النوازل، ليتطور بشکل أکرب خالل 

القرن 19 وما بعده. 
يشتمل الرصيد النوازيل للبالد الصحراوية، حسب املؤلف، عىل عدد مهم 
ظلت  املجموعة  غري  النوازل  من  کبري  عدد  إىل  إضافة  املجموعة،  املصنفات  من 
يف  األهم  أن  الباحث  إقرار  من  الرغم  وعىل  أصحاهبا.  تالمذة  أيدي  يف  متداولة 
اإلشکاالت املرتبطة هبذه النوازل، بالنسبة للمؤرخ، هو صحة نسبتها إىل أصحاهبا، 
وما تقدمه من معطيات ختص احلياة اليومية لساکنة هذه املجاالت، فإنه مل يتوان يف 
اخلوض يف نقاش قديم ومستمر ارتبط بمسألة ما سمي بفقه البوادي الذي ُنظر إليه 
الصدد،  فقهاء احلوارض. وقد قدم، يف هذا  قبل  والتشکيک من  الدونية  بنوع من 
املتوفر  أن  مادام  هلا  أن ال مربر واضح  معتربا  النظرة،  املفرسة هلذه  األسباب  أهم 
مما خلفه فقهاء هذه املجاالت ييش بتمکن من الفقه والنوازل عىل غرار نظرائهم 
البالد  وفتاوى  الواحية،  البالد  فتاوى  بني  علوي  حافظي  ميز  وقد  احلوارض.  يف 

الصحراوية والسودانية، وقدم جردا تفصيليا ألهم متون هذه الفتاوى. 
من  به  ارتبط  وما  الصحراء،  اسم  ضبط  إىل  الثاين  الفصل  يف  املؤلف  انتقل 
سيلحظ  القارئ  أن  ويبدو  والقفر،  والواحة  القبلة  بالد  قبيل  من  أخرى  مفاهيم 
دقة متميزة لدى الباحث يف تأصيل هذه األسامء واملفاهيم. کام أن تتبع ما قدمه يف 
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هذا الفصل، يسمح بتجاوز ذلک االعتقاد األويل بوضوح هذه األسامء. وقد بدا 
واضحا أن تعقب تسميات الصحراء يف املعاجم اللغوية، واستعامالهتا يف خمتلف 
املراحل التارخيية مل يکن الغرض منه إبراز الثراء املعجمي هلذه اللغة، بل النفاد إىل 

املعاين الدقيقة هلذه التسميات يف عالقتها بحمولتها الثقافية والبيئة واالجتامعية. 
بالد  بمعنى  املجال  هذا  تسميات  يف  نبشه  الباحث  استهل  السياق،  هذا  يف 
التداويل من  التسمية، ويف معناها  اللغوي هلذه  القبلة، مفصال حديثه عن األصل 
خالل املصادر. کام بحث يف معاين الصحراء والقفر، إذ رغم وضوحها يف املعاجم 
واستعامالت اللغويني، إال أهنا تظل غري دقيقة يف استعامالت اجلغرافيني واملؤرخني 
يف  الغالب  يف  يوفقوا  مل  املغرب  ببالد  الباحثني  أن  عىل  مشددا  القدماء،  والرحالة 
دراسة مفهوم الصحراء بطريقة علمية، وأرجع السبب إىل تأخر اهتاممهم هبا، وألن 
تأکيده  يف  الباحث  استند  کام  اجلغرافية.  األدبيات  يف  تستعمل  مل  الصحراء  کلمة 
عىل رضورة املقاربة املفاهيمية هلذا االسم عىل عدم ثبات هذا املجال عرب العصور 
حسب املعطيات الطبيعية، وأکثر حسب املعطيات السياسية، وکذا وضعية التجارة 
باختالف  املناطق  الصحراوية. وکلها عنارص أسهمت يف اختالف تسميات هذه 
الفرتات التارخيية. وختم املؤلف فصله هذا بتأصيل لغوي واصطالحي ملعنى بالد 

الواحة، والستعامالته يف خمتلف أنواع املصادر.
ن املؤلف املحور األول اخلاص  بعد هذا التأصيل املصدري واملفاهيمي، ضمَّ
بني  املتملک  املاء  بأسلوب قسمة  للتعريف  األوىل  دراستني خصصت  املاء   بتيمة 
مرکزا  ذلک،  يف  املعتمدة  واألساليب  املغرب،  بالد  واحات  أغلب  يف  الرشکاء 
لغة  استعمل  الذي  بـ"القلد"  األمر  ويتعلق  التقسيم،  يف  املستعملة  األداة  عىل 
عالقته  يف  السقي  زمن  لقياس  أداة  وبمعنى  املاء،  من  احلظ  بمعنى  واصطالحا 
بقوة الصبيب. وقد توقف املؤلف يف هذا الصدد عند خمتلف تسميات القلد، مع 
اإلشارة إىل االختالفات املتصلة باملواد املصنعة منها وأشکاهلا وأحجامها، فتحدث 
و"احللطافة"  و"الشکفة"  و"أوزکال"  و"أقرسي"  و"تطاست"  "تناست"  عن 
و"السطل" و"أنفرط" وغريها، وکلها تسميات حرص الباحث أن يدقق يف أصوهلا 
وجماالت استعامهلا يف خمتلف بالد املغرب. ومن جانب آخر، وبکثري من التفصيل، 
عدد الباحث وحدات قياس زمن املاء وتسمياهتا ومعانيها، واملرشفون عىل قسمة 
دراسة  بني  يمزج  أن  استطاع  هذا،  کل  ويف  الصحراء.  جماالت  يف  وألقاهبم  املاء 
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اجلانب التقني يف أساليب تقسيم املاء املتملک، وبني املبادئ املتحکمة يف إنتاج هذه 
األساليب سواء تعلق األمر بالبيئة الطبيعية وإکراهاهتا، أو بالتنظيامت االجتامعية 

وأشکال تدبري املصالح ودفع املضار داخلها.
خربة   رصد  إىل  الصحراء  ببالد  املاء  تيمة  من  الثاين  الشق  يف  املؤلف  انتقل 
للقارئ  الباحث  أحيانا. وقد وفر  املياه، وانعدامها  ندرة  تدبري  البالد يف  أهل هذه 
معلومات دقيقة عن أسباب هذه الظاهرة يف الصحراء، سواء تعلق األمر بالظروف 
الطبيعية أو بغريها من العوامل التي تضع اإلنسان الصحراوي أو العابر للصحراء 
األساليب  عىل  أيضا  علوي  حافظي  توقف  باملقابل،  عطشا.  املوت  خطر  أمام 
املعتمدة  املاء واحليل  تدبري حلظات غياب  املجاالت يف  املعتمدة لدى سکان هذه 
يف رشف الشفة وترويق املياه، وکذا املواد املستعملة يف حفظ املياه ملدة أطول، ويف 

معاجلة األمراض الناجتة عن رشب املياه الفاسدة. 
من جانب آخر، حفر الباحث يف خمتلف طرق االستدالل عىل وجود املاء أو 
ما سمي يف جماالت الصحراء بالّريافة والنّصات، مرکزا عىل مهارات أهل الصحراء 
يف استنباط املياه، وحتديد أماکن وجودها وطرق احلفاظ عليها، کاشفا عن کثري من 
التقنيات التي ابتکروها، وعن غنى وتنوع ما راکموه من رصيد معريف وتقني يف 

هذا املجال. 
يف املحور اخلاص باإلبل، يستطيع القارئ أن يقف، مرة أخرى، عند الدقة 
خصص  فقد  الکتاب،  هذا  قضايا  دراسة  يف  ومنهجه  املؤلف  ألسلوب  املميزة 
واألمازيغية،  العربية  اللغتني  يف  واجلمل  اإلبل  معنى  يف  للبحث  عدة  صفحات 
مستعينا يف ذلک بنتائج علم اآلثار ومناهج اللسانيات. کام رصد البدايات األوىل 
لظهور هذه الدابة يف صحراء بالد املغرب، واجلدل الذي ميز آراء الباحثني يف هذا 
السياق، مؤکدا صعوبة حتديد البدايات األوىل الستعامل هذا احليوان نقال ومطية 

يف صحراء بالد املغرب. 
املرابطي،  العرص  منذ  اجلامل  تربية  تاريخ  الفصل  هذا  يف  الباحث  تتبع  وقد 
جماالت  رصد  هذا،  أجل  ومن  الصحراء.  عرب  والتنقل  النقل  يف  استعامهلا  وکذا 
اإلبل  أنواع  أجود  کام عدد  ذلک،  أسهمت يف  التي  والعوامل  قلتها،  أو  انتشارها 
وأثامهنا، ومعدالت سريها يف الصحراء، ومحولتها واألساليب املستعملة يف الرفع 
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من هذه احلمولة. ثم انتقل إىل دراسة تلک العالقة الوثيقة بني اعتامد اإلبل يف النقل 
والتنقل عرب الصحراء، وخاصية صربها عىل قلة املياه وقدرهتا عىل حتمل الظروف 
القاسية لتلک البيئة الطبيعية. وعىل عادة الباحث، مل يغفل کثريا مما حييط باستعامل 
هذا احليوان واألمراض التي تصيبه، وکذا األدوية التي استعملها أهل الصحراء 

ملعاجلتها، بل ويف االستعامالت الطبية للحم اجلمل وبوله لدى هؤالء.
يف املحور اخلاص بالتجارة، يرصد املؤلف ظروف التنقل بالقفر واألخطار 
املهددة له، مميزا يف مصادر هذه األخطار بني العوامل الطبيعية من قبيل شدة القيظ 
واهلجري، وهبوب العواصف الرملية، وحتول معامل الطرق بسببها، وقلة املاء وفساد 
الثقافية  العقارب ولدغ األفاعي وهنش اهلوام...، والعوامل  طعمه ولونه، ولسع 
الصحراء  أهوال  عن  متثالت  من  الناس  أذهان  يف  ترسب  وما  باملتخيل،  املرتبطة 
تدوول  وما  املنفرد،  للمسافر  والشياطني  اجلن  استهواء  يف  کاالعتقاد  ورهبتها 
األمارات  بعض  من  بالتطري  واالعتقاد  والطامة،  والقطرب  الغول  عن  صور  من 
والتشاؤم بسوء الطالع، واإلحجام عن السفر يف األيام النحسات وغريها. کام مل 
يفته أن يشري يف األخري إىل أن جتاوز خمتلف هذه األخطار، خاصة الطبيعية منها، 
کان مرشوطا بامتالک مهارات ما انفکت تزداد غنى بفعل ما راکمه أهل الصحراء 

والعابرين هلا من خربة ودراية.
انتقل املؤلف، بعد هذا، لوصف دقيق للمسالک التجارية العابرة لصحراء 
للقوافل  تنظيم  من  القفر  يف  التنقل  فرضه  وما  املالحات،  وألهم  املغرب  بالد 
املغرب  بني  والواردات  الصادرات  بأنواع  عّرف  کام  محايتها،  وأشکال  التجارية 
انتعاش  من  التجاري  التبادل  عملية  عن  نجم  وما  الغريب،  والسودان  األقىص 
اقتصادي باحلوض الغريب للبحر االبيض املتوسط. وقد متيزت هذه الدراسة، عن 
الصحراوية خالل  املجاالت  تاريخ  دراسة  نوازيل مهم يف  متن  باستغالل  غريها، 
العرص احلديث، ملا تضمنه من معلومات فريدة عن خمتلف مناحي احلياة اخلاصة 
بساکن هذه املجاالت، ويتعلق األمر بنوازل حممد بن املختار بن األعمش العلوي 
املصدر،  هبذا  علوي  حافظي  استعان  وقد  1696م(.  1107هـ/  )ت.  الشنقيطي 
وبغريه لرصد أهم مالحات الصحراء، وأمهية امللح يف التجارة مع بالد السودان، 
مفصال يف أنواع هذه املادة واستخداماهتا يف الطب والصناعات وطرق استخراجها 

وأساليب نقلها وأثمنتها.
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کل  مصري  عن  يتساءل  والتنمية،  التاريخ  بسؤال  کتابه  علوي  حافظي  خيتم 
ما راکمه اإلنسان الصحراوي من مهارات عرب قرون عديدة من العيش يف املفاوز 
اعتمدها أهل  التي  الناجعة  املجهلة، وعن کل تلک اخلربات واألساليب واحليل 
يف  املستمر  التبدل  مع  ختتفي  بدأت  والتي  جماالهم،  إکراهات  لتدبري  الصحراء 
بال  تعمل  انفکت  ما  التي  احلداثة  رياح  الزمن احلارض، ومع  العيش خالل  أنامط 
کلل يف الصحراء لتغري معاملها. إهنا دعوة إىل استثامر إرث املايض أوال يف احلفاظ 
عىل خصوصية املجال وثقافته وموروثه، وثانيا يف تنمية هذه املجاالت من خالل 

استغالل ذلک املايض عىل الوجه األمثل.
بالد  صحراء  عن  معرفة  من  أنتج  ما  يراجع  دقيق،  عمل  أمام  إذن  نحن 
املغرب واملجاالت الواقعة إىل اجلنوب منها، ُيوجه الباحثني واملهتمني إىل املصادر 
الکفيلة باإلجابة عن کثري من األسئلة العالقة فيها، خاصة منها ما خيص املجتمع 
والذهنيات، يدقق يف التسميات اخلاصة هبذا املجال يف عالقتها بحمولتها الثقافية 
والبيئة واالجتامعية، ويعتمد مداخل أخرى ملساءلة قضايا املاء واإلبل والتجارة. 
وفضال عن ذلک کله، يقدم للقارئ ذاکرة توثيقية، يستطيع من خالهلا استکشاف 

دواخل جمتمع الصحراء، وهو يدبر إکراهات املجال ويدلل بعضا من صعوباته.
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