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كتابا   2015 سنة  أقصبي  منري  الباحث  أصدر 
بعنوان: العامرة العسكرية بفاس عرب التاريخ، عن دار 
النرش إفريقيا الرشق. واملؤلف باحث  يزاوج يف تكوينه 

واآلثار  التاريخ  يف  الدكتوراه  عىل  حاصل  فهو  اآلثار،  وعلم  التاريخ  بني  األكاديمي 
العليا  الدراسات  دبلوم  وعىل  بفاس،  اهللا  عبد  بن  حممد  سيدي  جامعة  من  اإلسالمية 
هذا  موضوع  الكتاب  أما  بالرباط.  والرتاث  اآلثار  لعلوم  الوطني  املعهد  من  اآلثار  يف 
العرض، فهو مؤلف من 232 صفحة، يتوزعها تقديم وباب متهيدي، ثم ثالثة أبواب، 

تليها خامتة وملحق وبيبليوغرافيا يف األخري.
والتي  فاس،  مدينة  ملوقع  اجليواسرتاتيجية  املؤهالت  عىل  التقديم  يف  الباحث  أكد 
صداه  والزيادة يف مناعتها، وهو ما تردد  تدبري شؤوهنا لتحصينها  دفعت بالقائمني عىل 
من  كبريا  قسام  إن  بل  العلوي،  العهد  إىل  اإلدرييس  العهد  من  اإلخبارية  الكتابات  يف 
واندثار  أجزائها  بعض  اختفاء  من  الرغم  عىل  هذا،  يومنا  إىل  قائام  يزال  ما  التحصينات 
يف  احلربية  بالعامرة  االهتامم  عنها  غاب  فقد  احلديثة،  اإلسطوغرافية  الكتابة  أما  معاملها. 
ضمن  العرضية  اإلشارات  بعض  باستثناء  التخصيص،  وجه  عىل  وفاس  عامة  املغرب 
دراسات عامة عن تاريخ العامرة يف املغرب. وجلميع هذه األسباب، اختذ املؤلف املباين 
ومالمح  خصائصها  حتديد  حماوال  الدراسة،  هلذه  موضوعا  فاس  بمدينة  العسكرية 
تطورها، بغية اإلسهام يف تطوير الكتابة التارخيية عن العامرة العسكرية املغربية التي ما 
زالت يف مرحلة التأسيس، خالفا للدراسات عن العامرة الدينية واملدنية. وقد استند يف 
امليداين، كام استفاد من  هذه املهمة عىل املصادر اإلخبارية والدراسات احلديثة والعمل 

علمي الطوبونيميا واآلثار يف عدة مواضع الستكامل حلقات البحث.
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تطرق الباحث يف الباب التمهيدي إىل جمموعة من القضايا املتصلة بالعامرة العسكرية، 
كاملعنى اللغوي واالصطالحي للمنشآت العسكرية، وتاريخ ظهورها وتطورها بالعامل 
ملحة  م  قدّ كام  خاصة،  وفاس  عامة  باملغرب  تطورها  ومظاهر  وخصائصها،  اإلسالمي، 
عن التحصينات العسكرية اإلسالمية باملغرب، مثل املباين العسكرية اإلدريسية [البرصة 
النرصاين]،  وقصبة  تاسغيموت  قلعة  أمركو،  [قلعة  املرابطية  والقالع  النرس]،  وحجر 
والتحصينات  تيط]،  ورباط  تينامل  أسوار  تازة،  [أسوار  املوحدية  والتحصينات 
عرش  السادس  القرن  وأبراج  شالة]،  وأسوار  اجلديد  فاس  [أسوار  املرينية  العسكرية 
ذلك،  وتلت  مكناس].  العلوية [قصبة  العسكرية  العامرة  إىل  إضافة  وقصباته،  امليالدي 
والتنوع،  بالكثرة  املؤلف  حسب  املصادر  متيزت  إذ  املعتمدة،  واملراجع  املصادر  يف  قراءة 
خاصة خالل القرن الرابع عرش امليالدي، حيث أصبحت فاس حمط اهتامم عدد وافر من 
الكتاب، كابن أيب زرع وابن األمحر. أما احلواالت احلبسية املرينية والسعدية والعلوية، 
أسامئها.  استعامل  وضبط  احلرضية  األبواب  عىل  التعرف  يف  مفيدة  املؤلف  اعتربها  فقد 
قسمني  إىل  قسمها  فقد  باملغرب  العسكرية  بالعامرة  اهتمت  التي  احلديثة  الدراسات  أما 
يرتبطان بمرحلتني تارخييتني، األوىل مرحلة ما قبل االستقالل وهي فرتة بداية وازدهار 
الدراسات حول العامرة عامة ومنها العامرة العسكرية، ثم مرحلة ما بعد االستقالل ثانيا، 

وهي متثل فرتة تراجع الدراسات يف املوضوع مقارنة بالفرتة السابقة هلا.
وانتقل الباحث منري أقصبي مبارشة بعد ذلك، للقيام بعملية جرد املباين العسكرية 
ملدينة فاس من خالل املصادر املكتوبة، ثم من خالل البحث امليداين. فتوصل من خالل 
العملية األوىل إىل مادة تارخيية مهمة عن األسوار واألبواب، كأسامئها والتغيريات التي 
البحث  أما  الوسيط.  العرص  منذ  املتوالية  البناء  وإعادة  اهلدم  عمليات  إثر  عليها  طرأت 
امليداين، فقد استفاد منه يف متابعة التحوالت التي عرفتها حتصينات فاس البايل منذ عهد 
بعمليات  املرتبطة  التحوالت  منها  خاصة  العلوي،  سليامن  عهد  إىل  املوحدي  النارص 
البناء والتوسيع واهلدم وإعادة البناء. وقد نبّه يف هذا الصدد إىل ما آلت إليه أجزاء مهمة 
غري  البرشي  واالستغالل  اإلمهال  جراء  تدهور  من  والقصبات  واألبراج  األسوار  من 
العسكرية  منشآته  عىل  حافظ  اجلديد  فاس  أن  الباحث  أكد   ،أخر جهة  ومن  القانوين. 

املرينية واإلضافات السعدية والعلوية بخالف فاس البايل.
صه الباحث لوصف املباين العسكرية القائمة  أما الباب الثاين من الكتاب، فقد خصّ
بمدينة فاس وتأرخيها. فتحدث بتفصيل عن امتداد األسوار املوحدية واملرينية والعلوية، 
لألسوار  وهندسيا  معامريا  وصفا  م  قدّ كام  خترتقها،  التي  واألبواب  بناءها،  ومواد 
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األصلية  واملواد  املستحدثة  األقسام  حتديد  مع  عليها  الطارئة  والتغريات  واألبواب، 
ام كل ذلك بتصاميم وصور فوتوغرافية حديثة  دعِّ املستخدمة يف البناء واحلالة الراهنة، مُ
ملتقطة بعدسته. كام تطرق للحديث عن األبراج املتبقية يف مدينة فاس كالربج الشاميل، 
والربج اجلنويب، وبرج بوطويل، وبرج سيدي بونافع. ثم تىل ذلك تقديم وصف معامري 

دقيق لقصبات الرشاردة وفياللة والنوار ودار الدبيبغ والريافة. 
وانتقل الباحث يف الباب الثالث إىل ضبط اخلصائص التارخيية والعمرانية ملباين فاس 
املغرب،  تاريخ  يف  فاس  ملدينة  املهم  باملوقع  فصوله  من  فصل  أول  يف  ر  فذكَّ العسكرية، 
نفسه  اآلن  يف  مؤكدا  اخلارجية،  التهديدات  من  وتأمينها  حتصينها  عىل  حكامها  وبحرص 
األخطار  من  املدينة  حلامية  متها  رُ يف  موجهة  تكن  مل  العسكرية  التحصينات  هذه  كون  عىل 
اخلارجية، فقد استخدمت أيضا للفصل بني املجال احلرضي والريفي، ومراقبة أهل فاس 
التحصينات  إنشاء  استدعت  التي  التارخيية  الظروف  بنيّ  كام  املتكررة.  مترداهتم  وضبط 
مستعدة  حامية  وتوفري  املغرب،  ورشق  شامل  استقرار  كضامن  منها،  املتوخاة  واألهداف 
لنجدهتا وضامن استقرار املدينة. وحاول املؤلف توضيح أمهية الطوبونيميا يف البحث عن 
اسمني  رود  وُ يطرحها  التي  الصعوبات  موضحا  خاص،  بشكل  املندثرة  البنايات  مواقع 
بعض  محل  وعدم  األصلية،  األسامء  يطال  قد  الذي  والتحريف  املصادر،  يف  واحدة  لبناية 
األبواب  أسامء  ارتباط  إىل  إضافة  حمددة،  ألسامء  السعدية  كاألبراج  العسكرية  املنشآت 
بشخصيات تارخيية دُفنت قرهبا. وقد نبّه الباحث يف هذا الصدد عىل متيُّز أبواب فاس عن 
اجتاهها.  يف  املنفتحة  اجلهات  ألسامء  محلها  عدم  خالل  من   ،األخر املدن  بعض  أبواب 
ووظائفها،  القصبات]  األبواب -  العسكرية [األسوار -  املنشآت  أدوار  بعض  د  حدّ كام 
سور  خارج  املُعدية  باألمراض  املصابني  وإبعاد  والريفية،  احلرضية  احلياة  بني  كالفصل 
املدينة، ومسامهة األبواب يف هتيئة شبكة املحاور احلرضية الرئيسية. وانتهى يف هذا الباب 
إىل وضع تصور شامل خلصائص املنشآت العسكرية عىل املستو املعامري، ومسار تطورها 
من حيث األشكال والعنارص املعامرية املكونة هلا مثل جسم األسوار، أبراج املراقبة، ممرات 
افات، األبواب، الباستيونات والقصبات، كام قام بجرد ملواد بنائها وزخرفتها. اجلند، الرشّ

توظيف  آفاق  موضحا  الثالثة،  األبواب  ملضامني  بتلخيص  دراسته  الباحث  وختم 
اآلن  يف  مؤكدا  املغربية،  العسكرية  العامرة  تصنيف  يف  إليها  املتوصل  والنتائج  دراسته، 
نفسه عىل أن حماولته ما هي إال حماولة جلرد ودراسة ما بني بفاس من منشآت ذات دور 
عسكري، يف انتظار إنجاز حفريات أثرية باملدينة العتيقة، وظهور نصوص تارخيية جديدة.
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وال يسعنا يف ختام هذا العرض لكتاب متميز إال أن نقدم بعض املالحظات العامة، 
دة، ومنها ما يتعلق بمضمون الكتاب. ففيام خيص  منها ما هو مرتبط بالبيبليوغرافيا املُعتمَ
العنرص األول، تُظهر الالئحة التي اعتمدها الباحث بشكل جيل حالة البحث يف العامرة 
العسكرية باملغرب، وهو ما تعكسه ضآلة األبحاث يف املوضوع، حتى أن بعض املواقع 
ما زلنا نعتمد يف وصفها وتأرخيها عىل أبحاث أولية أنجزها باحثون يف زمن احلامية خالل 
فيام  أما  زاكورة.  وقصبة  أمركو  لقصبة  بالنسبة  احلال  هو  كام  املايض،  القرن  مخسينيات 
مما  أكثر  فاس  بأبواب  اهتم  الباحث  أن  فيالحظ  باملضمون،  املتعلقة  املالحظات  خيص 
اهتم بغريها من املنشآت العسكرية، ولعل ذلك راجع إلنجازه يف وقت سابق لدراسة عن 
أبواب فاس العتيقة، فاملحاور املخصصة لدراسة األبواب إىل جانب الصور الفوتوغرافية 
والتصاميم املتصلة هبا مهيمنة عىل الكتاب وإن مل يكشف عن دورها العسكري، مقابل 
أمهل  كام  املنشآت.  ببقية  اخلاصة  والتصاميم  والصور  املعامري  للوصف  تام  شبه  غياب 
تأثريها  من  الرغم  عىل  باملغرب،  واإلسبانية  الربتغالية  العسكرية  العامرة  دراسة  املؤلف 
العميق عىل العامرة العسكرية املغربية، وتفسريها للكثري من التحوالت التي طرأت عىل 
ل للباحث عدم  نظريهتا املغربية، خاصة منها العامرة السعدية والعلوية. يف املقابل، يُسجَّ
توانيه عن طرح األسئلة واإلشكاالت التي مل متكنه املعطيات املتوفرة من اإلجابة عليها، 
لبعض  املادية  أو  النصية  األدلة  بتقديم  القارئ  عىل  األحيان  بعض  يف  يبخل  كان  وإن 
االستنتاجات والتفسريات البسيطة التي قدمها يف الكتاب، كتفسريه تسمية باب حصن 
سعدون بـ ”وجود حصن يفيض له يرتبط باسم سعدون، وهي شخصية وجدت غالبا يف 
ذلك املكان إبان بناء أسوار فاس اإلدريسية،“ أو تعليله تسمية باب اجلياف هبذا االسم 
ألنه يطل عىل مقربة اليهود، الذين ”كان يطلق عليهم عامة املسلمني اسم اجلياف [مجع 
اجليفة].“ وفضال عن ذلك، مل يقدم املؤلف توضيحات بخصوص بعض املصطلحات 
يف  لُبس  لوقوع  أيضا  ونشري  املحرود.  والتصميم  واإلفريز  افات  كالرشّ الدقيقة  املعامرية 
التي  احلربية  القوارجة  لتقنية  التأصيل  الباحث  حاول  عندما  ذلك،  شابه  ما  أو  التعبري 
ل استعامهلا يف األندلس منذ القرن VIIIهـ/XIVم، حني  اختذها املرابطون بفاس، فقد سجّ
قال: ”والظاهر أن أصل  هذا البناء [سور القوارجة املرابطي] مستوحى من األندلس، 
ومن الراجح أن صناعا قدموا من هناك إلنشاء هذا البناء العسكري.“ فكيف يمكن أن 
يستوحي املرابطون عىل عهد عيل بن يوسف بن تاشفني (537-500هـ/1143-1107م) 

تقنية مل تظهر فعليا إال مع القرن XIVم يف األندلس؟
لوبنى زبري 

طالبة دكتوراه جامعة القايض عياض، مراكش


