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Min ḥūmat fandaq al-yahūdi ilā mallāḥ Fās al-jadīd.
 Tajalliyyāt al-ḥuḍūr al-yahūdī fī al-mashhad al-ʿumrānī li-

madīnat Fās.

من حومة فندق اليهودي إىل مالح فاس اجلديد
جتليات احلضور اليهودي يف املشهد العمراين ملدينة فاس

هشام الرگيگ
جامعة القايض عياض، مراكش

مقدمة
بفاس  اليهود  آثار  اقتفاء  صعوبة  إدراک  إىل  التارخيية  األدبيات  تأمل  يدفع 
وتعقب ما تركوه من بصامت يف عمران املدينة، من خالل االستناد إىل ما ورد بشأهنا 
من معلومات أقل ما يقال عنها إهنا ضئيلة ال تشفي الغليل، وال تتجاوز حد التلميح إىل 
عراقة استقرارهم باملدينة، واإلشارة باقتضاب إىل األوامر السلطانية القاضية بنقلهم 
من مستقرهم األول بفاس البايل إىل حي انفردوا بسكناه بفاس اجلديد سميس باملالح.1 
ويُضاف إىل ضئالة املعلومات هذه غياب املوضوعية واحلياد، لعدم ختلص أصحاب 
هذه األدبيات من اإلحساس باالنتامء إىل الغالبية املسلمة املهيمنة عىل دواليب السلطة 
واملجتمع، ومها طرفان بالغا التأثري يف حارضة نعتها أبو عبيد اهللا البكري بأهنا ”أكثر 
بالد املغرب هيودا خيتلفون منها إىل مجيع اآلفاق.“2 لقد بلغ هذا اإلحساس حد اجلهر

محلت عنوان:  أجاد يف تبياهنا شمعون ليڤي يف دراسة  املالح كام  للفظ  االصطالحية  املقال الصياغة  هذا  نتبنى يف   .1
”احلارة واملالح: الكلامت، التاريخ واملؤسسة.“ لقد أوضح الباحث كيف أزاح املالح وأبعد عن التداول طوبونيميات 
قديمة، لطاملا زخرت هبا املصادر التارخيية الوسيطة، من قبيل حارة اليهود ودرب اليهود وشارع اليهود وسوق اليهود، 
وكيف أن ال صلة للفظ باليهود،  وأن ال مصداقية بالتايل للتفاسري الغرائبية، والطريفة أحيانا، التي حتيط بأصله. فقبل أن 
يعني احلي الذي جر فيه إسكان هيود فاس عىل عهد بني مرين، وقبل أن يعمم منذ ذلک احلني ليشمل كل حي هيودي 
مسور معزول وحمدث بمقتىض قرار سلطاين، كان عىل األرجح اسم موضع بفاس اجلديد جيمع فيه امللح وخيزن متهيدا 

لتوزيعه عىل أسواق املدينة.
Simon Lévy, “Hāra et Mallah: les mots, l’histoire et l’institution (toponyme et histoire),” in Histoire 

et linguistique, Actes de la table ronde déroulée à Marrakech du 25 au 26 Mai 1990, Abdelahad Sebti 
éd. (Rabat: Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Rabat, 1992), 41-50.
2. أبو عبيد اهللا البكري، كتاب املسالک واملاملک، حتقيق أدريان فان لوڤن وأندري ڤريي، ج. 2 (تونس: الدار العربية 

للكتاب، 1992)، 1331.
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شكل رقم 1: تصميم فاس اجلديد، ويظهر موقع املالح بمحاذاة القرص امللكي وملحقاته.
املصدر: مفتشية املباين التارخيية واملواقع بفاس.
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بالعداء لليهود، بل واستنزال اللعنات هبم كل مرة أتى ذكر أحد وجهائهم أو نقلت 
أخبار حوادث العنف التي طالت يف أحيان عديدة حمالت سكناهم. ومن املعني ذاته 
هنلت املرويات العربية،  فراحت ترسد متوهنا بطريقة احلكي الشعبي، وبمنظور ضيق 

ال يتعد أفقه أسوار املالح، يركز عىل املظلومية والذاتية.
ويصعب اعتبار الوضعية الراهنة ملالح فاس اجلديد هنائية يمكن الركون إليها 
الستقراء التشكيلة العمرانية التي كان عليها فيام مىض، وذلک ألسباب نجملها، 
من جهة، يف تعدد وتنوع التقلبات التي طرأت عىل عمرانه، و يف فراغه من سكانه 
العرشين.3  القرن  أواسط  أغزرها  كان  خمتلفة،  فرتات  يف   ،أخر جهة  من  اليهود، 
لقد ترتب عن كل هذا تشويه واضح لكثري من معامل احلي زادهتا حدة استحداثات 
يف  ذلک  مع  ضري  ال  األصلية.  ساكنته  مكان  حلت   أخر أرس  قبل  من  فيه  البناء 
أو  أحيانا  البياضات  وختللتها  الدقة  عدم  من  بعضا  طياهتا  يف  محلت  وإن  املحاولة، 

اكتفت بتقديم أنصاف أجوبة.
 مستقر اليهود بفاس البايل

وتنقيبه  فاس  ملدينة  تأرخيه  سياق  يف  زرع  أيب  ابن  أوردها  رواية  من  ننطلق 
عىل مايض األدارسة، هذا نصها: ”فاجتمع هبا خلق كثري من اليهود ممن رغب يف 
العافية، فأنزهلم (إدريس الثاين) بناحية أغالن إىل باب حصن سعدون.“4 ويبدو أن 
القرار مل يكن دون مقابل، فقد ربطته الرواية باجلزية التي كان عىل من اختار اإلقامة 
واحلامية  األمان  منحه  جزاء  اإلدريسية  اإلمارة  خزينة  إىل  تسديدها  الناشئة  باملدينة 
بموجب عقد الذمة من جهة، وجزاء تعمريه عىل أرض ال يملكها من جهة ثانية.5 
ومل  التأسيس،  منذ  فاس  يف  به  معموال  مبدأ  كان  املال  نظري  يف  األرض  إقطاع  إن 
خيتص به اليهود لوحدهم، بل إن يف املدينة حومات كاملة كان الناس يؤدون اجلزاء 
عن الدور واحلوانيت واملصانع التي بنوا هبا، مثل جزاء ابن عامر وجزاء ابن برقوقة 

3. شكلت التغريات التي عرفها احلي خالل الفرتة االستعامرية موضوعا للدراسة التالية: 
Susan  Gilson Miller et al., “Inscribing Minority Space in the Islamic City: The Jewish Quarter of Fez 

(1438-1912),” Journal of the Society of Architerctural Historians 3 (2001): 310-327.
4. ابن أيب زرع، األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوک املغرب وتاريخ مدينة فاس، مراجعة عبد الوهاب 

بن منصور ج. 2 (الرباط: املطبعة امللكية، 1999)، 55.
5. ابن أيب زرع، األنيس املطرب، 55.
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وجزاء ابن زكون. وقد جاء يف زهرة اآلس أن إدريس الثاين ناد يف الناس أن: ”كل 
من بنى موضعا واغرتسه قبل متام بناء السور فهو له هبة اهللا تعاىل، فيظهر من هذا، 
واهللا أعلم، أن من بنى شيئا بعد متام السور املذكور إنام يكون باستئجار األرض، 
وهو سبب اجلزاء يف بعض جهاهتا.“6  وعليه، يكون احتضان إدريس الثاين هلجرة 
فهو  الواحدة،  املدينة  يف  معهم  والتعايش  جماورهتم  ضمنيا  قبوله  عىل  دليال  اليهود 
غدت  بعدما  العربية،  والقبائل  األرس  من  إليه  وفد  ومن  بينهم   ساو القرار  هبذا 
فاس قبلة لكثري من اهلجرات، وال سيام من القريوان ومدن األندلس أواخر القرن 

الثامن وأوائل القرن التاسع امليالديني.7 
وتتضمن الرواية معطى آخر من شأنه أن يسهم يف ضبط موقع احلي املخصص 
حيز  هي  زرع،  أيب  ابن  إليها  أشار  التي  أغالن،  إن  املدينة.  تأسيس  زمان  لليهود 
عمراين يمتد إىل الشامل الغريب من عدوة القرويني حتى يصل الباب املعروف حاليا 
األسواق  يشارف  حتى  وجنوبا  سابقا)،  سعدون  حصن  الگيسة (باب  باب  باسم 
وعليه،  التجارية املتامخة ملسجد األرشاف (الرضيح اإلدرييس) وجامع القرويني.8 
هذه  خلدت  وقد  اليهودي.  وفندق  البليدة  حومتي  مكان  أغالن  توطني  يكون 
احلومة األخرية عرب داللة اسمها ذكر سكاهنا األولني. فمن املعلوم أن للتسمية 
عالقة متينة باملجال، وأن األماكن غالبا ما ترجع أصول أسامئها إىل واقع حميل أثر 
استغله  هيودي  تاجر  ملكية  يف  لفندق  احلومة  احتضان  فكرة  يرجح  ما  وهو  فيها، 
خلزن بضائعه أو عرضها، اشتهر وذاع صيته حتى أطلق اسمه عىل احلي بأكمله.9 
كام ال نستبعد، يف سياق متصل، قدم وعراقة املقربة املخصصة إىل عهد قريب لدفن 
6. عيل اجلزنائي، جني زهرة اآلس يف بناء مدينة فاس، مراجعة عبد الوهاب بن منصور (الرباط: دار املنصور، 1977): 

55؛ انظر أيضا بشأن مفهوم اجلزاء باملغرب الوسيط املقال اآليت:
Edouard Michaux-Bellaire, “La Ghelsa et le Gza,” Revue du Monde Musulman 23 (1911): 197-248.

7. أمحد النارصي، االستقصا يف أخبار دول املغرب األقىص، ج. 1 (الدار البيضاء: دار الكتاب، 1956)، 73-71.
8. أشار ابن الزيات عرضا يف التشوف إىل محام بفاس محل اسم محام أغالن، وذلک يف معرض ترمجته لعبد احلميد 
بن صالح اهلسكوري. ابن الزيات التاديل، التشوف إىل رجال التصوف وأخبار أيب العباس السبتي، حتقيق أمحد التوفيق 

(الرباط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 1997)، 198.
9. عثرت كاترين كامبزار أمهان عىل شواهد مادية توثق هلذا املبنى، هي عبارة عن أفاريز خشبية مزخرفة تقبع إىل اآلن 
بمستودعات متحف البطحاء بفاس. وعىل الرغم من حماوالتنا املتكررة، فقد تعذر علينا ويا لألسف العثور عىل هذه 

األفاريز، انظر: 
Catherine Cambazard-Amahan, Le décor sur bois dans l’architecture de Fès (Paris: C.N.R.S., 1989), 

40. 
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من مات من اليهود خارج املدينة. فبفضل إشارات دقيقة ومتواترة تضمنها كتاب 
التواريخ،10 أمكن توطني هذا الفضاء اجلنائزي شامل باب الگيسة: إن موقعه البعيد 
باب  مقربة  اقرتان  فرضية  اجلديد–يعضد  بفاس  الحقا  املالح–املشيد  عن  نسبيا 
الگيسة بأقدم حي أقطع لليهود باملدينة–حومة فندق اليهودي الحقا–بحكم أن ال 

يشء يفصل بينهام سو أسوار فاس البايل الشاملية.
توجد  إذ  هلم،  املخصص  احليز  خارج  اليهود  إقامة  يطل  مل  املنع  أن  والواقع 
أوالها  ومن  متييز.  دونام  املسلمني  مع  جنب  إىل  جنبا  عيشهم  تثبت  عديدة  قرائن 
اليهود  من  رجال  أن  فحواها  املدينة،  نشأة  عىل  بظالهلا  أرخت  أسطورة  تتضمنه  ما 
رخام  من  متثاال  فوجد  عزيلة،  قنطرة  من  بالقرب  موضع  يف  بيته  أساس  حيتفر  كان 
عىل صورة جارية منقوش عىل صدرها عبارة: ”هذا موضع محام عمر ألف سنة ثم 
خرب، فأقيم موضعه بيعة للعبادة.“11 وعىل الرغم من أننا ال نود حتميل األسطورة 
يف  فإن  احلديث،  النقد  أمام  تصمد  ال  أحداثها  دامت  ما  حتتمل  أن  يمكن  مما  أكثر 
منذ  فاس  ملدينة  العمراين  باملشهد  اليهودي  بحضور العنرص  ضمني  اعرتاف  متنها 
أيام التأسيس األوىل، وإقرار مبطن بعراقة استقراره يف نطاق أسوارها.12 أما بعض 
ما جاء فيها فيحتوي عىل تفصيل يشد االنتباه، إذ أهنا تتقبل دون اعرتاض فكرة بناء 
هيودي ملسكنه خارج حميط أغالن الذي أقطعه إدريس الثاين للمسلمني.13 وبغض 
إبداعا  تبقى  فهي  التارخيي،  الواقع  من  األسطورة  أحداث  قرب  درجة  عن  النظر 
السكانية  وتركيبتها  مدينتهم  بدايات  ويتصورون  الفاسيون  يستحرض  كيف  جيسد 

األوىل.14
مجعية  (تطوان: منشورات  شهرب  العزيز  عبد  ترمجة  فاس،  تاريخ  أو  التواريخ  كتاب  دنان،  ابن  عائلة  من  أحبار   .10

تطاون أسمري، 2002)، 92.
11. ابن أيب زرع، األنيس املطرب، 46.

12. يتفق مضمون األسطورة مع جاء يف نص عربي أورده الريب أبنر الرسفايت: ”إذا بحثت اآلن عن زمن استقرار 
بن  هيودا  مع  بفاس  الداين  إللداد  كان  ييل:  كام  اإلشارة  هلذه  عالقة  برهون  عاروخ  مقدمة  يف  سأجد  بفاس،  اليهود 
بناء  بعد  سنة   90 منذ  بفاس  كانت  هيودية  طائفة  أن  االستنتاج  من  يمكننا  ما  وهو  م)  هـ890/   277) 4650 سنة  قريش 
اآلداب  كلية  جملة  الغرايب،  حممد  الرسفايت،“ ترمجة  أبنر  للريب  فاس  أنساب  أو  فاس  ”حياس  سامح،  د.  ي.  املدينة.“ 

والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن طفيل، 5 (2002)، 159.
13. ال دليل يثبت وجود قنطرة عزيلة املشار إليها بناحية أغالن، مادام مل يستدل إىل اآلن عن موقعها يف طوبوغرافيا 

املدينة.
14. حممد حباين، ”األسباب واألساطري املرتبطة بتأسيس املدن اإلسالمية باملغرب،“ ضمن املدينة يف تاريخ املغرب 
العريب، من أعامل الندوة املنظمة بالدار البيضاء من 24 إىل 26 نونرب 1988 (الدار البيضاء: منشورات كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية ابن مسيک، 1990)، 77-70.
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ثاين هذه القرائن ما أورده اجلزنائي يف جني زهرة اآلس بشأن امتالک اليهود 
لكثري من العقارات بمحيط جامع القرويني جرت إزالتها سنة 529هـ/1134م،15 يف 
إطار التوسعة التي أمر بتنفيذها أمري املرابطني عيل بن يوسف بعدما اشتكى أهل 
املدينة من ضيقه وعجزه عن استيعاب كثرة مصليه، وخصوصا عند أيام اجلمع.16 
وحمالت،  حوانيت  عن  عبارة  األمالک  هذه  غالبية  تكون  أن  املستبعد  من  وليس 
وأهنا تشكل امتدادا للسوق الذي نقل احلسن الوزان خرب حماذاته جلامع القرويني، 
فتابع اليهود ترددهم عليه وممارسة أنشطتهم التجارية بفضائه، حتى بعد ترحيلهم 
فاس  قلب  يف  هيودي  نشاط  وجود  فكرة  هذا  افرتاضنا  ويعزز  اجلديد.17  فاس  إىل 
كان  لعله   ،الكرب واألسواق  القيسارية  حيث  التجاري،  جذهبا  ومركز  النابض 
عىل  وهيمنتهم  باملدينة  أعدادهم  تكاثر  من  البكري  اهللا  عبيد  أيب  امتعاض  يف  سببا 
اقتصادها،18 ولعله املقصود مما سطره صاحب كتاب االستبصار بخصوصهم حني 
كتب: ”هم جتار أهل هذه البالد كلها وأغنياؤها وخاصة بمدينة فاس، فإين عاينت 

منهم من يقال عنه عنده املال املمدود رجاال كثريين.“19
اإلشارة  عرب  العقارات  هذه  موضع  حتديد  يف  واضحا  اجلزنائي  كان  وبينام 
التي  األثرية  األبحاث  فإن  القبلة،  جدار  جهة  من  القرويني  جلامع  جماورهتا  إىل 
إىل  نسبته  يمكن  أثر  أي  عن  تكشف  مل  املايض  القرن  أواسط  منذ  باملوقع  بورشت 
اليهود. لقد مال الفرنيس هنري ترياس (H. Terrasse)، يف دراسته املستفيضة حول 
يف  اليهودية  األمالک  هذه  توطني  إىل  والزخريف،  املعامري  تطوره  ومراحل  اجلامع 
اجلنائز  ومصىل  القبلة  جلدار  املوازية  الثالثة  البالطات  عليه  شيدت  الذي  املوضع 
(جامع الگنايز) دون اإلدالء بأي دليل يستند إليه يف تعزيز افرتاضه،20 بينام مل تسفر 
حفريات سنة 2006 التي مهت جزءا يسريا من أرضية قاعة الصالة (291,60 م2) عىل 

15. اجلزنائي، جني زهرة اآلس، 68-67.
16. حسب ما زودنا به ابن أيب زرع، فقد سعى بعض أصحاب هذه العقارات إىل عرقلة مرشوع التوسعة، لكن الفقهاء 
املكلفني بتنفيذ األشغال وتتبعها، اقتدوا باخلليفة عمر بن اخلطاب، حينام زاد يف املسجد احلرام بمكة، وأصدروا بالتايل 

فتو بتقويم األمكنة وإرغام أصحاهبا عىل تسلم التعويضات. ابن أيب زرع، األنيس املطرب، 74-73.
17. احلسن الوزان، وصف إفريقيا، ترمجة حممد حجي وحممد األخرض، ج.1  (الدار البيضاء: دار الغرب اإلسالمي، 

.283 ،(1983
18. البكري، كتاب املسالک، 1331.

19. مؤلف جمهول، كتاب االستبصار يف عجائب األمصار، حتقيق سعد زغلول عبد احلميد (الدار البيضاء: دار النرش 
املغربية، 1985)، 201.

20. Henri Terrasse, La mosquée al-Qarwiyyin à Fès (Paris: Éditions Klincksieck, 1968), 19.
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مستو استقرار يؤرخ لفرتة سابقة عن أعامل التوسعة املرابطية، إذ هو عبارة عن 
أنقاض بنايتني سكنيتني يصعب الربط بينها وبني ما قيل عن استقرار هيودي بجوار 
جامع القرويني.21 ونر مع ذلک وجوب احلذر يف التعامل مع هذه املعطيات التي 
 استجدت، فلعل عقارات اليهود التي ذكرها اجلزنائي مطمورة حتت أجزاء أخر
من أرضية جامع القرويني، إال أن قيمته الدينية ومكانته االعتبارية ربام حتوالن دون 

.التنقيب األثري املنسق املمكن برجمته يف مواقع ومباين تارخيية أخر
ويطالعنا كتاب حياس فاس بخرب قدوم موسى بن ميمون (ت. 600هـ/1204م) 
إىل فاس ونزوله يف اجلزء الغريب من املدينة بالطالعة الكبرية، وحتديدا بدار املگانة الكائنة 
اليهود  قلوب  يف  اخلاصة  مكانتها  الدار  هلذه  أن  ومعلوم  البوعنانية.  املدرسة  قبالة 
نحاس  من  بنواقيس  تيمنا  إليه  حيجون  مزار  إىل  الوقت  مرور  مع  حتولت  إذ  املغاربة، 
ابن  إىل  أيضا  اشتغاهلا  وتأمني  بل  صناعتها  فضل  ب  يُنسَ التي  املائية  بالساعة  متصلة 
ميمون. لقد جاء يف حياس فاس أن ابن ميمون قد ”سكن فاس البايل ببيت مشهور، 
إىل  يعرف  يزال  وما  جرس،  منها  كل  أسفل  ثبت  نافذة،  عرش  ثالثة  البيت  هلذا  وكان 
يف   ،(Prosper Ricard) ريكار بروسبري  رصد  كام  عرش.“22  الثالثة  النوافذ  بدار  اليوم 
الغرف   إحد جدران  عىل  بادية  التربک  شموع  آثار  املايض،  القرن  عرشينيات 
الواقعة بسطح هذه البناية التارخيية.23 بيد أن عبد اهلادي التازي شكک يف مصداقية 
هذا اخلرب، إذ راعه البون الزمني الشاسع بني مقام ابن ميمون بفاس–أواخر عهد 
األوىل  السنوات  ويف  558هـ/1163م)  (ت.  عيل  بن  املومن  عبد  املوحدي  اخلليفة 
النواقيس  تشييد  580هـ/1184م)–وبني  (ت.  يعقوب  أيب  يوسف  خلفه  حكم  من 
عام  فارس  عنان  أيب  املريني  السلطان  أعامل  من  تعترب  التي  املائية  بالساعة  املتصلة 
ابن  سكن  حول  شائعات  من  تناسله  وقع  ما  لدحض  حماولة  ويف  758هـ/1357م.24 

ميمون بدار املگانة، أورد الباحث معلومات مدققة عن اآللة املذكورة وطريقة اشتغاهلا 

21. اشتملت أنقاض املنزلني املذكورين عىل بقايا زخرفة كتابية ذات محولة دينية (سورة اإلخالص، آية رقم 2)، انظر: 

Ahmad Saleh Ettahiri, “A l’aube de la ville de Fès. Découvertes sous la mosquée al-Qarawiyyin,” 
Dossiers de l’Archéologie 365 (2014): 42-49.

22. سامح، حياس فاس، 161.
23. Prosper Ricard, “L’horloge de la medersa Bou Inania,” Bulletin de la Société de Géographie 

d’Alger et de l’Afrique du Nord (1924): 2.
24. عبد اهلادي التازي، ”ابن ميمون بفاس،“  حلقة وصل بني الرشق والغرب: أبو حامد الغزايل وموسى بن ميمون 

(الرباط: مطبوعات أكاديمية اململكة املغربية، 1986)، 211.
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وصانعها املؤقت أيب احلسن عيل بن أمحد التلمساين، وذلک نقال عام رواه صاحب جني 
زهرة اآلس جاء فيها: ”صنع موالنا املتوكل أبو عنان رمحه اهللا منجانة بطيقان وطسوس 
من نحاس مقابلة لباب مدرسته اجلديدة ...، وجعل شعار كل ساعة أن تسقط صنجة يف 
طاس وتنفتح طاق، وذلک يف أيام آخرها الرابع عرش جلامد األوىل عام ثامنية ومخسني 
وسبعمئة عىل يد مؤقته عيل بن أمحد التلمساين املعدل.“25 وإذا كنا نقدر مد حرص 
فإننا  إلثباهتا،  دالئل  أصحاهبا  يقدم  ال  ملغالطات  التصدي  عىل  التازي  اهلادي  عبد 
نتحفظ أيضا عىل تشكيكه يف أصل اخلرب ذاته ونسمح ألنفسنا بالتامس خمارج لناقله 
الذي  البوعنانية  املدرسة  ملف  يتضمنه  ما  عىل  اعتامدا  وذلک  الرسفايت،  أبنر  الريب 
ما انفک يزداد سمكا من حيث الكم والكيف. إن حفريات منتصف التسعينيات 
قاعة  أسفل  لالستقرار  مستويني  عىل  العثور  يف  احلظ  حالفها  قد  املايض  القرن  من 
الطراز  أمريية  فخمة،  بناية  بقايا  من  األول  ويتشكل  املدرسة.  وصحن  الصالة 
قنواهتا  ونظام  سوارهيا  ومتانة  مساحتها  برحابة  ذلک  عىل  ويستدل  والتصميم، 
املائية شديد التعقيد.26 أما املستو الثاين، فيقوم عىل أنقاض البناية األوىل، يف هيئة 
األكرب  القسم  يغطي  حجر  من  أرضية   سو منها  يتبق  ومل  زاهية  غري  عادية  عامرة 
هذه  عىل  املرشفون  أكد  وقد  املدرسة.27  صحن  استقباال  احتلها  التي  املساحة  من 
كلام  التارخيية  املصادر  يف  وردتا  تسميتني  مع  األثرية  مكتشفاهتم  تطابق  احلفريات 

جاء احلديث عن موضع بناء املدرسة البوعنانية:
عنان  أيب  مدحه  معرض  يف  بطوطة  ابن  املغريب  الرحالة  إليه  أشار  القرص:   -
امتاز  الذي  ”وهو  يأيت:  بام  وصفه  إذ  العمرانية،  بمنجزاته  وإشادته  املريني  فارس 
 الكرب املدرسة  وعامرة  الرتتيب  وبديع  النور  وإرشاق  البناء  وإتقان  باحلسن 
اتساعا  املعمور  يف  هلا  نظري  وال  فاس  قصبة  جياور  مما  بالقرص  املعروف  باملوضع 

وحسنا وإبداعا وكثرة ماء وحسن موضع.“28
25. اجلزنائي، جني زهرة اآلس، 53.

26. عثر عىل هذين املستويني عن طريق الصدفة، ملا عمد طلبة من املدرسة املحمدية للمهندسني سنة 1994 إىل فتح 
استبارات باملدرسة البوعنانية للتأكد من متانة أسسها، فأبانت حفرياهتم عن آثار متعددة: بقايا صهريج، وعن أجزاء من 
جدران وأرضيات وعن كثري من القطع اخلزفية، فأقام املعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث إثر ذلک حفرية إنقاذ سنة 

2000، ال زلنا ننتظر نتائجها إىل اليوم.
27. Abdallah Filli, “La céramique mérinide de la Medersa al-Bu’inaniya de Fès,” Transfertna 4 

(2000): 261.
28. Ibn Battouta, Voyages d’Ibn Battûta, traduit par Charles Defrémery et Beniamino 

Raffaelo Sanguinetti (Paris: Éditions Anthropos, 1979), 351.
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- سوق القرص: وهي تسمية استمر استعامهلا داللة عىل جزء من حي الطالعة 
إىل غاية العهد العلوي األول.29 

إن يف هاتني التسميتني تلخيصا مصغرا لتاريخ مكان يوثق ملا جريات عمران 
أيام  الطالعة  حي  تأسيس  غاية  إىل  املرابطني  عرص  من  ترابه  استيطان  عىل  تعاقب 
املرينيني: قرص بناه املرابطون غريب املدينة فاهندم ضمن ما أمر عبد املومن بن عيل 
بتخريبه أثناء دخوله فاس، ثم بني عىل أنقاضه سوقا ربط بني قصبة بوجلود (أيب 
وسط  القرويني،  وعدوة  أجنادهم،  ومعسكر  باملدينة  املوحدين  قاعدة  اجلنود)، 
املدينة وقلبها النابض. إن ما يعنينا من هذه التفاصيل ذات الصبغتني الطوبونيمية 
واألركيولوجية، هو حماولة إبراز التغيريات العمرانية الطارئة عىل حي الطالعة قبل 
إعادة هيكلته أيام املرينيني، وهي تغيريات ال خيامرنا شک يف أن الريب أبنر الرسفايت 
مجاعته.30  وأخبار  مدينته  بتواريخ  معرفة  وله  فاس  أبناء  من  هو  إذ  هبا،  واعيا  كان 
ابن  منزل  حولياته  يف  سمى  قد  اإلخباري  هذا  يكون  أن  املحتمل  من  عليه،  وبناء 
وشيوع  االسم  هذا  املگانة،“ لشهرة  ”دار  أي  عهده،  عىل  الرائج  باالسم  ميمون 
فيام  الكائن  األصيل  البناء  به  ف  رِ عُ الذي  النعت  لضياع  وربام  الناس،  بني  تداوله 

مىض بسوق القرص القديم.
لقد سعينا من خالل النبش يف ذاكرة فاس البايل إىل معرفة مالمح االستقرار 
اليهودي باملدينة خالل الفرتة السابقة لتأسيس املالح، حيث مل يبلغ العزل السكني 
مداه بعد، إذ ظل اليهود يقطنون جنبا إىل جنب مع املسلمني، جياوروهنم وخيالطوهنم 
يف احلياة اليومية، وإن جتمعوا بإيعاز من السلطة السياسية وبإرادة منهم كذلک31 يف 

29. Idris S. Allouche, “Un plan de canalisations des Fès au temps de Mawlay Ismail d’après un texte 
inédit avec une étude succincte sur la corporation des Kwadsiya,” Hespéris XVIII (1934): 60.

30. ألف كتابه حياس فاس سنة  1879بناء عىل طلب من الكاتب العام للرابطة اليهودية العاملية.
31. احلقيقة أن مدن املسلمني بدت للساكنني هبا من اليهود بيئة مواتية، لوجود أوجه التقارب بني الديانتني يف معتقدات 
وعادات كثرية، عىل نحو اإليامن بوحدانية اهللا ورفض التجسيم وممارسة طقس اخلتان وتطبيق قانون التحريم عىل بعض 
قوانني  من  الوسيط  العرص  خالل  أصدرته  بام  العداء  ناصبتهم  التي  األوروبية  املدن  ختالف  بذلک  إهنا  األطعمة.  أنواع 
حمظور  مأكوالت  من  أسواقها  حتتويه  وبام  وصلبان،  متاثيل  من  العمومية  وساحاهتا  كنائسها  به  تزخر  وبام  هلم،  مناهضة 
تناوهلا يف الديانة اليهودية. هبذا الفهم إذن يمكن استيعاب احتفاء هيود مدينة البندقية اإليطالية سنويا بحدث تأسيس 
الگيتو سنة 1516، وختليدهم لذكر انتقاهلم للعيش خلف أسواره يف مأمن من تعسف الغالبية املسيحية واضطهادها. 
وبه أيضا يمكن تفسري التحوير الذي عرفه مصطلح الگيتو من تسمية موضع قديم للسباكة بمدينة البندقية جر إنشاء 

احلي اليهودي عىل أرضه إىل الطالق والفراق، وهو املعنى الذي يستفاد من كلمة غيت العربية.
Georges Jehel et Philippe Racinet, La ville médiévale de l’Occident chrétien à l’Orient musulman 

Ve-XVe siècle (Paris: Éditions Armand Colin, 1996), 424 .
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حي شكلوا غالبيته، وهو املعروف حاليا بحومة فندق اليهودي. ونسرتجع أيضا ما 
ذكرناه بشأن من اختار العيش خارج هذا احلي، حتى لو اقترص األمر عىل حاالت 
من  التارخيية  املصادر  تتضمنه  ما  إىل  االستناد  دون  مالحمها  توضيح  يصعب  فريدة 
معطيات نصية، وعىل ما جتود به احلفريات األثرية من شواهد مادية. وقد تعرضت 
هذه الصورة لالهتزاز أيام سالطني بني مرين، بظهور معطيات جديدة استدعت 
هذه  تكون  أن  عساها  فامذا  اجلديد.  بفاس  معزول  مسور  حي  إىل  اليهود  نقل 
يف  املغرب  حوارض  من  وبكثري  بل  باملدينة،  العمراين  املشهد  غريت  التي  املعطيات 

وقت الحق؟
نشأة مالح فاس اجلديد، بني التصورات واحلقائق

زودنا ابن أيب زرع بخرب يؤرخ به لقيام العامة بفاس عىل اليهود يف ثاين شوال 
عام 674هـ/21 مارس 1276م بسبب ”جارية مسلمة ادعت أن أحد اليهود افتضها 
املسلمني  بأمري  اخلرب  اتصل  ما  ولوال  رجال  عرش  أربعة  منهم  فقتل  داره  يف  قهرا 
(يعقوب بن عبد احلق ت. 685هـ/1286م) وركب بنفسه يف مجاعة من حشمه وأمر 
بطرد العامة عن مواضع اليهود وكفهم عنها مل يبق منهم أحد.“32 ثم ربط ابن أيب 
زرع ضمنيا بني أحداث العنف هذه والنقل القرسي لليهود من مستقرهم األول 
املذكور  شوال  من  الثالث  اليوم  ”ويف  ييل:  ما  كتابه  يف  مستطردا  كتب  إذ  باملدينة، 
وادي  عىل  وبنائها  الغراء  وحرضته  البيضاء  املدينة  تأسيس  يف  املسلمني  أمري  رشع 
اليوم  املسمني  املهاجرين  ”قضية  خمطوط  صاحب  ويقدم  املحروسة.“33  فاس 
أغناها  لكنه  زرع،  أيب  ابن  لشهادة  جدا  مطابقة  شهادة  أيضا  جهته  من  بالبلديني“ 
بمعطيني قيمني: أوهلام اضطرار فئة عريضة من هيود فاس إىل ترک ديانتها األصلية 
أن  وثانيهام  اإلكراه.  درجة  إىل  عليها  مورست  ضغوط  جراء  اإلسالم  واعتناق 
اجلديد،  فاس  اجتاه  يف  اليهود  ترحيل  قرار  اختذ  من  فعال  هو  احلق  عبد  بن  يعقوب 
بسكنى  منهم  نجا  من  ”وأمر  ييل:  ما  الصدد  هذا  يف  املخطوط  صاحب  أورد  إذ 
أسلم  من  سمى  منهم  نجا  من  أن  ثم  القديم،  فاس  من  وأخرجهم  اجلديد  فاس 
بالبلديني.“34 ويستفاد من إحد النوازل املنشورة يف املعيار املعرب أن مرد العنف 
32. عيل بن أيب زرع، الذخرية السنية يف تاريخ الدولة املرينية، حتقيق عبد الوهاب بن منصور (الرباط: دار املنصور، 

.161-160 ،(1972

33. نفسه، 161.
34. مؤلف جمهول، قضية املهاجرين املسمون اليوم بالبلديني، حتقيق حممد فتحة (الرباط: دار أيب رقراق، 2004)، 55. 
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عيد  غداة  املسلمني  بني  اخلمر  برتويج  اهتامهم  جرياهنم،  العامة  به  استهدف  الذي 
الفطر، وذلک عىل الرغم من اعرتاض الفقهاء الذين رأوا يف األمر وجها من أوجه 
بالذكر  وجدير  شديد.35  بحزم  عليه  الرد  يستوجب  الذمة  لعقد  وانتقاضا  الفساد 
أن هذه املعلومة وردت يف سياق مشاركة النوازيل أمحد بن حييى الونرشييس فقهاء 
عرصه النقاش بشأن رشعية دور عبادة اليهود بأرايض توات، إذ زكى رأيه الرافض 
إلحداثها أو ترميمها بفتو تولدت من رحم األحداث التي نحن بصدد دراستها، 

وهذا مقتطف منها: 
”وما أشار إليه اجلواب أن شيوخ املغرب أفتوا أهنم–(أي اليهود) 
ال ذمة هلم فيام دون هذا (بناء دور العبادة أو ترميمها)، هو بيعهم اخلمر 
يوسف  أيام  يف  ذلک  اتفق  عنه،  النهي  بعد  عليه  ومتالؤهم  للمسلمني 
بن يعقوب بن عبد احلق املريني فقتلوا لذلک وسبوا ببالد بني مرين 

كلها.“36 
ويؤخذ من كتاب وصف إفريقيا أنه من أعامل أيب سعيد عثامن (ت. 731هـ 
/1331م)، إذ عزا احلسن الوزان دواعي بنائه إىل عجز السلطة السياسية عن ضامن 

أمن اليهود وسالمة ممتلكاهتم يف فاس القديم، بعد تكرار حاالت االعتداء عليهم 
زمن الفتن: 

”ويشغل اليهود يف أيامنا هذه جزء املدينة الذي كان مقاما قديام 
القديمة،  املدينة  يف  ذلک  قبل  اليهود  مساكن  وكانت  الرماة.  حلرس 
أبو  امللک  ويل  فلام  ملک،  مات  كلام  أمتعتهم  ينهبون  املسلمون  فكان 

سعيد نقلهم من املدينة القديمة إىل املدينة اجلديدة.“37 
أما املصادر العربية، فتكاد تنفرد بخربين ال خيلوان من أمهية، ويؤرخ أوهلام 

لبناء احلي بسنة 841هـ/1438م، بدليل أنه ورد يف كتاب التواريخ ما ييل:

35. عن دور أهل الذمة يف انتشار جمالس اخلامرات باملدن العربية اإلسالمية، انظر: سليامن حريتاين، اخلمرة وظاهرة 
انتشار احلانات وجمالس الرشاب يف املجتمع العريب اإلسالمي (دمشق: دار احلصاد ، 1996)، 130-115.

36. أمحد الونرشييس، املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي أهل إفريقية واألندلس واملغرب، حتقيق حممد حجي 
وجمموعة من الفقهاء، ج. 2 (الرباط: منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،1981)، 250.

37.  الوزان، وصف إفريقيا، ج. 1، 284-283.
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الدروب  من  اخلليقة  لبدء   5198 سنة  للمالح  اليهود  ”طلعوا   
اليل ففاس البايل، وثبت يل إنه بخط يد أستاذنا وموالنا الربان سعديا 
بن دنان. وطردت طائفة فاس لكثرة ذنوبنا وأخطائنا سنة 5198 لبدء 
املسامة  املدينة  من  طردوا  إلرسائيل.  ورسيعا  مرا  جالء  وكان  اخلليقة، 

فاس البايل، وهاجرت عائالت قليلة وبنت املالح.“38 
ويعلل اخلرب الثاين سبب البناء بتسلل مجاعة من اليهود ليال إىل اجلامع الكبري 
يف  الفجر،  مطلع  حتى  بصحنه  اخلمر  القرويني–وبرشهبم  جامع  فاس–لعله  ملدينة 

انتهاک رصيح حلرمة أبرز رصح ديني باملدينة، وذلک بالعبارات اآلتية:
نبع  وسدوا  الكبري،  اجلامع  دخلوا  حتى  وساروا  ”اجتمعوا   
باخلمر،  املياه  فيها  جتري  الذي  الرخام  جماري  وملؤوا  باجلامع.  املاء 
و(أمضوا) الليلة (يرشبون اخلمر حتى ثملوا). وعند الفجر، انسحبوا 
من ذلک املكان، وبقي هناک أحد اليهود ثمال هاجعا. وجاء املسلمون 

وأخرجوه من هناک، وقتلوا كل اليهود الذكور الذين وجدوا...“39
وطغت أيضا إشكالية تأسيس مالح فاس عىل األبحاث ذات الصلة بتاريخ 
املدينة وهيودها، فحاول أصحاهبا جاهدين تقديم إجابات بغية تفسريها،40 وأمجعوا 
عىل استبعاد نقل اليهود يف سنة 674هـ/1276م إىل فاس اجلديد، ثم خلصوا إىل عدم 
صحة نسبة احلي تارخييا إىل يعقوب بن عبد احلق، مستندين يف استدالهلم إىل إشارات 
العمري،41  اهللا  فضل  ابن  املرشقي  واجلغرايف  خلدون  ابن  من  كل  عند  وردت  نصية 

38. أحبار من عائلة ابن دنان، كتاب التواريخ، 7.
39. نفسه، 8.

40. انظر الدراسات التالية: روجي لوطورنو، فاس قبل احلامية، ترمجة حممد حجي وحممد األخرض (بريوت: دار 
الغرب اإلسالمي،1992)؛ عبد العزيز اخلملييش، ”حول مسألة بناء املالحات باملغرب،“ دار النيابة 4 (1987 ): 28-

121؛ 5 (1988 ): 41-30.
Henri Bressolette et Jean Delarozière, “ Fès Jdid de sa fondation en 1276 au milieu du XXème siècle,” 

Hespéris Tamuda XX-XXI (1982-83): 245-319. Henri Bressolette, “Naissance et évolution d’une ville 
marocaine,” Hespéris Tamuda IV (1963): 227-229. Maurice Gaudefroy-Demombynes, “Marocain 
mellah,” Journal Asiatique (1914): 651-658. Mohammed Kenbib, “Juifs dans une cité sainte de 
l’Islam,” in Fès Médiévale: entre légende et histoire, un carrefour de l´Orient à l´apogée d´un rêve, 
dir. Mohamed Mezzine, 166-175; Mohammed Mezzine, “Le sacré dans une cité maghrébine le cas de 
Fès au temps du maraboutisme,” Revue de la Faculté des Lettres et Sciences Humaine Dhar el Mahraz 
Fès 9 (1994): 45-53. 

41. عبد الرمحن بن خلدون، كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي 
السلطان األكرب، ج. 7 (بريوت: دار الكتاب اللبنانية، 1959)،  653-654؛ شهاب الدين بن فضل اهللا العمري، مسالک= 
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وتشدد مجيعها عىل أن املالح قد استمد تسميته من موقع بفاس اجلديد وأنه ال صلة له 
بتاتا باليهود، بل كان موضعه يف سنة 763هـ/1361م معسكرا جلند النصار العاملني 
”محص،“ حيث  اسم  حيمل  اجلديد  فاس  أحياء  من  حيا  صار  ثم  املريني،  اجليش  يف 
كان يقيم الرماة األندلسيون.42 وقد رأی داڤيد كوركوس(David Corcos)، أنه من 
األنسب اعتامد السنة التي روجت هلا الرواية العربية، عىل أساس أن إخراج اليهود 
إلدريس  إنه  قيل  تابوت  اكتشاف  رافقت  ضجة  تداعيات  من  هو  البايل  فاس  من 
سنة  املتوىف  841هـ/1437م–وهو  سنة  للعادة  خارقة  بكيفية  حمفوظا  ظل  الثاين 
الرصح  هذا  أن  وبام  الرشفاء.43  جامع  من  األيرس  الرشقي  احلائط  213هـ/828م–يف 

الديني أضحى رضحيا وحمجا لباين مدينة فاس الذي ارتقى إىل مرتبة اإلمام وويل 
اهللا والقطب الصالح، فقد كان طببعيا، حسب ما أورده داڤيد كوركوس، أن حياط 
 منذئذ بحزام واق أو حرم يمنع عىل غري املسلمني الدخول إليه، فكيف باألحر

االستمرار يف السكن بجواره وعىل مقربة ممن انحدروا من صلبه.44 
االختالف   مد بامللموس  يعكس  ألنه  أمهيته،  النقاش  هلذا  أن  ويتضح 
املوجود بني املؤرخني القدامى واملحدثني يف شأن التاريخ الدقيق لتأسيس املالح، 
وأيضا حول دواعي ترحيل اليهود إىل فضائه. بيد أنه من املمكن االحتفاظ من هذا 

النقاش بسنتني مفصليتني مها:
- األوىل هي سنة 764هـ /1276م، وتبدو بمثابة نقطة البداية احلقيقية ملرحلة 
التأسيس، إذ كان من مضاعفات ما حل باليهود جراء قيام العامة عليهم، صدور 
والتاريخ،  للرتاث  زايد  مركز  وآخرون، ج. 4 (العني:  خريسات  القادر  عبد  حممد  حتقيق  األمصار،  ممالک  يف  =األبصار 

.111 ،(2001
42. يعتقد لويس ماسينيون أن حتول موضع املالح إىل معسكر جلند النصار مل يتم إال بعد حل فرقة الرماة اإلشبيليني 

ما بني سنة 710هـ /1310م وسنة 726هـ/1325م.
Louis Massignon, Le Maroc dans les premières années du XVIème siècle (Tableau géographique 

d’après Léon L’Africain (Alger: pub. Mémoire de la Société Historique Algérienne, 1906), 227.
43. جاء يف سلوة األنفاس أن موضع دفن إدريس الثاين ”مل يكن يعرف عىل سبيل القطع واليقني حتى اخترب أساس 
وجسده،  قربه  عىل  حينئذ  فعثر  وثامنمئة،  وأربعني  أحد  عام  رجب  يف  وذلک  ليصلح،  األيرس  اجلانب  من  القبلة  حائط 
ووجد اللحد قد بىل فلم يبق منه إال القليل، واجلسد املرحوم باقيا عىل حاله مل يتغري، ومل يكن لألرض عليه من سبيل، 
فكان ذلک من أعظم كراماته، وأسنى باهر آياته. وكان بني وفاته وظهور جسده كام ذكر ستامئة عام وثامنية وعرشون 
الكتاين  حممد  حتقيق  بفاس،  والصلحاء  العلامء  من  أقرب  بمن  األكياس  وحمادثة  األنفاس  سلوة  الكتاين،  حممد  عاما.“ 

وآخرين، ج. 1 (الدار البيضاء: دار الثقافة، 2004)، 82-81.
44. “Les Juifs du Maroc et leurs Mellahs,” in Studies in the history of the Jews of Morroco, David 

Corcos, ed. (Jérusalem: Rubin Mass, 1976), 74-75.
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قرار يقيض برتحيلهم من مواقع سكناهم األوىل بفاس البايل، وذلک بعد قرون من 
العيش املشرتک جنبا إىل جنب مع املسلمني. لقد أدرک يعقوب بن عبد احلق صعوبة 
ضامن أمن اليهود وسالمة ممتلكاهتم أمام حدة العنف املادي الذي استهدفهم وأن 
تدخله الشخيص إلرجاع األمن إىل نصابه أصبح أمرا ال مناص منه. ومن ثم كان 
القرار الذي اختذه يف اليوم الالحق هلذه األحداث الدامية هو الرشوع يف تأسيس 
من  عدد  إىل  احلدثني  هذين  تزامن  وأوحى  اجلديد.  بفاس  املعروفة  البيضاء  املدينة 
املؤرخني أن يكون بناء املالح قد تم خالل السنة األوىل لتأسيس فاس اجلديد. ويف 
اعتقادنا أن تنفيذ هذا األمر قد تأخر زمنا طويال لسببني رئيسني: األول هو اعرتاض 
اليهود عىل قرار ترحيلهم بعيدا عن دور قرارهم ومواقع رزقهم وعبادهتم ومحلهم 
بالتايل عىل االستقرار يف معسكر سابق للجند بات مهجورا ويفتقر ألبسط مقومات 
التي  اجلديدة  باملدينة  املعامرية  املنشآت  صخامة  هو  الثاين  والسبب  املدنية.45  احلياة 
أعطيت هلا دون شک األولوية،46 واستلزمت بطبيعة احلال إمكانات وموارد مالية 
ثقيلة.47 لقد اندرج تأسيس فاس اجلديد يف سياق رؤية شمولية استهدفت تعديل 
ما اعوج من خطط املدينة نتيجة لنموها العمراين واختاذها عاصمة للبالد من جديد 
بدال حلارضة مراكش. والظاهر أهنا ضاقت بالقبائل الزناتية التي اختارت االستقرار 
باملدينة، وبتعاقب اهلجرات األندلسية عليها إثر سقوط املدن والقر اإلسالمية تباعا 
يف أيادي امللوک اإلسبان بعد هزيمة العقاب وتواتر حروب االسرتداد، وهذا فضال 
عن تضخم حجم املخزن املريني الذي استلم تركة ثقيلة من سلفه املوحدي، فكان 
لزاما عىل السلطة، واحلالة هذه، املبادرة إىل اختاذ قرارات حاسمة يف جمال العمران 
ويف  فاس،  أهل  أوساط  يف  التذمر  بوادر  بروز  بعد  وخصوصا  األمر،  هذا  ملعاجلة 
صفوف األرشاف والعلامء أكثر من غريهم.48 ويشهد بذلک ما نجده مسطورا يف 
45. لعل تعليق أحد أحبار فاس عىل هذا القرار بأنه ”كان منفى مرا ومريعا“ يلخص موقف أبناء مجاعته منه. سامح، 

حياس فاس، 169.
46. ملزيد من التوضيح، راجع مقالنا التايل:

Hicham Rguig, “Quand Fès inventait le Mellah,” in Maroc Médiéval, un empire de l’Afrique à 
l’Espagne. Catalogue de l’exposition présentée au Musée du Louvre du 17 octobre 2014 au 19 janvier 
2015.   Sous la direction de Yannick Lintz et  Bahija Simou.  452-454.  Paris: Musée du Louvre, 2014. 
47. ”ويوجد اآلن يف هذا املكان (فاس اجلديد) عدد من اجلوامع ومحامات مجيلة جدا كلف تشييدها نفقات باهظة.“ 

الوزان، وصف إفريقيا، ج.1، 283.
باملفهوم  هبم،  خاصة  دعوة  غياب  ظل  يف  احلكم  إىل  وصوهلم  جراء  املرينيني  رشعية  يف  فاس  أرشاف  تشكک   .48

اخللدوين للدعوة كمقوم أسايس لنجاح أي عصبية يف الظفر باحلكم واالستمرار فيه. 
Mohammed Kably, Société, pouvoir et religion au Maroc à la fin du Moyen Age (Paris: Éditions 

Maisonneuve & Larose, 1986).
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تأسيس  قرار  اختاذه  قبل  احلق،  عبد  بن  يعقوب  أصدره  قرار  عن  السنية  الذخرية 
فاس اجلديد بخمسة عرش سنة، وحتديدا يف عام 659هـ/1261م، ونص فيه عىل القيام 
يسكنون  كانوا  الذين  الروم  أجناد  ”وأخرج  املدينة:  عن  املسيحية  امليليشيا  بجالء 
مدينة فاس وبنى هلم حظرية بخارج املدينة ورفع أذاهم عن الناس.“49 ودليل ذلک 
أيضا ما ساقه ابن خلدون يف سياق تفسريه لبواعث تأسيس فاس اجلديد حني كتب: 
”ورأ أمري املسلمني (يعقوب بن عبد احلق) أن أمره قد استفحل وملكه قد استوثق 
واتسع نطاق دولته وعظمت غاشيته وكثر وافده رأ أن خيتط بلدا يتميز بسكناه يف 
لصق  اجلديد  البلد  ببناء  فأمر  ملكه  رسير  احلاملني  وأوليائه  خدمته  وأهل  حاشيته 
فاس...“50 ويعززه كذلک قول مماثل البن مرزوق الذي كتب يف املسند عن مناقب 
يعقوب بن عبد احلق ما يأيت: ”وهو الذي بنى املدينة البيضاء فاس اجلديدة ومهدها 
واختذها مسكنه ومسكن جيشه ليميز ما بينهم وبني احلرض من أهل فاس.“51 وبناء 
أيضا،  اجلديد  فاس  وتأسيس  املالح  إىل  اليهود  نقل  يكون  االعتبارات،  هذه  عىل 
جزءا من خمطط شامل استهدف التحكم يف عمران العاصمة املرينية الذي اختلت 
 إحد إال  764هـ/1276م  سنة  انتفاضة  شاب  الذي  املادي  العنف  وما  موازينه، 

جتليات هذا االختالل.
- والثانية هي سنة 841هـ/1438م: من املؤكد أننا ال نعرف عىل وجه اليقني 
أن  إىل  فاس  حياس  كتاب  يف  اإلشارة  وردت  لقد  املالح.  إىل  اليهود  انتقل  متى 
أن  غري  841هـ/1438م،52  سنة  إىل  تارخيها  يعود  باحلي  العقارية  امللكية  عقود  أقدم 
هذه اإلشارة عىل أمهيتها ال متثل دليال إلثبات مغادرة كافة اليهود ملساكنهم بعدوة 
وعىل  تدرجييا  وقع  قد  اجلديد  فاس  إىل  انتقاهلم  يكون  أن  املحتمل  ومن  القرويني، 
القهرمان  أمثال  من  السلطانية،  الدواوين  يف  العاملون  اليهود  يكون  وأن  مراحل، 

49. ابن أيب زرع، الذخرية السنية، 96.
50. ابن خلدون، كتاب العرب، ج. 7، 401.

(اجلزائر:  بيغريا  خيسوس  ماريا  حتقيق  احلسن،  أيب  موالنا  وحماسن  مآثر  يف  الصحيح  املسند  مررزق،  بن  حممد   .51
الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع ،1981)، 116.

52. ارتأينا اعتامد التاريخ املوجود يف النسخة األصلية للمقال لورود خطأ مطبعي يف الرتمجة العربية حور املعنى: 1838 
بدل 1438.

Y. D. Semach, “Une chronique juive de Fès: le Yahas Fès de Ribbi Abner Hassarfaty,” Hespéris XIX 
(1934): 91.
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خليفة بن وقاصة (أو رقاصة أو الزمامي)53 وأخوه ابراهيم وصهره موسى السبتي، 
من أوائل امللتحقني باملدينة اجلديدة.54 ويمكن أن نلحق هبم املمتهنني منهم لنشاط 
استنادا  وذلک  مرين،  بني  لقصور  املجاورة  السكة  لدار  متاخم  سوق  يف  الصياغة 
إىل ما دلنا عليه احلسن الوزان يف سياق وصفه للمنشآت املحدثة بفاس اجلديد.55 
خرب  سياق  من  استنباطه  أمكننا  آخر  حمدد  تاريخ  اعتامد  هذه  واحلالة  علينا  ويتعني 
مقتل عبد احلق بن أيب سعيد، آخر سالطني بني مرين، ووزيريه اليهوديني هارون 
عىل  العامة  قيام  من  رافقه  وما  869هـ/1465م،  سنة  رمضان  يف  بطاش  بن  وشاول 
هيود العاصمة فاس. ونسوق بشأن هذا احلدث، نصا للرحالة املرشقي عبد الباسط 

بن خليل، مؤلف الروض الباسم يف حوادث العمر والرتاجم، جاء فيه: 
”وبادروا إىل حارة اليهود، ووضعوا فيهم السيف، وقتلوا منهم 
ما شاء اهللا أن يقتلوا، ومل يكفوا عن أحد منهم حتى أفنوهم عن آخرهم، 
بحيث أخلوا احلارة منهم. وكان يوما مشهودا بفاس، وملحمة عظيمة 
قتل فيها مجع كثري العدد من اليهود. ثم قصدوا دار السلطنة فهامجوها، 

وقتلوا اليهودي الذي كان هبا نائبا عن الوزير.“56 
ويستمد من هذا النص، أن اليهود كانوا يف هذا التاريخ، أي 869هـ/1465م، 
مستقرين يف مالحهم جوار قصور ملوک بني مرين بفاس اجلديد، فلوال أهنم كانوا 
متجمعني يف مكان واحد ملا أفلح الثائرون الغاضبون–بفعل التحريض الذي قاده 
ضدهم خطيب جامع القرويني عبد العزيز الورياغيل ومزوار الرشفاء حممد بن عيل 
بن عمران اجلوطي–57 من الظفر بآالف منهم، والفتک هبم كافة يف يوم واحد. ولو 
املسلمني، ويف مجيع أنحاء فاس، الستطاع كثري منهم  كانوا منترشين بني أحضان 
53. يقول حممد الغرايب بشأن أصل اسم وقاصة: ”ال نستبعد أن يكون اسم وقاصة الذي نسب إليه خليفة هو اسم 
إحد جداته التي اشتهرت باملداواة، ألن توقاصت أو تقاوصت يف األمازيغية تعني املرأة التي متارس كل أنواع العالج 
التقليدي.“ حممد الغرايب، جمتمع هيود املغرب األقىص الوسيط، دراسة تارخيية واجتامعية (الرباط: مطبعة الرباط نيت، 

.262 ،(2012
54. ابن خلدون، كتاب العرب، ج. 7، 474-473.

55. الوزان، وصف إفريقيا، ج. 1، 283.
56. Robert Brunshvig, Deux récits de voyage inédits en Afrique du Nord au XVème siècle Abdalbasit 

b. Kalil et Adorne (Paris: Éditions Larose, 1936), 53.
57. أمحد بن القايض، درة احلجال يف أسامء الرجال، ج.1  و2  (القاهرة: دار الرتاث، د.ت.)، 127-128 و 160-159.
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النجاة بنفسه، وملا وصل املنتفضون إىل حمالهتم السكنية هبذه الرسعة، ولكان أيضا 
عدد الضحايا يف صفوفهم أقل بكثري مما كتبه عبد الباسط بن خليل.58 ونجد هذه 
الوقوف  يستحقان  تفصيلني  مع  املثاين  نرش  صاحب  القادري  عند  مكررة  الرواية 

عندمها. ويتمثل األول يف ذكر سبب الواقعة جاء فيه: 
”وكانت اليهود تتحكم يف الرشفاء والفقهاء وأكابر الناس. وكان 
له (عبد احلق املريني) حاكم يقال له حليسن يبالغ يف اجلد واالجتهاد يف 
قيل  البليدة،  يف  رشيفة  امرأة  حليسن  الرضائب)...أخذ  األخذ (جباية 

بدار الگومي بدرب بنيارة، وصار يرضهبا...“59
االقتتال  فيه   جر الذي  للحي  القادري  بتسمية  فيتعلق  الثاين  التفصيل  أما   
باملالح عىل عكس عبد الباسط بن خليل الذي اكتفى بنعته بحارة اليهود، وهو أمر 

مستساغ ما دام اخلرب قد تواتر عنده بالسامع أثناء مقامه باجلزائر.60
 وهناک مسألة أخر ذات أمهية تستحق أيضا تسليط الضوء عليها، ألننا 
عند النظر إىل الروايات التقليدية ذات الصلة بنشأة مالح فاس اجلديد، من زاوية 
بنيتها العامة، نكتشف تكاملها من جهة، وتنميط أحداثها من جهة ثانية. ويتجىل 
الحق،  وقت  يف  املالحات  تأسيس  واكبت  التي  األخبار  مع  اتساقها  يف  تكاملها 
التأثري،  ذات  واحلوارض  املدن  هيود  عزل  إىل  سعى  خمطط  بوجود  بالتايل  وإحيائها 
جر التأسيس له يف فاس خالل عرص بني مرين، ونفذ يف مراكش أيام سالطني 
إسامعيل  املوىل  زمن  مكناس  ويف  970هـ/1562-1563م)،  عام  بعد  (ما  السعديني 
سنة 1093هـ/1682م، ثم عمم بأمر من املوىل سليامن يف أربعة مدن متوسطة احلجم 
كان هلا وزهنا اخلاص، إذ شهدت سنة 1222هـ/1807م صدور قرار سلطاين نص عىل 
تأسيس أربعة منها دفعة واحدة، يف العدوتني سال والرباط ويف تطوان والصويرة. 
بذرائع  االستعانة  خالل  من  لألحداث  احلاصل  التبسيط  يف  فيتجىل  التنميط،  وأما 
ذات نربة عالية جتيز رفع الرشعية عن إقامة هيود فاس بني املسلمني، وتقيم احلجة 

58. تطابقت رواية املصادر العربية هلذه األحداث مع ما أوردته املصادر العربية بشأهنا. انظر:
Meyer Kayserling, “Une persécution des juifs à Fez,” Revue des Etudes Juives (1899): 315-317.

دار  (بريوت:  التوفيق  وأمحد  حجي  حممد  حتقيق  والثاين،  عرش  احلادي  القرن  ألهل  املثاين  نرش  القادري،  حممد   .59
الغرب اإلسالمي، 1996)، 193.

60. نفسه، 195.
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عىل انتقاضهم لعقد الذمة اإلطار الفقهي الناظم ببنوده اإلثني عرش الستقرارهم 
عىل  جتارسهم  قبيل  من  وذلک  الكتاب،  أهل  بقية  شأن  ذلک  يف  شأهنم  باملدينة، 
الثاين  إدريس  قرب  حيث  األرشاف  جامع  جتديد  أو  املسلمني،  بنساء  الفاحشة  فعل 
إقامة  جراء  الدنس  من  به  أصابه  مما  حتصينه  يف  والرغبة  وحاميها،  املدينة  مؤسس 
الذي  القرويني  جامع  داخل  املأل  أمام  اخلمر  برشب  جتاهرهم  أو  بجواره،  اليهود 
تقوم عليه مكانة فاس العلمية والدينية.61 لقد وقعت االستعانة باعتامد الذرائع ذاهتا 
يف مراكش، إذ اقرتن نقل هيود مراكش وجتميعهم يف حي مستقل جنويب املدينة، بني 
باب أغامت والقصبة،62 برشوع السلطان السعدي عبد اهللا الغالب يف تشييد جممع 
املواسني الذي ضم، فضال عن جامع األرشاف، املنشآت الالزمة للحياة احلرضية 
مثل املدرسة واخلزانة واحلامم ومسكن اإلمام والكتاب القرآين والسقاية اخلارجية 
الواقعة بمحاذاة صهريج لورد البهائم، إذ يعتقد أن هذا املجمع قد أقيم عىل أرض 
كانت ملقربة هيودية، بدليل ما جاء يف النزهة واالستقصا عن رفض أبرز علامء املدينة 
أداء الصلوات يف جامعه (جامع األرشاف).63 ووقع األمر ذاته يف تطوان بحيثيات 
مماثلة؛ وبحجة احلساسية التي تثريها جماورة اليهود للجامع األعظم بتطوان-حتديدا 
بعد أن بادر املوىل سليامن إىل إصالحه والزيادة فيه-صدر األمر برتحيلهم من أماكن 
كان  للدولة  مملوک  موضع  يف  تشييده  تقرر  الذي  املالح  إىل  البلد  بحومة  سكناهم 
السالوي  الدكايل  عيل  بن  حممد  اإلخباري  فيقدم  سال،  يف  أما  الرياض.64  يسمى 
تربيرا أكثر دقة ومبارشة، مفاده أن املسلمني ”سئموا جماورهتم وخمالطتهم مع خمالفة 
الدين والطباع وعفونة اليهود وما جبلوا عليه من كراهية اإلسالم واملسلمني،“65 
فوضعوا خطة حمكمة للضغط عىل املوىل سليامن ومحله عىل الرضوخ ملطلبهم الرامي 

61.  اخلملييش، ”بناء املالحات باملغرب،“ 121.
62. يف موضع سوق كان تباع به فيه اخليول، ويسمى رحبة اخليل.

Henri Koehler, “La Kasba saadienne,” Hespéris XVII (1940): 5.
البيضاء:  الشاذيل (الدار  العزيز  عبد  حتقيق  احلادي،  القرن  ملوک  أخبار  يف  احلادي  نزهة  اإلفراين،  الصغري  حممد   .63

مطبعة النجاح اجلديدة، 1998)، 110.
64. حممد داود، تاريخ تطوان، ج.3 (تطوان: مطبعة املهدية ، 1962)، 238.

65. حممد بن عيل الدكايل، اإلحتاف الوجيز ”تاريخ العدوتني“ (سال: املكتبة الصبيحية، 1980)، 48 .



Min ḥūmat fandaq al-yahūdi ilā mallāḥ Fās al-jadīd 285

إىل إخراج اليهود من حومة احسني حتديدا، القريبة من املسجد األعظم.66 ويستطرد 
صاحب اإلحتاف يف رشح تفاصيل هذه اخلطة بام ييل: 

 اشرت بأن  بالسكن  هلم  املجاورين  من  احلذاق  بعض  ”فاحتال 
صالة  يف  ورشعوا  العشاء  الناس  صىل  حتى  وتربص،  مخر  قنينة  منهم 
ببابه  القنينة  وكرس   ... القديم  للمالح  املجاور  اجلامع  قصد  الرتاويح، 
وناد: معرش املسلمني، هلموا، انظروا ما يفعله اليهود بمساجدنا من 
إراقة اخلمور وإفساد الصالة علينا. فأعملت البينة بذلک، ورفعت ألمري 

املؤمنني موالنا سليامن.“67 
يف  املفتعلة  الضجة  وأن  خصوصا   ،الشكو هلذه  سليامن  املوىل  استجاب  وقد 
سال تزامنت مع أجواء االحتقان التي سادت الرباط عقب انتشار شائعة باغتصاب 
شاب هيودي المرأة مسلمة، ومن ثم صدر قرار بعزل اليهود يف كلتا املدينتني، تالفيا 

لكل ما من شأنه املسامهة يف استفحال األمر.68
واحلقيقة أنه يف االستعانة هبذه الذرائع ذات النربة العالية إخفاء لرصاع أكثر 
حتجيم  وراء  السعي  جوهره  وكان  فاس،  أسواق  يف  رحاه  دارت  بالواقع،  التصاقا 
 حركة اليهود االقتصادية، وحتديدا نشاطهم التجاري. لقد كشفت الدالئل عن مد
التذمر من هذه الفعالية، حيث ذكر ابن عذاري أن يوسف بن تاشفني ”افرتض (يف 
مائة  فيها  له  اجتمع  طاعته،  مجيع  يف  ثقيلة  فريضة  اليهود  عىل  464هـ/1072م)  سنة 
ألف دينار عرشية ونيف عىل ثالثة عرش ألف دينار،“69 وهو دون شک مبلغ ضخم 
امتعاض  إىل  اإلشارة  لنا  سبقت  وقد  ثرائهم.  فحش  عىل  ودليل  الزمن  ذلک  يف 
حازمة  إجراءات  بعد  انتهت  أن  فتئت  ما  حظوة  من  اليهود  به  متتع  مما  فاس  جتار 

يف  عمل  الذي  العطار  موسى  اليهودي  ملكية  يف  كان  احلي  هذا  يف  قرص  وجود  عن  براون  كينيث  كشف   .66
بالط السلطان املوىل إسامعيل، هو اآلن حاليا مدرسة إبتدائية حتمل اسم الدكايل. كينيث براون، موجز تاريخ سال 

(1000-1800)، ترمجة حممد حبيدة وأنس لعلو (الدار البيضاء: دار النرش األمل، 2001)، 73.  
67. الدكايل، اإلحتاف الوجيز، 48.

68. Joseph Goulven, “Esquisse historique sur les Mellahs de Rabat-Salé,” Bulletin de la Société de 
Géographie commerciale de Paris (1922): 29; Jacques Caillé, La ville de Rabat jusqu’au protectorat 
français (Paris: Éditions Van Oest, 1949), 324.
69. حممد بن عذاري، البيان املغرب يف أخبار أهل األندلس واملغرب، حتقيق ليڤي بروڤنسال و جورج س. كوالن، 

ج.4 (بريوت: دار الثقافة، د.ت)، 23.
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تفسري  يمكن  االقتصادي  التنافس  باب  ومن  حقهم.70  يف  املوحدين  أمراء  اختذها 
التحريض  محلة  أعقاب  يف  ذروهتا  بلغت  متكررة  عنف  أعامل  من  باليهود  حلق  ما 
جتاه  909هـ/1505م)  املغييل (ت.  الكريم  عبد  بن  حممد  الشيخ  شنها  التي  املشهورة 
هيود الصحراء، وخاصة يف توات ونواحيها،71 وهذا فضال عام كابدوه أيضا، وعىل 
إسحاق  ايت  يف  الدالئية  الزاوية  سيطرة  سنوات  امتداد  عىل  سواء  نفسه،  النحو 
عىل  احلرص  باب  ومن  اليزيد.72  املوىل  حكم  سنتي  خالل  أو  املدينة  مقدرات  عىل 
املصالح، يمكن فهم مقاومة هيود فاس لقرار ترحيلهم إىل املالح، إذ فضلت فئات 
عريضة منهم االنسالخ عن دينها األول واعتناق اإلسالم بدال من املجازفة بفقدان 
أن  السياق  هذا  يف  يفوتنا  وال  االقتصادية.  ومزاهيا  األوىل  العمرانية  مكتسباهتم 
نذكر أطوار النزاع الذي اندلع يف فاس لفرتة غري قصرية من تارخيها، حول اعتامر 
واألسواق  اليهودية–للقيسارية  األصول  ”البلديني،“–ذوي  بـ  يسمون  باتوا  من 
الكرب،73 إذ أظهرت الدراسات املهتمة باستجالء خفايا هذا النزاع الدائر بني أبرز 
والبلديني  واألندلسيني  لألرشاف  املتضمنة  املدينة  يف  احلرضية  التشكيلة  مكونات 
واليهود، مد تسرته وراء الدين واألخالق والرشف، بينام تكمن حقيقته العميقة 

يف احلرص عىل قوة النفوذ والرغبة يف اهليمنة االقتصادية.74

70. جاء يف كتاب االستبصار: ” وقد كان تنبه هلم األمر العايل فلبس املرتشون وشوش املشوشون وخوف املفتشون، 
فأرجأ القدر السابق هذا عىل هناية أمد عزهم وابتداء نكستهم إن شاء اهللا وذرهم وهي سنة 571 (املحقق591 ).“ مؤلف 

جمهول، كتاب االستبصار، 202.
71. مل يبق من آثار وجود اليهود بناحية توات إال القليل، انظر يف هذا الصدد: 

Moїse Schwab, “Deux inscriptions hébraïques,” Revue des Etudes Juives (1904), 137. Simonne 
Bakchine-Dumot, “Une inscription tumulaire hébraïque du Touat,” Revue des Etudes Juives (1979): 
144.
72. انظر: عبد العزيز شهرب، ”فتنة هيود تطوان عىل عهد السلطان املوىل اليزيد من خالل املصادر العربانية،“ ضمن 
اهلداية،  ندوة نظمت بتطوان أيام 21-23 أكتوبر 1993، (تطوان: مطبعة  تطوان خالل القرن الثامن عرش 1822-1727، 

.80-73 :(1994
مطابع  بنعلة (الرباط:  ومصطفى  الغرايب  حممد  حتقيق  املضطرين،  وكفاية  املغرتبني  نصيحة  ميارة،  حممد  انظر:   .73

الرباط نت، 2013).
74. أبرزها دراسة گارسيا أرينال مرسديس: 

Mercedes Garcia-Arenal, “Les bildiyyin de Fès, un groupe de néo-musulmans d’origine juive,” 
Studia Islamica 66 (1987): 113-143.
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شكل رقم 2: تصميم مالح فاس اجلديد بعد التغريات التي أحدثت خالل الفرتة العلوية.
املصدر: مفتشية املباين التارخيية واملواقع بفاس.
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 ويتبني مما سلف أن نشأة مالح فاس اجلديد قد تكاملت فيه عنارص الدين 
تقويم  خالل  من  التعمري،  حتديات  جانب  إىل  (السوق)،  واالقتصاد  (اجلامع) 
خطط املدن إثر اتساع نطاق نموها العمراين، ونتيجة استعادهتا لوضعيتها السابقة 
كعاصمة. وإذا كانت ظاهرة املالح قد متخضت من رحم فاس املرينية إىل مراكش 
 السعدية، ثم إىل مكناس حارضة املوىل إسامعيل، فإهنا قد حققت انتشارا أبعد مد
يف ظل املوىل سليامن بعد أن رأ فيها ضامنة أكرب للنجاح يف تدبري عالقات التعايش 
بني املسلمني واليهود داخل بعض مدن املغرب األساسية وقتئذ مثل عدويت الرباط 
وسال وتطوان والصويرة. وأحدثت هذه السياسة التعمريية اجلديدة انقالبا يف حياة 
باملسلمني  االختالط  من  استقرارهم  ونمط  املدن  تلک  أحياء  يف  املقيمني  اليهود 
جمال  يف  حمصورا  العمراين  وجودهم  نطاق  بات  حيث  عنهم،  االنعزال  إىل  سكنيا 
حمدد ال يتجاوز األسوار املحيطة باملالحات. بيد أن القوة الدافعة باملالح من منشئه 
العريب  حميطه  لتشمل  متتد  ومل  األقىص  املغرب  خارج  وهجها  فقدت  بفاس  األول 
اإلسالمي، إذ مل يرتدد يف املصادر التارخيية وال يف الكتابات احلديثة اسم للمالح أو 

ملؤسسة شبيهة به يف باقي بالد املغارب واألندلس أو املرشق.
عمران من وحي عقد الذمة

يقع املالح جنويب فاس اجلديد فوق تل يرشف عىل الواد األعظم أحد روافد 
يفصل  الذي  البوخصيصات  شارع  الرشقي  والشامل  الشامل  من  وحيده  فاس.  واد 
مقربة  اجلنوب  ومن  السامرين،75  حي  من  وأجزاء  امللكي  القرص  أسوار  عن  احلي 
ساحة  الغرب  ومن  بونافع،  وسيدي  النواويل  حيي  الرشق  ومن  احلالية،  اليهود 
العلويني املطلة عىل املدخل الرئيس للقرص امللكي املعروف أيضا بباب املشور. وتبلغ 
مساحة املالح الراهنة حوايل مخس هكتارات، ويشكل جزءا من فاس اجلديد املمتد 

عىل مساحة 95 هكتارا مع احتساب القرص امللكي وملحقاته من مشاور وبساتني.
ويبدأ احلي من أمام باب املالح، ويأخذ اجتاهه عىل نحو شبه مستقيم متبعا 
إىل  يفيض  أن  إىل  تقريبا،  كيلومرت  نصف  طول  عىل  املمتد  الرئيس،  الشارع  مسار 
املقربة اليهودية القديمة (ساحة التجارة وجزء من ساحة العلويني حاليا) املستندة 

75. نسبة إىل باب السامرين أو باب املسامريني. حممد املرشيف، احللل البهية يف ملوک الدولة البهية وعد بعض مفاخرها 
البهية، حتقيق إدربس بوهليلة، ج.2 (الرباط: دار أيب رقراق، 2015)، 200.
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إىل السور املريني املزدوج الغريب الذي مل يتبق منه سو أطالل باب األمر (حلمر).76 
ويقسم هذا الشارع الرئيس احلي إىل شطرين: 

- شطر أول يقع شامل غريب املالح، يتوسطه درب الفوقي الذي يربط بني 
الواسعة  الفخمة  املنازل  من  عددا  هذا  ويضم  والبوخصيصات؛  الرئيس  الشارع 
هيودا  اليهودية  الطائفة  رئيس  منزل  ومثاهلا  اخلارج  إىل  البارزة  الرشفات  ذات 
مانصانو الذي قىض به املوىل الرشيد، حسب ما ورد يف املصادر العربية، أول ليلة 
عىل  الالحق  اليوم  يف  السيطرة  له  فتمت  سنة  1076هـ/1665م،  اجلديد  بفاس  له 
جمموع املدينة،77 ومنزل عائلة بنسمحون الذي استضاف الرحالة شارل دو فوكو 

(Ch. de Foucault)، صيف 1883 عند حلوله بفاس.78
- شطر ثان يقع جنوب غريب املالح، وحتده من جهة اجلنوب املقربة اليهودية 
احلالية، وتنترش بني منازله حمالت حرفية ودكاكني جتارية، فضال عن املجزرة املسامة 

بـ”الگورنة.“
وكان للحي فيام مىض منفذ واحد هو باب املالح املتصل بباب السامرين، أكثر 
أبواب فاس اجلديد نشاطا من جهة اجلنوب. وكام جرت العادة بسائر املالحات، 

فقد وضعت تدابري عديدة حلاميته نذكر منها ما ييل:
- حتصينه بربجني لالستطالع واملراقبة مل يبق هلام أثر حاليا.

جاء  إذ  األمن،  انعدام  عند  والبنادق  بالعيص  املخزن  جيهزه  حرس  نصب   -
يف كتاب التواريخ أن رؤساء اجلامعة اليهودية بفاس التمسوا من سيدي حممد بن 
عبد اهللا (1757-1790) تعيني قائد وقاض لتأمني حيهم. فكان رده كاآليت: ”ال ليس 

كان  وأنه  خصوصا  االستعامرية،  الفرتة  خالل  ملحوظة  تغريات  املالح  شهد  بل  احلد،  هذا  عند  األمر  يقف  مل   .76
املغاربة  اجلنود  ومترد  احلامية  عقد  توقيع  عىل  أسبوعني  مرور  بعد   ،1912 أبريل   19-17 يومي  دموية  ألحداث  مرسحا 
ممتلكات  وهنبت  للقصف  املالح  تعرض  إذ  السالح،  بقوة  أمخدهتا  التي  الفرنسية  القوات  عىل  بفاس  املحيطة  والقبائل 
حجي،  حممد  انظر:  األوضاع،  استقرار  انتظار  يف  امللكي  القرص  حدائق  إىل  بنقلهم  احلفيظ  عبد  املوىل  أمر  الذين  اليهود 
”وثيقتان جديدتان حول مالبسات إبرام معاهدة احلامية،“ ضمن التاريخ والفقه: أعامل مهداة إىل املرحوم حممد املنوين 

(الرباط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2002)، 83-55.
Jacques Hubert, Les journées sanglantes de Fès (Paris: Librairie Chapelot, 1913); Louis Mercier, 

“Souvenirs des massacres de Fez,” France Maroc (1916): 11-17. 
77. أحبار من عائلة ابن دنان، كتاب التواريخ، 42. 

78. روجي لوطورنو، فاس قبل احلامية، 159.
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أرسل  صباحا،  اجلمعة  ويوم  [ساملني].  بيوتكم  إىل  اذهبوا  منه،  خيافون  ما  لليهود 
امللک، سمت جاللته، أربعة قواد حلراسة املدينة [حي اليهود]. وبعد ذلک أرسل 
اشرتط  وقد  اليهود.“79  مع  إنه  ليقول  مسعود  بن  عالل  القائد  مع  قائدا  عرش  إثني 
أن  نفسه  الكتاب  يف  أيضا  وورد  احلرس،  هذا  عىل  اإلنفاق  اليهودية  اجلامعة  عىل 
هيود فاس كانوا ”يعطون حلراس احلومة [املالح] مائة أوقية، ألن أمر السلطان كان 

كذلک.“80 
عن  صدر  تعليقا  الصدد  هذا  يف  ونورد  واإلغالق.  الفتح  مواقيت  حتديد   -

روجي لوطورنو يف شأن هذا اإلجراء اجلاري به العمل بفاس قبل احلامية الفرنسية: 
يف  يفتحه  كان  هيودي  إىل  مفتاحه  ويسلم  الباب  هذا  يغلق  كان  الليل  حلول  ”عند 

الفجر عندما يأيت احلراس املسلمون.“81
جيب  ال  اجلديد  فاس  مالح  لباب  األمني  الدور  عن  احلديث  يف  إسهابنا  إن 
العادة  جرت  إذ  إليه،  أسندت  أو  هبا  اضطلع   أخر وظائف  ذكر  عن  يُغفلنا  أن 
أهل  باعتبارهم  فيه  القاطنني  عىل  الواجبة  اجلزية  استخالص  عند  أبوابه  بإغالق 
احلاج  يس  ”جاء  1116هـ/1704م:  سنة  يف  أن  التواريخ  كتاب  يف  ورد  وقد  ذمة.82 
املالح  أبواب  فأقفل  اجلزية.  جلمع  مازط  بن  عالل  يس  ومعه  جسوس  مسعود 
(بفاس اجلديد)، وقبض عىل كل الطائفة حتى تقدم اجلزية يف نفس اليوم.“83 كام 
كان لوجود الباب دوره الفاعل يف إمكانية التحكم يف قيمة العقارات، بحكم أن 

79. أحبار من عائلة ابن دنان، كتاب التواريخ، 73.
80. نفسه، 20.

81. لوطورنو، فاس قبل احلامية، 394.
بناء  ويف  باملارستانات  العناية  يف  يذهب  عهده كان  عىل  اجلزية  رصف  أن  السنية  الذخرية  يف  زرع  أيب  ابن  ذكر   .82
املدارس. ومما يذكر أيضا أن مجع اجلزية شكل يف بعض احلاالت ريعا استفاد منه وجهاء املخزن وأعيانه، فقد أورد عبد 
هيود  عىل  الواجبة  للجزية  النظر  إسناد  عىل  نص  اسامعيل  للموىل  ظهري  من  نسخة  اللطيف  املنزع  يف  زيدان  بن  الرمحن 
مكناس إىل طبيبه اخلاص عبد الوهاب بن أمحد أدراق (ت. 1159هـ/1746م)، هذا مقتطف منه: ” كتابنا هذا أسامه اهللا 
وأعز أمره بيد خديمنا الفقيه األجل احلكيم األنبل السيد عبد الوهاب ابن الفقيه النزيه احلكيم الوجيه السيد أمحد أدراق 
يتعرف منه بحول اهللا وقوته أننا أنعمنا عليه بعاملة اجلزية الواجبة عىل أهل الذمة القاطنني بمالح مكناسة حرسها اهللا 
وزدنا له يف ... إعانة له عىل ما هو بصدده من مالزمتنا وخدمة جنابنا العايل باهللا عىل مقتىض حكمته ورشيف صنعته 
إنعاما تاما والواقف عليه يعمل به والسالم، يف الرابع من صفر اخلري عام سبعة وثالثني ومائة وألف (1725م)؛“ ابن أيب 
زرع، الذخرية، 162؛ عبد الرمحن بن زيدان، املنزع اللطيف يف مفاخر املوىل إسامعيل، حتقيق عبد اهلادي التازي (الدار 

البيضاء: مطبعة إديال، 1993)، 87.
83. أحبار من عائلة ابن دنان، كتاب التواريخ، 60.



Min ḥūmat fandaq al-yahūdi ilā mallāḥ Fās al-jadīd 291

املدينة  أحياء  باقي  من  جعلت  املالح  اقتصاد  عىل  احلرفية  واملهن  التجارة  هيمنة 
وحوماهتا املمون والزبون يف اآلن نفسه، ومن ثم كلام اقرتبت مواقع العقارات من 
اعتامد  من  قياسها  وحدة  كذلک  وانتقلت  أسعارها،  وارتفعت  إال  املالح  مدخل 
املرت املربع إىل الشرب. ومن هنا يمكن تقدير مد قيمة قيسارية الذهب التي تؤثث 

الفضاء املحيط بباب املالح.84 
توفري  إىل  الرامية  العالية  احليطان  مسألة  تتجاوز  فإهنا  األسوار،  خيص  وفيام 
واقع  يف  لتصبح  عنهم،  اخلارجية  األخطار  وصد  هيودية  لساكنة  واألمن  احلامية 
 الكرب للغايات  ماديا  وجتسيدا  بل  حميطه،  مع  للحي  متاس  خط  عن  عبارة  األمر 
التي أحدث املالح من أجلها، والقايض بتخصيص حيِّز جمايل يف فاس ينفرد اليهود 
بسكناه دون سواهم، ويمتعهم بحرية تدبري شؤوهنم بعيدا عن أعني الرقابة، وبعيدا 
بمامرسات  فئاهتا  بعض  صدور  ضاقت  ربام  التي  املسلمة  الغالبية  تدخالت  عن 
يف  والنفخ  األسواق،  يف  وبيعه  اخلمر  برشب  اجلهر  قبيل  من  مستهجنة،  تعتربها 
باألعياد  الشوارع  يف  واالحتفال  وهنايته،  السبت  توقيت  بداية  عن  إعالنا  األبواق 
واالبتهاالت.  بالرتانيم  الصادحة  لألصوات  رفع  من  يصاحبها  ما  مع  الدينية 
أحبار  كبار  أحد  طوليدانو،  يوسف  بن  احلبيب  الريب  جواب  قراءة  يمكن  وهكذا 
اليهود خالل القرن الثامن عرش، عن استفسار طرح عليه يف شأن املغز من أسوار 
يمكننا  عليه،  وبناء  واملدنس.“85  املقدس  بني  احلد  ”إهنا  كالتايل:  رده  فجاء  املالح، 
من  الغاية  بشأن  والصولة  العز  يف  زيدان  بن  الرمحن  عبد  سطره  مما  املعنى  إدراک 

إحداث املالحات بكربيات حوارض املغرب: 
اصطدام  يتفادون  كيف  عرفوا  وساداته  املغرب  ”فملوک 
املسلمني مع اليهود وجينبوهنم الوقوع يف مشاكل معهم، ويتالفون سوء 
تفاهم يقع بني مواطنني يقلل من راحة الدولة، ويسبب قالقل تفيض 

84. يشار هنا أن باب املالح مل يعد يف الوقت الراهن يؤدي األدوار املنوطة به، وهذا ليس أمرا طارئا، فقد تغري الوضع 
جذريا منذ أن قررت سلطات احلامية الفرنسية فتح منفذين يف السور املريني املزدوج، باإلضافة إىل أعامل التطوير التي 

طالت منطقة البوخصيصات عرب فتح طريق معبد للسيارات. 
Susan Gilson Miller, “The Mellah of Fez: Reflections on the Spatial Turn in Moroccan Jewish 

History,” in Jewish Topographies; Visions of Space, Traditions of Place. Julia Brauch, Anna Lipphardt 
and Alexandra Nocke ed. (London: Ashgate, 2008), 103-105.

85. Joseph Toledano, L’esprit du Mellah (Jérusalem: Éditions Ramstel, 1986), 4.
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إىل ما ال حتمد عقباه، فرضبوا بينهم سورا وبنوا لليهود من خلفه مالحا 
يأوهيم مستقلني مطمئنني إىل حياهتم وتقاليدهم وأمواهلم وأنفسهم.“86
ويوجد تفصيل ثان كان له بالغ األثر عىل املسار الذي اتبعه العمران بمالح فاس 
اجلديد، ويتعلق األمر بتثبيت األسوار ألراضيه وحيلولتها دون حدوث أي تغيري يف 
مساحته، ألهنا وقفت حاجزا أمام كل حماولة إلحداث توسع أفقي يتيح استيعاب 
مما  الديموغرايف،  والنمو  اهلجرات  تالحق  عن  الناجم  السكاين  التكاثر  من  مزيد 
حتم اختيار االمتداد العمودي بكل ما صاحبه من بروز وانتشار لعنارص معامرية 
نوافذ  من  واإلضاءة،  التهوية  إىل  القائمة  البنايات  حاجيات  لتلبية  رضورية  كانت 
خشبية مطلة عىل الشوارع ورشفات امتدت بامتداد الواجهات األمامية للمنازل. 
فرضت  إذ  املطلوبة؛  احللول  مجيع  يوفر  مل  العمودي  العمراين  التوسع  هذا  أن  بيد 
احلاجة إىل البناء، من جهة أوىل، نقض األسوار أو حتويل أماكنها بغية ضم أرايض 
إضافية إىل مساحة املالح األصلية. وحدث ذلک عند بداية العهد العلوي، إذ ترتبت 
عن استيالء املوىل الرشيد عىل الزاوية الدالئية اليت إسحاق سنة 1084هـ/1668م 
وإصدار أمره بإخالء مبانيها وطمس معاملها،87 أمور كثرية هيمنا من بينها وصول 
أفواج كبرية من سكاهنا اليهود إىل مالح فاس اجلديد. وقد أرخ أحد أحبار عائلة 
إىل  هنا،  إىل  الطائفة  كل  ”وأتت  بقوله:  النزوح  هلذا  دنان،  بن  شاؤول  دنان،  ابن 
ابنه  وقدم  اخلليقة.“88  لبدء   5428 سنة  من  الرحيم  آب  شهر  يف  ذلک  وكان  فاس، 
السموأل معلومات دقيقة عن عدد هؤالء النازحني، إذ أرفق نص والده بالتعليق 
بعل  ثالثمئة  قرابة  من  مكونة  الزاوية  عىل  وردت  التي  الطائفة  ”وكانت  التايل: 
بيت.“89 والواضح أن احليز املخصص وقتئذ قد عجز عن استيعاب هذا الفائض 
املزدوج  املريني  السور  خارج  التوسع  عرب  عليه  الضغط  ختفيف  حتم  مما  السكاين، 
الذي كان حييط باحلي اليهودي من جهة اجلنوب. ولعل أكرب دليل عىل ذلک موقع 

بيعتني بارزتني باحلي:

86. عبد الرمحن بن زيدان، العز والصولة يف معامل نظم الدولة، ج. 2 (الرباط: املطبعة امللكية، 1962)، 132.
87. حممد حجي، الزاوية الدالئية ودورها الديني والعلمي والسيايس (الدار البيضاء: مطبعة النجاح اجلديدة، 1988)، 

.254-252
88. أحبار من عائلة ابن دنان، كتاب التواريخ،   43.

89. نفسه. 
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- صالة شلومو بن دنان املستندة إىل جزء من هذا السور من اجلهة اخللفية 
والتي ينسب بناؤها يف سنة 1091هـ/1680م إىل أحد أعيان هيود فاس املدعو ميمون 

بوسيدان، قيل إن أصله من الزاوية الدالئية آليت إسحاق.
جزء  إىل  الرشقي  اجلنوب  جهة  من   األخر هي  املستندة  الفاسيني  صالة   -
من السور املريني، بل يشغل جزء منها أحد أبراج حراسته الذي ارتفعت البنايات 

السكنية حوله نتيجة المتداد مساحة احلي يف اجتاه اجلنوب الرشقي.

صورة رقم 1: صالة شلومو بن دنان من الداخل، حيث يشكل اهليكل حمور قاعة الصالة.
باقي  متدد  عرب  املالح  أرايض  بقضم  األسوار  تسمح  مل   ،أخر جهة  ومن 
حومات فاس اجلديد يف اجتاهها، ما عدا يف حالة تؤرخ بعهد املوىل اليزيد، وتتصل 
بقراره القايض بإفراغ احلي من اليهود وترحيلهم قرسا إىل قصبة الرشاردة. وجاء 
يف كتاب حياس فاس أن املساحة احلالية للمالح تعود إىل هذا العهد، وأهنا ال متثل 
بناؤها بغية  وأعيد  اهندمت أسواره  الذي  احلي  مساحة  األمر سو ربع  حقيقة  يف 
اقتطاع أرايض شاسعة حتولت إىل بساتني وحدائق.90 ومن أجل ذلک كله، أولت 
األسوار  لرتميم  الكافية  األموال  بتأمني  اخلاصة  عنايتها  بفاس  اليهودية  اجلامعة 

90. سامح، حياس فاس، 172.
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أحبار  أحد  رواه  ما  ذلک  يف  وحجتنا  األمر.  لزم  متى  وإصالحها  بحيها  املحيطة 
منها،  أجزاء  هدم  بعد  نفقتهم  عىل  األسوار  برتميم  تكفلها،  حول  دنان  ابن  عائلة 
يف  العيد  بعد  ”ورشعنا  ييل:  ما  كتب  إذ  أعاله،  إليه  املشار  اليزيد  املوىل  حكم  زمن 
السواري  نبتاع  املهدمة،  األماكن  نغلق  (املالح)،  باملدينة  حدثت  التي  الثغور  بناء 

واأللواح واألبواب.“91
وترد يف املصادر التارخيية إشارات عديدة عن دور العبادة املبنية باحلي، فنجد 
وقتا  أمىض  قد  وكان   ،(Nicolas Clénard) كلينار نيكوال  البلجيكي  القسيس  عند 
أربعة  عددهم  البالغ  املدينة  هيود  أن  947هـ/1540م،  سنة  من  ابتداء  بفاس  طويال 
أحبار  مدونات  حفظت  كام  بيعات.92  وتسعة  ثامنية  بني  ما  يمتلكون  نسمة  آالف 

فاس ذكرها ملجموعة من البيع: 
- بيعة بنيامني ناهون حتقق وجودها سنة 992هـ/1584م.93

- بيعة احلرب يوسف املوسنينو حتقق وجودها سنة 1021هـ/1612م.94
سنة  وجودها  حتقق   الكرب بالبيعة  أيضا  املعروفة  ربوح  بن  سعديا  بيعة   -

1021هـ/1612م.95

- بيعة حماذية لباب املالح حتقق وجودها سنة 1025هـ/1616م.96
الزاوية  هيمنة  لفرتة  املوافقة  1056هـ/1616م  سنة  وجودها  حتقق  بيع  ثامنية   -
التوراة  تلمود  وبيعة  التازي  ببيعة  تباعا  األمر  ويتعلق  فاس،  مدينة  عىل  الدالئية 
التوباشيم  وبيعة  رويت  يعقوب  وبيعة  ربوح  سعدية  وبيعة  ابزرديل  إسحاق  وبيعة 

وبيعة املغوراشيم وبيعة حاييم عوزييل.97 

91. أحبار من عائلة ابن دنان، كتاب التواريخ،   91.
92. Roger Le Tourneau, “Notes sur  les lettres latines de Nicolas Clénard relatant son séjour au 

royaume de Fès 1540-1541,” Hespéris XIX (1934): 52.
93. أحبار من عائلة ابن دنان، كتاب التواريخ، 15.

94. نفسه، 21.
95. نفسه.

96. نفسه، 32.
97. نفسه، 37-34.
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- أربعة عرش بيعة وقع تشييدها إثر عودة اليهود من منفاهم القرسي بقصبة 
وصالة  الفاسيني  بصالة  األمر  ويتعلق  اليزيد،  املوىل  حكم  سنتي  خالل  الرشاردة 
الريب  وصالة  العباد  وصالة  دبدو،  مدينة  من  النازحني  اليهود  إىل  نسبة  الدبادبة، 
يعقوب الكوهن وصالة احلاخام (صالة الريب إلياهو الرسفايت) وصالة الريب عبو 
وصالة شمعون الباز (صالة الصاباط) وصالة الريب عامنويل وصالة الريب إلياهو 
يعبيتز)  يعقوب أبنسور (صالة  الريب  وصالة  مونسينكو)  هارون  الرسفايت (صالة 
الريب  (صالة  السوق  وصالة  عطار  بن  هيودا  الريب  وصالة  ميمون  الريب  وصالة 

مطاتيا رسيرو).98
دور  عىل  فاس  هيود  أطلقها  التي  األسامء  مدلول  إىل  هنا  اإلشارة   وجتدر 
”الصالوات،“ وهي  ومجعها  ”الصال“  بـ  تسميتها  عىل  العادة  جرت  إذ  عبادهتم، 
كلمة املقصود منها املكان الذي تقام فيه طقوس العبادة. كام شاع يف املصادر العربية 
والكنيس  والبيعة  اليهود  وجامع  والشنوغة  الكبري  كالبيت  رديفة  كلامت  استعامل 
الصلوات  أموا  الذين  األحبار  إىل  إما  انتساهبا  أيضا  الشائع  ومن  (اهلكنست). 
الروافد التي  إىل  وإما  عليها،  اإلنفاق  أو  ببنائها  تكفلوا  ممن  األعيان  إىل  وإما  هبا، 
 هتا االجتامعية التشكيلة البرشية للحي. إن أمهية هذه التسميات تتعد امَ طبعت بسِ
دالالهتا الطوبونيمية الرصفة إىل بعد آخر يتمثل يف الوضعية العقارية املعقدة لبيع 

فاس، واملغرب عموما، بحكم انقسامها إىل صنفني:
نسل  إىل  حيازهتا  آلت  ثم  اليهودية  للجامعة  ملكا  األصل  يف  كانت  بيع   -
عىل  مجاعية  بيعة  وجود  لدينا  تأكد  وقد  خدمتها.  عىل  قاموا  ممن  األوائل  األحبار 

األقل هناية القرن التاسع عرش بفاس.99 
- بيع خاصة احتضنتها مساكن املالح وأفرزها تعدد الروافد البرشية املستقرة 
من  الرغم  عىل  والثقايف،100  االقتصادي  املستويني  عىل  وتنامي التوترات بينها  به، 
لسلطتهم  إضعافا  تكاثرها  يف  رأوا  ممن  بفاس  اليهودية  اجلامعة  رؤساء  اعرتاضات 
وتقليصا لعدد املرتددين عىل البيعة العمومية، وسببا يف التقليل من مواردها املالية. 

98. سامح، حياس فاس، 166-165.
99. Shlomo Deshen, Les gens du Mellah, traduit par Janine Gdalia (Paris: Éditions Albin Michel, 1991), 
156-157.

100. نفسه، 88.
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ولعل أحسن مثال عىل هذا االعرتاض هو ما جاء يف حمتو القرار الصادر بفاس 
بيعة  والقايض بمنع بناء أي  1132هـ/1720م،  سنة  اليهودية  جملس مجاعتها  باسم 

خاصة دون احلصول عىل ترخيص بذلک.101
السكنية  املباين  مع  فاس  بيع  أكثر  متاهي  إدراک  يف  املعطى  هذا  ويسهم   
باملالح  منزل  أي  فبإمكان  طوابقها،  ألحد  أو  غرفها   إلحد جلها  واستغالل 
هو  األمر  يتطلبه  ما  وكل  اجلامعية،  للصالة  مكان  إىل  املبدأ  حيث  من  يتحول  أن 
فوق)  فام  سنة  األقل (13  عىل  بالغني  أشخاص  عرشة  حضور  أي  النصاب،  توفر 
بعناية  حتفظ  حيث  للقدس،  املستقبل  ”اهليكل“  حول  يتمحور  مغلق  فضاء  داخل 
إليها  للصعود  املصلون  يتناوب  التي  الوعظ  منصة  و”طبا(ه)“  التوراة،  لفافات 
جذب  عند  نقف  مل  إذا  ناقصا  يظل  قد  التامهي  هلذا  فهمنا  أن  بيد  بالتالوة.  للقيام 
وشعائر  طقوس  من  هبا  يقام  ما  باعتبار  للمالح،  اخلارجي  املحيط  الهتامم  البيع 
مارسه  الذي  الضغط  وباعتبار  جهة،  من  وثقافية  اجتامعية  أدوار  من  هبا  يناط  وما 
هدمها،  موجبات  وحتديد  بل  ترميمها  أو  بنائها  تقنني  بغية  ثانية  جهة  من  الفقهاء 
حسب  أمرها  يف  للتقرير  لليهود  الغارب  عىل  احلبل  ترک  جتنب  عىل  احلرص  مع 
إحكام  إبان  املدينة  مالح  عن  نزعت  الرشعية  أن  التواريخ  كتاب  يف  جاء  إرادهتم. 
بوبكر.  للقائد  األمر  ”الويل  (سلم)  أن  بعد  فاس:  عىل  سيطرهتا  الدالئية  الزاوية 
أيلول  شهر  من  عرش  اخلامس  يوم  اخلليقة (1056هـ/1646م)،  لبدء   5413 سنة  ويف 
هدم،  أيلول  من  عرش  الثامن  ويوم  باملالح...  التي  البيع  بتحطيم  يأمره  له  أرسل 
ويوم  [األصليني].  التوشابيم  بيعة  الكبري،  البيت  والعظيمة  الكثرية  ذنوبنا  بسبب 
الثالث والعرشين من أيلول هدمت بيعة امليگوراشيم [املهجرين]“.102 وقد جاء فيه 
أيضا أن اهلدم والتدنيس قد ناال من ستة بيع هي بيعة ابن دنان وبيعة التازي وبيعة 
التلمود التوراة وبيعة إسحاق أبزرديل وبيعة حاييم عوزييل.103 ويبدو كام يستشف 
من مرثية داود هارون بنحساين أن األمر قد تكرر خالل سنتي حكم املوىل اليزيد، 

101. نفسه، 166.
102. أحبار من عائلة ابن دنان، كتاب التواريخ، 34 .

103. نفسه، 37-36.
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إذ عرب الشاعر اليهودي عن مرارته من استهداف البيع بالنهب والتدنيس، بل ومن 
حتويل بعض بناياهتا أحيانا إىل إسطبالت.104

صورة رقم 2: امليعارة البديلة التي خصصها املوىل احلسن ليهود فاس بعد مصادرة أرايض مقربهتم 
األصلية املرشفة عىل القرص امللكي.

وفيام يتعلق باملرافق العمومية، مكنتنا التحريات امليدانية التي قمنا هبا يف مالح 
فاس اجلديد من استنتاج غياب احلاممات عن الئحة املرافق النشيطة يف خدمة ساكنته، 
اإلسالمي،  الفقه  لضوابط  احلي  عمران  خضوع   مد عىل  حجة  يقدم  غياب  وهو 
أحال  أن  بعد  1252هـ/1836-1837م،  سنة  أثري  الذي  الصاخب  النقاش  مع  ويتسق 
املدينة  هيود  إليه  رفعه  طلبا  الفقهاء  عىل   (1859-1822) هشام  بن  الرمحن  عبد  املوىل 
النقاش  هذا  من  يستشف  ما  إن  بمالحهم.  محام  إحداث  من  متكينهم  فيه  يلتمسون 
الوارد ذكره يف صفحات اإلعالم بمن حل بمراكش وأغامت من األعالم، لصاحبه 

القايض عباس بن ابراهيم،105 اختالف الفقهاء حول رأيني:

104. David Kaufman, “Une élégie de David b. Aron Ibn Hossein sur les souffrances des juifs du 
Maroc en 1790,”  Revue des Etudes Juives (1898): 122.
105. عباس بن ابراهيم السماليل، اإلعالم بمن حل بمراكش وأغامت من األعالم، مراجعة عبد الوهاب بن منصور، 

ج. 6 (الرباط: املطبعة امللكية، 2001)، 263-256.
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اهلاشمي  بن  العريب  حممد  الفقيه  به  انفرد  رأي  وهو  باجلواز،  القول   -
 الزرهوين، قايض صفرو ثم فاس إىل غاية سنة 1247هـ/1831م، والذي أصدر فتو
أيد بموجبها إرادة اإلحداث، حمتجا بأن األصل يف األشياء اإلباحة ما مل يرد نص 
رضوريات  من  العمومي  الفرن  حكم  يف  احلامم  وبأن  حتريمها،  يف  رصيح  صحيح 
هلم  السامح  مقابل  بنائه  من  اليهود  منع  التناقض  باب  من  وأن  احلرضية،  احلياة 

بإحداث دور العبادة ومعارص صنع اخلمر.106
اهللا  عبد  بن  اهلادي  عبد  بوضوح  عنه  عرب  رأي  وهو  اجلواز،  بعدم  القول   -
التهامي احلسني، قايض املدينة يف هذا العهد،107 إذ جعل من منح اليهود حق إحداث 
وخمالفة  املسلمني،  بني  الستقرارهم  الناظم  الذمة  عقد  عىل  خروجا  حيهم  يف  محام 
للذلة واملسكنة الواجب رضهبام عليهم، يف إحالة مبارشة عىل معيار الصغار، أحد 
املعايري الثالثة املؤطرة عند الفقهاء الستقرار أهل الذمة بدار اإلسالم ووضعية دور 
عبادهتم. وعىل الرغم من إقرار القايض بإحجام املرجعيات املالكية عن اإلفتاء يف 
هذه املسألة، وبعجزه بالتايل عن اإلتيان بسند فقهي لتزكية رأيه، فقد أعمل القياس 
الذمة  أهل  تشبه  مستصدروها  أدان   الفتاو من  بسلسلة  االحتجاج  يف  وأسهب 
الثياب  وارتداء  بالبنيان  العبادة  ودور  املنازل  تعلية  عليهم  وأنكروا  باملسلمني، 

الرفيعة وارتياد املطايا النبيلة.108
النازلة،  يف  استفتاؤهم  وقع  ممن  فاس  فقهاء  مجيع  املدينة  قايض  ساند  وقد 
وهم عبد الواحد بن أمحد التاودي بن سودة وأمحد املرنييس وموالي عبد السالم 
بوغالب وحممد الشفشاوين احلسني وبدر الدين الرشيف احلسني وحممد السنويس 
وعبد القادر بن أمحد الكوهن وسيدي حممد بن عبد الرمحن. وتعميام للفائدة اخرتنا 

الوقوف عند اثنني منهم:
106. Paul Paquinon, “Quelques documents sur la condition des juifs au Maroc,” Revue du Monde 

Musulman 9 (1909): 116-118.
املشهورين  املغاربة  الفقهاء  من  1272هـ/1855م)،  (ت.  العلوي  احلسني  التهامي  اهللا  عبد  بن  اهلادي  عبد   .107
يف عرصه، أخذ عن جمموعة من شيوخ فاس، وتعاطى لإلفتاء، كام توىل منصب القضاء بسجلامسة ونواحيها وتوىل قضاء  
عزل  بعد  (1247هـ/1831م)   سنة  ثانية  مرة  وتواله  وعزل،  (1240هـ/1884م)،  سنة  األوىل  املرة  مرتني:  بفاس  اجلامعة 
الفقيه التسويل، وبقي فيه إىل أن مات، وقد كان من املقربني لد السلطان، خصوصا وأنه صاهره بابنته، كام  كان من بني 
الفقهاء الذين أفتوا بعدم قبول السلطان املغريب لبيعة أهل تلمسان بعد احتالل اجلزائر، حممد بن جعفر الكتاين، سلوة 

األنفاس،  ج.1، 118-117.
108. Paquinon, “Quelques documents,” 116-128.
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يرتدد  ال  الذي  1284هـ/1867م)  الكوهن (ت.  أمحد  بن  القادر  عبد  الفقيه   -
هذه  اقتحام  يكشف  مما  بفاس،  البلديني  عنارص  ضمن  عائلته  إدراج  يف  املؤرخون 
بأسامء  فاس  مدينة  وتزويدها  الدينية،  السلطة  جمال  اليهودية  األصول  ذات  الفئة 
وازنة يف ميادين العلم الرشعي والنسک والعبادة، وذلک عىل الرغم من النعوتات 
القدحية التي الحقتها، من قبيل اإلسالميني واملهاجرين وحديثي العهد باإلسالم. 
ويف هذا الصدد، ال يسعنا إال أن نذكر بأحد أكثر هذه األسامء شيوعا، وهو الفقيه 
عبد السالم جسوس الذي عارض متليک العبيد وإدماجهم يف جيش البخاري، مما 
جر عليه نقمة املوىل إسامعيل الذي صادر أمالكه وحبسه إىل أن هلک يف السجن 

سنة 1121هـ/1709م. 
ن استدالله تفصيال يسرتعي  - الفقيه سيدي حممد بن عبد الرمحن الذي ضمَّ
االنتباه ويعرب عن عدم إملام جزء من النخبة العاملة بفاس، خالل القرن التاسع عرش، 
بتفاصيل عن أساسيات عيش هيود مدينتهم وديانتهم. لقد أشار خطأ يف فتواه إىل 
يلزمهم  ما  وجود  عدم  دام  ما  لليهود  كامليات  حمض  يكون  أن  يعدو  ال  احلامم  أن 
باالغتسال يف ديانتهم حتى بعد مبارشهتم النساء.109 واحلقيقة أن ”امليكڤي،“ احلامم 
الطقويس البارد، فرض نفسه ضمن رقعة األحياء اليهودية كمرفق أوجبته شعائر 
التطهر من النجاسة تطبيقا ملا تنص عليها الرشيعة اليهودية،110 واألدوار املنوطة به 
التي جتسدها طقوس اعتناق الديانة اليهودية واالستعداد للسبت والصوم يف األعياد 
الدينية، وعادات التحضري للزفاف واغتسال النساء بعد احليض والنفاس.111 وملزيد 
من التأكيد، نضيف نصا تارخييا كتب بفاس زمن املوىل اليزيد، يكشف عن األمهية 
التي يوليها اليهود هلذه املامرسة ذات الصبغة الدينية. إذ جاء يف كتاب التواريخ بقلم 
أحد أحبار عائلة بن دنان ممن عايش معاناة أبناء طائفته يف منفاهم بقصبة الرشاردة 

ما ييل: 
109. نفسه، 116-115. 

110. كان امليكڤي ملكية خاصة ال دخل للجامعة اليهودية يف عائداته.

Deshen, Les gens du Mellah, 221.
111. حتى يكون احلامم رشعيا، جيب أن حيتوي عىل ماء يكفي لتغطية جسـد امـرأة متوسـطة احلجم، وجيب أن يأيت 

املاء من عني أو واد، وال يبيح الرشع لليهود السكنى يف مكان ال يوجد فيه محام طقويس.
Haïm Zafrani, Deux mille ans de vie juive au Maroc (Paris: Eddif, 1998), 221.



Hicham Rguig300

اللوايت  النساء،  ”طيبة“  [الغطس]  مصيبة  عن  أقول  ”وماذا 
النساء  لرؤية  جيتمعون  املسلمون  وكان  النهر،  يف  للغطس  يذهبن  كن 
وبنيت  املتطوعني]  [بعض  ومجعت  قمت  هذا  رأيت  وملا  عاريات، 
وكن  املاء،  بنقل  نقوم  كنا  املاء،  قل  وملا  املطر  بامء  يمأل  للامء  صهرجيا 

يغتسلن به.“112 
بدرب  باردين  طقوسيني  محامني  وجود  من  لوطورنو  روجيه  حتقق  وقد 
أن  غري  الراهن.113  الوقت  يف  موقعهام  حتديد  يصعب  اجلديد  فاس  بمالح  الفوقي 
اجلدار  بمحاذاة  ”ميكڤي“  عىل   1997 سنة  يف  العثور  هو  لالنتباه  املثري  االكتشاف 
الرشقي لبيعة شلومو بن دنان بمالح فاس، إذ كشفت احلفريات التي واكبت أعامل 
ترميم البناية املحتضنة للبيعة عن وجود قبو، أسفل منصة الوعظ، يؤدي عرب اثني 
مما  أريض،  حتت   جمر عرب  املاء  يصله  الشكل  مربع  صغري  حوض  إىل  درجا  عرش 

حيمل عىل االعتقاد باستغالله كحامم طقويس بارد. 
خارج  الزرهوين  الفقيه  تغريد  أثار  فقد  األحداث،  تطور  إىل   وبالعودة 
التسويل  السالم  عبد  بن  عيل  القايض  طليعتهم  ويف  فاس،  فقهاء  نقمة  الرسب 
التعقيب  يف  يرتدد  مل  والذي  القرار،114  دوائر  من  القريب  1258هـ/1842م)،  (ت. 
عليه بأسلوب الذع، متهام إياه باجلهل واحلمق، ووصف فتواه بأهنا متهافتة وخمالفة 
مجلة وتفصيال لألسس الرشعية الثابتة واألدلة الفقهية الضابطة.115 ومل يقف األمر 
عند هذا احلد، بل جتاوزه إىل إبعاد الفقيه الزرهوين إىل الصويرة، حيث قىض فيها 
آخر أيام حياته.116 أما مرشوع احلامم موضوع النازلة، فقد احتكم السلطان يف هناية 
املطاف إىل تفعيل املوقف اجلامعي املناوئ إلنشائه. ثم جدد هيود فاس مسعاهم سنة 
1898 لد املوىل عبد العزيز لكن دون جدو، وهي النتيجة ذاهتا التي لقيها، قبل 

ذلک يف سنة 1865 طلب مماثل تقدم به أحد أثرياء هيود الصويرة بمساندة من قنصل 
فرنسا املعتمد باملدينة.117

112. أحبار من عائلة ابن دنان، كتاب التواريخ، 92.
113. لوطورنو، فاس قبل احلامية، 273.

كلف  كام  ذلک،  طالبني  وفدوا  ملا  اجلزائر  أهل  بيعة  قبول  فيه  أجاز  التي  فتواه  هشام  بن  الرمحن  عبد  املوىل  تبنى   .114
باإلجابة عن األسئلة التي بعثها األمري عبد القادر اجلزائري، داود، تاريخ تطوان، ج.2، 233. 

115. Paquinon, “Quelques documents,” 118-119. 
116. ابن إبراهيم، اإلعالم بمن حل بمراكش، ج.6، 260.

117. مينة املغاري، مدينة موگادور السويرة: دراسة تارخيية وأثرية (الرباط: دار أيب رقراق، 2006)، 327.
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وتقع امليعارة، أي املقربة، داخل أسوار فاس اجلديد يف اجلهة اجلنوبية الرشقية 
منها، لكن احلرص كان شديدا عىل إحاطتها بفاصل جداري يعزهلا عن دور املالح 
السكنية. وتتوفر اجلامعة اليهودية بفاس عىل مقربة إضافية خارج باب الگيسة يدفن 
فيها من قىض نحبه خارج املالح حتى ولو كان من بني املقيمني فيه. والراجح أن 
األوبئة  تفيش  وجتنب  اليهود،  بأحياء  الصحية  السالمة  ضامن  هي  ذلک  من  الغاية 
مناسبات  يف  منهم  كبرية  بأعداد  فتكت  وأهنا  خاصة  ظهرانيهم،  بني  واألمراض 

كثرية.118 
وملا بدت املقربة عند أتباع الديانة اليهودية بأهنا حاجة ماسة ال يستقيم عيشهم 
بمدينة من املدن دون تلبيتها،119 فال عجب إذا ما أثار املس بحرمتها امتعاض هيود 
فاس وشعورهم بالغبن واهلوان. وقد أجاد التعبري عن هذا اإلحساس أحد األحبار 
من عائلة ابن دنان، عارص واقعة اعتداء جنود املوىل اليزيد عىل ميعارة فاس حيث 
بناء  يف  القبور  عىل  التي  وحجارهتا  رملها  ”ليستعمل  اليهودية  املقربة  بحفر  أمروا 

جامع وصومعة يف املالح،“ 120 إذ كتب ما ييل: 
يقني والفضالء وأعيننا  ”ونبشوا ما ال يمكن عده من قبور الصدِّ
قائد  مع  شهر  وكل  يوما)  عرش  (مخسة  سبتني  كل  نذهب  كنا  تنظر. 
القصبة إىل املقربة، وكنا نجمع العظام واجلامجم وأيدي وأرجل املوتى 
املبعثرة... وأعددنا حفرة كبرية يف املكان املعروف بالگيسة ودفنا تلک 
العظام هناک... وعدنا من املقربة املذكورة إىل القصبة، وأحيينا حدادا 

كبريا وبكينا بكاء كثريا عىل كل الرش الذي حل بنا.“121 
118. انظر: حممد أمني البزاز، تاريخ األوبئة واملجاعات باملغرب يف القرنني الثامن والتاسع عرش (الرباط: منشورات 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 1992).
أبو  بعثها  التي  الرسالة  تضمنت  املثال  سبيل  فعىل  شديدا،  موتاهم  إلقبار  أرض  متلک  عىل  اليهود  إحلاح  كان   .119
حسون بودميعة إىل قايض مراكش عيسى بن عبد الرمحن السكتاين، الستفتائه يف أمر بناء بيعة بإيليغ، ما يفصح عن ذلک: 
”إهنم طلبوا أن ترتک بقعة يوارون فيها جيف موتاهم ألن مسافة ما بينهم وبني افران التي هي مقربة قديمة بعيدة“. وقد 
استجيب هلذا املطلب ومكن اليهود من مقربة نالت الشهرة بفضل الباحثني بول باسكون وزميله دانييل رشوتري اللذين 
جعال من شواهدها اجلنائزية وثائق لدراسة التطور الديموغرايف للساكنة اليهودية بإيليغ من سنة 1751 إىل سنة 1955. 

النارصي، االستقصا، ج.6، 81.
Paul Pascon et Daniel Schroter, “Le cimetière Juif d’Illigh (1751-1955), étude des épitaphes comme 

document d’histoire sociale,” Revue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée 34 (1982): 39-62.
120. نفسه،   87.

121. نفسه، 84-83. 
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حدثا  الواقعة  هذه  يف  رأوا  ممن  األجانب  املؤرخني  بعض  آراء  عن  وبعيدا 
اليهود  بلهيبها   اكتو التي  العنف  دورات  من  دورة  يكون  أن  يعدو  ال  عرضيا 
شهدته  الذي  العمراين  التطور  جتليات  من  نحسبها  فإننا  اليزيد،122  املوىل  عهد  عىل 
مدينة فاس خالل العهد العلوي، وتعبريا عن إرهاصات الرصاع الذي احتد حول 
الوعاء العقاري املحتضن مليعارة املدينة، قرنا من الزمن بعد حدوث هذه الواقعة. 
1312هـ/1894م  سنة  يف  احلسن  املوىل  حتويل  قرار  زيدان  بن  الرمحن  عبد  نقل  لقد 
مقربة املالح من مكاهنا األصيل بعد أن تداخلت أراضيها مع القرص امللكي الذي 
امتدت ملحقاته، من مشاور وبساتني، يف اجتاه الغرب واجلنوب. وترتب عن هذا 
امللكي  القرص  مدخل  ساحة تطل عىل  إىل  القديمة  املقربة  أرض  من  جزء  أن حتول 
(باب املشور)،123 وأن خصصت لليهود مقربة بديلة جنويب املالح بمحاذاة السور 
املريني املزدوج الذي اهندمت أجزاء كثرية منه.124 ثم جر نقل رفات موتى هيود 
املدينة إىل هذه امليعارة اجلديدة،125 ومن أشهرهم الربيني إلياهو الرسفايت وهيودا بن 
تقصد  مزارات  إىل  مجيعا  قبورهم  حتولت  الذين  هاتشويل  سليكة  والصاحلة  عطار 
للتربک والتامس قضاء احلاجات.126 وكيفام كان األمر، تذكرنا هذه الواقعة وتوابعها 
بأخر شبيهة هلا دارت أطوارها يف مراكش عىل عهد السعديني، حني استلزم بناء 
فكان  املدينة،  هيود  ملكية  يف  مقربة  أرض  مصادرة  املواسني  بحومة  الرشفاء  جامع 

ذلک إيذانا بميالد املالح الثاين باملغرب.127
 

122. شهرب،”فتنة هيود تطوان،“ 80.
123. Roger Le Tourneau, La vie quotidienne à Fès en 1900 (Paris: Hachette, 1965), 25.

124. يف جزء من بستان آمنة جر جتديده زمن املوىل عبد الرمحن بن هشام. جاء يف احللل البهية: ”ومن آثاره بحرضة 
فاس جتديد بستان آمنة املرينية، وكان خرابا تألفه الوحوش بعد أن كان يف الدولة املرينية عىل هيئة هبية، فيه ظهرت زينة 
تلک الدولة وضخامتها، وفيها مقاعدهم ومنازهلم العالية وجمالسهم املرشفة عىل بساتني املستقى،“ حممد املرشيف، ج. 

.89 ،2
125. حظيت هذه القضية بعظيم االهتامم والتتبع من قبل هيود املغرب، وال سيام أبناء مالح تطوان. 

Sarah Leibovicé, Chronique des Juifs de Tétouan: 1860-1896 (Paris: Maisonneuve et Larose, 
1984), 115.

126. Louis Voinot, Pélérinages judéo-musulmans du Maroc (Paris: Éditions Larose, 1948), 50.
127. بشأن احلياة يف مالح مراكش وعالقات اليهود باملسلمني يف املدينة احلمراء، انظر:

Emily Gotterich, The Mellah of Marrakesh: Jewish and Muslim Space in Morocco's Red City 
(Bloomignton: Indiana university press, 2007).
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خامتة
تأتَّى  إذ  فاس،  مالح  تأسيس  تنازعت  السياسة  أهواء  أن  إىل  املقال  خلص    
إنشاؤه أيام  بني مرين بغية جتميع هيود املدينة داخل حيز ينفردون باإلقامة داخله 
االختالط  عن  ينتج  ما  ومتفادين  شؤوهنم،  تدبري  بحرية  متمتعني  سواهم،  دون 
عمومية،  أرض  عىل  تشييده  تم  وتوترات.كام  حساسيات  من  املسلمة  بالغالبية 
عبئت من الرصيد العقاري اململوک للدولة، تبعد نسبيا عن مركز املدينة-القرويني-
السلطاين،  القرص  بنايات  جاور  وإن  وسكاين،  واقتصادي  ديني  ثقل  من  يمثله  بام 

مقر إدارة احلكم وإقامة السلطان وحاشيته.
            وإىل جانب اإلرادة السياسية، كان لبنود عقد الذمة أثر واضح يف استلهام 
طبيعة العمران املعمول به داخل املالح. لقد كان من الثوابت يف تصميمه حضور 
األسوار ملسامهتها يف توفري احلامية ورسم خطوط التامس مع حميطه العمراين بفاس 
احلرص  منها  لتأمينه،  تدابري  وضعت  فقد  للباب،  بالنسبة  الشأن  وكذلک  اجلديد. 
عىل إغالقه عند حلول الليل وأيام السبت واألعياد الدينية اليهودية، ومنها نصب 
حرس التزمت اجلامعة اليهودية باإلنفاق عليه، وتكفلت السلطة بتسليحه بالعيص 
بحضور  املالح  متيز  كام  األمن.  وانعدام  الفوىض  تفيش  وعند  الفتن  أيام  والبنادق 
احتلت  وقد  والبيعة.  البارد (امليكڤي)  الطقويس  احلامم  قبيل  من  معامرية،  عنارص 
هذه األخرية يف أحيان عديدة أحد الطوابق أو الغرف، إخفاء ملا يقام بداخلها من 
شعائر وطقوس، وملا متارسه من وظائف قضائية وتدبريية وتربوية. وال يفوتنا يف 
هذا السياق أن نذكر بحظر بناء احلامم العمومي بداخله وغيابه عن الئحة املرافق 
العمومية املحدثة خلدمة ساكنة املالح، وقد أوردنا بالتفصيل كيف عارض فقهاء 
بن  الرمحن  عبد  املوىل  أيام  حيهم  يف  عمومي  محام  إحداث  حق  اليهود  منح  فاس 

هشام، بدعو إخالله بالضوابط الرشعية.
حال  يف  تؤدي،  قد  شتى  أخطار  الراهن  الزمن  يف  املالح  وتتهدد   هذا،     
بيد أن بريقا  فاس العتيقة.  وعريقة من هوية  أصيلة  إىل تاليش صفحات  تفاقمها، 
من األمل يلوح يف األفق بعد مشاريع الرتميم واحلفاظ التي أعادت احلياة إىل أبرز 
الفاسيني  وصالة   1997 دنان  بن  شلومو  (صالة  األخرية  السنوات  يف  املدينة  بيع 
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2014)،128  إذ من شأن هذه املشاريع أن تعطي زمخا قويا لالهتامم باإلرث اليهودي، 

باعتباره رافدا من روافد الثقافة املغربية التي جعلت من حتفيز قيم التنوع والعيش 
املشرتک مصدر غناها.
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ملخص:
Min ḥūmat fandaq al-yahūdi ilā mallāḥ Fās al-jadīd.

 Tajalliyyāt al-ḥuḍūr al-yahūdī fī al-mashhad al-ʿumrānī li-madīnat Fās.

من حومة فندق اليهودي إىل مالح فاس اجلديد
جتليات احلضور اليهودي يف املشهد العمراين ملدينة فاس

يسعى هذا املقال إىل الوقوف بالدراسة عند احليز العمراين الذي شغله اليهود 
اجلاهزة  التمثالت  مع  املستطاع  قدر  للقطع  حماولة  يف  فاس،  حجم  من  حارضة  يف 
التي من خالهلام تعالج، بل وختتزل معظم قضايا وإشكاالت تاريخ اليهود باملغرب. 
االستقرار  عراقة  رصد  بني  اجلمع  تروم  بمقاربة  التزمنا  الطرح،  هلذا  وجتسيدا 
اليهودي باملدينة، عرب النبش يف ذاكرهتا عن جذوره التارخيية، وبني التحري حول 
من  وذلک  مرين،  بني  أيام  اجلديد  بفاس  املحدث  باملالح  السائد  العمران  هوية 
خالل حماولة تفكيک جوانب من بنية هذا احلي ذي اخلصوصية الثقافية والدينية، 
وفهم استعامالت األرض فيه، فضال عن مالمسة تفاعله مع بيئته العمرانية، وإبراز 

املقاصد املرعية يف ختطيطه.
الذمة،  عقد  املالح،  اجلديد،  فاس  فاس،  املغرب،  هيود  املفتاحية:  الكلامت 

عمران املدينة، حومة فندق اليهودي، البيع، الصلوات، امليكڤي، امليعارة.

  Résumé: Formes et aspects de la présence juive au sein de l'espace 
urbain de la ville de Fès.

Cet article traite du délicat problème que pose l’inscription spatiale 
juive dans une grande cité comme Fès, en vue de devancer les assimilations 
hâtives par lesquelles s’interprète l’ensemble des problématiques liées 
à l’histoire des juifs du Maroc. Nous avons retenu une approche alliant la 
mise en évidence de l’ancienne présence juive à Fès et l’interrogation sur 
l’identité urbanistique du Mellah: la morphologie de ce quartier ethniquement 
et culturellement particulier, les éléments physiques qui le constituent, les 
multiples interactions qui le relient avec son environnement, et les principes 
applicables en matière de son édification.

Mots clés: Juifs du Maroc, Fès, Fès al-Jadid, mellah, dhimma, 
urbanisme, ḥumat fandaq lihudi, synagogues, cimetière.
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Abstracts: Forms and Aspects of the Jewish Presence in the Urban 
Space of the City of Fez.

This article deals with the delicate problem posed by the Jewish 
spatial inscription in a large city like Fez, with a view to anticipating the 
hasty assimilations by which all the problems related to the history of the 
Jews of Morocco are interpreted. We adopted an approach combining the 
identification of the ancient Jewish presence in Fez and the questioning of the 
urban identity of the Mellah: the morphology of this ethnically and culturally 
particular neighborhood, the physical elements that constitute it, the multiple 
interactions which connect it with its environment, and the principles 
applicable in its edification.

Key words: Moroccan Jews, Fès, new Fès, mellah, dhimma, urbanism, 
ḥumat fandaq lihudi, synagogues, cemetery.

Resumen: Las formas y aspectos de la presencia judía en el espacio 
urbano de la ciudad de Fez.

En este artículo se aborda el delicado problema de la entrada de espacio 
judía en una gran ciudad como Fez, para anticipar la asimilación precipitada 
por la que interpreta todos los temas relacionados con la historia de los Judios 
de Marruecos. Elegimos un enfoque que combine la demostración de la 
antigua presencia judía en Fez y el cuestionamiento de la identidad urbana 
de la Mellah: la morfología de esta zona étnica y culturalmente elementos 
específicos, físicos que constituyen las múltiples interacciones que se conectan 
con su entorno, así como los principios para su construcción.

Palabras claves: Judíos marroquíes, Fez, nueva Fès, mellah, dhimma,  
urbanismo, ḥumat fandaq lihudi, sinagogas, cementerio.

 


