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أصدر طارق مدين، أستاذ التاريخ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية التابعة جلامعة 
حممد األول بوجدة، ضمن منشورات األكاديمية العلمية الفنلندية يف هلسنكي، كتابا 
العرص  خالل  اإلسالمي  العامل  يف  ”املاء  كاآليت:  عنوانه  تعريب  يمكن  الفرنسية  باللغة 
بمدينة  املاء  موضوع  يف  الباحث  أنجزها  دراسة  من  جزء  األصل  يف  وهو  الوسيط.“ 
من  التاريخ  يف  الدكتوراه  شهادة  عىل  للحصول  الوسيط،  العرص  خالل  وجهتها  فاس 
بزانا  أندري  إرشاف  حتت   ،(Université Lumière Lyon 2)  2 ليون  لوميري  جامعة 

(André Bazana)، جرت مناقشتها علنيا سنة 2003.
بإثارة  منها  األول  الفصل  مدين  طارق  استهل  فصول،  ستة  من  الكتاب  يتكون 
االنتباه المتزاج تاريخ املاء بتاريخ اإلنسان، والتقائه يف جمموعة من نقط التامس بالثقافة 
والقانون واالقتصاد والسياسة، واحتالله مكانة متميزة ضمن تأمالت املؤرخني، الذين 
هي  كالسيكية  إشكالية  حول  النقاش  بإثارة  املوضوع  هذا  يف  أبحاثهم  يبدأون  ما  غالبا 
أصول التقنيات. وقد كشف املؤلف يف هذا الصدد عن مكامن ضعف النظرية االنتشارية 
آخر  إىل  جمال  من  األخرية  هذه  انتقال  فعملية  التقنيات،  لتاريخ  التبسيطي  املنحى  ذات 
يُضعف  ما  وهو  املثاقفة،  عملية  غري   أخر لعوامل  نتاجا  احلاالت  بعض  يف  تكون  قد 
كل حماولة لتحويل تاريخ التقنيات إىل خطاطات ذات أسهم أحادية االجتاه، وللتدليل 
م املؤلف مثالني مها نظام اخلطارة بمراكش، ونظام توزيع املاء بقريتني من  عىل ذلک قدَّ
املؤلف،  حسب  اجلديدة  املنهجية  للتوجهات  كنتيجة  تبلورت  وقد  النيبال.  وسط   قر
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أنامط حتليلية وضعت املاء يف سياق سوسيوتارخيي أكثر شمولية، فام عاد باإلمكان فصل 
يف  التحكم  تقنية  معها  تتداخل  التي  والثقافية  االجتامعية  مثيلتها  عن  الطبيعية  املعطيات 
 Karl) املاء، لتظهر بذلک تراكيب نظرية، توقف املؤلف فيها عند نظرية كارل فيتفوگل
عىل  أكدت  أنثروبولوجية  دراسات  صدور  بعد  حمدوديتها  عن  أبانت  التي   (Wittfogel

دور املجتمعات املحلية يف تدبري شبكات الري، بل إن عددا كبريا من الباحثني حسب 
املؤلف، رفضوا الربط بني أنظمة الري واألنظمة السياسية كام فعل فيتفوگل، مفضلني 

البحث يف البنيات االجتامعية لتفسري النظم املائية وفهمها.
أما الفصل الثاين من الكتاب، فقد قسمه الباحث إىل أربعة حماور، حاول يف األول 
منها العودة إىل مبادئ الكوسمولوجيا اإلسالمية، حيث يمثل املاء عنرصا من العنارص 
األربعة املشكلة للكون، وحيث يمتلک كل واحد منها خاصية مميزة له عن غريه، وهو 
ما تولدت عنه حسب الباحث مفاهيم كاألمزجة والطبائع واألخالط، تم استثامرها عىل 
نطاق واسع يف الزراعة واخليمياء والطب خالل العرص الوسيط اإلسالمي. أما املحور 
والعقاقري  الصيدلة  كتب  من  انطالقا  فكشف  بالطب،  املاء  لعالقة  املؤلف  ه  فخصَّ الثاين 
بمختلف  املاء  دور  عن  اخلصوص،  وجه  عىل  األندلس  يف  الطبية  والنباتات  والتغذية 
دور  ننسى  أن  دون  الستعامله،  املرافقة  والرشوط  الطبية،  الوصفات  إعداد  يف  أنواعه 
م يف االستشفاء وعالج جمموعة من األمراض، وأثر التغذية القائمة عىل السلق باملاء  احلَامَّ
يف احلفاظ عل الصحة. وانتقل الباحث بعدها يف املحور الثالث إىل معاجلة قضايا املاء يف 
كتب الفالحة، منطلقا يف البداية من كتب األنواء التي اهتمت بالتقاط العالمات الدالة 
عىل املطر، وهو ما وقع استثامره يف إعداد التقويامت الفالحية مثل تقويم قرطبة، ليصل 
الزراعية  املدرسة  رواد  اهتم  إذ  األندلس،  ببالد  الزراعة  علم  يف  املؤلفات  إىل  ذلک  بعد 
أيضا  واعتنوا  والزراعة،  لإلنسان  مالءمتها  حسب  وتصنيفها  املياه  بمعرفة  الوسيطية 
محايتها  يف  األخري  هذا  ودور  للامء،  نفاذيتها  ودرجة  وخصائصها  الرتبة  أنواع  بتحديد 
وإزالة األمالح منها، كام تناولوا بالتفصيل األوقات املالئمة للري وكمية املياه الرضورية 
أما  التطعيم.  يف  املاء  استعامل  وكيفية  املناسبة،  الري  وطرق  والرتبة،  النبات  نوع  حسب 
املحور الرابع، فجاء مكرسا للحديث عن أصول املياه اخلفية، والعالمات الدالة عليها، 
والتدابري الواجب اتباعها أثناء حفر اآلبار والقنوات الباطنية، انطالقا من كتاب أنباط 

املياه اخلفية أليب بكر حممد بن احلسن الكرجي (القرن XIم).
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ز املؤلف يف الفصل الثالث من الكتاب حديثه عن اهلندسة املائية خاصة منها  وركَّ
صناعة الساعات املائية، فقدم يف املحور األول نامذج من املؤلفات اإلسالمية التي اعتنت 
هبذا املوضوع، مثل كتاب احليل لإلخوة بنو موسى بن شاكر، وكتاب األرسار يف نتائج 
األفكار البن خلف املرادي األندليس، وكتاب ميزان احلكمة للخازين، وكتاب الساعات 
احليل  صناعة  يف  والعمل  العلم  بني  اجلامع  وكتاب  الساعايت،  لرضوان  هبا  والعمل 
لصاحبه اجلزري، الذي انتقى املؤلف من فصله اخلامس نامذج من اآلالت والساعات 
ال لسابقه، باشتامله  كمّ املائية، قام بوصفها وتفسري كيفية عملها. أما املحور الثاين فجاء مُ
عىل نصوص تارخيية متنوعة شاهدة عىل صناعة وانتشار استعامل الساعات املائية يف عدد 
إجيينار  بشهادة  املؤلف  استهلها  الوسيط،  العرص  خالل  اإلسالمي  العامل  مدن  من  كبري 
بخصوص   (Charlemagne) شارملان  الكارولنجي  امللک  مؤرخي  أحد   (Eginhard)
تلک  وختم  امللک،  هلذا  807م  سنة  الرشيد  هارون  العبايس  اخلليفة  أهداها  مائية  ساعة 
النصوص بشهادة حييى بن خلدون عن ساعة مائية يف مدينة تلمسان زمن حكم بني عبد 
م فيه الشواهد األثرية  الواد. وقد أهنى املؤلف هذا الفصل من الكتاب بمحور ثالث، قدَّ
الشواهد  هذه  وتنحرص  اإلسالمي،  الوسيط  العرص  خالل  املائية  الساعات  صناعة  عىل 
بساعتني  األمر  ويتعلق  اإلسالمي،  العامل  يف  غريمها  يتبق  مل  شاهدين  يف  املؤلف  حسب 
نعتا يف القرن XIVم، مها الساعة املائية املوجودة  مائيتني قاومتا عوادي الزمن بعدما صُ
املائية  والساعة  بفاس،  القرويني  جامع  صومعة  أعىل  واملؤقت  باملؤذن  اخلاص  البيت  يف 

املوجودة قرب املدرسة البوعنانية بمدينة فاس أيضا.
بالترشيع  عالقتها  يف  املاء  مسألة  معاجلة  إىل  الفصل،  هذا  بعد  املؤلف  وانتقل 
بشكل  انعكست  التي  األخري  هذا  بخصوصيات  بالتذكري  حديثه  مستهال  اإلسالمي، 
الباحث  أثار  وقد  املاء.  لكية  مِ خاصة  اإلسالمي،  العامل  يف  املِلكية  نظام  عىل  واضح 
النقاش يف هذا السياق حول إشكالية وجود أو عدم وجود نظرية عامة للمياه يف الترشيع 
انعدامها  إىل  الفقه،  كتب  من  كبري  عدد  مراجعة  بعد  النهاية  يف  ليخلص  اإلسالمي، 
وحضور ما سامه بالتوجيهات، وهو ما سيساهم يف فهم األحكام اإلسالمية املتعلقة باملاء 
ذات  القضايا  من  ملجموعة  عرض  ذلک  تال  الباحث.  حسب  اجلزافية  األحكام  وجتنب 
الصلة باملاء يف العامل اإلسالمي خالل العرص الوسيط، مثل مسألة األولوية يف االستفادة 
من املاء بني العالية والسافلة، ومتفصالت الرشع والعرف، وكيفية تدبري املياه داخل املدن 
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هلذه  تناوله  يف  املؤلف  حذر  وقد  األمطار.  ومياه  العادمة  املياه  منها  خاصة  اإلسالمية، 
القضايا من مغبة إسقاط نامذج ثقافية خمتلفة عىل النموذج اإلسالمي للمدينة، بدعو أن 

هذا األخري ال خيضع لنفس القواعد املتحكمة يف تعمري املدن ببقية أرجاء العامل.
املاء  عالقة  موضوع  ملعاجلة  الكتاب،  من  اخلامس  الفصل  املؤلف  وكرس 
أرياف  عن  املعطيات  كانت  وإن  الوسيط،  العرص  خالل  اإلسالمي  العامل  يف  بالزراعة 
من  أكثر  باملدن  اهتموا  اإلخباريني  لكون  قليلة،  املذكورة  احلقبة  خالل  اإلسالمي  العامل 
اهتاممهم باألرياف. استهل الباحث هذا الفصل باحلديث عن أمهية الزراعة، إذ وفرت 
األرياف للمدن ما حتتاج إليه من األقوات، واملواد األولية الرضورية لألنشطة االقتصادية 
احلرضية، واجلبايات...، وهلذا السبب ربط ابن عبدون تراجع العمران برتاجع الزراعة. 
نموها  درجة  ويقيس  الوسيطية  األرياف  يف  الزراعة  تاريخ  تشكيل  املؤلف  يعيد  وحتى 
دراسة  إىل  داعيا  فقط،  الري  تقنيات  إىل  االرتكان  عدم  رضورة  عىل  شدد  تراجعها،  أو 
نظام األرايض الزراعية وحجمها، ومد كفاءة نظام الري وأنظمة االستغالل، والنظام 
اجلبائي، وأنواع املزروعات، مع حتديد العوامل الطبيعية والبرشية املسؤولة عن تراجع 
العامل  يف  األرايض  نظام  والتحليل  بالدراسة  الباحث  تناول  السياق،  هذا  يف  الزراعة.و 
يَّز بني نوعني من األرايض، سعت إىل ضبطهام كتب اخلراج، مها أرايض  اإلسالمي، فمَ
العنوة وأرايض الصلح، اللتني تأسس عليهام النظام اجلبائي. أما املاء فنجده حارضا بقوة 

يف حتديد قيمة اخلراج، ويف رشوط متليک األرايض املوات للقائمني بإحيائها.
القرون  منذ  اإلسالمية  الدول  اهتامم   مد إىل  الباحث  نبّه   ،أخر جهة  ومن 
اهلجرية األوىل بتجفيف البطائح واملروج املعرضة للفيضانات، وهو ما تشهد عليه أعامل 
أمهية  يؤكد  مما  املثال،  سبيل  عىل  والعبايس  األموي  العهدين  يف  العراق  بطائح  جتفيف 
املكانة التي احتلتها األرض ضمن اهتاممات الدول اإلسالمية. لكن تزايد نفقات هذه 
لينشأ  السلطة،  مراكز  من  مقربة  فئة  لصالح  األرايض  تلک  عن  تتخىل  جعلتها  األخرية، 
واملجتمع  االقتصاد  عىل  وخيمة  نتائج  الباحث  حسب  له  كانت  الذي  اإلقطاع،  بذلک 
يف خمتلف جهات العامل اإلسالمي. أما بخصوص املاء، فقد استفاد العامل اإلسالمي من 
املوروث التقني املائي القديم، خاصة يف منطقة اهلالل اخلصيب وبالد فارس والبوادي 
املائية  املنشآت  ومضاعفة  اجلهوية،  التقنيات  دمج  عىل   أخر جهة  من  وعمل  املرصية، 
طرق  يف  أفضل  حتكم  بتحقيق  سمح  ما  وهو  واملعارف،  التقنيات  وتعميم   ،الصغر
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كشاهد  الباحث  قدم  وقد  األمطار،  مياه  واستغالل  ورفعها،  اجلوفية  املياه  عن  الكشف 
فضاءات  وخلقهم  الري،  لقنوات  األمويني  شق  ومنها  األمثلة،  من  جمموعة  ذلک  عىل 
وأبو  الزور  دير  بني  املمتدة  املنطقة  يف  احلفريات  وكشف  ورشقها،  تدمر  غرب  واحية 
مائية  بقناة  منها  البعض  ارتبط  قرويا  إسالميا  موقعا  ستني  من  أزيد  عن  سوريا  يف  كامل 
 XII اصطناعية بلغ طوهلا 33 كيلومرتا، يعود تارخيها إىل الفرتة الزنكية واأليوبية (القرن
وXIIم)، وتأكيد الدراسات احلديثة عىل تفوق املسلمني يف تدبري املوارد املائية السطحية 
واجلوفية باألندلس، حيث ما زالت اللغة االسبانية تزخر بعدد وافر من املفردات العربية 
فتوقف  وختزينها،  وجلبها  املياه  رفع  يف  وقتئذ  املستعملة  املائية  بالتقنيات  الصلة  ذات 
واصفا  والسانية،  والدوالب  والناعورة  والشادوف  كاخلطارة  منها  البعض  عند  املؤلف 
إياها وحمددا وظائفها وخصائصها. ثم أضاف إليها يف املحور السادس، املعرفة الزراعية 
املتقدمة التي اكتسبها الفالحون يف األندلس عىل وجه اخلصوص نتيجة تبني الالمركزية 
الثامن  القرن  بني  ما  اإلسالمي  الرشق  يف  القديمة  الزراعية  املؤلفات  وترمجة  السياسية، 
والقرن العارش امليالدي، وتطور الدراسات الطبية والصيدلية والنباتية، والنمو احلرضي 
وما استدعاه من توفري الغذاء بشكل متزايد، لتظهر نتيجة لذلک مؤلفات عديدة يف علم 
الزراعة، اهتمت بتعريف الرتبة وحتديد خصائصها الفيزيائية، وكيفية ختصيبها، وطرق 

التطعيم، حتى تتحقق أفضل النتائج عىل مستو اإلنتاج الزراعي.
”الثورة  حقيقة  حول  النقاش  بإثارة  الكتاب،  من  الفصل  هذا  املؤلف  وختم 
الرأي  ذلک  بصدد  مستعرضا  الوسيط،  العرص  خالل  اإلسالمي  العامل  يف  الزراعية“ 
بطيئا  نكوصا  عرفت  الزراعة  أن  منهام  األوىل   تر الباحثني،  من  فئتني  عن  الصادر 
ومتواصال خالل العرص الوسيط، مع التشكيک يف حقيقة حدوث جتديد يستحق الذكر 
عىل مستو التقنيات املائية وتوسع املساحات املزروعة. أما الفئة الثانية فتؤكد حدوث 
ثورة زراعية بالعامل اإلسالمي ما بني القرن الثامن والقرن العارش امليالدي. يف حني نجد 
رغبة  يف  يكمن  قد  اإلشكال  بأن  مؤكدا  األطروحتني،  بني  وسطا  موقفا  يتخذ  املؤلف 
مؤيدي كل أطروحة يف تعميم املعطيات التارخيية عىل العامل اإلسالمي للخروج بعدها 
بنظرة تركيبية قاطعة، داعيا يف هذا الصدد إىل إعادة التفكري يف املسألة الزراعية والبحث 
أزمنة  يف  اإلسالمي  العامل  أرجاء  يف  تطورت  قد  الزراعة  أن  أساس  عىل  الرؤيتني،  بني 

خمتلفة وبإيقاعات متباينة ما بني القرن X والقرن XIIIم.
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وانتقل املؤلف بعد ذلک يف الفصل السادس واألخري من الكتاب إىل دراسة املاء يف 
عالقته باملدينة اإلسالمية. وقد خضع اختيار مواقع إنشاء هذه األخرية لرشوط من بينها 
توفر املاء اجلاري، وهو ما تعكسه مدن إسالمية مثل بغداد واملوصل وفاس والفسطاط 
 جر ومراكش،  مْ  وقُ إصفهان  مثل  كثرية  مدنا  هناک  أن  إال  وحلب،  ومحاة  وقرطبة 
إنشاؤها يف جماالت ذات مناخ جاف أو شبه جاف ووديان ضعيفة الصبيب وغري منتظمة 
اجلريان، وهو ما استدعى توظيف تقنيات مائية خمتلفة عن تلک التي يمكن استخدامها 
يف النامذج األوىل. وقد استفاد املسلمون يف هذا الصدد من منشآت مائية تعود إىل العرص 
كم عبد الرمحان الثاين،  القديم؛ ففي قرطبة وقع استغالل القناة املائية الرومانية زمن حُ
كام استفاد املوحدون من املنشآت املائية القديمة لتزويد اشبيلية وقلعة جابر باملاء، وبارش 
كم املستنرص ترميم عدد كبري من القنوات الرومانية بغيية تزويد مدينة  احلفصيون زمن حُ
تونس وحديقة أبو فهر باملاء. أما عىل مستو ختزين املاء، فقد كشف املؤلف عن اهتامم 
الدول اإلسالمية بإنشاء خزانات وصهاريج عمومية يف عدة مدن إسالمية، يف حني جلأ 
نَ  زَّ اخلواص إىل تزويد منازهلم بأنظمة جلمع مياه األمطار املتساقطة فوق السطوح، لتُخَ
بعد ذلک يف اجلب أو املطفية أو املاجل حسب التسمية املتداولة يف كل منطقة، وتستخدم 
فيام بعد عىل الرغم من قلتها يف أوقات الشدة. وهلذا السبب أوىل هلا أرباب املنازل اهتامما 
املياه هبا. يف  قد تلوث  دخيلة  مادة  منأ عن أي  وجعلها يف  صيانتها  خالل  خاصا، من 
عىل  تتوفر  مل  التي  الساكنة  أما  املنازل.  داخل  اآلبار  حفر  إىل  اآلخر  البعض  اجته  حني 
موارد إلقامة خزان أو حفر بئر داخل املنزل، فكانت تلجأ حسب املؤلف إىل السقايات 
واحلضارة  الصحة   ومستو السكان  عدد  عىل  قويا  مؤرشا  عددها  اعترب  التي  العمومية 
دَت املساجد بخزانات جلمع املياه كام هو احلال يف قرطبة  وِّ يف املدينة. ومن جهة أخر، زُ
رت اآلبار لتزويد احلاممات العمومية باملاء.  فِ والقريوان وطليطلة ومراكش وتونس، وحُ
العمومية  املنشآت  هذه  مياه  من  االستفادة  ضوابط  كالعادة  النوازل  كتب  حددت  وقد 

واخلاصة حتى ال يلحق الرضر باملسلمني.
الرضوري  من  كان  فقد  املياه،  ختزين  عند  اإلسالمية  املدينة  يف  األمر  يتوقف  مل 
كل  يف  له  نامذج  املؤلف  م  قدَّ أصيل،  نظام  عرب  واخلاصة  العمومية  املنشآت  عىل  توزيعها 
من واحات اجلريد بتونس، وبغداد ودمشق وحلب وفاس، ليكشف عن خصوصيات 
نظام كل مدينة من هذه املدن. أما املياه املستعملة والنفايات السائلة باملجال احلرضي، 



465ͨUrūḍ biblioghrāfia, Comptes Rendus, Reviews of Books, Reseñas Bibliográficas

الصاحلة  املياه  نقل  شبكة  عن  االنفصال  متام  منفصلة  قنوات  شبكة  عرب  ترصف  فكانت 
للرشب. غري أن هذا التنظيم مل يمنع من وقوع نزاعات بني املستفيدين من هذه الشبكة، 
عادة ما كان املحتسبون والعدول والفقهاء والقضاة يتدخلون حللها، إىل جانب عدد كبري 

من احلرفيني واملوظفني ممن كان يتوىل تدبري شؤون نظام توزيع املاء. 
املائية  الشبكات  موضوع  ملعاجلة  خصصه  بمحور  الفصل  هذا  املؤلف  واختتم 
واألنسجة احلرضية، فكشف فيه عن دور املاء يف توجيه حركة التعمري باملدن، مع تقديمه 
عدة نامذج من ذلک، مثل كبح نمو حلب والقاهرة وتونس يف بعض االجتاهات بسبب 
وجود أهنار أو بحريات شاطئية أو قنوات مائية، مضيفا أن الالتكافؤ املمكن مالحظته 
يف تزويد أحياء مدينة ما باملاء، غالبا ما يكون راجعا إىل إكراهات مادية أكثر منه نتيجة 
وإصالح  إنشاء  عن  املسؤولة  األطراف  بتحديد  املؤلف  اهتم  كام  االجتامعي.  للتمييز 
اإلرشاف  بمهام  القائمة  احلرضية  واألطر  املدينة،  يف  واخلاصة  العمومية  املائية  املنشآت 
عىل هذه األشغال، واألدوات والتطبيقات العلمية املوظفة لتدبري الشبكة املائية باملدينة يف 
العرص الوسيط، وقدم مثاال عىل ذلک رسالة الفشتايل الفريدة التي حررها سنة 1624م، 

يف أعقاب الزلزال الذي رضب مدينة فاس وأحلق الرضر بجزء من شبكتها املائية.
ومن جهة أخر، أثار الباحث االنتباه إىل وجود أنشطة اقتصادية حرضية ارتبطت 
ارتباطا وثيقا باملاء، مثل صناعة الفخار وصباغة املواد النسيجية وصناعة القرميد وسحق 
احلبوب وما شاهبها يف األرحية املائية والدباغة. وقد متوضعت هذه احلرفة األخرية عند 
أطراف املدن تفاديا للروائح الكرهية واملياه امللوثة، كام هو احلال يف حلب والقاهرة وتونس 
وسال وتطوان، باستثناء فاس التي صعب نقل الدباغني فيها من وسطها إىل أطرافها نظرا 
للدور االقتصادي واالجتامعي الذي كانت تضطلع به هذه احلرفة، وهو ما يكشف عن 
اختالف طرق التعامل مع املشاكل احلرضية، وعدم إخضاعها لقوانني ثابتة عىل الدوام. 
عىل  املسلمني  الفقهاء  حرص  عن  املؤلف  كشف  فقد  الدينية،  األقليات  بخصوص  أما 
حفظ حقها يف احلصول عىل املاء واستعامله داخل األحياء اخلاصة هبا وخارجها، غري أن 
املصابني باجلذام وبقية األوبئة قد وقع إبعادهم عن مصادر مياه املدينة، حتى يكونوا آخر 

من يستعمل مياه الشبكة احلرضية.
الئحة  تقديم  ومع  تركيبي،  منحى  ذات  عامة  بخالصة  تأليفه  الباحث  وختم 
وساعات  آلالت  نامذج  متثل  لوحات  ثامن  من  مكونا  وملحقا  جدا،  غنية  بيبليوغرافية 
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لتفسري  حديثة  علمية  حماوالت  جانب  إىل  والساعات،  احليل  كتب  يف  وردت  مائية 
كيفية اشتغال هذه اآلالت، وصورة فوتوغرافية التقطها املؤلف للساعة املائية الفريدة 
عامة.  تقنية  بفهارس  ذلک  أتبع  كام  بفاس،  القرويني  جامع  صومعة  أعىل  املوجودة 
تطويق  من  الدراسة  هذه  يف  كبري  حد  إىل  متكن  املؤلف  أن  اخلتام،  يف  القول  ويمكن 
وامتداد  املجال  شساعة  رغم  الوسيط،  العرص  خالل  اإلسالمي  العامل  يف  املاء  موضوع 
الرتكيب  وجرأة  املونوغرايف  االستقصاء  بني  زاوج  تارخييا  بحثا  بذلک  مقدما  الزمن، 

حسب تعبري عبد األحد السبتي.

سمري أيت أومغار
أستاذ باحث، مراكش


