
397

Souâad El Koutbia.- Les Juifs: Le 
commerce et l’artisanat des métaux précieux 
au Maroc, Xe-début du XXe siècle, Etude 
historique, Sociolinguistique et Symbolique 
(Marrakech: Publications de l’Université 
Cadi Ayyad, Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines, édition AFAQ pour les 
Études, Édition et Communication, 2016).

السامي  اللغة  وفقه  العربية  اللغة  مادة  أستاذة  الكتبية،  سعاد  أصدرت    
املقارن بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش، ضمن منشورات الكلية نفسها، 
الثمينة كالذهب  واملتاجرة يف املعادن  احرتاف اليهود املغاربة للصياغة  كتابا حول 
والفضة، وذلک خالل فرتة زمنية طويلة نسبيا، متتد من مطلع القرن العارش امليالدي 
إىل حدود منتصف القرن العرشين. والكتاب يف األصل دراسة تقدمت هبا الباحثة 
باريس VIII، حتت  العربية بجامعة  الدراسات  للحصول عىل شهادة الدكتوراه يف 
منذ  هلا  أضافت  ثم   ،1992 سنة  علنيا  مناقشتها  وجرت  الزعفراين،  حاييم  إرشاف 
الكتاب  يف  إصدارها  قبل  بتنقيحها،  وقامت  املعطيات  من  جمموعة  التاريخ  ذلک 

احلديث النرش.
  ويتعلق األمر بدراسة تارخيية وسوسيولسانية ورمزية، توخت الباحثة من 
واالقتصادي،  التارخيي  سياقه  يف  جديد  من  املغاربة  اليهود  تاريخ  موضعة  ورائها 
ريف اليهودي يف الرتاث الفني املغريب عموما. وقد أكدت  وإبراز قيمة اإلسهام احلِ
هذه  مزاولة  يف  املغاربة  اليهود  استمرارية  أن  عىل  للكتاب  تقديمها  يف  الباحثة 
املسلمني،  مع  السلمي  التعايش  إىل  باألساس  راجع  والتجارية  احلرفية  األنشطة 
واملُدن،  القبائل  بني  تنقلهم  يف  اليهود  احلرفيني  ميزت  التي  املستمرة  واحلركية 
وإعراض املغاربة املسلمني عن ممارسة هذا النوع من احلرف ألسباب دينية، وهو 

ما دفع باليهود املغاربة خلوض غامرها دون غريهم.
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أمحد  األستاذ  منهام  األول  ر  حرَّ مزدوج،  بتقديم  املنشور  الكتاب  حظي    
رت الثاين الباحثة نيكول رسفايت (Nicole Serfaty)، وقد أكدا معا  شحالن، وحرَّ
ية الدراسة ودقتها عىل املستو املعريف واملنهجي. أما الدراسة  دِّ يف تقديمهام عىل جِ
التعدين  ألنشطة  التارخيي  التتبع  منهام،  األول  هيم  أساسيني،  حمورين  من  فتتكون 
وما  العرشين،  القرن  من  األول  النصف  هناية  إىل  الوسيط  العرص  من  املغرب  يف 
وهي  والتجارة،  النقود  وسک  كالصياغة   أخر اقتصادية  أنشطة  من  هبا  اتصل 
أنشطة استقطبت اليهود املغاربة الذين سعوا إىل تطويرها ومالءمتها مع متطلبات 
مخسة  إىل  املحور  هذا  الباحثة  قسمت  وقد  واملسلمني.  اليهود  الزبائن  وحاجيات 
بزمام  لإلمساک  إجرائية  كوسيلة  الكرونولوجي  التقسيم  عليها  طغى  فصول 
العِربي  للموروث  الباحثة  فخصصته  الدراسة،  من  الثاين  املحور  أما  املوضوع. 
 جر وقد  املغريب،  اليهودي  املتخيل  بنية  داخل  وقيمته  الثمينة  املعادن  صياغة  يف 
مَّ األول منهام الوظيفة الرمزية لبعض األشكال الزخرفية، أما  تقسيمه إىل فصلني، هَ
الثاين فجاء مكرسا لدراسة مقارنة لثالث رسائل إسالمية وهيودية يف علوم السحر 

والتنجيم، باعتبارها مكملة للفصل السابق.
  استهلت الباحثة املحور األول من الكتاب بالبحث يف القيمة النقدية للحيل 
واملجوهرات، فأكدت بعد عرضها ملجموعة من النصوص التارخيية الوسيطية، عىل 
ة  حضور أنشطة التعدين باملغرب خالل هذه احلقبة، موضحة مسار املعادن املُنتجَ
يف املغرب آنذاک، فقد كانت تستعمل يف املقايضة مع بلدان غرب إفريقيا، وكبديل 
للنقود القليلة التداول يف بعض أقاليم املغرب كسوس عىل سبيل املثال خالل القرن 
احلادي عرش امليالدي. أما بالنسبة ملراكز اإلنتاج، فقد كانت أكثر تطورا يف اجلنوب 
املغريب مقارنة بالشامل، ومن أمهها سوس وسجلامسة وتامدولت وفازاز، وهو ما 
كان له كبري األثر يف التوزيع اجلغرايف لليهود املغاربة، إذ انتظمت عنارص هذه الفئة 
عىل طول املحاور التجارية العابرة للصحراء واستقرت بأهم مراكز اإلنتاج املعدين 

حيث تعاطت للصياغة والتجارة يف املعادن املستخرجة.
للبحث  اضطروا  الصياغة،  حلرفة  املتعاطني  اليهود  أن  الباحثة  تفرتض    
ولتجارة  لعملهم  الرضورية  األولية  املادة  عن  منظم  بشكل  املغريب  اجلنوب  يف 
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املكان،  عني  يف  بالذهب  احليل  ويستبدلون  يسافرون  كانوا  منهم  فالعديد  املعادن، 
بطوطة  وابن  والعمري  الفداء  أيب  أمثال  العرب  واجلغرافيون  اإلخباريون  ويشهد 
بني  ما  السوداء  إفريقيا  إىل  اليهودية  املصنوعات  هذه  وصول  عىل  والقلقشندي 
انتشار  سهلت  املقايضة  هذه  ولعل  امليالدي.  عرش  اخلامس  والقرن  العارش  القرن 
أفكار جديدة بإفريقيا السوداء، فخالل هذه احلقبة بالذات، بدأت الديانة اليهودية 
تتغلغل تدرجييا يف هذا اجلزء من القارة اإلفريقية، ومرد ذلک حسب نفس الباحثة 

لوصول احلرفيني والتجار اليهود إىل هذه املناطق.
االقتصادية  الوضعية  ستشهد  امليالدي،  عرش  السادس  القرن  حلول  ومع    
خط  وتغيري  الفضة،  مناجم  مدخرات  استنفاد  نتيجة  عميقة  حتوالت  باملغرب 
املسالک التجارية، وهو ما أحلق رضرا كبريا بأكثر مراكز اإلنتاج والتصنيع املعدين 
املغرب،  جهات  خمتلف  يف  احلدة  وبنفس  عامة  تكن  مل  األزمة  هذه  أن  إال  دينامية. 
فاجلنوب عىل سبيل املثال، أفلت ألسباب اجتامعية واقتصادية وجغرافية من هذه 
األزمة واستمر يف استغالل موارده الطبيعية، فكان ذلک ضامنا الستمرار احلرفيني 
املثال  سبيل  عىل  كتارودانت   أخر مدن  وستستقبل  الصياغة،  مزاولة  يف  اليهود 
بعد  إسبانيا  من  النازحون  امليگوراشيم  هم  إسبانية  أصول  من  دد  جُ هيود  صاغة 
صدور قرارات الطرد. ولعل قرار استقرار هذه اجلالية اليهودية هبذه املدينة اجلنوبية 
ملوقعها  الباحثة  حسب  راجع  دولتهم،  بدايات  يف  للسعديني  عاصمة  كانت  التي 
االسرتاتيجي عىل طول طرق القوافل التجارية احلاملة للذهب اإلفريقي، وازدهار 

املدينة اقتصاديا يف العهد السعدي.
  كان للتقلبات االقتصادية والسياسية يف اجلنوب املغريب خالل القرن السابع 
عرش والثامن عرش حسب نفس الباحثة، أثر بارز عىل احلرفيني اليهود املشتغلني يف 
املنطقة. فتدهور التجارة العابرة للصحراء، والعودة إىل االقتصاد الزراعي الرعوي، 
ُ اقتصاديا وسياسيا من قبل شيخ القبيلة، كلها عوامل  ريَّ واملرور إىل جمتمع قبيل يُسَ
زادت يف قوة متسک اليهود باألنشطة احلرفية، خاصة منها صناعة احليل واملتاجرة يف 
املعادن الثمينة، فاألعراف املحلية منعت اليهود كام هو معلوم من امتالک األرض 
كام هو احلال لد أيت عطا وأيت يافلامن باجلنوب الرشقي ويف األطلس الصغري.
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احلرفيون  بدأ  التي  التجوال  حياة  عىل  اليهودية  بِّية  الرَّ النصوص  وتشهد    
قبيلة  من  دوري  بشكل  يتنقلون  فكانوا  عيشهم،  لضامن  خوضها  يف  اليهود 
انعكس  وقد  املرحلة،  هذه  ليهود  مالزم  خاص  طابع  إىل  ذلک  ليتحول   ،ألخر
هذا التحول حسب الباحثة سعاد الكتبية عىل اإلنتاج النوازيل اليهودي (التقنوت 
التي  القانونية  والصعوبات  للنزاعات  حلول  إجياد  حاول  الذي  يسبُونسا)،  والرِّ
كان يعاين منها اليهود املغاربة خاصة منها مشكل احلامية يف ظل انعدام أمن الطرق 
وتزايد أعامل اللصوصية، أما اليهود املقيمون باملدن، فقد توفروا عىل تنظيم حريف 

متقدم ومتكيف مع متطلبات احلياة احلرضية.
ومن جهة أخر درست الباحثة دراسة لسانية نص قرارين ربِّيني هيامن حرفة 
ا بمدينة فاس عىل التوايل سنة 1604 و1613، وقد  رَ رِّ الصياغة بالوسط احلرضي، حُ
سوسيو  مالحظات  إىل  النصني  هذين  يف  الوارد  للمعجم  اللساين  التحليل  أفىض 
اقتصادية ولسانية، جتلت يف الكشف عن وجود جمموعتني هيوديتني خمتلفتني عىل 
مستو األصول مها التوشابيم وامليغوراشيم، وقد تكونت هذه املجموعة األخرية 
فوق الرتاب املغريب نتيجة عمليات الطرد التعسفي من إسبانيا والربتغال من سنة 
1492 إىل بدايات القرن السابع عرش (1609)، إذ يشهد حضور مصطلحات إسبانية 

مزاولتهم  عىل  املهاجرين  هؤالء  حفاظ  عىل  احليل،  لتسمية  النصوص  هذه  ضمن 
حلرفة الصياغة، بل وتفوقهم فيها عىل غريهم، ومتكنهم من فرض املعجم االسباين 

داخل فئة املحرتفني للصياغة بالوسط اليهودي العريب.
  أما بالنسبة لوثائق القرن التاسع عرش مثل الظهائر السلطانية واملراسالت بني 
ممثيل السلطات املخزنية املكلفة بمراقبة األنشطة املالية واملعدنية، فتؤكد من جهتها 
عىل الدور البارز لليهود يف هذه األنشطة خاصة منها سک النقود وصنع اخليوط 
مَت بعض من هذه املراسالت هؤالء  الذهبية والصياغة بالوسط احلرضي. وقد وسَ
التفريق ههنا بني سک  السبب يف عدم  الذمة.“ ولعل  الصاغة بإسم ”صاغة أهل 
النقود والصياغة هو أهنام نشاطان يستلزمان حسب الباحثة نفس التقنيات احلرفية 

التي كان اليهود يتقنوهنا.
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عىل  املغريب  اجلنوب  حافظ  العرشين،  القرن  من  األول  النصف  حدود  وإىل 
األرض  ملكية  احتكرت  املسلمة  األمازيغية  فالساكنة  العتيقة،  االقتصادية  بنياته 
انفرد  بل  الصغرية،  والتجارة  اليدوية  باحلرف  اليهود  اختص  حني  يف  والزراعة، 
اليهود بمزاولة حرفة الصياغة يف املناطق اجلنوبية كاألطلس الصغري ووادي دادس 
سلوش  ناحوم  د  أكَّ  ،1913 سنة  ففي  سريوا،  وكتلة  باين  وجبل  وتافياللت  ودرعة 
حوايل  وجود  اليهودية،  للرابطة  املركزية  للجنة  رفعه  تقرير  يف   (Nahum Slousch)
أربعني كانونا هيوديا بقرية تِلِّيت بوادي دادس، أغلب أفرادها يتعاطون الصياغة. 
وتنطبق نفس املالحظة تقريبا عىل إغيل نوغو قرب تاليوين، بل إن شواهد القبور 

اليهودية به نقشت الكتابات اجلنائزية عليها بأدوات الصاغة.
حتديد  يف  صعوبة  بذلک،  حت  َّ رصَ كام  الباحثة  واجهت   ،أخر جهة  ومن    
من  كان  فقد  الفرتة،  هذه  خالل  اليهود  الصاغة   لد احلرفية  التقنيات  أصول 
مكان  من  تنقلهم  نتيجة  لليهود  املستمرة  للحركية  نظرا  أصوهلا،  حتديد  املستحيل 
إىل آخر، وما جعل بعض التقنيات تنتقل من جمال إىل آخر، كام أن اهلجرة الداخلية 
اين عىل هذه احلرفة، فاحليل املصنعة من طرف اليهود يف أمالن  لليهود كان هلا أثر لِسَ
بتهاال، حتمل أسامء عربية، وهذا راجع حسب الباحثة سعاد الكتبية الستقرار صاغة 
خالل  للتعريب  تعرضتا  اللتني  ودرعة  تافياللت  من  ينحدرون  املنطقة،  هبذه  هيود 

القرن الثالث عرش  عند اجتياحها من لدن قبائل معقل اجلنوب املغريب.
  ابتداء من النصف الثاين من القرن العرشين، سترتاجع أهم املراكز املعروفة 
االقتصادي  للركود  ذلک  ويعود  كبريا،  تراجعا  املغريب  اجلنوب  يف  املعادن  بتصنيع 
نحو  اجلنوب  يف  اليهود  للصاغة  و1963   1958 سنوات  بني  ما  واهلجرة  باجلنوب، 
املدن، بسبب حتول عميق يف البنيات الزراعية، جعل الصاغة اليهود يفقدون زبائنهم 
اليهود  تركز  مقابل  اجلنوب،  مالحات  أغلب  إخالء  فتم  املسلمني،  الفالحني  من 
أصبحت  وهكذا  والصويرة.  وأگادير  مراكش  مثل  اجلهوي  اإلشعاع  ذات  باملدن 
قرية تيليت سنة 1952 عىل سبيل املثال ال تتوفر إال عىل صائغ هيودي واحد، وهو ما 
كان له وقع كبري عىل اإلنتاج احلريف هبذه املناطق، فقد اختفت جمموعة من األشكال 

والنامذج احلرفية دون عودة.
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فقد  املدن،  يف  املستقرين  اإلسبانية  األصول  ذوي  اليهود  الصاغة  عن  أما 
 الكرب املدن  يف  وحافظوا  جد،  عن  أبا  املوروثة  الصياغة  بتقاليد  متشبثني  ظلوا 
كفاس ومكناس وطنجة وتطوان ومراكش عىل دورهم يف تصنيع املعادن الثمينة، 
مصنوعاهتم  من  بنامذج  حتتفظ  والدولية  الوطنية  املتاحف  من  جمموعة  ومازالت 
حتمل  ظلت  والتي  والعرشين،  عرش  الثامن  القرن  بني  ما  املمتدة  بالفرتة  اخلاصة 
حتمله  كانت  الذي  ”الغرناطي“  اسم  ولعل  الصنع،  طريقة  يف  االسبانية  اللمسة 
بعض من هذه املصنوعات دليل عىل هذا األصل االسباين، وشاهد عىل استمرارية 

النامذج السائدة باألندلس قبل النزوح صوب املغرب.
حسب  الكريمة  واألحجار  الثمينة  املعادن  استعامل  يدل   ،أخر جهة  ومن 
الباحثة سعاد الكتبية عىل الوضع االجتامعي هلذه الطائفة من احلرفيني، فقد شكلوا 
كانوا  كام  السلطان،“  ”جتار  من  نة  املُكوَّ اليهودية  البورجوازية  تيل  وسطى  طبقة 
نطة مستقلة خاصة هبم وبعيدة عن أية منافسة أجنبية، وهو ما يفرس  يتوفرون عىل حِ

احتكار اليهود إىل حدود هذه املرحلة لتصنيع املعادن الثمينة.
املشهد  هذا  ستقلب  الداخلية،  ثم  اخلارجية  العوامل  من  جمموعة  أن  إال 
اإلثنوغرايف واجليوسيايس واالقتصادي يف املغرب، ويف مقدمة هذه العوامل إقرار 
نظام احلامية ثم االستقالل، وتدخل املنظامت الصهيونية يف املغرب منذ سنة 1945، 
واإلعالن عن قيام دولة إرسائيل، واحلروب العربية اإلرسائيلية، مما دفع باليهود إىل 

اهلجرة منذ سنة 1948 نحو فرنسا وكندا وأمريكا وفلسطني.
اليهود  بني  للمهام  التقليدي  التوزيع  عىل  كبري  وقع  التحول  هلذا  وكان 
واملسلمني حسب الباحثة، فقد بدأ املسلمون يتعاطون شيئا فشيئا للصياغة بعد نفور 
طويل منها، إذ كشف إحصاء أجري سنة 2014 بمالح الذهب الذي كان خمصصا يف 
ُودِيَّني فقط مقابل 61 صائغ  نيْ هيَ ائِغَ السابق للصاغة اليهود بمراكش، عن وجود صَ
مسلم. لكن ذلک أسهم بشكل أو بآخر يف احلفاظ عىل التقاليد الفنية الضاربة يف 
للصاغة اليهود من االنقراض، بل إن الصاغة اليهود الذين هاجروا إىل فرنسا عىل 
سبيل املثال، استمروا يف إنتاج أشكال من احليل  مشاهبة ملا كانوا ينتجونه يف املغرب 

قبل رحيلهم مثل اخلميسة والطائر وما إىل ذلك.
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 وانتقلت الباحثة بعد هذه اجلولة التارخيية الضاربة يف أعامق الزمن واملجال، 
يف املحور الثاين واألخري من الكتاب، لدراسة املوروث العِربي يف صياغة املعادن 
عىل  الضوء  إلقاء  فاختارت  املغريب،  اليهودي  املتخيل  بنية  داخل  وقيمته  الثمينة، 
احليل،  منها  خاصة  اليهودية  احلرفية  املصنوعات  يف  بكثافة  احلارضة  الرموز  بعض 
معاين  معها  حاملة  اإلسالمي،  العريب  املجتمع  إىل  الرموز]  [نعني  انتقلت  والتي 
سليامن  وخاتم  فالطائر  املغربية،  اليهودية  والذهنية  بالثقافة  خاصة  ودالالت 
خصبة  جد  أيقونات  إىل  حتولوا  قد  ذلك،  وغري  سبعة،  والرقم  والثعبان  والسمكة 
ومتداولة بشكل واسع يف خمتلف أشكال الصياغة املغربية اليهودية واإلسالمية. كام 
اهتمت الباحثة بتقنية خيط الذهب املسمى الصقيل واملصنوعات املتصلة بالشعائر 

الدينية اليهودية السفاردية واألشكنازية والتي حتمل معا نفس الدالالت الرمزية.
املغريب  املجتمع  يف  واملسلمني  اليهود  أن  الباحثة  أكدت   ،أخر جهة  ومن    
متطابقة،  ودينية  سحرية  متثالت  من  ن  املكوَّ االجتامعي،  املتخيل  نفس  يتقاسمون 
الباحثة  حاولت  هنا  ومن  والعقيدة.  الدين   مستو عىل  املوجود  االختالف  رغم 
قبل  من  املستعملة  التامئمية  للمجوهرات  السطحي  الوصف   مستو جتاوز 
هاتني  بني  الشبه  أوجه  عن  الكشف  حماولة  سواء،  حد  عىل  واليهود  املسلمني 
الفئتني عىل مستو السحر والتنجيم لتفسري هذه الظاهرة، فلجأت لتحقيق ذلک 
كتاب  وهو  إسالمي  أحدها  العلوم،  هبذه  متصلة  كالسيكية  نصوص  مقارنة  إىل 
البوين،  عيل  بن  أمحد  العباس  أليب  العوارف“  ولطائف   الكرب املعارف  ”شمس 
هذه  أبانت  رازييل،“ وقد  فر  و“سِ رازيم“  فر  ”سِ ومها  هيوديان  املتبقيان  واالثنان 

املقارنة بالفعل عن تشابه املواضيع املطروقة وتقاسم نفس املفاهيم.
فوتوغرافية  بصور  غني  وملحق  عامة  بخالصة  الكتاب  الباحثة  ختمت    
األشكال  من  ونخبة  املغريب،  اجلنوب  من  قروية   وأخر حرضية  حليل  منتقاة 
احليوانية احلارضة يف تشكيل هذه احليل مثل السمكة والعقرب والثعبان والعظاية، 
إضافة إىل بعض املنتوجات احلرفية ذات االستخدام الطقويس لد اليهود املغاربة. 
وتىل ذلک تقديم الئحة املصادر واملراجع والتي تكونت من نصوص اإلخباريني 
العمومية  املكتبات  يف  املحفوظة  الرسمية  املغربية  واملراسالت  العرب  واجلغرافية 
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ومراكز األرشيف باملغرب، ومجلة من املؤلفات يف األدب القانوين لليهود املغاربة، 
يسبُونسا، دون أن ننسى الدراسات الكولونيالية واحلديثة  خاصة منها التقنوت والرِّ

وهي متنوعة جدا.

سمري أيت أومغار
أستاذ باحث، مراكش




