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تارخيية  نبذة  وباديتها:  الداهية-. تطوان  بالل 
(تطوان:  حزمار  وبني  تطوان  حوز  عن 

منشورات باب احلكمة)، 2017، 212ص.
الكبرية  العناية  إىل  الداهية  بالل  األستاذ  انتبه 
التارخيية،  املدونات  يف  تطوان  مدينة  هبا  ت  صّ خُ التي 
منواهلا  عىل  السري  احلديثة  الدراسات  وواصلت 

مستفيدة من منظور جديد للبحث عىل املستو املنهجي وعىل مستويات مفهوم الوثيقة 
وتوظيفها، فصدرت عىل إثر ذلک أبحاث تراوحت بني أطاريح جامعية ومقاالت، غري 
املدونات  عىل  االطالع  خالل  من  الداهية،  بالل  الباحث  يؤرق  ظل  الذي  السؤال  أن 
التارخيية الراصدة فيام قبل لتاريخ تطوان هو التساؤل عام كان حيصل خارج أسوار هذه 
الرهوين  إىل  بالسكريج  مرورا  تطوان  مؤرخي  تفطن  عدم  هو  لالنتباه  فالالفت  املدينة؟ 
فداود لالهتامم عن كثب بأحوال بوادي تطوان، باسثناء بعض النتف الواردة يف سياقات 
املغاربة  املؤرخني  رواد  من  كثري  عند  ارتسم  الذي  للتوجه  نتيجة  ربام  هذا  وجاء  خمتلفة. 
املتجيل يف االهتامم بالتاريخ البلداين املدين، يف حني ظلت البادية ظال وهامشا أو امتدادا، 

مع وجود استثناءات حمدودة.
ومن املعلوم أن البحث يف تاريخ البادية املغربية قد شق طريقه الدارسون األجانب 
ممن مهدوا لالستعامر عرب تقديم املعلومات واألخبار املتعلقة باملسالک واملاملک لولوج 
توطيدا  احلامية  نظام  مصالح  خلدمة  االشتغال  ذلک  بعد  ثم  واحتالله،  املغرب  عوامل 
االهتامم،  هذا  من  جزءا  البادية  فكانت  وسكاهنا،  البالد  الستغالل  وتسهيال  لدعائمه 
االجتامع،  علم  مثل  االجتامعية،  العلوم  خمتلف  نظر  زوايا  من  مواضيعها  معاجلة  ومتت 
دراسة  إىل  باملغرب  التارخيي  البحث  انتباه  لكن  وغريها.  واجلغرافيا،  واألنثربولوجيا 
البادية، كام الحظه حممد حبيدة، مل يعرف انطالقته إال يف ثامنينيات القرن املايض، بعد أن 
ظل مقترصا عىل الدراسات السوسيولوجية، فظهرت الدراسات التارخيية املعروفة لكل 

من أمحد التوفيق، وعبد الرمحان املودن، وحممد مزين وآخرين.
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صت هبا  أما عن الدراسات املتعلقة ببوادي شامل املغرب، فنسجل العناية التي خُ
من قبل الدارسني يف التاريخ وعلم االجتامع لكل من العيايش املريني، وحممد اهلراس، 
ويف  وغريهم.  بوهادي  وبوبكر  بنكرعي،  وحليمة  احلرضي،  ونعيمة  العفاقي،  ورشيد 
هذا السياق، أصدر األستاذ بالل الداهية منذ سنتني كتابا بعنوان: تطوان وباديتها: نبذة 
مقدمته  وضع  احلكمة،  باب  منشورات  ضمن  حزمار،  وبني  تطوان  حوز  عن  تارخيية 
العنوان  يعلوه  أبيض  بغالف  أنيقة  حلة  يف  فجاء  السلمي،  احلاج  ابن  جعفر  األستاذ 
الطريق  من  عليه  تظهر  كام  تطوان  مدينة  من  جزء  عىل  مجيلة  إلطاللة  صورة  وتتوسطه 

الرابط بني قريتي ”كيتان“ و”يرغيث“ يف تراب قبيلة بني حزمار.
املصدرية  املادة  بقلة  الداهية  بالل  األستاذ  وعي   مد األوىل  الوهلة  منذ  ويتضح 
وذلک  الصعوبة،  هذه  مواجهة  يف  القوية  ورغبته  يدرسه،  الذي  باملوضوع  املتعلقة 
باحلرص عىل تنويع املادة املصدرية وتوسيع دائرة الوثيقة، وجعلها أكثر مرونة، متجاوزا 
مفهومها التقليدي الضيق، باللجوء إىل البحث امليداين والرواية الشفوية كلام اقتىض األمر 
ذلک. إال أن أول مالحظة نبدهيا بخصوص هذا العمل تتعلق بالعنوان الرئيس (تطوان 
وباديتها)، الذي ال يتطابق متاما مع مضمون الكتاب؛ ألن هذه الثنائية أو القضية املركزية 
إىل  يشري  الذي  الفرعي  العنوان  أما  األخري.  الفصل  باستثناء  فصوله،  مجيع  يف  حترض  ال 
تقديم نبذة تارخيية عن حوز تطوان وبني حزمار، فقد تبني بعد القراءة أن األمر يتعلق 
بدراسة يف التاريخ الديني واالجتامعي للمنطقتني املذكورتني، كام أنه ال يتوافق عىل سبيل 
املطابقة مع العنوان الرئيس. ومن ثمة، فإن الكتاب، يف جمموعه، ال يدرس عالقة مدينة 
تطوان بباديتها، كام قد يتوقعه القارئ وحسبام يوحي به العنوان، وإنام نحن أمام تأليف 
ينتمي إىل خانة الدراسات التي سلطت الضوء عىل البادية املغربية، دون احلرص عىل سرب 
أغوار العالقات املعقدة يف غالب األحيان التي تربط بني البوادي واحلوارض املغربية. أي 
أن العمل األساس يف هذا الكتاب هي ”الباديات“ وامللحق هو مدينة تطوان، عىل عكس 

ما ورد يف العنوان الذي ربام كان من األجدر أن يكون هكذا : ”باديات تطوان.“
اإلطار  متثل  أهنا  مادام  حممود،  أمر  وهو  باجلغرافيا،  عمله  الدراسة  صاحب  يبدأ 
الطبيعي الذي تقع فيه مجيع التحوالت والتفاعالت، غري أن املصادر التارخيية مل تسعفه 
يف إنجاز املطلوب، فاجته إىل الدراسات احلديثة أمام افتقار املصادر القديمة إىل معلومات 
ختص املنطقة، وإن كان البحث العلمي باملغرب يف مثل هذه املواضيع يف حاجة إىل اعتامد 
أمام  ما،  حد  إىل  يرست،  قد  الرحالت   فبعض  ذلک  ومع  األثري،  البحث  كشوفات 
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املؤلف أمر استقصاء بعض املعلومات عىل غرار ما هنجه السابقون أمثال احلسن الوزان، 
ويان بوتوسكي.

لقبيلة   باألحر أو  تطوان،  حلوز  التارخيي  التطور  تتبع  إىل  الباحث  همّ  وبعدئذ 
واالستبصار،  واملاملک،  املسالک  املعروفة:  الوسيطية  التارخيية  املصادر  معتمدا  احلوز، 
واملقدمة والعرب. وبناء عليه، سجل انتامء القبيلة إىل املجموعة القبلية الكرب التي تسمى 
ببالد ”غامرة“ األمازيغية املصمودية، مع التأكيد عىل أن االسم الذي كانت تعرف به يف 
املصادر الوسيطية هو ”ريف سبتة،“ واستقرار قبيلة ”جمكسة“ هبذا املجال اجلغرايف املعني 
بالدراسة، كام اهتم برصد العشائر املستقرة هناک، إذ وفدت من مناطق أخر وتنحدر 
من جمموعة قبلية أخر (زناتة). ويفرس املؤلف هذه احلركية القبلية والتحوالت البرشية 
بة بني  اللتني عرفهام حوز تطوان بحمالت الفتح اإلسالمي لألندلس، وبالذهاب واألوْ
حوز  قبيلة  إن  القول  يمكن  وهلذا  بينهام.  عبور  نقطة  املنطقة  باعتبار  واألندلس،  املغرب 
حقيقيا  واحد  جد  من  االنحدار  بمعنى  للقبيلة،  اإلثني  املفهوم  عليها  ينطبق  ال  تطوان 
كان أم أسطوريا، بقدر ما هو جمرد انتامء إىل جمال جغرايف استقرت به عنارص ومجاعات 
برشية نسجت فيام بينها عالقات، وما يرتبط هبا من مفهوم القبيلة إال هذا االنتامء الرتايب 
أو املجايل. وهكذا مل تتميز نظرته إىل املجال القبيل هلذه املنطقة بالثبات، وإنام كانت ثمرةَ 
تطور  موضوع  يف  يدقق  نجده  السياق  هذا  ويف  عرفتها،  التي  البرشية  للتحوالت  تتبعٍ 
املجال اجلغرايف لبالد غامرة، راصدا بدقة مسألة اختفاء بعض القبائل وظهور أخر يف 

خمتلف ربوعه.
املتعلقة  اللغوية  املقاربة  الباحث  اعتمد  سابقا،  إليها  املشار  الصعوبة  وملواجهة 
شيئني؛  إىل  فخلص  (الطوبونيمية)،  املواقع  وأسامء  (اإلتيمولوجية)  الكلامت  بأصول 
من  والحظ  الرشق.  اجتاه  يف  واألمازيغية  الغرب  اجتاه  يف  العربية  األسامء  سيادة  أوهلام 
الناحية املورفولوجية سيادة األسامء العربية كلام وقع االبتعاد عن املناطق اجلبلية الشاهقة 
يف اجتاه األرايض اهلبطية (السهلية)، مع اإلشارة إىل انطباق هذا األمر كذلک عىل القبائل 
أسامء  انقسام  وثانيهام،  غرهبا.  يف  والعربية  رشقها  يف  األمازيغية  األسامء  بسيادة  نفسها 
أو  والصالح  باجلهاد  أو  بالطبيعة  مرتبطة  أسامء  إىل  أمازيغية،  أو  كانت  عربية  القبائل، 
وزن:  (عىل  عريب  وصنف   (....) بربري  صنف  العائيل،  لالسم  مجع  أهنا  أو  بشخص، 
الفعاعلة، فواعل، فعالوة، الفعالني أو الفعليني، بني أو أوالد. أو ”يش“ يف هناية الكلمة 

املطابقة يف نظره لـ (ez) بالنسبة للقبائل املنحدرة من أصول أندلسية).
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تدوينه  يف  امليداين   املستو عىل  كبريا  جمهودا  بذل  الباحث  أن  ذلک  كل  من  ويبدو 
وصدينة،  شمسة،  مثل   املصادر  يف  بعضها  أسامء  تردد  رصد  مع  احلوز،  قبائل  ألسامء 
وفندالوة. ويعرب املؤلف عن احتياطه يف تأويل أصول أسامء بعض القبائل كلام استشكل 
سبيل  عىل  ”والراجح“  لصيغة  كثريا  باستعامله  املصدري،  السند  غياب  يف  األمر  عليه 
التخمني، وإن كانت القرائن ليست قاطعة يف هذا املنحى مثل ”بني سامل“ التي رفعها إىل 
”سامل“ الذي تنتسب إليه مدينة سامل اإلسبانية (Medinaceli)، و”بيني“ التي أرجعها إىل 

بلدة (Bailen) اإلسبانية القريبة من جيان.
ضمن  وعددا،  غنى  أكثر  القبيلة  أهنا  املؤلف  يعترب  حزمر،  بني  قبيلة  وبخصوص 
اإلثنية  العنارص  حدد  وقد  املنطقة.  املتعاقبة عىل  اهلجرات  إىل  ويعزو ذلک  احلوز،  قبائل 
يف العنرص السويس، فسجل الغموض الذي يشوب وجود هذا العنرص باملنطقة، كام أن 
فقد  الريفية،  األرس  أما  باألسطورة.  الواقعي  التاريخ  فيها  خيتلط  به  املتعلقة  احلكايات 
استقر بعضها وأشهرها الباديس يف مدرش بوسمالل، بعد أن كانت قد استقرت بتطوان 

يف القرن الثامن عرش امليالدي، فهاجر بعض أفرادها إىل هذا املدرش.
عن  نعرف  ال  قديمة  جبلية  عنارص  بني  املؤلف  يميز  اجلبيل،  العنرص  وبخصوص   
أنه  غري  املجاورة،  القبائل  خمتلف  من  وفدت  باملنطقة  استقرت   وأخر الكثري،  ماضيها 
يتوقف عند الوصف دون أي حماولة لتفسري هذا النزوح، نظرا لغياب معطيات وثائقية 
ادعاء  مسألة  إىل  املؤلف  تطرق  فقد  األدارسة،  الرشفاء  قضية  عن  أما  ذلک.  من  متكن 

الرشف باملنطقة واختالق املعنيني لشجرات أنساب تربطها بالرشف اإلدرييس.
ورصد الباحث وجود العنرص السبتي األندليس يف بني حزمار، باالستناد إىل إشارة 
وردت يف نبذة العرص حتيل عىل استقرار فوج من األندلسيني يف مدينة تطوان وأحوازها، 
تلک  ولرصد  حزمار.  وبني  احلوز  قبيلتي  تفيد  اجلمع  بصيغة  أحواز  كلمة  أن  فاستنتج 
العائالت اعتمد الباحث عىل ما كتبه ابن عزوز حكيم يف كتابه أطلس مأساة األندلس، 
فضال عن معطيات البحث امليداين، مما مكنه من العثور عىل تقييد ألحد الفقهاء يف غاية 
األمهية يعزز ما أوردته الرواية الشفوية بخصوص انحدار بعض العائالت احلزمرية من 
أصل أندليس؛ ويتعلق األمر بأرسة ”املاوي“ املحرفة من ”األموي“ التي حلت بسبتة ثم 
هاجرت إىل موضع كان يعرف بـ”املر،“ وهكذا متكن املؤلف من تسجيل أسامء العائالت 
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األندلسية بالقبيلة مع احلرص عىل إبراز أصوهلا. 
ويف املقام األخري، اهتم الباحث بالعنرص العثامين واجلزائري، فأشار إىل دور األتراک 
يف مواجهة اإلسبانيني خالل القرن السادس عرش، وإنزال األندلسيني يف مرسى وادي 
مرتني، إال أنه أوغل يف رسد وقائع جعلته يفقد التحكم يف املوضوع، لكنه يقدم بعض 
اجلديد يف هذا الشأن من خالل حديثه عن وجود بقايا ملعسكرات املجاهدين األتراک، 
وأبنية قديمة، ومدافن مجاعية ختصهم. وإن كان هذا ال يفيد استقرار األتراک بالقبيلة، 
فإن الروايات التي مجعها ”أنخلو غريليل“ ووقف عندها املؤلف يف جولة ميدانية تتعلق 
بـ”قبور الرتک“ إىل جانب تداول مثل مفاده أن ”ما قهر الرومي (اإلسباين) غري الرتک 
انحدارهم  إىل  تذهب  شفوية  بروايات  العائالت  بعض  احتفاظ  عن  فضال  بودارع،“  د 
من أصل تركي من قبيل كرو، الركاب، الرايس، هروس، الكحال، الونيغي، درجاج؛ 
كل هذه القرائن قد يستشف منها استقرار العنرص الرتكي اجلزائري يف املنطقة بشكل أو 

بآخر.
وخيلص الباحث بالل الداهية يف هذا الفصل إىل أن ما قام به جمرد عمل أويل يظل يف 
حاجة إىل التدقيق والعناية، ومهام يكن األمر فإن معامله أضحت بارزة، تتجىل يف مسامهة 
عدة مكونات برشية يف تشكيل قبيلة بني حزمار، وحيددها يف ما ييل: العنارص األصلية، 
واألندلسيون  حسان،  وبني  يدر  بني  من  واجلبليون  عروس،  بني  من  األدارسة  الرشفاء 
املنحدرون من بلنسية وغرناطة، إىل جانب عنارص أندلسية أخر وفدت الحقا، وأتراک 
وريفيون؛ بمعنى أن املنطقة كانت نقطة جذب واستقطاب، وتشكلت عرب فسيفساء من 
وأهل  اليهود  استقرار  بعدم  إال  تطوان  حارضة  عن  ختتلف  ال  وهي  البرشية،  العنارص 
فاس بأراضيها. وهذا ما جيعلنا نعود إىل مفهوم القبيلة الذي يطرح نفسه يف هذا السياق، 
والتي ال جتمع بني عنارصها وحدة الدم، وإنام الوحدة هنا ليست سو وحدة االنتامء إىل 
جمال جغرايف موجود ومسمى سلفا، واالستقرار فيه. غري أن املصادر ال تسعف يف رصد 
اإلضافة التي جاء هبا كل عنرص من هؤالء إىل املنطقة، وعالقته بباقي العنارص، ومن هنا 
فإن البحث امليداين األنثربولوجي هو الكفيل بتوضيح بعض اخلصوصيات املتعلقة بكل 
مكون عىل حدة قبل توجيه العوملة رضبتها القاضية لكل اخلصوصيات األصيلة القائمة 

منذ أمد بعيد.
أما فيام يتعلق بالفصل املعنون بـ”احلياة الدينية يف بادية تطوان،“ يسجل املؤلف منذ 
بلوغ  حني  إىل  باكرا  والتصوف  الزهد  تيار  ظهور  شهدت  قد  اجلبلية  املنطقة  بأن  البداية 
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أوجه مع القطب عبد السالم بن مشيش خالل العرص املوحدي؛ إذ ينطلق املؤلف من 
لنفوذ  الروحي  القبيلة  خضوع  ولعل  مرجعية،  أو  مصدرية  إحالة  أية  دون  املسلمة  هذه 
الرضيح املشييش يف بني عروس جعله يفرس أمرا تطرق إليه سلفا يف املكونات البرشية، 
ويتعلق األمر باحلركة البرشية بني قبيلتي بني عروس وبني حزمار، ليمر من خالل بحث 
ميداين إىل إبراز نوعني من األرضحة، مها األرضحة واملدافن اخلاصة بصلحاء معروفني 

وفدوا عىل القبيلة ودفنوا هبا، ثم أرضحة أخر جمهولة االسم.
وفيام يتعلق بقبيلة احلوز، يسجل الباحث بالل الداهية وجود ثالث طرق صوفية، 
هي الدرقاوية، واخلالنجية، والبقالية القاسمية. غري أنه باستثناء هذه التعريفات ال يرفق 
املؤلف هذه املعلومات بأية حتليالت أو تفسريات أو استنتاجات. وبخصوص قبيلة بني 
حزمار، يقف الباحث عند أرضحة خاصة بأولياء وردت سريهم يف املصادر أو احتفظت 
ومقارنتها،  املعلومات  ومجع  الرسد  مسألة  يتجاوز  مل  لكنه  بذكراهم،  الشعبية  الذاكرة 
دون املرور إىل حتليالت أخر من قبيل اخلوض يف طبيعة املناطق التي توجد هبا تلک 

األرضحة وعالقة الوالية باملجال.
وخيتم املؤلف كتابه بفصل عنونه بـ”العالقة بني بادية تطوان واملدينة،“ وهنا يكمن 
بيت القصيد، إذ جيسد هذا الفصل األخري يف حد ذاته املوضوع الرئيس للكتاب، كام هو 
الوافدين  األندلسيني  بني  النزاع  عن  للحديث  حيزا  فيه  املؤلف  ويفرد  عنوانه.  يف  وارد 
عىل املدينة إلعادة بنائها واالستقرار هبا، استنادا يف ذلک إىل ما ورد يف املصادر والوثائق، 
امتالک  فكرة  عن  املؤلف  يدافع  السياق،  هذا  ويف  الشعبية.  الذاكرة  حفظته  ما  وعىل 
تطوان واجهة بحرية واحتياط السكان من البناء عىل مقربة من األرايض املتامخة للبحر 
األبيض املتوسط، إما ألسباب طبيعية أو لدواع أمنية. ثم يمر الباحث بعدئذ من خالل 
فقرتني قصريتني للحديث يف سياقهام عن العالقات االقتصادية التي جتلت يف االستدانة 
والتعاون يف املجال الفالحي، بيد أنه كان بإمكانه إدراج ما ورد يف حمور العالقات الثقافية 
واالجتامعية بخصوص التبادل بني تطوان وبادياهتا، ثم انتقل إىل املجال السيايس راصدا 
حاالت  تكرار  فرط  من  عنيفا  مظهرا  اختذ  الذي  الطرفني  بني  واخلالف  الرصاع  مظاهر 

النهب والتقتيل يف احلياة اليومية للسكان.
بعنارص  املتعلقة  املعطيات  برصد  املؤلف  اهتم  واالجتامعي،  الثقايف  املجال  ويف 
النخبة الوافدة عىل املدينة قادمة من بوادهيا، من علامء وعدول وقضاة، إىل جانب غريهم 
من التجار والصناع والفالحني. ويف هذا السياق، تناول املؤلف موضوع العالقة اإلدارية 
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املتنزهات  عداد  يف  البوادي  اعتبار  مسألة  عند  توقف  ثم  يسميها،  أن  دون  الطرفني  بني 
واملتنفسات الطبيعية لفائدة أهل املدينة نظرا لعذوبة مياهها خاصة يف املنطقة الغربية، أما 
الرشقية فتميزت بارتفاع نسبة ملوحتها نظرا إلرشافها عىل البحر، مشريا يف إثر ذلک إىل 
امتالک بعض العائالت التطوانية ألراضٍ يف ”كيتان.“ واملالحظ يف هذا الفصل األخري 

هو التداخل بني مكوناته، إذ يبدو يف حاجة إىل إعادة الرتتيب والتصنيف.
وخيتتم املؤلف كتابه بمالحق تتضمن جمموعة من الوثائق واخلرائط والصور التي 
تعكس بامللموس املجهود الكبري الذي قام به يف مجع مادة كتابه، ويف استغالله لكل من 
الرواية الكتابية والرواية الشفوية والبحث امليداين. ويبدو أيضا أن املؤلف قد توخى من 
الكتاب  يف  املدروسة  املنطقة  صورة  توثيقَ  املالحق  تلک  إىل  ضمها  التي  الصور  جمموع 
يف  إليه  أشار  ما  وهو  األصلية،  معاملها  ويفقدها  عليها  يطرأ  قد  تغري  ألي  حتسبا  حاليا، 

مقدمة الكتاب.
واحلاصل أن هذا  الكتاب يفتح شهية الباحثني يف التاريخ للقيام بدراسة مستفيضة 
تنويع  إىل  فيه  استند  شمويل  منظور  عىل  صاحبه  فيه  اعتمد  وقد  تطوان،  بوادي  ملوضوع 
هذه  بني  ربطت  التي  العالقة  طبيعة  حتديد  إىل  املطاف  هناية  يف  ليخلص  التوثيقية،  املادة 

املجاالت ومدينة تطوان، والتطورات التي عرفتها.
حممد رىض بودشار

باحث يف التاريخ، تطوان


