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القسم  اهتم  أقسام:  ثالثة  إىل  املغرب  يف  الوسيطية  التحصينات  اسطوغرافيا  تنقسم 
عىل  معني  ملجال  املائية  املوارد  أثر  الثاين  القسم  وناقش  البيبليوغرايف،1  باجلرد  منها  األول 
منشآته التحصينية،2 يف حني اعتنى القسم األخري بالتحصينات تبعا لصنفها: مجاعية، قروية،3 

1. Patrice Cressier, “La fortification islamique au Maroc: éléments de bibliographie,” Archéologie 
islamique 5 (1995): 163-96. 

2. نذكر من بني هذه الدراسات:
María Antonia Carbonero Gamundí, Patrice Cressier, et Larbi Erbati, “Un exemple de transformation 

radicale et planifiée du paysage agraire au Moyen Âge: Taǥẖssa,” Bulletin d’Archéologie Marocaine 
19 (2002): 219-56; Patrice Cressier, “Géométrie des réseaux et marqueurs des territoires. L’image du 
partage de l’eau dans le paysage médiéval (Espagne et Maroc),” in Mélanges de la Casa de Velázquez, 
36-2 (2006): 39-59; Patrice Cressier, et María Antonia Carbonero Gamundi, “Le paysage agraire de 
Targha (province de Chefchaouen): hydraulique et aménagement de l’espace dans le territoire d’une 
ville médiévale des Jbala,” in Hommage à Joudia Hassar-Benslimane, Actes du colloque organisé 
à Rabat les 9 et 10 décembre 2005 (Rabat: Institut National des Sciences de l’Archéologie et du 
Patrimoine, 2015), 303-28.

التحصينات  حول  بالدراسات  مقارنة  وفرة  األكثر  والقروية  اجلامعية  التحصينات  موضوع  يف  الدراسات  تعد   .3
املخزنية، وهي متثل قسام من الدراسات القليلة التي اهتمت باملجال القروي، باإلضافة إىل قسم آخر ركز فيه الباحثون 
عىل تدبري املياه هبذا املجال، وهو ما أثار د. عبد اهللا فيل االنتباه إليه يف دراسته حول األركيولوجية الوسيطية يف املغرب، 

املنشورة ضمن هذا العدد:
Abdallah Fili, “L’archéologie médiévale au Maroc, les limites et les acquis,” Hespéris-Tamuda LIV 

(2) (2019): 50.
وانظر أيضا الدراسات التالية:

Patrice Cressier, “Prospection archéologique dans le rif,” (thèse 3ème cycle, université de Paris IV, 
1981); André Bazzana, “Les structures: fortification et habitat,” in Castrum I, Habitats fortifiés et 
organisation de l’espace en Méditerranée médiévale. Table ronde tenue à Lyon les 4 et 5 mai 1982 (Lyon: 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, 1983): 161-75; Patrice Cressier, “Fortifications 
du Rif,” in Castrum I. Habitats fortifiés et organisation de l’espace en Méditerranée médiévale, Table 
ronde tenue à Lyon les 4 et 5 mai 1982 (Lyon: Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, 
1983): 45-55; Ghislaine Noyé, “Types et typologie des habitats fortifiés,” in Castrum I, Habitats fortifiés 
et organisation de l’espace en Méditerranée médiévale, Table ronde tenue à Lyon les 4 et 5 mai 1982 
(Lyon: Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, 1983): 121-43; André Bazzana et Jean-
Michel Poisson, “L’habitat rurale dans les pays de la méditerranée occidentale du Xe au XIIIe siècle, Etat 
de la question,” RURALIA, I, Pamarky archeologiké-Supplementum 5 (1996): 176-202; Yassir Benhima, 

Hespéris-Tamuda LIV (2) (2019): 101-128                                     
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تلبية  متت  كيف  التايل:  السؤال  عن  اإلجابة  إىل  الدراسة  هذه  وتسعى  خمزنية.4  أو 
البحث  خالل  من  وذلک  الوسيطية؟  املخزنية  احلصون  داخل  املاء  من  اجلند  حاجات 
ثم  وكيفيته.  احلصن  متوين  تقنيات  عىل  املاء  من  وموارده  التحصيني  املجال  أثر  يف  أوال 
السالمة  مسألة  إثارة  مع  احلصن،  داخل  والصحية  الغذائية  املاء  استخدامات  مناقشة 
قبل  وهذا  بينها.  ما  يف  االجتامعية  الرتاتبية  ومالمح  احلصون  وحاميات  للجند  الصحية 
يف  املائي  اهلاجس  وأثر  واحلرب  السلم  مراحل  إبان  املاء  استخدام  بني  باملقارنة  اخلتم 

االستحكامات العسكرية للحصون املخزنية.
1. أثر املجال عىل هتيئة بنيات التموين باملاء داخل احلصن

توفرت بعض املدن املغربية خالل العرص الوسيط عىل شبكة للمياه اجلارية، وعىل 
الرغم من عدم اتصاهلا بكافة الوحدات السكنية، فقد زودت املنشآت الكرب واحليوية 
هذه  أن  حني  يف  والوجهاء.  األعيان  بعض  دور  إىل  إضافة  املاء،  من  اليومية  بحاجاهتا 
اإلمكانية مل تكن متاحة للحصون، ألسباب بدهيية ناجتة عن مهمتها الدفاعية، ومرتبطة 
قنوات  استخدام  وقابلية  احلصار،  حالة  يف  وعزلتها  املرتفعة،  املجاالت  يف  موضعها  بـ: 
ين كمنافذ للتسلل إىل داخل احلصن، فضال عن ذلک؛ ال  املياه اجلارية من طرف املحارصِ
يسمح موضع احلصون املرتفع يف جمال جد حمدود وحمكوم بالتضاريس اجلبلية باستخدام 
احلاالت االستثنائية،5 كذلک، ولنفس املهمة،  اآلبار أو القنوات الباطنية، إال يف بعض 
“Espace et société rurale au Maroc médiéval Stratégies territoriales et structures de l’habitat: l’exemple 
de la région de Safi,” (thèse de doctorat d’Histoire, Université Lumière-Lyon II, 2003).
الصغري  (األطلس  إيغرم  ومنطقة  سوس  وحصون   قر ”برنامج  ستيڤيل،  ڤان  بيري  وجان  فيل  اهللا  عبد  أيضا  وانظر 
الرشقي)،“ ضمن الرتاث الثقايف املادي بجهة سوس ماسة درعة، تنسيق حممد آيت محزة والوايف نوحي (الرباط: املعهد 

امللكي للثقافة األمازيغية، 2013)، 45 - 56 .
4.  من بني الدراسات عن التحصينات املخزنية الوسيطية نشري إىل:

Patrice Cressier et Larbi Erbati, “Note sur la forteresse almoravide du Tasgîmût,” Archéologie 
islamique, 8-9 (1999): 55-66; Yassir Benhima, “fortifications étatiques et fortifications communautaires 
au Maroc à l’époque almoravide (11-12e s.),” in Mil Anos de Fortificações na Pénínsula Ibérica e 
no Maghreb (500-1500). Actas de Simpósio Internacional sobre Castelos (Lisboa: Edições Colibri 
& Câmara Municipal de Palmela, 2001), 259-71; Manuel Acién Almansa, “La fortaleza de Amergo 
(Marruecos) ¿Otro ejemplo de influencia hispánica en Marruecos?,” Cuadernos de Madinat al-Zahra’, 
7 (2010): 199-218; Patrice Cressier, “La forteresse d’Agwīdīr d’Asrir (Guelmim, Maroc) et la question 
de Nūl Lamta,” in Fortificações e Território na Península Ibérica e no Magreb (Séculos VI a XVI) 
(Lisboa: Edições Colibri & Campo Arqueológico de Mértola, 2013), 55-66; Patrice Cressier, “Dar al-
Sultan, les confins de l’empire almohade,” Dossier d’Archéologie 365 (2014): 28-33.

5. Francisco Vidal Castro, “L’eau et le château en Al-Andalus et au Maghrib: Structures, Gestion et 
pouvoir (Xe-XVe siècles),” in Le château et la nature, Actes des Rencontres d’Archéologie et d’Histoire 
en Périgord, les 24, 25 et 26 septembre 2004, textes réunis par Anne-Marie Cocula et Michel Combet, 
Scripta Varia 11 (Bordeaux-Paris: Ausonius, CAHMS-Institut d’Histoire-De Boccard, 2005), 38.
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كان من املفرتض أن تتوفر احلصون عىل منشآت للتخزين قد تتصل بقنوات متتد خارج 
احلصن لتجر املياه انطالقا من منبع أو واد يقع خارجه. لكل هذه األسباب، خضع توفري 
كام  احلصار،  مقاومة  ورشوط  الدفاع  لرشوط  إليه  يلجأ  من  ولكل  احلصن  حلامية  املاء 

سنر يف ما ييل:
ب أ. اخلزان6 / اجلُ

أيضا  عليه  ويصطلح  وختزينه،  املاء  بجمع  اخلاصة  التقنيات  ضمن  اخلزان  يندرج 
يُشيَّد  بقباب،  مغطى  مغلق  صهريج  عىل  واإلسبانية  العربية  اللغتني  يف  ويدل  باجلُب.7 
يف  اخلزان/ اجلُب  استخدم  حتت-أريض.8  نصف  يكون  وقد  السطح   مستو حتت  عادة 
األندلس للتموين البرشي وأيضا لرشب احليوانات وري األرايض، وهو األمر الذي ال 
نستطيع تأكيده بخصوص املغرب. ويمثل اخلزان/ اجلُب بالنسبة للحصون املنشأة األكثر 
استعامال، حتى أن وجوده يف احلصون األندلسية اعترب عالمة دالة عىل انتامء احلصن إىل 

املباين اإلسالمية.9
ويف املجال املغريب الوسيطي، عثر بداخل حصن بني تاودا املرابطي عىل غرفة مربعة 
الشكل، تبلغ أبعادها الداخلية تسعة أمتار، بارتفاع مرت وستني سنتيمرتا، وسعة تصل إىل 
حوايل 129 مرت مكعب. وقد بُنيت جدراهنا السميكة (1.60 مرت) بنفس مواد وطريقة بناء 
احلصن، وغطيت من الداخل بطالء أمحر. كام عثر بحائط اخلزان الغريب عىل ثقب عىل 
ارتفاع 0.25 مرت لقناة من الفخار بلغ قطرها 0.80 مرت، وهي ضيقة جدا لكنها متسعة من 
رتبطة  مُ ڤيكري،  ومارسيل  توڤنو  رايمون  حسب  ”الغرفة-اخلزان،“  هذه  كانت  احلواف. 
باملنبع الكائن أعىل اهلضبة، انطالقا من بقايا قنوات اكتشفت خالل أعامل احلرث، والتي 

ذ توجهها بعني االعتبار، وجب اعتبارها صلة الوصل بني املنبع واخلزان.10 إذا ما أُخِ
صنف  عىل  اجلبلية  املجاالت  حصون  يف  املياه  ختزين  منشآت  دراسة  يف  املختص   [René kill] كيل  روين  أطلق   .6

الصهريج املغطى اسم ”الصهريج - اخلزان“ [citerne-réservoir]، انظر:
René Kill, L’approvisionnement en eau des châteaux forts de montagne  alsaciens (Saverne: 

Publications du CRAMS, 2012), 143.
7. نفس املصطلح احتفظت به اللغة اإلسبانية يف صيغة [Aljib]، انظر يف هذا الشأن:

Francisco Vidal Castro, “Agua y urbanismos del castellano y el agua, Aproximacion a los principales 
vocablos,” Revista de Derecho De Aguas 9 (1998): 267.

8. Vidal, “L’eau et le château,” 38.
9. Benito Izquierdo et Prieto Vázquez, “Los sistemas hidráulicos de la ciudad hispanomusulmana 

de Vascos,” in El agua en zonas áridas: Historia y Arqueología, Actas del I Coloquio de Historia y 
medio jïsico, V.I (Almería: Instituto de Estudios Almerienses, 1989), 477.

10. Marcel Vicaire et Raymond Thouvenot, “Vestiges archéologiques dans la région de Fès el-Bali,” 
Hespéris XXV (1938): 375.
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يِّئ خزان باجلزء املنحدر من حتصني دار السلطان،11 قرب  ومن جهة أخر، فقد هُ
لكي  جيدة  لطريقة  وفقا  موضعته  متت  الزاوية،  وبرج  الرئييس  الباب  بني  الغريب  السور 
يستقبل أكرب نسبة ممكنة من مياه التساقطات املطرية مع ضامن محاية دائمة له. وكشفت 
مقسمة  حتت-أرضية،  قاعة  هيئة  يف  نِي  بُ اخلزان  أن  ريكار  لربوسبري  األثرية  التحريات 
إىل ثالثة أقسام، يبلغ طوهلا عرشون مرتا وعرضها عرشة أمتار وارتفاعها ثالثة أمتار،12 
باتريس  ويقرتح  احلاجة.  عند  املاء  باغرتاف  تسمح  دائرية  حفر  املقبب  سقفها  وخترتق 
كريسيي مراجعة افرتاض بروسبري ريكار حول أصل مياه اخلزان، إذ يذهب إىل صعوبة 
التسليم بأن ماء املطر املتدفق من األسطح كان كافيا لتموين اخلزان الكبري ذو االستعامل 
بتحري  القيام  دائام-  الالزم -بحسبه  من  هلذا  مكعب،  مرت    330 يسع  والذي  العمومي 

أكثر دقة يف املوضوع.13

األقسام  ألحد  صورة   :1 اللوحة 
الثالثة خلزان دار السلطان

Cressier, “Dar Al-Sultan,” 33.

منطقة  يف  خاصة  املوحدي،  هرغة  إيگيليز  موقع  يف  األثرية  احلفريات  مكنت  وقد 
ستة  عددها  بلغ  املياه،  ختزين  منشآت  من  جمموعة  عن  الكشف  من  األوسط،  اجلبل 
قسم  جتهيزات  ضمن  يندرجان  خزانان  بينها  من  واألحجام،  األبعاد  خمتلفة  خزانات 

القيادة أو القصبة.
ويقع اخلزان األول [يبلغ طوله 6.50 مرت ويرتاوح عرضه ما بني 3 و3.60 مرت] يف 
احلدود اجلنوبية الرشقية للقصبة،14 ويبدو من طريقة بنائه والطالء املائي جلداره الداخيل 

11. Cressier, “Dar Al-Sultan,” 28, 33.
12. Prosper Ricard, “Une forteresse maghrébine de l’Anti-Atlas (XIIe siècle),” in IVe Congrès de la 

Fédération des Sociétés Savantes d’Afrique du Nord (Alger: Société Historique Algérienne, 1939), 641.
13. Cressier, “Dar Al-Sultan,” 33.
14. Abdallah Fili, et Jean-Pierre Van Staëvel, “Avant Tinmal: Notes historiques et archéologiques 

à propos d’Igiliz-des Hargha, berceau du mouvement almohade,” in Hommage à Joudia Hassar-
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فالباحثون  منه،  املاء  ورفع  تغطيته  طريقة  ضبط  الصعب  من  كان  وإن  بعناية،  شيد  أنه 
يفرتضون أن قبة كانت تعلوه أو سقف مستو حممول عىل قطع خشبية.15 أما بالنسبة لنظام 
تزويده باملاء، فقد بنيّ البحث األثري اعتامده باألساس عىل األمطار، وذلک عرب شبكة 
قنوات تنطلق من فناء القصبة، لتجلب مياه األمطار إىل اخلزان من خمتلف نقط اهلضبة 
الصخرية القممية. ويف هناية مساره؛ يصب املاء أوال يف حوض للتصفية، ثم يُمرر عرب 
املرتفع  القسم  من  الرشقية  اجلنوبية  الزاوية  يف  فيوجد  الثاين  اخلزان  أما  اخلزان.  قناة إىل 
للقصبة، وهو غري متصل بأي نظام لتزويده باملاء وال حتى عىل مستو سقفه، كام أنه غري 
مرتبط بحوض تصفية شأنه يف ذلک شأن كل خزانات املوقع الكبرية منها والصغرية. وقد 
دفعت هذه املالحظات، فضال عن غياب نظام ترصيف الفائض من املياه، إىل االعتقاد 
ام فيه، وبالتايل فإنه مل يكن يتزود مبارشة بمياه املسيالت مثل  كَّ بأن ملء اخلزان كان متحَ
اخلزانات  عن  الفائضة  املياه  إليه  فتنقل  يدويا،  يمأل  كان  وإنام   ،األخر اجلبل  خزانات 

ارٍ بعد مرورها من حوض التصفية.16 رَ القريبة منه - خاصة اخلزان األول - يف جِ
أما قلعة تازوطا بالريف الرشقي، فقد دُعمّت استحكاماهتا العسكرية بخزان كبري 
للمياه ”ليس داخل املدينة ماء غري مائه“17 حسب شهادة الوزان، ”يصل عمق اخلزان إىل 
مخسة أمتار، وهو واقع بجوار الباب الغريب الرسي، شيدت بمقربته قناة طوهلا نحو ثالثة 
أمتار منحدرة نحو فوهة اجلُب،“18 من املحتمل أهنا كانت جتلب مياه منبع خارج احلصن 

مما ييل الرشق بنحو 450 مرت.19
ب. الصهريج/احلوض   

اسم  عليه  ويطلق  وختزينها،  املياه  جتميع  تقنيات  ضمن  أيضا  الصهريج  ويندرج 
التقنية  هذه  لتعريف  اإلسبانية  اللغة  به  احتفظت  الذي  االسم  وهو  احلوض،  أو  كة  الربِ
Benslimane, Actes du colloque organisé à Rabat les 9 et 10 décembre 2005 (Rabat: Institut National des 
Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine, 2015), 374.

15. André Weisrock, et al., “Approche géoarchéologique du site médiéval d’îgîlîz (Anti-Atlas 
occidental, Maroc),” in Paysages lus du ciel et inscrits dans le temps, Hommage à André Humbert 
(Nancy: Université de Nancy, 2015), 316.

16. Ibid.
17. حسن الوزان، وصف إفريقيا، ترمجه من الفرنسية حممد حجي وحممد األخرض، ج.1 (الرباط: منشورات اجلمعية 

املغربية للتأليف والرتمجة والنرش، 1983)، 342.
اآلداب  كلية  منشورات  (الرباط:  (1697 - 1859م)  بمليلية  اإلسباين  للوجود  املغربية  املقاومة  الفگيگي،  حسن   .18

والعلوم اإلنسانية، 1997)، 113.
19. املرجع نفسه.
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ب بكونه مكشوفا غري مغطى،  [Alberca].20 ويتميز الصهريج/ احلوض عن اخلزان/ اجلُ
مما يربر استعامله عادة لتجميع مياه الري ورشب الدواب.21 

من  الصنف  هلذا  القليلة  النامذج  من  املرابطي  تاسغيموت  حصن  صهريج  ويعترب 
تقنيات ختزين املاء داخل التحصينات املغربية الوسيطية، تبني آثاره الباقية أنه كان ذا أبعاد 
املياه  من كل  االستفادة  يف  الرغبة  فائقة، تنم عن  بعناية  اختري موضعه  كبريين،22  وعمق 
احلصن  داخل  تنبثق  ماء“  ”عني  أسفل  اختذ  بحيث  التحصني،  جمال  موارد  توفرها  التي 
مياه  انسياب  ينتهي  حيث  اهلضبة  ملقعر  انخفاضا  األكثر  وبالنهاية  أمتار،  بضعة  بنحو 

املسيالت.

باملوارد  خاص  تصميم   :2 اللوحة 
املائية داخل جمال حصن تاسغيموت

Cressier et Erbati, “Note sur la 
forteresse,” 61.

20. Vidal, “Agua y urbanismos,” 266.
21. احلسني أسكان، ”تكنولوجيا التحكم يف املاء باجلنوب املغريب يف العرص الوسيط،“ جملة أمل، 24 (2001): 21.

22. مل نتمكن من قياس أبعاده ألن جزءا مهام من معامله طمست بعد حتوله إىل أرض زراعية.
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جدران  أحد  لبقايا  صورة   :3 اللوحة 
حتول  الذي  جماله  أسفلها  الصهريج، 
الصورة  (أخذت  زراعية  أرض  إىل 

بتاريخ 26 مارس 2017).
أمرگو،  قصبة  جمال  داخل  انخفاضا  األكثر  بالقسم  حفر  سبق؛  ما  إىل  باإلضافة 
ليڤي  افرتض  مرت]23   3.40 وعرضه  مرت   9.50 طوله  [يبلغ  صهريج  الرشقي  باجلنوب 
ا إىل انعدام  شريً دّ لتجميع مياه األمطار وختزينها، مُ بروڤنصال يف دراسته عن املوقع أنه أُعِ

معلومات حول نظام تزويده باملاء ونظام تغطيته.24
بحصن  وختزينها  املياه  جتميع  تقنيتي  إدراجنا  أن  إىل  هنا  باإلشارة  اجلدير  ومن 
التقنية،  هذه  إىل  انتامءمها  حيسم  ال  الصهاريج  صنف  ضمن  أمرگو  وحصن  تاسغميوت 
ولكنه تصنيف مؤقت مبني عىل آخر ما توصل إليه البحث األثري يف املوقعني، وبالتايل 
فإنه قابل للتغيري والتعديل عىل ضوء نتائج احلفريات التي قد تنجز مستقبال. ولذلک، 
فإن املالحظات واالستنتاجات التي سنقدمها ستبنى عىل ما هو مؤكد من خالل الشواهد 

التارخيية. 
جلأوا  يبدو أن مهنديس احلصون  والصهريج/ احلوض،  اخلزان/ اجلُب  وعالوة عىل 
”القورجة“  تقنية  بينها  من  العسكرية،  للحاميات  املاء  توفري  لضامن   أخر تقنيات  إىل 
يتكون  بارز،  حمصن  ”نتوء  بكوهنا  القورجة  ريكار،  روبري  فُ  ويعرِّ املحصن.“  و”البئر 
برج  إىل  وينتهيان  باألبراج،  املدعم  جزئه  مع  ويتعامدان  بالسور  يتصالن  جدارين  من 
عىل ضفة الواد أو عىل/ داخل البحر، من أجل ضامن حرية تواصل املوقع مع/ عرب الواد 

23. Evariste Levi Provençal, “Les ruines du pays de l’Ouargha,” Bulletin archéologique du comité 
des travaux historiques et scientifiques, 2e livraison (1918): 195.

24. Lévi Provençal, “Les ruines,” 196.
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هذا  كريسيي  باتريس  ط  وبسَّ احلاالت.“25  وحسب  مستمرة  بطريقة  البحر،  عرب  ومع/ 
منشأة  لسور  مزدوج،  أو  بسيط  خطي،  امتداد  هي  ”القورجة  التالية:  بالصيغة  التعريف 
النوع (العسكري) تقع  نفس  من   أخر بمنشأة  األخرية  هذه  ربط  من  يمكن  حتصينية، 
أحسن  يف  بحر)  (هنر،  مائية  مساحة  إىل  الوصول  عامة  بصفة  تضمن  قريب،  بعد  عىل 
ظروف احلامية، أو الوصول إىل نقط املاء (بئر، منبع أو واد).“26 وتنقسم هذه التقنية إىل 
صنفني، قورجة برية وثانية بحرية. أما ”البئر املحصن“؛ فيمثل تقنية ذكية ابتكرهتا فطنة 
الساكنة املستقرة بأعاىل أجراف صخرية بعيدة عن منابع املاء وعن الفرشة الباطنية، بغية 
إدماج اآلبار الواقعة خارج أسوار قريتها مع حتصينها، مما جعلها تبدو من بعيد وكأهنا 
أبراج للمراقبة،27 وهي، من حيث مبدئها، شبيهة باألبراج الربانية التي تتخذ عىل موضع 
منبعٍ للامء خارج احلصن.28 وقد تم التعرف عىل نموذجني اثنني من هذا الصنف بمنطقة 
ا انتامؤمها  تمل جدً ا)، والثاين بقرية أدخس،29 وحيُ طاطا، يوجد األول بأگادير أوزرو (أقَّ

إىل قر حمصنة. 
و نضيف يف األخري، وصف منشأة عاينها ليڤي بروڤنصال يف قلعة بني تاودا، ارتأينا 
عدم تصنيفها لغموض ماهيتها، فقد أشار بروڤنصال الذي زار القلعة عند مطلع القرن 
م، ذات شكل مستطيل  العرشين إىل عثوره عىل آثار لبناية يسميها السكان املحليون احلَامَّ

25. Robert Ricard, “Couraça et Coracha,” Al-Andalus XIX, fasc.1 (1954): 170.
وتستهدف  األصيل  بالسور  الرباين  الربج  تربط  ثانوية  ”ستارة  بأهنا  املعامرية  األلفاظ  كتاب  يف  أيضا  القورجة  رفت  عُ
غلق الطريق أمام األعداء يف أضعف مناطق السور.“ أما مصطلح القورجة [couraça بالربتغالية وcoracha بالقشتالية]، 
وڤنصال (Lévi Provençal)− إىل العربية  فيندرج ضمن قاموس التحصينات الوسيطية، وتعود أصوله  −حسب ليڤي برُ
وجود  إىل  استنادا  األقل،  عىل  VIهـ/XIIم  القرن  منذ  العربية  التارخيية  املصادر  يف  ذكره  ورد  وقد  العامية،  - اإلسبانية 
املصطلح يف كتاب نظم اجلامن البن القطان، وليس كام اعتقد روبري ريكار أن أول من استخدم املصطلح هو ابن اخلطيب 
وابن خامتة يف القرن XIVم، انظر: رشيد بن اخلياط الزكاري، كتاب األلفاظ املعامرية (تطوان: منشورات مجعية تطاون 
أسمري، 2003)، 16؛ الفقيه املنوين، أبحاث خمتارة (الرباط: منشورات وزارة الثقافة، 2000)، 40؛ وانظر أيضا الدراسات 

التالية:
Cravioto Gozalbes Cravioto, “las corachas Hispano-Musulmanas de Ceuta,” Revista Al-Qantara 1, 

fasc. 1-2 (1980): 365; Evariste Lévi Provençal, “Robert Ricard, couraça et couracha, dans Al-Andalus 
XIX, 1954, (cronica arquéologica de la Espagna musulmana), XXXIV, 149-172,” Arabica II, fasc.1 
(1955): 131; Robert Ricard, “Compléments sur la “couraça-coracha”,” Al-Andalus XX, fasc. II, (1955): 
452.

26. Patrice Cressier, “La forteresse d’Agwīdīr d’Asrir (Guelmim, Maroc) et la question de Nūl 
Lamta,” in Fortificações e Território na Península Ibérica e no Magreb (Séculos VI a XVI) (Lisboa: 
Edições Colibri & Campo Arqueológico de Mértola, 2013),262-3  .

27. Mustapha Nami, et al., De Foum Zguid à Foum El Hisn, Inventaire du Patrimoine culturel de 
Tata (Rabat: Ministère de la culture-Direction du Patrimoine Culturel, 2014), 75.

28. حول هذا الصنف من العامرة التحصينية يرجع إىل:
Vidal, “L’eau et le château,” 51.
29. Nami, et al., De Foum Zguid, 75.
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ثالث  إىل  مت  قُسِّ مرت،   0.50 وسمكها  مرت  و10.70  مرت   11.50 اخلارجية  جدراهنا  طول 
مكهام 0.75 مرت، وتعلوها ثالثة أقواس،  ف مستطيلة، يفصلها جداران من احلجر سُ رَ غُ
الرخامية.  القطع  من  كثري  عن  الكشف  من  الوسطى  بالغرفة  االستبارات  مكنت  وقد 
يّئًا.30 وبالعودة إىل شهادة احلسن الوزان  هَ ا مُ وحيتمل أن تكون البناية برجا للامء أو منبعً
ومارمول كاربخال اللذين وصفا املوقع بعد خرابه، نجدمها يذكران املنشأة لكن بنعوت 
خمتلفة، فاألول ذكر أنه رأ ”بعض صهاريج املاء املبنية باحلجر، وهي حقا عجيبة،“31 
يف حني أن الثاين أعجب بـ ”ثالث سقايات ذات أحواض كبرية من الرخام واملرمر.“32 
فهل استخدمت هذه املنشأة حقا لتخزين املاء؟ أم هي جمموعة سقايات؟ نرتک السؤالني 

مفتوحني إىل حني قيام املختصني ببحث أثري يف املوقع.
ب هي حصون ال  بناءً عىل ما سبق؛ يتضح أن احلصون التي احتوت عىل خزان/ جُ
يوفر جماهلا موارد مائية دائمة أو شبه دائمة، كام أن موضعها املرتفع وتكوينه اجليولوجي 
لعمقها  نظرا  إليها  الوصول  دون  حيُوالن  أو  باطنية  مائية  فرشة  بتكوين  يسمحان  قلام 
مياه  التقاط  إىل  باملاء  متوينها  ضامن  سبيل  يف  جلأت  السبب،  وهلذا  صخورها،  وصالبة 
املسيالت املوسمية التي تتغذ باألمطار، وتعبئتها يف خزانات غري مكشوفة حتمي املياه 
من التلوث والتبخر. وقد ”حتَّمت السمة املوسمية هلذه املجاري القيام بعمليات ختزين 
اخلزانات  تعدد  نظرنا  يف  يربر  ما  وهو  للساكنة،“33  السنوية  احلاجة  لتلبي  ملياهها  مهمة 
إيگيليز  خزانات  عدد  األمطار (بلغ  مياه  جتميع  عىل  تعتمد  التي  بالتحصينات  املوجودة 
بّ دار السلطان 20 مرتا وعرضه 10 أمتار  هرغة مخسة خزانات)، وكِربَ حجمها (طول جُ
وارتفاعه 3 أمتار) واختيار النقط األكثر انخفاضا داخل جمال التحصني موضعا هلا. ويف 
وقفنا  التي  النامذج  −حسب  نالحظ  منه،  وقريب  احلصن  خارج  ماء  منبع  وجود  حال 

عندها − اعتامد حلني اثنني: 

30. Lévi Provençal, “Les ruines,” 196.
31. الوزان، وصف إفريقيا، ج.1، 307.

ج.2  بنجلون،  وأمحد  التوفيق  أمحد  األخرض،  حممد  زنيرب،  حممد  حجي  حممد  ترمجة  إفريقيا،  كاربخال،  مارمول   .32
(الرباط: اجلمعية املغربية للتأليف والرتمجة والنرش، 1989)، 193 - 94.

33. Dumond Maridat, “Collecte et stockage d’eau de rivières temporaires dans le Hauran (Syrie du 
Sud) aux Ier-VIIe siècles apr. J.-C.,” in Au fil de l’eau Ressources, risques et gestion du Néolithique à 
nos jours. Études réunies et présentés par Christèle Ballut et Patrick Fournier (Clermont-Ferrand: La 
Maison des Sciences de l’Homme, 2013), 78.
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- احلل األول؛ إذا كان املنبع أعىل احلصن كام هو احلال يف قلعة تازوطا، فإن مياهه 
قد تنقل إىل داخل احلصن عرب قناة تربطه باخلزان.

- احلل الثاين؛ إذا كان املنبع أسفل احلصن، يتم دجمه مع احلصن بواسطة تقنية البئر 
املحصن أو تقنية القورجة كام هو احلال يف حصن أگويدر أرسير.

 أخر إىل  باإلضافة  دائمة  مائية  موارد  توفر  التي  التحصينية  املجاالت  عن  أما 
موسمية، فمن املحتمل جدا االقتصار يف ختزين املاء عىل تقنية الصهريج، مادام الغرض 
املراد بلوغه من اخلزان قد حققته املنابع املائية الدائمة، وهلذا السبب، نرجح انتامء املنشأة 
معرضة  الصهريج  مياه  وألن  الصهاريج.  صنف  إىل  تاسغيموت  حصن  داخل  املائية 
بمياه  احلصن  يف  املستقرة  احلامية  تزود  إمكانية  نفرتض  فإننا  غريها؛  من  أكثر  للتلوث 
يف  مياهه  تنحرص  أن  قبل  هام34  مُ صبيبه  كان  والذي  مبارشة،  املنبع  من  والطهي  الرشب 

أطرافه.

داخل  املاء  ملنبع  صورة   :4 اللوحة 
الصورة  (أخذت  تاسغيموت  حصن 

بتاريخ 26 مارس 2017).
إىل  تتبادر   أخر تساؤالت  املائية،  هتيئته  عىل  التحصني  جمال  أثر  يف  التفكري  ويثري 
به  اختذت  الذي  األسلوب  قبيل  من  التهيئة،  هذه  هبا  متت  التي  بالكيفية  وترتبط  الذهن 
املنشأة املعدة للتخزين والطريقة التي تصل هبا املياه إىل هذه املنشأة. وبخصوص التساؤل 
األول؛ نتوفر عىل معطيات حمدودة، تبني الكيفية التي هيئت هبا خزانات إيگيليز هرغة، 
وميالن  صدوع  من  فيها  االستفادة  متت  طبيعية،  قنوات  أسفل  مواضعها  اختريت  فقد 

34. Charles Allain, et Jacques Meunié, “Recherches archéologiques au Tasghimout des Mesfouia,” 
Hespéris XXXVIII (1951): 402.
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املائدة الصخرية من أجل جتميع مياه املسيالت املوسمية،35 وهو املبدأ نفسه الذي اعتمد 
يف املوقع الوسيطي آنسا.36 ويقوم هذا املبدأ عىل استغالل الفجوات التي حيدثها انكسار 
الصخور وتباعدها فيام بينها كخزانات للمياه، بعد أن يتم كساء اجلدران الداخلية التي 
املاء  حتبس  حتى  للجدران  داخيل  كطالء  جرييّة  خرسانة  بواسطة  صخرتني  بني  تفصل 
شكل  مع  يتامهى  بل  حمددا  شكال  اخلزان  يتخذ  ال  احلالة  هذه  ويف  ترسبه.  دون  وحتول 

الفجوات بني الصخور.37
الغموض  من  كثري  فيحفه  باملاء،  املنشأة  تزويد  بنظام  املتصل  الثاين  التساؤل  أما 
املرتبط بغياب التفاصيل الدقيقة. وعىل سبيل املثال؛ فإن كل ما نعرفه عن صهريج قلعة 
أمرگو هو أنه كان يمأل بمياه األمطار، لكن ال نعلم الطريقة التي كانت تنقل هبا هذه املياه 
من خمتلف فضاءات القلعة إىل الصهريج، فهل يتم ذلک بواسطة شبكة من القنوات أو 

عرب قواديس خترتق جدران القلعة تنقل املياه من األسطح إىل الصهريج؟38 
إضافية  معلومات  عىل  نتوفر  ال  التي  التحصينات  وباقي  أمرگو  قلعة  جتاوزنا  وإذا 
حول أنظمتها املائية، فقد توفَّرت لنا، بفضل البحث األثري الذي يشهده موقع إيگيليز 
هرغة منذ سنوات، بعض اإلضاءات حول املوضوع، تفيد بأن خزانات املوقع، املعتمدة 
وجتلب  القصبة،  فناء  من  تنطلق  قنوات  بشبكة  ترتبط  كانت  األمطار،  مياه  عىل  بدورها 
مياه األمطار من خمتلف نقط اهلضبة الصخرية القممية. ثم تصب املياه أوال يف حوض 
للتصفية قبل أن يقع متريرها عرب قناة إىل اخلزان.39  أما يف حال وجود منبع قريب، فقد 
يتم جر قناة تربط هذا املنبع باجلُب داخل احلصن، كام هو احلال يف قلعة تازوطا حيث عثر 
عىل أجزاء من قناة كانت متجهة نحو اجلُب. فام هي أوجه استخدام املاء داخل احلصون 

بعد جتميعها؟
35. Weisrock, et al., “Approche géoarchéologique,” 315.
36. Ibid; Jean-Pierre Van Staëvel, et Abdallah Fili, “Villages et sites-refuges du Souss et de la région 

d’Igherm (Anti-Atlas oriental, Maroc): la mission d’août 2007,” in Mélanges de la Casa de Velázquez 
38/2 (2008): 293-308.
37. قدم لنا هذه التوضيحات مشكورا السيد النوري بوخشيم، باحث متخصص يف العامرة باملناطق اجلبلية، انطالقا 

من مثال مشابه عاينه بجبل وسالت شامل غرب مدينة القريوان بتونس.
التخزين  منشآت  لتزويد  نظامني  واملغارب  باألندلس  واحلصون  املاء  عن  القيمة  دراسته  يف  كاسرتو  بيدال  38. حدد 
ا: فتحات عىل سطح اخلزان، ويشكل نظام التموين األكثر اعتامدا يف خزانات غرناطة وإشبيلية، وقنوات من  باملاء، مهُ

الطني املطبوخ، توضع داخل حيطان األبنية تسوق مياه املطر من خمتلف نقط احلصن، انظر:
  Vidal, “L’eau et le château,” 47.
39. Weisrock, et al., “Approche géoarchéologique,” 315.
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2. استخدامات  املاء داخل احلصن
مما ال شک فيه أن استخدامات املاء داخل احلصون مل ختتلف كثريا عن استخداماته 
خارجها، الرتباطه بمستلزمات احلياة اليومية لألفراد سواء كانوا مدنيني أو عسكريني، 
فباإلضافة إىل الرشب والطهي؛ كشفت األبحاث األثرية التي شهدهتا بعض التحصينات 
مَات واملراحيض.  الوسيطية عن وجود جتهيزات يرتبط استخدامها بتوفر املاء، مثل احلَامَّ
القضايا  من  جمموعة  إىل  االنتباه  احلصن  داخل  املاء  استخدامات  عن  احلديث  يثري  كام 
ويدفع إىل طرح كثري من األسئلة، يتمحور جزء منها حول مد صالحية املياه املجمعة 
وتقنيات  جودهتا  حتسني  وسائل  وبالتايل  اليومي،  لالستهالک  الصهريج  أو  اخلزان  يف 
املاء  وصول  بكيفية  أيضا  منها  جزء  ويرتبط  اآلبار.  وكنس  التخزين  منشآت  تنظيف 
املخزن إىل املكان الذي سيستعمل فيه، مما يستلزم احلديث أيضا عن أواين اخلزن وقنوات 
املياه  ترصيف  بطرق  األسئلة  من  جزء  يتصل  فيام  املياه،  نقل  وأواين  والتزويد  التوزيع 
واملخاطر  املياه  استخدام  تدبري  آليات  األخري  جزءها  ويسائل  احلصن،  داخل  املستعملة 
الناجتة عن قلتها أو وفرهتا داخل احلصن. وهو ما سنحاول مناقشته يف األسطر التالية من 

م وبيت املاء. خالل تسليط الضوء عىل استخدام املاء يف التغذية واحلَامَّ
أ. التغذية

من الصعب احلديث عن موضوع يبدو بدهييا مثل استعامل املاء يف الرشب والطهي 
داخل احلصون، ويزيد من صعوبة اخلوض يف هذا املوضوع غياب معلومات نصية ولقى 
املحاوالت  ببعض  القيام  من  يمنع  ال  هذا  لكن  واالستدالل.  املناقشة  عىل  تعني  أثرية 
به،  املعسكرة  احلامية  أفراد  لفائدة  احلصن  داخل  املخزنة  املياه  كمية  كفاية   مد ملعرفة 
عىل  وللتعرف  املياه،  هذه  باستخدام  املرتبطة  للجند  الصحية  السالمة  مسألة  وإلثارة 

وسائل حفظ املياه املوجهة لالستخدام الغذائي.
خالل  املاء  من  للفرد  اليومي  االستهالک  حجم  عن  املعلومات  ضعف  ظل  ويف 
كل  أمام  مفتوحا  الباب  وترک  املعطيات  تقديم  إال  يسعنا  ال  الدراسة  موضوع  احلقبة 
االفرتاضات املمكنة. ويف هذا اإلطار؛ ذكر كل من هنري بايسِّ وهنري ترياس أن حصن 
هكتار،40   72 بمساحة  الوسيط  اإلسالمي  الغرب  حصون  أكرب  يعد  الذي  تاسغيموت، 

40. Patrice Cressier, et Larbi Erbati, “Note sur la forteresse almoravide du tasghimut,” Archéologie 
islamique 8-9 (1999): 55.
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أن  ريكار   بروسبري  وافرتض  الرجال.41  من  اآلالف  تعدادها  يبلغ  حامية  إيواء  بإمكانه 
يمكنه  مكعب  مرت   330 استيعاب  عىل  القادر  اخلزان  عىل  املتوفر  السلطان  دار  حصن 

استقبال املئات وحتى األلف من الرجال.42
وبخصوص مسألة السالمة الصحية؛ ناقش بيدال كاسرتو يف دراسته حول ”املاء 
ورشوط  الصحية  الرشوط  أن  إىل  ونبَّه  الصهاريج،  يف  املخزنة  املياه  نظافة  واحلصن“ 
ختزين املاء هبا مل تكن جيدة ألهنا، بحكم صنفها، مل تكن مغطاة، مما يفرس وجود عدد قليل 
عهد  عىل  الحقة،  مرحلة  يف  أغلبها  يِّد  شُ كام  األندلسية،  احلصون  يف  اخلزانات  هذه  من 
احلكم املسيحي،43 وهو ما ينطبق، يف نظرنا عىل املغرب، إذا ما قمنا بمقارنة نسبة استعامل 
اخلزانات والصهاريج داخل احلصون، فقد تكون النتيجة غلبة اخلزانات عىل الصهاريج. 
وهلذا السبب افرتضنا قيام املرابطني يف حصن تاسغيموت باغرتاف ماء رشهبم وطهيهم 

مبارشة من املنبع.  
أن  هرغة  إيگيليز  بموقع  أجريت  التي  األثرية  احلفريات  بيَّنت  ذلک؛  عىل  وعالوة 
الشوائب  به  ترتسب  تصفية  حوض  عرب  أوال  متر  املوسمية  املسيالت  من  امللتقطة  املياه 
قبل أن تفرغ يف اخلزان،44 وبالتايل فقد استخدمت هذه األحواض كوسيلة أولية لتصفية 
املاء قبل ختزينه. ومن املحتمل أيضا تغطية هذه اخلزانات بغطاء خشبي45 يقي املياه من 
مل  الوسيلة  هذه  لكن  التخزين.  بعد  املاء  نظافة  عىل  للحفاظ  ثانية  وسيلة  وهي  التلوث، 
سنويا  خيضع  الذي  هرغة  إيگيليز  موقع  بصهاريج  إال  علمنا  حسب  استخدامها  يثبت 
للتنقيب األثري منذ القيام بمسح أثري أويل سنة 2004. فهل يعني غياب معطيات حول 

هذه الوسائل بمواقع أخر عدم توفرها عليها؟ أم أهنا فقط مل تُكتشف بعد؟

41. Henri Basset, et Henri Terrasse, “Sanctuaires et forteresses almohades: Suite: le ribat de Tit, le 
Tasghimout,” Hespéris VII (1927): 160.

42. Prosper Ricard, “Une forteresse maghrébine,” 648.
رواية البيدق 700 حمارب منهم 200 فارس و500 راجل،  املوحدية عىل القلعة كان هبا حسب  عند استيالء القوات 
للطباعة  املنصور  دار  (الرباط:  املوحدين  دولة  وبداية  تومرت  بن  املهدي  أخبار  الصنهاجي،  بكر  أبو  انظر: البيدق 

والوراقة، 1971)، 91.
43. Vidal, “L’eau et le château,” 56.
44. Weisrock, et al., “Approche géoarchéologique,” 317. 
45. Ibid,. 316.
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بانورامي  ملنظر  صورة   :5 اللوحة 
يتقدمه  هرغة  إيگيليز  خزانات  ألحد 
حوض الرتسيب (البعثة األركيولوجية 

إليگيليز، 2010).
حمدودة  فتظل  التخزين  منشآت  من  استعامله  املراد  املاء  أخذ  بتقنيات  معرفتنا  أما 
جدا، وكل ما سمحت بمعرفته نتائج البحث األثري هو عدم وجود شبكة لتوزيع املاء 
بأن  االفرتاض  إىل  يدفع  مما  اخلزانات،  تزويد  شبكة  عكس  عىل  املختلفة،  املرافق  عىل 
جود جمموعة من جرار املاء الصالح للرشب يف كافة أرجاء  العملية كانت تتم يدويا، ووُ
املخازن  بعض  يف  تستعمل  زالت  ما  التي  مثيلتها  عن  كثريا  خمتلفة  تكن  مل  ربام  احلصن، 

جدت أخر خاصة بالطهي داخل املطبخ. اجلامعية املحصنة، فيام وُ

اللوحة 6: صورة ألمني أگادير إنومار 
بمدخل  الرشب  مياه  قدور  يمأل 

احلصن46

46. املحفوظ أسمهري، مبارک آيت عدي وحسن رامو، ”تدبري ندرة املياه وخماطر األمطار بإكودار األطلس الصغري،“ 
ضمن الرتاث املائي والتنمية باملغرب. تنسيق عيل بنطالب، عزيز بن الطالب ومصطفى أعفري (الرباط: منشورات املعهد 

امللكي للثقافة األمازيغية، 2018)، 226.
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اللوحة 7: نامذج لبعض أواين التخزين 
بإيگيليز هرغة خالل العهد املوحدي.
Ettahiri, Fili, et Van Staëvel, “La 
montagne d’Îgîlîz,” 37.

ـام مَّ  ب. الـحَ
تلک  منها  خاصة  لالستحامم،  منشأة  عىل  احلصون  أغلب  توفر  جدا  املحتمل  من 
التي توفرت عىل مركز للقيادة وقصبة، لكن احلفريات األثرية مل تكشف الستار إىل حدود 
َّام حصن زاگورة املرابطي الذي كشف عنه شارل  الساعة إال عن نموذجني اثنني مها: محَ
ام حصن املشور املرابطي يف تلمسان الذي عاينه  آالن وجاک مونيي سنة 1954م،47 ومحََّ
العامرة  ”تاريخ  حول  دراسته  إطار  يف  املايض  القرن  ثامنينيات  يف  إسامعيل  عثامن  عثامن 
ام املخالص املوحدي  اإلسالمية والفنون التطبيقية باملغرب األقىص،“48 يضاف إليهام محََّ

47. Jacques Meunié, et Charles Allain, “La forteresse Almoravide de Zagora,” Hespéris XLIII 
(1956): 316-21.
48. عثامن عثامن إسامعيل، تاريخ العامرة اإلسالمية والفنون التطبيقية باملغرب األقىص، ج.2 (الرباط: مطبعة املعارف 

اجلديدة، 1993)، 106.



116 Loubna Zoubir

الذي أشار إليه ابن عذاري،49 وإن كان يبدو من سياق النص أن املخالص ليست حصنا 
وإنام منزال يف طريق احلركة السلطانية. 

كان  أم  الوسيطية؟  احلصون  داخل  اجلند  لكافة  تاحا  مُ احلامم  استخدام  كان  فهل 
 أخر احلصون عىل أنواع  اشتملت  احلاميات؟ أم  وقادة  وحاشيته  السلطان  ا عىل  كرً حِ

من احلاممات، اختلفت باختالف املكانة االجتامعية ألفراد احلامية املقيمة هبا؟
َّام ال يعني استخدامه من قبل مجيع األفراد املوجودين  يبدو أن توفر احلصن عىل محَ
يليق  ال  قد  الرخام  َتَرف  ألن  ذلک،50  يؤكد  ما  عىل  عذاري  البن  نص  وحييلنا  بداخله، 
إشبيلية  قصبة  يف  األثرية  احلفريات  كشفت  كام  املقربة.  وحاشيته  بالسلطان  إال  مبدئيا 
املوحدية عن وجود محام صغري جيزم الباحثون أنه ذو استعامل خاص يف إطار القصبة، مما 
ا  يدل عىل انتشار إمكانية استفادة فئة من اجلند دون األخر من خدمات احلامم.51 وبعيدً

عن هذه املسألة، نستفرس عن الطريقة التي كانت تزود هبا هذه احلاممات باملاء؟
ثالث  وجود  عن  زاگورة  حصن  َّام  محَ بموقع  أنجزت  التي  احلفريات  كشفت  لقد 
مالط  هلا  الفاصلة،  اجلدران  تتوسط  أبواب  عرب  بينها  فيام  تتصل  متوازية،  مقببة  قاعات 
احلامم  يزودان  كانا   (6A, 6B) حوضان الغربية  اجلنوبية  زاويتها  وحياذي  ”الدص.“  من 
باملاء البارد. كام عثر عىل آثار لقناتني فخاريتني متصلتني باخلزان (6B)، متتدان عىل طول 
اجلدار من اخلارج، لتنفذ إحدامها إىل القاعة (2) إذ من املفرتض وجود حوض يستقبل 
املياه، أما الثانية فتخرتق اجلدار أبعد رشقا، فتمر أسفل أرضية قاعة املقاعد (1A)، لتصعد 
املاء  مصدر  أما  هناک.52  موجود  حوض  يف  وتصب   (1B) للجدار  حماذية  أفقيا  بعدئذ 
اآلبار،   إحد من  جلبه  املحتمل  من  لكن  معروف،  غري  فإنه  الصغريين  الصهرجيني  يف 
نحدرِ موضعِ احلصن قريبا من الوادي، وبالتايل عىل مقربة  م يف سافلة مُ جود احلَامَّ بحكم وُ
إبراهيم  حممد  حتقيق  املوحدين،  قسم  واملغرب،  األندلس  أخبار  يف  املغرب  البيان  املراكيش،  عذاري  ابن   .49
الثقافة،  زمامة (بريوت-الدار البيضاء: دار الغرب اإلسالمي-دار  القادر  وعبد  زنيرب  حممد  تاويت،  بن  حممد  الكتاين، 

.408 ،(1985
50. أشار إليه ابن عذاري يف النص التايل: ”ومما أنكر عليه (أي اخلليفة املرتىض املوحدي) ونسب من األمر إليه من 
ذلک ما أخربين به أبو عمران بن تيجا أنه قال كتب البنه من أزمور حني وصل إليها من كرسة بني هبلول وهو مهزوم 
مفلول، يوصيه أن يعمل له مرحاضا يف محام املخالص، وجيدد بناء احلامم ويزيل منه الرخام ألجل الزلق الذي كان فيه، 
وجيدد فيه حتى يستوفيه ليجده خالصا حني يبيت يف املخالص،“ انظر: ابن عذاري، البيان املغرب، قسم املوحدين، 408.

51. Macias Santiago, “Archéologie islamique au Portugal: bilan et thèmes de recherche,” Villa 
4, histoire et archéologie de l’occident musulman (VIIe-XVe siècles), al-Andalus, Maghreb, Sicile, 
(Toulouse: CNRS-Université Toulouse, 2012), 108.

52. Meunié, et Allain, “La forteresse,” 316-20.
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كام الشيست األخرض املكتشف بأعىل موضع احلامم  من الفرشة املائية الباطنية. ولعل رُ
مبارشة، قد يعترب دليال عىل استخراج الرتاب من باطن األرض حلفر بئر ما أو خطارة.53  

اللوحة 8: تصميم لنظام تزويد محام حصن زاگورة باملاء البارد
Meunié, et Allain, “La forteresse,” 319.

  هـ.  بيت الـمـاء
يرجع الفضل إىل البحث األثري يف التعرف عىل بيوت املاء بالتحصينات العسكرية، 
فريق  وأزال  فقد كشفت حتريات باتريس كريسيي عن بيت ماء حصن دار السلطان،54 
املصدرية  النصوص  أما  به،55  املاء  بيوت  عن  الرتاب  هرغة  إيگيليز  موقع  يف  األثريني 

فمعطياهتا هبذا اخلصوص قليلة جدا.

53. Ibid., 321.
54. Cressier, “Dar Al-Sultan,” 31.
55. Jean-Pierre Van Staëvel, et al., “Lieux d’aisance et de toilette en milieu rural dans le Maroc 

médiéval, L’exemple des latrines du sites d’Îgîlîz et les déchets des plantes consommées,” Médiévales 
70 (2016): 189-214.
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بحصن  املاء  لبيت  صورة   :9 اللوحة 
دار السلطان

Youssef Bokbot, et al., “Viviendas 
medievales al sur del Anti-Atlas” 
292.  

ومن املفرتض أن تكون بيوت املاء منعزلة عن جمال السكن، مع وجودها يف اآلن 
نفسه داخل احلصن، لضامن قرهبا وسهولة ولوجها من قبل اجلند والسكان املوجودين 
داخل احلصن، كأن تكون بالزوايا أو لصق السور أو يف األبراج. إضافة إىل ذلک، نفرتض 
التنظيف  أجل  من  باملاء  تزودها  بشبكة  مرتبطة  كانت  واملجهزة  املبنية  املاء  بيوت  أن 
عىل  تتوفر  مل  التي   األخر املاء  بيوت  أما  البرشية،  والفضالت  املستعملة  املياه  ورصف 
يها باالستجامر (التنظيف باحلجارة  مِ ستَخدِ حُ اكتفاء مُ هذا النوع من التجهيزات، فاملرجَّ
وما شاهبها) أو االستنجاء بمياه حيملوهنا معهم يف األواين. كام يظل جتهيز أماكن الوضوء 
الطرق  وتتعدد  الترصيف،  برضورة  مرشوطا  مستخدميها  ونظافة  نظافتها  ومراعاة 
املستخدمة يف تدبري هذه العملية مثل القواديس واحلفري، إال أهنا تطرح مشكال تقنيا كبريا 

يرتبط بتوفري املاء وشبكة الترصيف. 
ويف هذا اإلطار نفرتض أن التخلص من األتفال قد يتم بقذفها خارج احلصن أو 
بطمرها بالرتاب واجلري، أو بتجميعها داخل حفر شبيهة بام تستخدمه ساكنة املناطق غري 

املجهزة بقنوات الرصف الصحي.56
دنا إىل نتائج البحث األثري الذي قام به األستاذ عبد اهللا  وملناقشة هذه الفرضيات، عُ
فيل بمعية أثريني آخرين يف موقع إيگيليز هرغة، والذي نرش ضمن دراسة متحورت حول 
يل منازل إيگيليز  أماكن الراحة بالوسط القروي يف املغرب الوسيط. ويف هذا الصدد، حتُ
 43 أمل  جملة  الوسيط،“  املغرب  يف  السكن  مظاهر  من  ”جوانب  فقادي،  احلسني  إىل:  يرجع  املوضوع  هذا  حول   .56
(2014): 132؛ أمحد بن حييى الونرشييس، املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي أهل إفريقية واألندلس واملغرب، 
خرجه جمموعة من الفقهاء حتت إرشاف حممد حجي، ج.2 (الرباط: منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

1981)، 500؛ اإلدرييس، نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 2002)، 94.
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منحدرة  مادية  ثقافة  وعىل  زراعي-رعوي  جمتمع  عىل  املادية،  املؤرشات  حسب  هرغة، 
باملوقع،  احلرضية  املادية  الثقافة  أوجه  خمتلف  عن  اءَل  تُسَ وأن  بد  ال  القروي،  العامل  من 
ت النصوص التارخيية املصدرية احتواءه يف بداية احلركة املوحدية عىل جمموعة  دَ الذي أكَّ
برشية جد متنوعة، ويف إطار هذه املساءلة يكتيس وجود بيوت املاء بمختلف نقط جبل 

إيگيليز هرغة أمهية خاصة باعتبارها جزءا عاكسا للثقافة املادية القروية واحلرضية معا.
وهكذا، فقد تم العثور عىل جمموعة مهمة من بيوت املاء املوزعة عىل خمتلف أحياء 
هبا،58  والعناية  هتيئتها  أشكال  يف  كبري  اختالف  تسجيل  تم  التنقيب،  وبعد  احلصن،57 
املنازل  يف  املعروفة  بالتجهيزات  جدا  شبيها  شكال  يُقدمان  فقط  منها  اثنني  أن  ولوحظ 
شكل  عىل  ثقب  هبا  جمرية  أرض  أو  بالط  من  مصطبة  أي  اإلسالمي،  بالغرب  احلرضية 

مستطيل أكثر أو أقل طوال حيث يتم االستفراغ؛ فهل كان هناک ماءٌ يف بيوت املاء؟
قرب  أحدمها  جد  وُ والتنظيف،  الوضوء  ماء  لتسخني  موقدين  عىل  الباحثون  عثر 
املسجد،59  أما بقية بيوت املاء فال نستطيع انطالقا من نتائج البحث األثري تأكيد تزودها 
باملاء، لكننا نفرتض توفر بيوت املاء اخلاصة ذات النمط احلرضي وبيت املاء القريب من 
غار التعبد عىل مياه لالغتسال، خاصة أن األوىل تتشابه عىل مستو جتهيزها مع جتهيز 
نفس املرفق املوجود بأحد مواقع مدينة مرتلة [Mértola] األندلسية وقاعة وضوء جامع 
شالة املريني،60 كام أن التقسيم الواضح لبيوت املاء خارج األسوار إىل بنايتني اثنتني يدفع 
أما  والوضوء،61  التنظيف  ومكاين  االستفراغ  مكان  بني  وظيفي  تقسيم  يف  التفكري  إىل 
الثانية املوجهة لفئة املتديِّنني املرابطني بالغار املفروض حمافظتهم عىل طهارهتم ونظافتهم، 
بيوت  قرب  باملاء  مملوءة  آواين  توضع  كانت  حني  يف  باملاء.  مزودة  كانت  أهنا  شک  فال 
إشكالية  بخصوص  أما  معه.  ماء  مملوء  وعاء  بحمل  الشخص  قيام  أو  املجهزة  غري  املاء 
االختالف  من  الرغم  عىل   − األثري،  البحث  حسب  فاملؤكد  املستعمل،  املاء  ترصيف 
املورفولوجي الذي تتسم به بيوت املاء، − اشرتاكها يف عدم االتصال بنظام للترصيف، 

57. Van Staëvel, et al., “Lieux d’aisance et de toilette,” 192, 194; Ahmed Saleh Ettahiri, Abdallah 
Fili, et Jean-Pierre Van Staëvel, “Contribution à l’étude de l’habitat des élites en milieu rural dans le 
Maroc médiéval: quelques réflexions à partir de la Qasba d’Îgîlîz, berceau du mouvement almohade,” 
in De la esteuctura doméstica al espacio social, lecturas arquologicas del uso social del espacio. Sonia 
Gutiérrez Lioret e Ignasi Grau Mira (ed.) (Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2013), 
276. 

58. Van Staëvel, et al., “Lieux d’aisance,” 192.
59. Ibid., 197.
60. Ibid., 196.
61. Ibid., 197.
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تراكم  ما  تنقل  ترصيف  بقناة  يرتبط  اجلنويب  املنحدر  حافة  عىل  واحد  ماء  بيت  باستثناء 
يف  أيضا  استخدم  ترصيف  نظام  وهو  السور،  من   األخر اجلهة  إىل  التجميع  بحفرية 
بعض القر الربتغالية زمن الوجود املوحدي هبا.62 أما جمموع بيوت املاء األخر فقد 

أخذت بعني االعتبار املجال املتاح هلذا النوع من املرافق.
أسفل  املرصف  يمر  حيث  احلرضية،  املاء  بيوت  يف  مالحظته  يمكن  ما  عكس  وعىل 
غالبا  تقع  مهجورة  بئر  إىل  املاء  بيت  من  القاذورات  بحمل  ويسمح  املنزل  جدار  وسط  أو 
بالدرب، فإن بيوت املاء اخلمسة املتبقية يف إيگيليز هرغة ال يوجد بخصوصها أي انفصال 
طبوغرايف بني سطحها (املصطبة) وحفري التجميع (حفرة املرحاض)، إذ يوجد هذا األخري 
أسفل األول مبارشة، ويف هذه احلالة يتم إفراغ احلفري عرب نفس املكان الذي ملئ منه، مما 
يدفعنا إىل االستفسار عن كيفية تنظيف حفر التجميع وأين كانت ترمى األتفال؟ وما تأثريها 
توىل  هل  األمراض؟  بانتشار  هتدد  تكن  أمل  وحميطه؟  احلصن  لساكنة  الصحية  السالمة  عىل 
مهمة إفراغ حفر التجميع أفراد أنيطت هبم وظيفة تنظيف بيوت املاء أم أن بعض املتطوعني 
قد قاموا بذلک؟ تتبادر إىل الذهن مجلة من االستفسارات عند مناقشة موضوع حياة اجلند 
بينام  فرضيات،  بتقديم  ولو  منها  جزء  عن  اإلجابة  من  متكنا  باملاء،  وارتباطها  احلصون  يف 

نرتک جزءها اآلخر مفتوحا أمام البحث يف انتظار ما قد يكشف عنه البحث األثري.
ومن جهة أخر، وجدت استخدامات أخر للامء داخل التحصينات العسكرية 
مثل توريد الدواب املرافقة للجنود، عرب أحواض صغرية كام تطلعنا عليه الصورة أسفله.

أسطواين  حلوض  صورة   :10 اللوحة 
مكسو بمالط مائي لرشب الدواب

Ettahiri, et al., “La montagne 
d’Igîlîz,” 36.

62.  Leva Reklaityte, “Les latrines en al-Andalus: leurs principales caractéristiques et les conditions 
sanitaires urbaines,” Médiévales 70 (2016): 61.
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من  املسقية،  بالزراعة  املرتبطة  األندلس  يف  العسكرية  التحصينات  نقيض  وعىل 
احلصون  بنامذج  املرتبطة  املائية  املنشآت  بني  عالقة  وجود  إثبات  حماولة  جدا  الصعب 
ورشيكه  توڤنو  رايمون  تفسري  من  الرغم  عىل  إذ  الزراعي؛  يطها  وحمُ درسناها  التي 
زراعي  الستيطان  املنطقة  بعرفة  تاودا  ببني  ومتفرقة  متعددة  مائية  منشآت  النتشار 
التحصينية  باملنشأة  عالقته  يف  التفسري  هذا  قبول  يمكننا  ال  مستمر،63  روماين-إسالمي 
التي كانت جمرد معسكر مؤقت للحامية املرابطية. وهذا ما ينطبق عىل الصهريج املقابل 
صالحية السطيحة  تصور  صعوبة  عىل  كريسيي  باتريس  أكد  إذ  السلطان،  دار  حلصن 
رجحا استخدام هذه املنشأة املائية  يّد عليها احلصن للزراعة املسقية، مُ الصخرية التي شُ
لتلبية حاجيات الساكنة - ودواهبا - املقيمة بطريقة متفرقة أو موسمية قبالة التحصني، 

استجابة للفعل اجلاذب أو القهري ألصحاب هذا احلصن. 64

األبعاد  ثالثي  نموذج   :11 اللوحة 
والصهريج  السلطان  دار  حلصن 

املقابل لواجهته.
Cressier, “Dar Al-Sultan,” 29.

3. املاء داخل احلصن بني فرتات السلم واحلرب
احلصون  داخل  واحلرب  السلم  فرتيت  خالل  املاء  استخدام  يف  التفكري  عىل  يغلب 
بالدرجة  للمنشآت  احلربية  الصفة  إىل  الغالب  يف  ذلک  ويرجع  الثانية،  الفرتة  جتليات 
بـ”الرتف  نسميه  أن  يمكن  ما  مظاهر  عن  االستفسار  من  يمنع  ال  هذا  لكن  األوىل. 
املائي“ لد حامية احلصن خالل فرتات االستقرار وغياب التهديد اخلارجي، والذي 

63. Vicaire, et Thouvenot, “Vestiges archéologiques,” 375-6.
64. Cressier, “Dar Al-Sultan,” 33.
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احلصن  خارج  العذبة  العيون  مياه  أجود  عن  البحث  يف  املثال  سبيل  عىل  يتجىل  قد 
هبذا  غنيا  املحيط  املجال  كان  إذا  خاصة  املخزنة،  املياه  استهالک  عىل  رشهبا  وتفضيل 

النوع من املنابع.
التي  واحليطة  التوجس  مظاهر  إال  نواجه  لن  فإننا  اجلانب،  هذا  جتاوزنا  وإذا 
إىل  سوس  من  القادم  املرابطي  اجليش  وصول  انتظار  ففي  األمني،  اهلاجس  حكمها 
املياه  جباب  بحفر  األخري  هذا  قام  وأنصاره،  املؤمن  عبد  اعتصم  حيث  هرغة  إيگيليز 
هلم  ومعقال  ملجئا  تازوطا  حصن  اختاذ  عند  املرينيون  واضطر  للحصار.65  استعدادا 
إىل شق قناة تضمن توفري املاء وختزينه داخل احلصن عىل الرغم من وجود املنبع قريبا 
أهل  بني  احلرب  دارت  دبدو  ورطاجن لقلعة  بني  إمارة  حكم  فرتة  وخالل  منهم.66 
القصبة وسكان األحياء األخر فمنعوا عن أهل القصبة املاء الذي كانوا يتقاسمونه، 
ومل جيد هؤالء خمرجا إال بحفر نفق يعرف بكهف املاء، قرب املدخل الرئييس للقصبة 
وصعودها  املحملة  الدواب  هلبوط  مالئم  انحدار  النفق  هلذا  وكان  الرشقية،  اجلهة  يف 
يف  احلرص  تم  فقد  ذلک،  عىل  وعالوة  ومزارعهم.67  حلياهتم  الرضوري  املاء  بقرب 
بعض احلصون عىل احتواء كل منابع املاء التي يوفرها املجال، إذ مل يتخذ سور حصن 
بني تاودا هيئة حمددة، بل تكيف مع رضورة تأمني املاء داخل القصبة كام يوضح ذلک 

أسفله. الرسم 

65. حسن ابن القطان، نظم اجلامن لرتتيب ما سلف من أخبار الزمان. درسه وقدم له وحققه حممود عيل مكي (بريوت: 
دار الغرب اإلسالمي، 2011)، 133.

66. الفكيكي، املقاومة املغربية، 113.
67. موالي عبد احلميد العلوي إسامعييل، تاريخ وجدة واألنكاد يف دوحة األجماد، ج.1 (الدار البيضاء: مطبعة النجاح 
اجلديدة، 1985)، 76 - 77؛ إسامعييل موالي عبد احلميد العلوي، ”دور إمارة دبدو يف تاريخ املغرب الرشقي،“ جملة مجعية 

تاريخ املغرب، 1 (1978): 24 - 25؛ حممد العرسي، ”رحلة إىل مدينة دبدو،“ جملة مجعية تاريخ املغرب، 2 (1979): 25.
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اللوحة 12: تصميم لسور قصبة بني تاودا حييط باملوارد املائية ملجال التحصني
Cressier, “fortification islamique,” 174.

كام أن قيمة موقع تاسغيموت كمحرس ممتاز ملنفذ اجلبل كانت مهددة باالضمحالل 
يف غياب نقط ماء مهمة تتناسب مع أمهية شساعته وعدد القوات التي نزلت بأراضيه، 
وهلذا سعى املشيدون إىل احتواء كل نقط املاء املوجودة عىل اهلضبة داخل احلصن، منها، 
مجيعها  وتنحدر  السطح  مسيالهتا  تشق  األطراف  من  تنبثق  مياه  منابع  أعاله،  ذكرنا  كام 
 تتغذ التي  الصغرية  املجاري  شأن  ذلک  يف  شأهنا  باهلضبة،  مقعر  اجتاه  يف  الوسط  نحو 

بمياه األمطار، ومنها أيضا منبع ماء ”عني“ وسط احلصن داخل املقعر نفسه.68
ومل يتوقف اهلاجس األمني عند احلرص عىل التوفر عىل خمزون مائي واحتواء املوارد 
املائية، لكنه جتاوزه إىل حتصينها، إذ مل يكتفِ مشيدو حصن تاسغيموت باحتواء نقط املاء 
كإجراء احتكاري يمنحهم التفوق عند احلصار، بل حرصوا عىل الدفاع عنها عرب تشييد 

68. Basset et Terrasse, “Sanctuaires et forteresses,” 160-70.
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برج69  عىل رأس كل منبع ماء حتى املؤقتة منها التي جتري يف األوقات املطرية فقط، كام 
أن مهندس دار السلطان جعل خزان احلصن قرب السور الغريب ما بني الباب الرئييس 

وبرج الزاوية لتيسري الدفاع عنه.70
وفضال عن مظاهر احليطة والتوجس هذه، جيب عدم إغفال مسألة تدبري استخدام 
املياه املخزنة، ويف هذا اإلطار نتساءل هل كانت لد القاطنني بالتحصينات سلوكات 

متعارف عليها تندرج ضمن نطاق اقتصاد املاء؟
يف ظل غياب معلومات هتم التحصينات العسكرية، متنح األلواح املنظمة للمخازن 
ببعض  أيضا  سائدة  كانت  أهنا  املحتمل  من  املوضوع،  يف  إضاءات  املحصنة  اجلامعية 
الدائم  االمتالء  عىل  كاحلرص  العريضة،  خطوطها  يف  ولو   األخر التحصينية  املنشآت 
جانب  وإىل  حمتمل.71  تبذير  لكل  جتنبا  املطفيات  من  مبارشة  املاء  تناول  ومنع  للخزان 
التدابري العرفية وجدت تدابري تقنية معينة، ومنها أن يكون بالط منشآت التخزين مقعرا 
بنحو خفيف يف اجتاه املركز للتمكن من جتميع املاء عندما يتبقى القليل منه.72 ويف هذا 
وجهة  مُ أحواض  عىل  العسكرية  التحصينات  توفر  إمكانية  عن  نتساءل  أن  حيق  السياق 

ون؟ ملكافحة احلرائق التي قد يتسبب يف اشتعاهلا اجلنود املحارصِ
دائمة  كانت  سواء  التحصني  جمال  يتيحها  التي  املائية  املوارد  فإن  القول؛  وخالصة 
اختيار  عىل  التأثري  خالل  من  باملاء،  احلصن  متوين  شكل  حددت  التي  هي  موسمية  أو 
تقنية  أن  الدراسة  هذه  خالل  من  تبني  فقد  املتاحة،  املائية  املوارد  لتدبري  املناسبة  التقنية 
يف  املوسمية،  أو  املحدودة  املائية  املوارد  ذات  التحصينية  باملجاالت  استخدمت  اخلزان 
استتبع  وقد  احلصن.  داخل  دائم  منبع  بوجود  اقرتن  الصهريج  تقنية  استخدام  أن  حني 
فإذا  احلصن،  داخل  لتهيئتها  املناسب  املوضع  حتديد  املاء  لتوفري  املناسبة  التقنية  اختيار 
بمسيالت  ارتباطها  بحكم  اخلزانات،  فإن  املنبع،  يوجد  حيث  باملوضع  الصهريج  شيد 
عالوة  إليها.  املاء  انسياب  لتيسري  احلصن  داخل  املنخفضة  باملواضع  بنيت  قد  موسمية، 
داخل  للامء  الرضورية  االستخدامات  قلتها  أو  املائية  املوارد  وفرة  جهت  وَ ذلک؛  عىل 
احلصن، خاصة االستخدامات الصحية. كام أن هاجس التمكن من ضامن اكتفاء مائي 

69. Allain, et Meunié, “Recherches archéologiques,” 390-92.
70. Ricard, “Une forteresse maghrébine,” 64.

71. أسمهري، آيت عدي ورامو، ”تدبري ندرة املياه،“ 214.
72. Vidal, “L’eau et le château,” 40.
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متحكم فيه، والذي سيطر بجالء عىل اهتاممات مهنديس احلصون، قد انعكس عىل هيئة 
املجال  موارد  بني  التفاعل  هذا  يتوقف  ومل  العسكرية.  استحكاماته  وعىل  احلصن  سور 
املائية وحتصيناته بداخل هذه األخرية، بل تعداه إىل فضائها اخلارجي، سواء بغية التمكن 
من خلق نظام دفاعي باستخدام املاء، أو لضامن األمن املائي واملنفذ الطبيعي خالل مدة 

احلصار عرب تقنيتي اخلندق والقورجة.
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ملخص: املاء داخل احلصون املخزنية باملغرب الوسيط: إكراهات االستعامل وحدود اإلمكانيات
أسهم جتاوز الدراسات التارخيية واألثرية حلدود الدراسات الكالسيكية يف مقاربة املنشآت التحصينية، 
ت  يف االهتامم بالتحصينات القروية واجلامعية واألخذ باالعتبار أن دراسة احلصن ال تأخذ معناها إال إذا امتدّ
بني  العالقة  الدراسات  من  مجلة  ناقشت  اإلطار،  هذا  ويف  به.   املحيط  واملشهد  املوقع  عنارص  كل  لتشمل 
الشبكات املائية والتحصينات القروية عىل أساس أن جمال التحصني مرتبط هبندسة شبكة الري. يف حني تسعى 
هذه الدراسة إىل البحث يف انعكاس وفرة املوارد املائية أو قلتها عىل التحصينات املخزنية، مع حماولة استجالء 
أثر ذلک عىل هتيئتها بوسائل ختزين املاء ومحايته، وعىل جتهيزها باملرافق الصحية الرضورية لضامن عيش اجلند 

واحلاميات العسكرية داخلها.
احلصون،  حامية  اجلند،  احلرب،  املاء،  ختزين  الوسيط،  العرص  املخزنية،  املفتاحية: احلصون  الكلامت 

تاسغيموت، إيگيليز هرغة، حصن زاگورة.

Résumé: L’eau dans les fortifications makhzeniennes au Maroc médiéval: 
contraintes d’usages et limites des ressources 

Le progrès réalisé par les études historiques et archéologiques sur le sujet de 
l’architecture fortifiée par rapport aux études classiques, contribua de plus en plus à donner 
plus d’intérêt aux fortifications rurales et communautaire, et a la prise de conscience que 
l’étude des forteresses ne prend toute sa signification que si elle traite aussi tous les éléments 
du site et du paysage environnant.

Dans ce contexte, plusieurs travaux se sont intéressés  à étudier la relation entre les 
réseaux hydrauliques et les fortifications rurales et communautaire, vu les liens très étroits 
entre le territoire castral et la géométrie des réseaux d’irrigation. Alors que cet article se 
concentre sur l’étude de l’effet de l’abondance ou de la pénurie des ressources en eau sur les 
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fortifications étatiques, et essaye de mesurer l’impacte de celles ci sur leurs aménagement 
en édifiant des structures de stockage et de protection de l’eau, ainsi que la mise en place 
d’installations sanitaires nécessaires pour la vie quotidienne des soldats et des garnisons 
militaires.

Mots clés: fortifications étatiques, Moyen Age, stockage de l’eau, la guerre, les soldats, 
une garnison, Tasghimout, Igiliz Hargha, la forteresse de Zagora.

Abstract: The Water in the Makhzen’s Fortifications in Medieval Morocco: 
Constraints of Uses and Limits of Resources

The progress made by historical and archaeological studies on the subject of fortified 
architecture compared to classical studies, contributed more and more to giving more interest 
to rural and community fortifications, and to the realization that the study fortresses are only 
meaningful if they are extended to all elements of the site and the surrounding landscape.

In this context, several studies have examined the relationship between hydraulic 
networks and rural and community fortifications, given the very close links between the 
castral territory and the geometry of the irrigation networks. While this article focuses on the 
study of the effect of the abundance or scarcity of water resources on Makhzen’s fortifications, 
and tries to measure the impact of these on their development by building storage structures 
and protection of water, as well as the establishment of sanitary facilities necessary for the 
daily life of soldiers and military garrisons.

Keywords: Makhzen Fortifications, Middle Ages, Water Storage, War, Soldiers, 
Garrison, Tasghimut, Igiliz Hargha, Zagora Fortress.

Resumen: El agua en las fortificaciones de Makhzen en Marruecos medieval: 
restricciones de usos y límites de recursos

El progreso realizado por los estudios históricos y arqueológicos sobre el tema de la 
arquitectura fortificada en relación con los estudios clásicos, contribuyó cada vez más a dar 
más interés a las fortificaciones rurales y comunitarias, y a la realización de que el estudio 
Las fortalezas solo tienen sentido si se extienden a todos los elementos del sitio y el paisaje 
circundante.

En este contexto, varios estudios han examinado la relación entre las redes hidráulicas y 
las fortificaciones rurales y comunitarias, dados los vínculos muy estrechos entre el territorio 
castral y la geometría de las redes de riego. Si bien este artículo se centra en el estudio del 
efecto de la abundancia o escasez de recursos hídricos en las fortificaciones estatales, y trata 
de medir el impacto de estos en su desarrollo mediante la construcción de estructuras de 
almacenamiento y la protección del agua, así como el establecimiento de las instalaciones 
sanitarias necesarias para la vida cotidiana de los soldados y las guarniciones militares.

Palabras clave: fortificaciones de Makhzen, Edad Media, almacenamiento de agua, 
guerra, soldados, guarnición, Tasghimut, Igiliz Hargha, Fortaleza de Zagora.

 


