
لوبنى زبري، املاء واحلرب باملغرب زمن السعديني 
(916-1069هـ/1510-1659م)، (الرباط: منشورات 

دار األمان، 2016). 

الزمن  إىل  حتيل  كوهنا  تقليديا؛  طابعا  احلرب  وقائع  يف  التنقيب  يكتيس  ما  عادة 
الرسيعة  التغريات  وتُرصد  مكاهنا،  السياسة  ومنعرجات  األحداث  جتد  حيث  القصري 
والنظر  التقليدي،  املنطق  ختطي  أن  غري  وجيز.  وقت  يف  تتم  التي  واالنفعالية  واحلادة 
إىل احلدث العسكري من خالل منطق شمويل يتجاوز القرشة الظاهرة للتاريخ يف اجتاه 
احلفر يف البنى العامة، وحتديد نوع العالقات التي جتمعها، يمكن أن يربز ثوابت أثرت 
فإن  السبتي،  األحد  عبد  وبتعبري  الطويل.   املد عىل  واالجتامعية  السياسية  اهلياكل  يف 
التي  السيايس  أو  االجتامعي  التوتر  ظرفيات  املؤرخ  استحرض  إذا  البنية  يكشف  احلدث 
الرسدي  السطح  األحداث  تغادر  وهنا  االجتامعية،  املامرسة  من  متعددة  جوانب  تنري 
لتفصح عن منطقها الداخيل، منطق ينقلها من التناثر إىل االنتظام. فال يعود السؤال متى 

جر احلدث الفالين؟ بل يصبح ماذا يعني ذلک احلدث؟
تندرج بعض اإلنتاجات التارخيية املغربية املعارصة التي قاربت موضوع العالقة 
بني املاء واحلرب يف هذا السياق، كوهنا تستند يف اختيارها إىل احلضور املكثف لظاهرة 
احلرب يف تاريخ املغرب من جهة، وإىل أمهية املاء واتصاله الوثيق بمختلف مناحي احلياة 
اإلنسانية واالقتصادية واالجتامعية والذهنية وغريها من جهة أخر. ومن ثمة فإن رصد 
هذه العالقة من شأنه أن يعيد النظر يف كثري من اخلالصات، وجييب عن بعض األسئلة 
العالقة، ويفتح الباب أمام قضايا جديدة مل تنل بعد ما تستحقه من العناية واالهتامم من 

قبل الباحثني يف تاريخ املغرب وقضاياه. 
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يف هذا االجتاه، تُطل الباحثة لوبنى زبري عىل عموم القراء والباحثني بعمل صدر 
زمن  باملغرب  واحلرب  ”املاء  بعنوان  وسمته  صفحة،   268 يف  بالرباط  األمان  دار  عن 
السعديني، (1069-916 هـ/ 1510 - 1659م)،“ حاولت من خالله اإلسهام يف فهم الدور 
املحوري الذي اضطلع به املاء يف كثري من األحداث السياسية يف تاريخ املغرب السعدي، 
أو  السعدي،  اجليش  حققها  التي  النجاحات  من  لكثري  املفرسة  العنارص  ضمن  وموقعه 

اإلخفاقات التي اعتورت مساره. 
إسطوغرايف  بسياق  له  قدمت  إذ  املوضوع،  هذا  اقتحام  يف  السبق  الباحثة  تدعي  ال 
يأيت  املوضوع  هذا  عىل  انفتاحها  أن  معتربة  املجال؛  هذا  يف  الباحثون  أنتجه  بام  يُذكر 
املغرب  تاريخ  يف  املاء  لعنرص  الوازن  احلضور  يف  البحث  جمال  يف  معريف  تراكم  سياق  يف 
االقتصادي واالجتامعي والسيايس، حيث تعددت الدراسات التي اشتغلت عليه، إما يف 
بعده االجتامعي باعتباره عنرصا منظام للعالقات االجتامعية، أو يف بعده التقني املتمثل يف 
شبكة توزيع املياه، أو من خالل دراسة آليات تدبري الدولة لثرواهتا املائية. عىل أن األهم 
يف هذه الدراسات، بالنسبة للباحثة، يتمثل يف تلک التي المست موضوع املاء يف عالقته 
باحلرب، وأكدت عىل حضوره يف االسرتاتيجية العسكرية لألطراف املتحاربة. ومن تلک 
الدراسات، أساسا، مقالة حممد استيتو عن ”املاء واحلرب يف تاريخ املغرب: أية عالقة؟“ 
املنشورة ضمن أعامل ندوة املاء يف تاريخ املغرب، كلية اآلداب، عني الشق الدار البيضاء 
إطار  يف  له،  ومؤطرة  موجهة  العمل  هذا  ضمن  بقوة  حترض  التي   (190-177) ،1999 سنة 
هذه  عنارص  يف  تفصل  أن  اختارت  الباحثة  أن  فيها  اجلزم  يمكن  لدرجة  حممود،  تراكم 
الدراسة، وتوثق لكثري من القضايا التي يرجع الفضل يف طرحها، أول مرة، ملحمد استيتو. 
تعترب الباحثة أن عالقة املاء باحلرب يف تاريخ املغرب تتجاوز ما هو ظريف مرتبط 
بفرتة زمنية معينة إىل ما هو بنيوي، مادام أن هذه العالقة مل تعرف حتوالت مهمة بتغري 
الفرتات التارخيية، إذ يمكن للباحث أن يكتشف دور األزمات املناخية يف فرتات التحول 
يف  اخلروج  وجتنبها  السلطانية،  احلركات  تنقالت  تدبري  يف  املاء  نقط  وحضور  السيايس، 
عديدة  جتليات  وهي  وغريها،  املياه  بمجاري  املعارک  من  كثري  وارتباط  الشتاء،  فصل 
أن  عىل  الباحثة.  منظور  حسب  املغرب  تاريخ  يف  تتكرر  تكاد  واحلرب  املاء  بني  للعالقة 
للمجال  جيوسياسية  حتوالت  من  املرحلة  هذه  ميز  بام  ارتبط  السعدية،  للفرتة  اختيارها 
واإليبرييني شامال وغربا، وعالقة املغاربة بالبحر التي  متمثلة يف حضور األتراک رشقا 

شهدت تغريات مهمة يف هذه الفرتة. 



485ͨUrūḍ biblioghrāfia, Comptes Rendus, Reviews of Books, Reseñas Bibliográficas

يصعب اإلقرار بأزمة النص وقلة املادة املصدرية بالنسبة ملن رام اخلوض يف موضوع 
املاء يف تاريخ املغرب، فتناوله من زوايا االقتصاد واملجتمع والسياسة والذهنيات يفرض 
األدب  إىل  الرصف  التارخيي  املتن  من  متتد  متوفرة  متنوعة  مصدرية  مادة  عىل  االنفتاح 
اجلغرايف والرحيل، وإىل الرتاث الفقهي واملناقبي والفالحي، ثم األديب والشعبي وغريها 
من املتون التي أثبتت بعض الدراسات مد غناها بامدة تسمح بمقاربة قضايا املاء وفق 
احلوليات  كتب  عىل  تركز  أن  اختارت  الباحثة  أن  غري  والعالئقية.  العميقة  البنية  مفهوم 
يفرضه  الذي  التقاطع  أن  ويبدو  الرحالت.  كتب  وبعض  واألجنبية،  املغربية  التارخيية 
موضوعها ذو األبعاد السياسية والطبيعية واالجتامعية كان له دور ما يف هذا االنتقاء، مما 
أثر بشكل كبري يف طبيعة القضايا املطروقة، وجعل كثريا من املوضوعات التي كنا ننتظر 

طرقها مؤجلة، عىل أمل أن تنفتح عليها الباحثة يف أعامهلا املستقبلية.
متكن الباحثة القارئ من إدراک املفاهيم اخلاصة باملاء واحلرب، فتعترب مفهوم املاء 
واضحا، يشمل كل جتليات هذا العنرص يف الطبيعة من أمطار، ومنابع املياه وجمارهيا، فضال 
كل  يستوعب  كان  إن  متسائلة  تعقده،  من  انطلقت  فقد  احلرب،  مفهوم  أما  البحر.  عن 
الرصاعات واملواجهات العنيفة؟ أم أنه يطلق عىل مستو معني من الرصاع؟ وهل يعني 
املواجهات العسكرية واملعارک املبارشة؟ أم تشمل الزمن قبلها؟ لذلک، فقد استحرضت 
بعض التعاريف لكنها مل تنح منحى واضحا يف تبني تصور معني ملفهوم احلرب، واكتفت 
احلرب  وبني  وامتدادهتا،  الوقائع  قبل  ما  رصد  يمكن  حيث  املطلقة  احلرب  بني  بالتمييز 
املحدودة حيث يمكن تتبع تفاصيل املعركة وجماهلا. أما عىل مستو االشتغال والتطبيق، 
واملواجهات  السلطانية  احلمالت  عىل  احلرب  لظاهرة  تتبعها  يف  الباحثة  اقترصت  فقد 
العسكرية بني اجليوش النظامية، مستبعدة بذلک أشكاال أخر من الرصاع، لعل أبرزها 
الرصاعات القبلية، وقد كان من املمكن، لو انفتحت عليها، أن تكتشف عالقة أوثق بني 
املاء واحلرب سواء فيام يتعلق بأسباب الرصاعات أو بتدبريها، وما نتج عن ذلک كله من 

أشكال تدبريية اقتصادية واجتامعية وسياسية وعمرانية وغريها. 
تبدأ الباحثة عملها بفصل عن ”دور األزمة املناخية يف عملية التحول السيايس،“ 
ضمن باب: ”املاء والسلطة السياسية السعدية،“ وفيه حاولت اإلجابة عن سؤال العالقة 
الكارثة  بني  متالزمة  عن  زبري  لوبنى  تتحدث  السيايس؟  والتحول  الطبيعية  الكارثة  بني 
الطبيعية واندالع الفتن والثورات التي تؤدي أحيانا إىل تغيري األرسة احلاكمة يف تاريخ 
املغرب، وتُذكر يف هذا الصدد بخالصات أعامل سابقة ختص احلقبة الوسيطية ثم احلديثة 

تدعم هذه الفكرة، ثم تتساءل عن تأثري املاء يف مسار السلطة السعدية؟ 
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ركزت الباحثة حديثها عن دور جفاف سنة 928 هـ/1520م، وما تاله من جماعات 
مراكش؛  عىل  بالسيطرة  سلطتهم  توطيد  يف  وإسهامه  السعديني  نفوذ  توسيع  يف  وأوبئة 
مع  مقارنة  املناطق،  بعض  يف  وغياهبا  لألزمة  الوطاسية  السلطة  تدبري  ضعف  بدا  حيث 
تدبري الربتغاليني اجليد هلا من خالل استرياد القمح من وطنهم نحو الثغور املحتلة. لكنهم 
التي  الفرتة،  هذه  خالل  املتكررة  اجلفاف  دورات  نتيجة  األزمة  من  ترضروا  أن  لبثوا  ما 
حولت الثغور التي كانوا حيتلوهنا إىل عبئ ثقيل نتيجة حاجتها املتزايدة إىل الدعم، وضغط 
وحتول  الزراعي،  النشاط  تراجع  عن  فضال  معهم،  املتعاونة  القبائل  عىل  اجلهاد  محالت 
برضورة  الربتغايل  البالط  اقتناع  إىل  أفضت  عوامل  وكلها  رحل،  إىل  املزارعني  من  كثري 
األرشاف  استفاد  باملقابل،  948 هـ/1541م.  جفاف  بعد  خاصة  الثغور  بعض  عن  التخيل 
السعديون من األزمة نتيجة ضعف تأثرهم هبا، وعزت الباحثة ذلک إىل خمازن احلبوب 
التفسري  هذا  أن  هنا  نعتقد  كنا  وإن  األزمات،  مواجهة  يف  نجاعتها  أثبتت  التي  اجلامعية 
سيصبح ذا قيمة لو استكملت الباحثة هذه الفكرة عن طرق ختزين احلبوب يف النصف 
الشاميل من املغرب. ويف كل األحوال، فقد أسهم ذلک يف حتول القبائل املوالية لألرشاف 
السعديني إىل عنرص لسد الفراغ الديموغرايف يف مراكش بعد قرار أمحد األعرج استغالل 
هذه األزمة يف اقتحام املدينة، مستفيدا من ترضر الطرف الوطايس، وانحسار الربتغاليني 

يف الثغور. 
اقتحام  يف  أسهم  وأوبئة  وجماعة  جفاف  من  تاله  وما  األمطار  انحباس  كان  وإذا 
يف  ما  دور  948 هـ/1541م  جلفاف  يكون  أن  الباحثة  استبعدت  فقد  ملراكش،  السعديني 
دخوهلم األول إىل فاس. ودون التفصيل يف هذه النقطة، ويف ما تال الفرتة السعدية من 
حتوالت، وحدود إسهام العامل املناخي فيها، وباختصار شديد، تستبعد الباحثة كذلک 
أن يكون للكوارث الطبيعية التي عرفتها الفرتة األخرية من حكم السعديني دور بارز يف 
اهنيار هذه الدولة. ونر أن خالصة الباحثة هنا جتعل مسألة التأثري املناخي يف التحول 

السيايس ذات طابع ظريف ال بنيوي.
يف  أساس  دور  الباحثة،  حسب  املناخي،  للعامل  كان  فقد  احلال،  كان  وكيفام 
آخر،  طرف  منه  ويترضر  طرف  منه  يستفيد  فاجلفاف  احلاكمة؛  لألرس  السيايس  التحول 
وختتم بسؤال: هل هذا يعني أن هناک مجودا يف مواجهة األزمة املناخية وانعكاساهتا؟ أمل 

تتمكن مؤسسة ”املخزن“ من تطوير أساليب وإمكانات ملواجهة األزمة املناخية؟
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قبل  من  اختذت  التي  باألودية  عالقة  هلا   أخر مسألة  إىل  بالقارئ  الباحثة  تنتقل 
هذا  ويف  ونفوذها.  سلطتها  مناطق  بني  للتمييز  حدودا  املغرب،  بالد  يف  أطراف سياسية 
االجتاه، حتدثت عن أودية أم الربيع وملوية وشلف ثم نون والنيجر والسنغال التي تردد 
املهم  أما  املجال.  عىل  السعديني  سلطة  انتشار  مراحل  عكست  كوهنا  املصادر  يف  ذكرها 
عوض  النفوذ  متييز  استعامل  نحبذ  هنا  كنا  وإن  احلدود،  بفكرة  الوعي  مسألة  فهي  هنا، 
احلدود، لد السلطة السعدية، حيث تُذكر الباحثة برفض حممد الشيخ السعدي لفكرة 
ما  وهو  القانوين،  سليامن  سفارة  اقرتحتها  حني  واألتراک  السعديني  بني  البالد  حتديد 

انعكس أيضا يف النقاش الفقهي لد علامء املغرب.
جغرافية طبيعية لتمييز النفوذ  األودية معامل  إىل القول إن عادة اختاذ  الباحثة  متيل 
بني الدول أو السلط املتجاورة قديمة، حتى إن أودية عرفت يف املصادر هلذا السبب. ومل 
حتد الفرتة السعدية عن هذا املنطق، حيث اتفق السعديون والوطاسيون عىل جعل واد أم 
الربيع حدا فاصال بينهام. ويف الرشق، أضحى واد ملوية حدا فاصال مع أتراک اجلزائر، 
توجهت  التي  احلران  حممد  محلة  بعد  عامني،  ملدة  للسعديني  الرشقي  احلد  شلف  وواد 
رشقا وتوقفت عند هذا الوادي. وكذلک يف اجلنوب بالنسبة لواد نون الذي اعترب احلد 
اجلنويب المتداد نفوذ األرشاف، وبعده هنري النيجر والسينغال خالل محلة أمحد املنصور 
عىل السودان. وإمجاال، فقد أكدت الباحثة احلضور البارز لبعض األودية كمعامل طبيعية 
احلد  بتجاوز  تنطلق  التوسع  عملية  أن  أيضا  الحظت  كام  للمغرب،  السياسية  للحدود 
السابق الذي غالبا ما يكون جمر مائي، وتتوقف عند جمر مائي آخر يصبح بدوره احلد 

السيايس، وهو ما ينطبق عىل عملية التوسع رشقا وجنوبا. 
تفرض هذه املسألة تسجيل بعض املالحظات نراها رضورية، أوهلا التأكيد عىل أن 
األودية هنا تظل معلام جغرافيا بارزا، مثله مثل اجلبال مثال، يتم اعتامده للتمييز بني نفوذ 
 دورا للامء هنا مقارنة بالبحر مثال حيث تتدخل عنارص أخر سلطتني اتفاقا، وال نر
مرتبطة بمسألة العالقة بالبحر والقدرة عىل جتاوزه، ويف هذه احلالة يصبح للامء فعال دور 
يف رسم حدود سلطة دولة ما. أما اعتامد الواد حدا سياسيا، دون اتفاق أو نتيجة توقف 
جتاوزه  أو  عنده  التوقف  أن  مادام  فاصال  حدا  يمثل  بأنه  نعتقد  فال  عنده،  سلطانية  محلة 

مرتبط بقوة الدولة أو ضعفها، أي بحدود قدرهتا عىل توسيع جمال نفوذها. 
حدودا  مثلت  مائي،   جمر باعتبارها  األودية،  بأن  القول  أن  سبق  ما  إىل  يضاف 
فاصلة  حدودا  أيضا  األودية  هذه  تكون  أن  يفرض  السياسية،  السلط  بعض  لنفوذ 
جمال  يف  انتجاعها  متارس  ألهنا  مستبعدا،  يظل  األمر  هذا  أن  دام  وما  القبائل،  ملجاالت 
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حيوي يشمل الواد بضفتيه، خاصة وأننا أمام أودية ال أهنار يصعب اخرتاقها، فإن اعتامد 
أم الربيع مثال أو غريه حدا فاصال بني سلطتني يظل ذهنيا ال جغرافيا عىل اعتبار أن نفوذ 
سلطة ما يرتجم يف الواقع بنفوذها عىل القبائل املستوطنة يف هذه املجاالت، ولعل أبرز 
مثال يف هذا الصدد بالد دكالة التي اعتربت يف بعض املضان حدا بني سلطة الوطاسيني 

ونفوذ السعديني. 
تنتقل الباحثة بالقارئ، يف الباب الثاين من عملها، إىل طرق مسألة: ”االسرتاتيجية 
احلربية للامء؛“ حيث تعترب أن األمهية احلربية للامء تتجىل يف حضوره الوازن يف تدبري تنقل 
اجليش واحلمالت العسكرية، ويف اختيار أمكنة املواجهة مع الطرف اآلخر، وأيضا من 
للترسب  ووسيلة  والضغط  للحصار  كأداة  متعددة  عسكرية  أحداث  يف  توظيفه  خالل 
خالل  من  الباحثة  بينته  ما  وهو  احلريب،  للمجال  منظام  عنرصا  كونه  ويف  الداخل،  نحو 

العنارص اآلتية: 
أوال- يف اختيار أوقات احلرب واملواجهات العسكرية، إذ عادة ما كان يتم جتنب 
كات من مشاكل يف تنقلها، وملا قد يصيب  القتال يف الفصل املطري، اعتبارا ملا يعرتي احلرْ
زمن  القتال  عىل  مدربة  تكن  مل  اجليش  عنارص  وألن  خالهلا.  وأوبئة  أمراض  من  اجلنود 
السعدي  العرص  عرفها  التي  واملعارک  احلروب  معظم  أن  الباحثة  سجلت  فقد  الشتاء، 
كانت خارجة فرتات املطر وتساقط الثلوج، وهو ما وسمته بـ”اهلدنة الشتوية“ املؤقتة. 
وعىل عكس هذا، تبدو بعض الثورات التي قامت ضد السعديني استغالال هلذا الفصل 
هذه،  املغريب  النظامي  اجليش  ضعف  بنقطة  فطنوا  األوروبيني  أن  كام  املناخية.  ولظروفه 
خطة  نموذج  كان  وإن  بالذات.  الفصل  هذا  يف  املغرب  غزو  احلاالت  بعض  يف  فقرروا 
خورخي دي هنني (J. de Henin)، الذي عقدت الباحثة هلا فصال خاصا، مل يتحقق عىل 
فصل  ظروف  استحضاره  يف  تكمن  أمهيته  أن  إال  ينفذ،  مل  مقرتحا  وظل  الواقع،  أرض 

الشتاء، وأمهية نقط املاء يف إنجاح أي محلة عسكرية ضد املخزن املغريب. 
ثانيا- الدور االسرتاتيجي لنقط املاء يف املامرسات العسكرية واحلربية؛ إذ عادة ما 
كان قائد اجليش يأخذ بعني االعتبار مسألة حتديد نقط املاء وضبط املسافة بني كل نقطة 
وأخر يف تدبريه خلطة تنقل اجليش وأمكنة تربصه. وارتباطا هبذه األمهية، فقد سجلت 
الباحثة أن كثريا من املعارک التي عرفها تاريخ املغرب محلت أسامء لنقط املاء التي جرت 
هزائم  بعض  تفرس  إهنا  بل  املخازن،  ووادي  الربيع  أم  وواد  بوعقبة  واد  قبيل  من  قرهبا 

اجليش املغريب بعدم االختيار اجليد ملكان تربص اجليش، ومد قربه من نقط املاء. 
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يف  أو   ، املحارصَ الطرف  إلضعاف  احلصار  أزمنة  يف  املاء  عنرص  توظيف  ثالثا- 
استغالل الواد ضمن االسرتاتيجية العسكرية ملنع الطرف اآلخر من عبوره، أو منعه من 

اهلروب يف حالة اهلزيمة. 
األمر  يتعلق  مهمة،  قيمة  ذا  موضوعا  عملها  من  الثالث  الباب  يف  الباحثة  قاربت 
بالعالقة بني املاء والعامرة احلربية، وبطبيعة الدور الذي كان للامء يف االختيارات العمرانية 
ونظريه  البحري  احلريب  العمران  بني  الباحثة  ميزت  الصدد،  هذا  ويف  السعدية.  للسلطة 
الربي، حيث رصدت عالقة السلطة السعدية بمجاهلا البحري، ودور عنرص املاء يف اختيار 
احلربية  العامرة  من  نامذج  عرض  خالل  من  منعتها  زيادة  يف  وأمهيته  احلصون  بناء  مواقع 
املقصود  أن  العتبارها  أوال  القضية،  هذه  مقاربة  يف  كثريا  توفق  مل  أهنا  ونعتقد  السعدية. 
باملعامر البحري هو األسطول وقطعه، وقد قدمت يف هذا الصدد جردا ألسامء قطع هذا 
األسطول خالل العرص السعدي، وحاولت أن جتيب عن سؤال وضعية األسطول السعدي 
يف مواجهة األخطار اخلارجية؟ وثانيا إلدماجها العمران البحري ضمن العمران الربي، 
ونقصد هنا احلصون والقالع التي شيدت يف مصبات األودية وعىل الواجهة البحرية، التي 

كان الغرض منها حتصني املجال املعني من أي خطر قادم من البحر. 
املصادر،  من   أخر أصناف  لتشمل  القراءة  دائرة  توسيع  أن  إىل  األخري  يف  نشري 
ضخمة،  أكانت  سواء  مجاعات  بني  حتدث  مجعية  ظاهرة  باعتبارها  احلرب  إىل  النظر  ثم 
كام هو احلال بالنسبة للدول واملاملک واإلمرباطوريات، أو ضئيلة، مثل حروب القبائل 
موقع  قبيل  من  جديدة  قضايا  عىل  االنفتاح  يف  حمالة  ال  سيسهم   ،الصغر واجلامعات 
املاء ضمن العنارص املنتجة لظاهرة احلرب القبلية، ودوره يف رسم معامل البنية العمرانية 
املصبوغة بالطابع األمني والعسكري يف املجال القبيل، وإفراز أنامط معينة من العمران 
هذه  يف  وانترشت  املاء  نقط  بعض  قرب  تقام  كانت  التي  املراقبة  أبراج  مثل  الدفاعي 
املرحلة خاصة لد قبائل الواحات. فضال عن إدراک العالقة بني طبيعة املواد املعتمدة 
يف التحصني وبني اعتامد املاء، أحيانا، سالحا يف املواجهة أو االخرتاق. وكل ذلک وغريه 
منطق  عن  بعيدا  البحث  آفاق  لتوسيع  النظرية  األسئلة  تكثيف  خالل  من  يتم  أن  ينبغي 

يقترص عىل االهتامم باستعرايض الوقائع وجتميع املعطيات عىل الرغم من أمهيتها.
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