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يف  دراسة   ،1960-1860 سوس،  منطقة  هيود 
تاريخ املغرب االجتامعي“ عبد اهللا لغامئد.

صدر عن دار أيب رقراق للطباعة والنرش بالرباط كتاب بعنوان: هيود منطقة 
سوس، 1860-1960، دراسة يف تاريخ املغرب االجتامعي، من تأليف عبد اهللا لغامئد 
يف حوايل أربعامئة وثامنية ومخسني صفحة من احلجم املتوسط. والكتاب يف أصله 
آداب  بكلية  املعارص  التاريخ  يف  الدكتوراه  درجة  لنيل  الباحث  هبا  تقدم  أطروحة 

الرباط، حتت إرشاف األستاذ حممد كنبيب سنة 2002. 
حول  املنجزة  املغربية  البحوث  جمموع  إىل  نوعية  إضافة  الكتاب  هذا  يعترب 
مؤلفات  بالذكر  منها  ونخص  اخلصوص،  وجه  عىل  اليهود  وتاريخ  سوس  تاريخ 
وعمر   (Daniel Schroeter) رشوتري  ودانييل  كنبيب،  وحممد  الزعفراين  حاييم 
معرفة  الدراسة  هذه  وأَنتجت  وغريهم.   (Emily Gottreich) گوتريک  وإميل  بوم 
تارخيية استهدفت تسليط الضوء عىل البنية االجتامعية واالقتصادية ليهود سوس، 
وفق منهجية البحث املونوغرايف؛ إذ ركز صاحبها عىل حتليل األنساق االجتامعية 
األمر  ويتعلق  الريفي؛  حياهتا  نمط  تتجاوز  أن  دون  تطورت  التي  اليهود  جلامعات 
رصد  عىل  الباحث  وحرص  احلارضة.  هيود  من  أكثر  البادية  ليهود  تؤرخ  بدراسة 
يوازهيا  كان  التي  االقتصادية  بالتقلبات  وتفسريها  لليهود  االجتامعية  التحوالت 
من  الكاتب  انطلق  البحث،  إلشكالية  معاجلته  ويف  العامل.  ليهود  السيايس  التطور 
مسلمة مفادها أن مجاعات اليهود بسوس لعبوا دورا سياسيا ثانويا يف املشاريع التي 
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استهدفت كافة هيود املغرب، وهذه نقطة تتقاطع مع دراسة حممد كنبيب، وختتلف 
نسبيا عن دراسة عمر بوم التي اعتمدت فيها املقاربة الثقافية األنثروبولوجية. ومن 
يف  الغوص  عليه  حتمت  قد  لغامئد  اهللا  عبد  اعتمدها  التي  املصدرية  املادة  فإن  ثم، 
اللثام  إلماطة  السوسيني،  اليهود  حياة  خصوصيات  يف  للبحث  املتنوعة  حمتوياهتا 
اليهود  بمالحات  الثانية  العاملية  احلرب  عقب  اليهودية  الوكالة  اهتامم  أسباب  عن 
املغاربة، وهو ما برر به الباحث اهتاممه بالتقيص امليداين للخوض يف خصوصيات 
هيود املالحات بسوس ممن عاشوا يف وئام مع جرياهنم املسلمني. كام تعلن الدراسة 
رصاحة عن اختالف األنامط الثقافية واالجتامعية ليهود سوس ومواقفهم من هول 
الصدمة التي تزامنت مع الغزو الفرنيس لسوس يف بداية ثالثينيات القرن املايض 

مقارنة مع إخواهنم يف الدين بمدن الشامل وبواديه.
قسمني  إىل  دراسته  الباحث  قسم  املضامني،  هذه  حيثيات  عند  وللوقوف 
عرش،  التاسع  القرن  قبل  بسوس  اليهود  وضعية  تشخيص  األول  يتناول  رئيسني؛ 
مادهتا  فاستقى  لليهود  القديمة  األصول  عن  أخبارا  األربعة  فصوله  يف  وتتبع 
رائدة  كتابات  تدوين  يف  السبق  هلم  كان  أجانب  ورحالة  مؤرخني  من  املصدرية 
استنطاق  من  مكنت  املتنوعة،  املستندات  من  عدد  عىل  واعتامدا  اليهود؛  حول 
ينصب  اهتاممهم  كان  منها  خاصة  املدروس؛  اجلغرايف  باملجال  اليهودية  الذاكرة 
حول واقع اليهود يف شامل إفريقيا، حيث اقتفى أثر جذور اليهود بسوس من خالل 
بسوس  اليهودي  احلضور  أن  إىل  الباحث  خلص  وقد  بالفينيقيني.  عالقتهم  رصد 
مرده إىل اعتبارين؛ األول يذهب أصحابه إىل القول بأن التواجد اليهودي بسوس 
يعود تارخيه إىل اهلجرة اهليلينية، وحجتهم يف ذلک النقوش الصخرية التي ساعدت 
األركيولوجيني عىل تأكيد هذا الزعم. أما االعتبار الثاين، فيعتمد أصحابه عىل فكر 
الزيلوت الذي يرجح كفة استقرار اليهود يف ليبيا واجلنوب التونيس. وهذا الطرح 
املدن  أشهر  قرطاجة  مدينة  يف  اليهود  استقرار  فرضية  من  الباحث  حسب  يقلل 

الفينيقية يف تونس. 
إن استقرار اليهود يف اجلنوب املغريب، وباخلصوص يف منطقة إفران (األطلس 
الصغري)، يستدعي حسب الباحث، إعادة قراءة حدث ”السبي البابيل“ الذي كان 
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وهيكل  أورشليم  دمر  كام  هيودا،  مملكة  جذور  واستأصل  نرص  نبوخذ  امللک  بطله 
ارتبط  قد  بإفران  اليهودي  احلضور  أن  يعني  ما  وهو  ق.م)؛   578) سنة  سليامن 
إفران  أن  عىل  اليوم  العامل  هيود  وجيمع  االضطهاد.  هذا  عن  املرتتبة  باهلجرة  أساسا 
الشعبي،  متخيلهم  يف  راسخ  هو  كام  ارتبطت،  اليهود)،  ينطقها  أو ”أُوفران“ (كام 
بإيوائها ألقدم املجموعات اليهودية، ذلک أن األبحاث األركيولوجية تثبت حسب 
”يوسف  للحزان  يعود  الدراسة  موضوع  املجال  يف  وجد  قرب  أقدم  أن  الرأي  هذا 
بن ميمون“ منذ القرن الرابع قبل امليالد. وال جيد هذا الطرح اليوم ما يعززه؛ ألن 
يف    (Vincent Monteil) مونتي،  ڤانسان  األركيولوجي  دحضها  وأن  سبق  الفكرة 
بحث قام به يف إفران عام 1948،  وهي احللقة التي تظل مفقودة يف نظر الباحث أمام 

قصور املصدر األركيولوجي. 
رصد  عىل  باالعتامد  املجال،  هذا  يف  سوس  هيود  بتوطني  الدارس  واهتمت 
مقومات البنية الديموغرافية وقراءهتا وتتبع عدد املالحات التي استقروا هبا ومارسوا 
فيها أنشطتهم التجارية. وبام أن مصدر غالبية الباحثني مل يتجاوز كتابات األجانب 
 ،(Ch. De Foucauld) خاصة مؤلف التعرف عىل املغرب لصاحبه شارل دو فوكو
الذي ال يمكن الوثوق به باعتبار عدائه للسامية، فقد قدم الباحث تصورا خمتلفا عن 
املالحات بعيدا عام روج له الكولونياليون، فأبرز أن املالح مل يكن جتمعا اقتصاديا 
ذهني  تصور  إىل  لإلشارة  ذلک  جتاوز  بل  فحسب،  للتعبد  مركزا  أو  سكنيا  حيا  أو 
مجاعي يعرب عن خصوصيات اليهود يف رقعة جغرافية مشرتكة مع املسلمني. ويظهر 
اجتامعية  عالقات  وجود  الطرفني  بني  املالح  خارج  الثنائية  العالقات  استقراء 
دينية  صبغة  يكتيس  ال  عمومي  فضاء  يف  املسلمني  جرياهنم  مع  اليهود  ربطها  متينة 

كاألسواق والطرق واملواسم.
عىل  ومضاعفاته  الصويرة  مدينة  بناء  حدث  تناول  إىل  الباحث  وينتقل 
وهي  املدينة،  هذه  إىل  هيودية  أرس  هجرة  استنفر  إذ  بسوس،  اليهودية  املالحات 
بذلک  ممهدا  الصويرة،  جتار  مؤلفه  يف  رشوتري  دانييل  وأثارها  سبق  التي  النقطة 
الطريق ملقاربتها اعتامدا عىل األرشيف العربي واإلنجليزي. وحسب الدراسة، فإن 
اليهود (يشيفوت)،  لثقافة  يستجيب  تعليم  وغياب  والقحوط  واجلفاف  الطواعني 

قد كانت كافية الستقطاب الصويرة ليهود سوس. 
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وخصص الباحث الفصل الثالث لرصد النشاط التجاري لليهود يف حميطهم 
املحيل بتشخيص مفصل لعملياهتم التجارية املختلفة، حيث كانوا وسطاء فاعلني 
يف التجارة الصحراوية التي شكلت القلب النابض للدور السوسية إىل حني سقوط 
وفيام  الفرنيس.  االستعامر  قبضة  يف  السينغالية   (Saint-Louis) سان-لوي   مدينة 
متكافئة،  غري  جتارية  ملعاهدات  املغرب  توقيع  سياق  ويف  اخلارجية،  التجارة  خيص 
نوه الباحث بدور اليهود يف إبداع معامالت ربوية أهلت القطر السويس لالنفتاح 
وبالتايل  الربيطانية،  الرشكات  فيها  تتحكم  التي  الرأساملية  التجارة  عىل  مبكرا 
يقلل  أن  الباحث  حاول  كام  املغريب.  اجلنوب  إىل  األجنبي  الترسب  عملية  تسهيل 
من أمهية العامل الداخيل يف توتر العالقات بني اليهود واملسلمني، مربزا أن العامل 
هذا  يف  حاسام  كان  باجلنوب  األجنبي  للتغلغل  تيسري  من  عنه  ترتب  وما  اخلارجي 
التوتر؛ وخري مثال يقدمه يف هذا الصدد، بداية انفالت اليهود من نظام أهل الذمة 
الذي تعاقدوا بموجبه مع السلطان وممثليه املخزنيني، وانصهارهم تدرجييا يف نظام 
احلامية،  من  مزيدا  هلم  يوفر  قانوين  كإطار  األخطبوطية  وآلياهتا  القنصلية  احلامية 
منطقة  فيه  تعرف  أصبحت  وقت  يف  املسلمني  جانب  إىل  االستقرار  هلم  ويضمن 
سوس فراغا سياسيا ما لبثت زعامات الدور القيادية الكرب أن استغلته لصاحلها 

حتقيقا ملكتسبات مادية غري مسبوقة. 
الزمنية  الفرتة  تغطي  فصول  أربعة  عىل  الدراسة  من  الثاين  القسم  ويشتمل 
هول  من  اليهود  موقف  حول  مضامينه  ومتحورت  و1960،   1912 بني  ما  املمتدة 
الصدمة التي أحدثها نظام احلامية. ويستهل الباحث هذا اجلزء من الدراسة لدحض 
الطرح الكولونيايل الذي يزعم أن حركة اهليبة اضطهدت اليهود، كام تروج لذلک 
التقارير االستخباراتية. ومن خالل الوثائق املحلية واملراسالت املعتمدة، يظهر أن 
اهليبة ومن معه مل يلحقوا أرضارا باليهود، بل تركوهم عىل عوائدهم باعتبارهم أهل 
ذمة جتب محايتهم وفق منطق الرشع اإلسالمي املعهود. ويقتفي الباحث بعد ذلک 
هذه  عىل  القضاء  بعد  سوس  أرايض  عىل  أيادهيم  وضعوا  الذين  الفرنسيني  خطى 
والدة  بعد  السيام  احلرضي  املجال  داخل  لليهود  جديدا  واقعا  ليشخص  احلركة، 
يشمل  مل  الذي  التغيري  وهو  املسلمني،  جانب  إىل  حياهتم  نظمت  جديدة  تنظيامت 

مالحات وادي سوس إال بعد احلرب العاملية الثانية. 



391ͨUrūḍ biblioghrāfia, Comptes Rendus, Reviews of Books, Reseñas Bibliográficas

ويف أعقاب فرتة حكومة ڤييش التي سنت ترشيعات وقوانني منحت الفرصة 
اجلانبية  اآلثار  الباحث  شخص  اليهودي،  اجلسم  يف  للتغلغل  الصهيونية  للمنظامت 
االقتصادية  اجلوانب  من  أكثر  لليهود  النفيس  اجلانب  مست  التي  السياسة   هلذه 
قبل  ما  الفصل  ويف  الشامل.  بيهود  مقارنة  حياهتم  نمط  غري  ما  وهو  والقانونية، 
األخري، يركز الباحث عىل أمهية بناء أگادير باعتباره مركزاً حضارياً جلذب اليهود، 
إذ شجع استقراراهم به عىل تكاثرهم بعدما أحدثت األوبئة فيام مىض من الزمن نزيفا 
ديموغرافيا يف صفوفهم ألزمهم احلفاظ عىل وترية رتيبة للتكاثر الطبيعي يف البادية. 

الثانية  العاملية  احلرب  هناية  بعد  الفرنسية  السلطات  أن  إىل  الدراسة  وختلص 
بطبيعة  يتأثر  دوليا  بعدا  وأعطتها  املنطقة،  ليهود  املحلية  اهلوية  تقوية  إىل  سعت 
الوضع السيايس لليهود يف فلسطني، دون املساس بجانب التاميز هلذه األقلية. وإذا 
كان الدين يوحد بني اليهود، فإن انتامءهم االجتامعي واالقتصادي قد وفر أرضية 
مناسبة ألقلية دينية ختتلف باختالف نمط العيش والتاميز والتفاضل االجتامعيني. 

واختتم الباحث دراسته بتشخيص وحتليل وقائع وحيثيات أكرب هزة عرفها 
بعد  اليهود  عليه  أصبح  الذي  الدويل  الوضع  إن  امليالد.  قبل  ما  قرون  منذ  اليهود 
الشتات،  مع  قطيعة  وضع  قد  إرسائيل  دولة  بإحداث  القايض  املتحدة  األمم  قرار 
ليس يف القطر السويس فقط وإنام يف مجيع أنحاء العامل، ليبدأ مسلسل جديد أبطاله 
حالة  يشكل  ظل  سوس  أن  إال  للهجرة،  اليهودية  الوكالة  وأطر  الصهيونية  دعاة 
االستثناء. ففي سياق ما تعرض له اليهود من محالت هتجريية شملت القاطنني يف 
شامل إفريقيا، مل تتأثر املنطقة بأفكار دعاة الصهيونية إال يف وقت متأخر. إن التغلغل 
الصهيوين يف سوس مل يتم بآليات اقتصادية أو سياسية، وإنام ركز عىل األعامل اخلريية 
واالجتامعية التي نجحت يف أوساط اليهود الذين أصبحوا يلمسون الفرق بني ما 
االجتامعية  مستوياهتم  من  غري  ما  وهو  األعامل،  هذه  بفضل  عليه  وأصبحوا  كانوا 
مدارس  يف  يتلقونه  أصبحوا  الذي  التعليم  من نوع  ذلک   واتضح  جذري.  بشكل 
لقبول  وإعدادها  العقول  تأهيل  السهل  من  أصبح  لذا  العاملية،  اليهودية  الرابطة 
األعيان  من  أساسا  املكونة  اليهودية  النخبة  تعد  ومل  الصهيوين.  املرشوع  مقوالت 
ورجال الدين املحليني تبارش مجع التربعات لفائدة املعوزين وفقا ملا هو معهود يف 
السابق، بل آل هذا الدور لألحبار القادمني من فلسطني إىل سوس واملشبعني بثقافة 
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هتجريية  حركات  نظمت  الثانية،  العاملية  احلرب  أعقاب  ويف  العاملية.  الصهيونية 
لفائدة هيود سوس نحو ”وطنهم“ اجلديد، فأخليت املالحات عن آخرها، ويسجل 
ممن  البسطاء  اليهود  جتاه  إرسائيل  سياسة  طبعت  فروقات  الصدد  هذا  يف  الباحث 
أُحلقوا بالضيعات الفالحية للعمل كمياومني يف وقت تربع فيه األشكناز يف مواقع 

القرار السيايس والعسكري. 
تتبع  صعوبة  تطرحه  وما  التهجري  عملية  وترية  رسعة  عىل  الدراسة  وتشدد 
العملية  هذه  عىل  شجعت   أخر عوامل  استحضار  ويمكن  دقيق.  بشكل  آلياهتا 
”جتار  منظومة  تدهور  بفعل  اليهود  للتجار  االقتصادية  األسس  اهنيار  أمهها: 
الصحراوية  التجارة  مداخيل  وتراجع  العرشين،  القرن  أوائل  يف  السلطان“ 
به  اضطلع  الذي  الدور  إىل  باإلضافة  الوسيط،  دور  فيها  يلعبون  اليهود  كان  التي 
األجانب للمسامهة يف تعميق اهلوة بني اقتصاد حميل بسيط واقتصاد رأساميل يسعى 
مخسينيات  أواخر  ويف  عنه.  ينوب  من  أو  السلطان  وساطة  دون  الرسيع  الربح  إىل 
القرن املايض، أخليت املالحات الصغر عن آخرها إما بتهجري رسي أو قرسي 
جلامعاهتا، مع استثناء لبعض العائالت التي فضلت البقاء يف بعض املراكز احلرضية 

مثل أگادير وإنزگان وتارودانت وگلميم وأقا.
ومن إجيابيات هذه الدراسة، تقيدها بوحدة الزمن واملكان واملوضوع. ويمتد 
الزمن قرابة قرن (1860 - 1960)، إذ اختار الباحث الفرتة املعارصة والراهنة لتقديم 
الوسيطية  الفرتة  عىل  االشتغال  البعض  فضل  حني  يف  بحثه  إشكالية  عن  إلجابة 
اعتبارات؛  عدة  الزمنية  الفرتة  هلذه  اختياره  وحتكم  باملغرب.  اليهود  أثر  القتفاء 
فالسنة األوىل تؤرخ حلرب تطوان وما تالها من أزمة مالية أفلست البالد وأفقرت 
الذميني،  لوضعية  القانوين  املنظور  أفق  يف  متغريا  تشكل  فإهنا  ثم  ومن  العباد، 
استخالصه  كيفية  يف  املخزن  ملوقف  مغاير  موقف  الدولية  للجمعيات  كان  حيث 
املحميني  من  مجاعات  مليالد  ذاهتا  السنة  وتؤرخ  اليهود.  من  الرشعية  للجبايات 
اليهود باعتبارهم أقلية مضطهدة رضيبيا من قبل املخزن الذي حيتكمون إليه، وهو 
ما فسح املجال للرابطة اليهودية فيام بعد للتدخل باستغالهلا هذه الثغرة. أما اختياره 
لسنة 1960، فمرده إىل طبيعة العدة الوثائقية التي اعتمدها. أما املكان فيهم سوس 
بقطريه األقىص واألدنى مع أخذ تأثره بأحداث املغرب بعني االعتبار يف عالقته مع 

حميطه الدويل.
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حاول الباحث تكييف موضوع دراسته مع التحقيبب الكالسيكي، واملنهج 
األقلية  هذه  خلصوصيات  نظرا  مجعها  التي  املصدرية  املادة  ونوع  فيها،   املحتذ
يف  أثرت  التي  العام  التاريخ  أحداث  عن  النظر  وبغض  سوس.  فضاء  يف  الدينية 
يف  متعاقبة  وقائع  بوصفها  الدراسة  هذه  يف  التارخيية  األحداث  تناول  فقد  سوس، 
املؤرخ  رؤية  أحيانا  حيجب  قد  مما   ،(1960 كامل (1860 -  قرن  عرب  ممتد  طويل  زمن 
وحادثة  أجدادهم،  زمن  مع  اليهودية  الناشئة  زمن  تواصل  إن  للزمن.  النقدية 
وجد  أحداث  كلها  بوحاليس   الثائر  يد  عىل  ديارهم  وهنب  إفران  ”حرق“ هيود 
فيها الباحث صعوبة لتناوهلا وفقا للتقسيم الكالسيكي األورويب للزمن التارخيي. 
وعند الرجوع مثال إىل الصفحات التي خصصها لتناول حمنتهم مع هذا الثائر، يتبني 
أن  حني  يف  املحنة؛  هذه  سبب  هو  املغرب  عرفه  الذي  السيايس  الفراغ  أن  للقارئ 
الفراغ السيايس الذي خلفته وفاة املوىل إسامعيل (1727) أو موالي احلسن  (1894) 
مثال مل يتعرض خالهلا اليهود ملحن التصفية اجلسدية باعتبارهم خارجني عن امللة 
اإلسالمية، كام حدث بعد وفاة سيدي حممد بن عبد اهللا (1790). إن هذه الفاجعة 
الكرب التي ظلت موشومة يف الذاكرة اليهودية ال يمكن إخضاعها ملنطق املؤرخ 
ما  وهو  للتعميم،  قابل  غري  الغريب  التحقيب  بمحدودية  يعرتف  الذي  األورويب 
بشكل  الدراسة  وموضوع  سوس  خصوصيات  بتكييف  جتاوزه  الباحث  حاول 
يتالءم ومنطق املؤرخ يف التحقيب. ويظهر ذلک من خالل األحداث التي  يتقاطع 
فيها تاريخ هيود منطقة سوس مع التاريخ العام، والتي استدعت من الباحث شحذ 
الذي  واملنهج  اعتمدها،  التي  املقاربة  عىل  بناء  التحقيب  جمال  يف   أخر أدوات 
عندما  فيها  نجح  للغاية  صعبة  مهمة  وهي  استعملها،  التي  الوثيقة  ونوع  وظفه، 
أنجز حتقيبا يمزج بني املحيل والشمويل، وأخفق فيها أحيانا لقصور الوثيقة املحلية. 
وعىل مستو املادة املصدرية، اعتمد الباحث وثائق متنوعة مكنته من إنتاج 
سوس؛   هو  حمدد  جمال  يف  اليهود  تاريخ  هتم  رصينة  تارخيية  تراكمية–خطية  معرفة 
حيث هنل من مجيع ما كتب حول هيود العامل واملغرب باخلصوص، وكان له السبق 
يف اعتامد مصادر خمطوطة عالج أصحاهبا جوانب مالية للذميني املغاربة، ونجح يف 
ظلت  التي  األمكنة  بمعاينة  امليداين  والتقيص  البحث  خالل  من  اليهود  أثر  اقتفاء 
شاهدة عىل حضورهم؛ ومنها األرشيفات اإلدارية التي حتتفظ هبا املحاكم االبتدائية 



Abdellah Larhmaid394

ونظارات األوقاف، فزودته بمجموعة من عقود املعامالت تؤرخ لعمليات البيع 
والرشاء والرهن واألحوال الشخصية.

والواقع أن الباحث كان حمظوظا ألن اليهود حيتفظون بذكرياهتم ومؤرشاهتم 
اللذين  والوفيات   املواليد  وسفر   الذكر سفر  بذلک  يوحي  كام  الديموغرافية؛ 
يساعدان عىل قراءة التاريخ الديمغرايف والذهني اليهودي. كام كان للرواية الشفوية 
نصيب هام يف املساعدة عىل دحض أو مشاطرة ما توحي إليه الذاكرة اليهودية أو 
وثائق  مسامهة  عن  فضال  وهذا  اليهود.  جرياهنم  عن  اإلسالمي  الشعبي  املتخيل 
اخلزانة احلسنية ومديرية الوثائق امللكية بالرباط التي وفرت للباحث فرصة سانحة 
مكنته من تدعيم الدراسة وتزويدها بوثائق أصيلة هنل منها ملقارعة النص العربي-
والسيايس  واألمني  القانوين  باملجال  لإلحاطة  أهله  مما  املخزين،  بالنص  األجنبي 
هذه  له  تتعرض  كانت  وما  الطرق،  بأمن  األمر  يتعلق  عندما  خاصة  سوس  ليهود 
األقلية من رسقة وهنب وقتل أو منازعات بينية، باإلضافة إىل ما جادت به حمتويات 
عدة  للباحث  طرحت  فقد  األجنبية،  الوثائق  أما  السوسية.  العائالت  وثائق 
صعوبات واجهت قبله باحثني سابقني؛ فنظرا لرسيتها فإنه مل يتمكن من االطالع  
بمراكز  منها  حمفوظ  هو  ما  خاصة  سنة (1953)،  عند  تتوقف  التي  الوثائق  عىل  إال 
األرشيف الفرنيس التي أغنت البحث فيام خيص قوانني التجنيس، ووثائق الرابطة 
اليهودية العاملية التي ساعدت عىل تقديم ملحة تارخيية عن مدارس اليهود املحدثة 

يف سوس، وإن كانت تغطي الفرتة إىل حدود سنة (1939). 
التارخيي  اإلنتاج  مساءلة  من  مكنته  منهجية  بأدوات  الباحث  تزود  لقد 
الكولونيايل حول اليهود الستخالص نواقصه وسد ثغراته. وبفضل مقاربته املنهجية 
للموضوع، متكن من حتليل وتأويل نتائجها وإعادة تركيبها من جديد. كام انفتح عىل 
املوظف،  التارخيي  املنهج  وبني  بينها  إبيستمولوجية  حدودا  االجتامعية تاركا  العلوم 
تصفح  يف  ذلک،  مالمسة  ويمكن  ومسؤوليته.  املؤرخ  عمل  أدوات  تقتضيه  وما 
اللذين  والسابع  اخلامس  والفصلني  اليهودية،  باهلوية  اخلاص  الرابع  الفصل  أوراق 

يتمحوران حول موقف اليهود من احلداثة أمام هول الصدمة التي فجرهتا احلامية. 
لقد واجهت عبد اهللا لغامئد صعوبات منهجية يمكن استنتاجها من مضامني 
الباحث  استعارة  عن  مثال  احلديث  ويمكن  إليها.  توصل  التي  والنتائج  الدراسة 
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معمول  هو  كام  األقليات  تاريخ  مع  للتعامل  املفاهيمية  ومحولته  الطويل  للزمن 
يكتيس  موضوع  عىل  تطبيقه  إمكانية   ومد الفرنسية،  احلوليات  مدرسة   يف  به 
خصوصيات دقيقة يف جمال حمدد هو سوس.  وقد مكنه ذلک من تقريب األحداث 
واالجتامعية  االقتصادية  احلياة  عىل  الطارئة  البنيوية  التحوالت  وتتبع  التارخيية 
عىل  واكبتها  التي  التغريات  استنتاج   يف  الباحث  نجح  ذلک،  مع  وموازاة  لليهود. 
مستو الذهنيات والسلوک. كام طرح اعتامده منهجية التاريخ املقارن صعوبات 
أخر مرتبطة بجمع مادة مصدرية شافية متكنه من التنقل بكل أرحيية عرب األصقاع 
التي عمرها شتات اليهود، مما ألزمه االشتغال يف موضوعه من جانبني، هيم أوهلا 
العربية  البلدان  يف  تارخيهم  استقراء  حد  إىل  الثاين  اجلانب  ويصل  املغاربة،  اليهود 
كلف  الذي  املضني  باجلهد  مرتبطة   أخر منهجية  صعوبات  وهناک  واألوربية. 
الباحث لالنتقال من املحيل إىل الشمويل من خالل ربط سوس بمحيطها، وذلک 

باجلمع بني العمل املونوغرايف والتاريخ العام.
الضاد،  لغة  عن  غابت  تارخيية،  معرفة  إنتاج  آليات  من  الباحث  متكن  لقد 
ظرفية  يف  موضوعه  يعالج  وهو  واملوضوعية،  احلياد  أمكن،  ما  ألزمه  بشكل 
يمثل  فهو  متنوعة،  منهجية  ومقاربة  دسمة  بمصادر  متزودا  الساخن“  ”التاريخ 
البحث   مستو عىل  احلاصل  اجلذري  للتحول  استمرارا  أكاديمية  نظر  وجهة  من 
يف  تكمن  الدراسة  هذه  أمهية  ولعل  وموضوعا.  منهجا  املونوغرايف  التارخيي 
اهتامم صاحبها بمعاجلة موضوع ظل إىل أمد قريب إما يف طي الكتامن والتهميش 
جاد  عمل  أمام  فإننا  عليه،  وبناء  باخلصوص.  وأجنبية  عربية  أقالم  عىل  حكرا  أو 
إىل  الرتمجة  ويستحق  لذا  والعربية،  املغربية  اخلزانة  إىل  حقيقية  نوعية  إضافة  يمثل 
املغاربة  اليهود  أن  وخاصتهم  القراء  عموم  يعرف  حتى  األجنبية  اللغات   إحد
الذين يقررون اليوم يف السياسات الرشق-أوسطية قد عاشوا باألمس القريب بني 
أحضان املسلمني املغاربة وفقا ملا متليه أخالقيات التسامح وأدبيات التعايش بعيدا 
عن التناحر واحلقد والعداء، وأن اإليديولوجية التي روجت هلا الصهيونية العاملية 

هي السبب األساس يف فتور العالقات واحتدام الرصاعات.
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