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االقتصادي  النشاط  بعنوان:  لكتاب  إصداره  بعد 
لولييل  أركيولوجية  دراسة  اإلسالم:  قبل  ما  مغرب  يف 

وجماهلا (2017)، نرش عيل واحدي أستاذ التاريخ القديم بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر 
املهراز-فاس كتابا ثانيا بعنوان: صناعة الزيت يف املغرب القديم، متخذا ولييل أيضا كنموذج، 
لتوفرها وباديتها عىل حوايل %80 من معارص الزيتون القديمة املُكتشفة داخل الرتاب املغريب. 
والكتاب يف أصله أطروحة جامعية تقدم هبا املؤلف سنة 1995 لنيل دكتوراه الدولة يف التاريخ، 
عىل  للرد  منه  حماولة  يف  القديم،  املغرب  يف  الزيت  تصنيع  بدايات  حتديد  خالهلا  من  استهدف 
دا يف ذلک عىل أعامل حفريات  عتمِ باحثني غالبا ما ربطوا صناعة الزيت بالوجود الروماين، مُ
ه املؤلف يف تقديمه للكتاب  أثرية توىل إنجازها بنفسه داخل موقع ولييل منذ سنة 1988. ونوَّ
بدراسات سابقة تناولت معارص الزيتون الوليلية بشكل مبارش أو غري مبارش، مثل دراسة روبري 
معارص  عن  لونوار  وموريس  أكراز  عامر  ودراستا  ولييل،  يف  الرشقي  الشاميل  احلي  عن  إتيان 
التي  التأريخ  بمحاوالت  القبول  صعوبة  عىل  املقابل  يف  د  شدّ لكنه  ذاته،  املوقع  يف  الزيتون 
النسبية،  واملقارنات  العينية  واملالحظات  الوصف  عىل  الستنادها  الزيتون،  ملعارص  اقرتحتها 

وعدم اعتامدها احلفريات األثرية كوسيلة ناجعة للتأريخ.
صَ املؤلف الفصل التمهيدي من كتابه لوصف اإلطار الطبيعي والسوسيو اقتصادي  خصَّ
إلنتاج الزيتون وصناعة الزيت بولييل. حيث وفرت البيئة الطبيعية مؤهالت مالئمة سمحت 
بانتشار أشجار الزيتون، ومنها التضاريس التي ترتب عن تعاقب الصخور املنفذة وغري املنفذة 
مناخ  عن  فضال  وهذا  الري.  أشغال  يف  استثامرها  تأتَّى  املائية،  املنابع  من  كبري  عدد  انبثاق  هبا 
رقعة  اتساع  إتاحة  يف  أسهم  والذي  املؤلف،  حسب  الراهن  مثيله  عن  كثريا  خيتلف  مل  مساعد 
تيرسة  باب  من  واملمتد  ولييل،  منطقة  عىل  املحسوب  الفالحي  املجال  داخل  الزيتون  غراسة 
[قرب سيدي قاسم] إىل طوكولوسيدا، ومن واد الردم إىل السفوح الرشقية للجبال املطلة عىل 
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ح املؤلف امتالک  لكية هذا املجال وطرق استغالله، فقد رجَّ ولييل حتى واد بني مرعاز. أما عن مِ
ثر عىل معارص الزيتون يف منازهلم للضيعات الفالحية يف البادية املجاورة،  سكان ولييل ممن عُ
ملا  خالفا  دافعا،  ومُ واملُزارعة،  املبارش  االستغالل  مها  اثنتني  طريقتني  بني  االستغالل  يف  يزا  ممُ
ذهب إليه بعض الباحثني، عىل فرضية االستغالل املكثف للعبيد يف األشغال الفالحية، إضافة 
واملتمثلة  لولييل،  االقتصادية  باملقومات  الباحث  ه  نوّ  ،أخر جهة  ومن  املأجورين.  العامل  إىل 
جودها بملتقى الطرق التجارية، واستقطاب أسواقها للمزارعني ومُريب املاشية والتجار،  يف وُ
رفية متصلة بإنتاج زيت الزيتون،  إىل جانب توفر جمموعة من دورها السكنية عىل جتهيزات حِ
عىل  عالوة  والتطبيب،  والتجميل  والتنظيف  والغسل  واإلضاءة  التغذية  يف  آنذاک  املُستخدم 

ارتباطها جتاريا بباديتها وبقية مناطق موريطانيا الطنجية عرب املسالک الربية والنهرية.
املجال  يف  الزيتون  غراسة  وصف  إىل  األول  الباب  يف  املؤلف  انتقل  الفصل،  هذا  وبعد 
الفالحي التابع ملنطقة ولييل، فاتبع اإلشارات الدالة عليه مثل اللوحات الفسيفسائية واملصادر 
الستخالص  الزيتون  منها  يمر  التي  املراحل  خمتلف  يف  احلديث  وفصل  الوسيطية،  العربية 
الزيت منه، مرورا باجلني الذي يتم خالل فصل اخلريف بواسطة عِيصِ طويلة، ونقل الزيتون 
املكتشفة،  الطواحني  من  نوعني  يف  الطحن  ذلک  ييل  وباديتها،  ولييل  يف  املعارص  إىل  بالعربات 
ومها الطاحونة املخروطية ومثيلتها األسطوانية الشكل، ثم العرص الذي تطلب توفري جتهيزات 
وآليات أمهها منضدات العرص ومساحات مبلطة لتجميع لُباب الزيتون أو لوضع الزيتون يف 
العرص،  عملية  من  االنتهاء  وبعد  االت.  الثَّقَّ ثم  وضخم  طويل  شجرة  وجذع  طحنه،  انتظار 
األحواض،  أو  اخلزفية  األمفورات  يف  املُستخلص  الزيت  ن  زَّ وخيُ األحواض،  يف  التصفية  تتم 
بخصوص  أما  منه.  فائض  هناک  كان  إن  الوالية  وداخل  املحيل،   املستو عىل  تسويقه  ليقع 
املعارص، فقد صنفها املؤلف حسب األحياء، مميزا بني معارص احلي الشاميل الرشقي وحي املباين 
العمومية، ومعارص احلي الرشقي واجلنويب والغريب. وكام اهتم بالكشف عن االختالفات يف 
االت وأنواع املطاحن،  مكونات املعارص عىل مستو منضدات العرص واملساحات املبلطة والثَّقَّ
مع تقديم معطيات حول التأريخ النسبي لكل معرصة من املعارص املكتشفة داخل املوقع. أما 
الباب الثاين من الكتاب، فقد كرسه الباحث لتأريخ معارص الزيتون بمنطقة ولييل، انطالقا من 
29 استبارا أنجزها عيل واحدي يف خمتلف املعارص لتأرخيها تأرخيا مطلقا، فقدم يف هذا الصدد 

وأبعاده،  وموقعه  ورقمه  االستبار،  تاريخ  هي:  حمددة  معطيات  خالل  من  به  قام  استبار  لكل 
املجهود  هذا  عن  ومتخضت  خالله.  من  إليها  التوصل  تم  التي  املعطيات  ثم  منه،  واهلدف 
البحثي نتيجة أساسية مفادها أن قسام كبريا من املعارص يعود تارخيها إىل ما قبل منتصف القرن 
االت املقنطرة دليل عىل أن  األول امليالدي أي قبل الفرتة الرومانية، كام أن انتشار استخدام الثَّقَّ
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عملية عرص الزيتون تقنية ما قبل رومانية، اعتامدا عىل نتائج االستبارين املنجزين يف املعرصة 
اللوحات  من  كبرية  بمجموعة  الكتاب  املؤلف  ذيل  األخري،  ويف  الرشقي.  احلي  يف   22 رقم 
[204] واألشكال [30]، إضافة إىل ملحق خاص باملخترصات املتعلقة باخلزف واألمفورات، 

واملصطلحات األثرية املستعملة يف الكتاب [عريب - فرنيس] والئحة املصادر واملراجع.
املغرب  يف  والزيت  الزيتون  حول  ملعارفنا  نوعية  إضافة  الكتاب  هبذا  املؤلِف  قدم  لقد 
الفسيفسائية  واللوحات  الالتينية  والنقائش  األدبية  املصادر  عىل  ذلک  يف  معتمدا  القديم، 
واخلزفيات، مضيفا إليها نتائج االستبارات األثرية املنجزة من طرفه بحكم مجعه يف تكوينه بني 
التاريخ وعلم اآلثار. وقد فنَّدَ بذلک مقولة ارتباط صناعة الزيت بالوجود الروماين، وراجع 
عددا من الفرضيات الواردة حول تأريخ معارص ولييل. وهو عمل كان يف اإلمكان أن يتخذ 
هنجا تركيبيا وليس مونوغرافيا لو شمل املعارص املسكتشفة يف بادية ولييل وبقية املواقع األثرية 

املغربية.
ويف املقابل، اسرتعت انتباهنا يف الكتاب بعض األمور ال بأس من اإلشارة إليها، ومن 
الكالسيكية  النصوص  عىل  زرهون  لكتلة  القديم  املناخ  مالمح  حتديد  يف  الباحث  اعتامد  بينها 
وكمية،  مستمرة  زمنيا،  ممتدة  مالحظات  لسلسلة  افتقارها  من  الرغم  عىل  األوىل،  بالدرجة 
ملعلومات  تقديمها  عىل  اقترصت  حيث  والتساقطات.  احلرارة  بخصوص  ومنسجمة  متناسقة 
باإلشارة  الغالب  يف  اكتفت  كام  القديم،  املناخ  عن  مبارشة  وغري  أحيانا  الغموض  يكتنفها 
الشباب  الباحثني  أما  مفتوحا  يبقى  الباب  أن  فيه،  الشک  ومما  املتطرفة.  املناخية  الوقائع  إىل 
لالستعانة ببعض العلوم الدقيقة التي أصبحت يف الظروف الراهنة رضورية وملزمة يف القيام 
والباليومناخ  واجليوأركيولوجيا  اجليومورفولوجيا  بينها،  من  ونذكر  األبحاث.  هذه  بمثل 
يف  تطورت  التي  املساعدة  العلوم  من  وغريها  والباليوإيكولوجيا،  والدندروكرونولوجيا 
السنوات األخرية بفضل التقدم التكنولوجي الرسيع. وفضال عن هذه املالحظة، ختللت النص 
أخطاء مطبعية كثرية، وتناقضات يف املعطيات الرقمية الواردة. ففي إحصائه للمعارص املُكتشفة 
داخل ولييل، ذكر املؤلف أن عددها 56 معرصة، لريتفع الرقم فيام بعد إىل 66 معرصة، ثم إىل 
عدد  وتقدير  ولييل،  خارج  املكتشفة  املعارص  بخصوص  نفسها  املالحظة  وتصح  معرصة.   70

وحجم  القديمة،  احلقبة  خالل  ولييل  منطقة  يف  لغراستها  املخصصة  واملساحة  الزيتون  أشجار 
إسقاط  املؤلف  حاول  املقارنة،  سبيل  وعىل   ،أخر جهة  ومن  الزيتون.  من  السنوي  اإلنتاج 
حالة  عىل  التونسية  جربة  جزيرة  يف  للزيتون  السنوي  االستهالک  بحجم  اخلاصة  املعطيات 
وهو  السكان  عدد  يف  مرضوبا  كلغ،   26 بـ  للزيتون  السنوي  الفردي  االستهالک  ر  فقدَّ ولييل، 
الصعب  من  حصيلة  وهي  طنا.   390 قدره  إمجايل  سنوي  استهالک  إىل  ليصل  نسمة،   15.000
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املستبعد  ومن  الواقع.  عن  أحيانا  بعيدة  افرتاضية  رقمية  معطيات  عىل  الرتكازها  هبا،  القبول 
التفاوتات  بسبب  الزيتون،  من  متقاربة  أو  متساوية  سنوية  حصص  عىل  ولييل  سكان  حصول 
نسمة   15.000 بـ  ولييل  سكان  عدد  تقدير  أن  كام  احلرضي.  النسيج  داخل  الكائنة  االجتامعية 
هو رضب من املجازفة، وغري صحيح إذا أخذنا بعني االعتبار إمكانية حدوث تقلبات يف هذا 
ذلک،  إىل  باإلضافة  املدينة.  عىل  الطارئة  الديموغرافية  التحوالت  خمتلف  مع  بموازاة  الرقم 
اتسمت البيبليوغرافيا املعتمدة بتقادمها، وبحاجتها املاسة إىل التحيني، إذ تعود يف أغلبيتها إىل 
ما قبل التسعينيات من القرن املايض، تاريخ إعداد الباحث لألطروحة. ومع ذلک، نود التأكيد 
يف ختام هذا العرض عىل أمهية هذا الكتاب الفريد الذي يكتيس قيمة أكاديمية أكيدة، وإضافة 
نوعية للجهود الرامية إىل تسليط مزيد من األضواء عىل قضايا االقتصاد املغريب خالل احلقبة 
أمامهم  زالت  ال  الذين  الشباب  الباحثني  جيل  عاتق  عىل  تقع  التي  املسؤولية  وهي  القديمة، 
يف  اجلدية  من  بكثري  واحدي  عيل  تناوله  الذي  املوضوع  هذا  مثل  يف  للخوض  كبرية  فرص 

دراسته حول صناعة الزيت يف املغرب القديم.
سمري أيت أومغار

باحث يف التاريخ، مراكش


