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وعبد اهللا فيل (تنسيق وإعداد).- األركيولوجيا اإلسالمية باملغرب: بني النص 
الثقايف  الرتاث  حول  األول  الوطني  املؤمتر  أعامل  امليداين.  والعمل  التارخيي 
املغريب، الرباط، 2018 (الرباط: منشورات مجعية خرجيي املعهد الوطني لعلوم 

اآلثار والرتاث)، 432 ص.
صدر سنة 2018، وبعد طول انتظار، كتاب األركيولوجيا اإلسالمية باملغرب: بني 
علوي،  كبريي  حممد  بلعتيق،  حممد  وإعداد  تنسيق  من  امليداين  والعمل  التارخيي  النص 
سمري قفص، أمحد صالح الطاهري، وعبد اهللا فيل. ويمثل حصيلة أشغال املؤمتر الوطني 
األول حول الرتاث الثقايف املغريب الذي نظمته مجعية خرجيي املعهد الوطني لعلوم اآلثار 
يومي 16 و17 نونرب 2011 باملكتبة الوطنية للمملكة املغربية، وعرف مشاركة وحضور 
عدد كبري من الباحثني واملتخصصني من املغرب وخارجه. وإذا كان هذا املؤمتر قد اعترب 
من بني أنجح التظاهرات التي أرشفت عىل تنظيمها هذه اجلمعية املؤسسة منذ عام 1991 
واملعتمدة لد منظمة اليونيسكو كخبرية يف جمال الرتاث الثقايف، فإن ذلک يعود إىل فتحه 
باب النقاش املكثف واملنهجي بني املصادر التارخيية والشواهد األثرية، ليس باعتبارمها 
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حقلني منفصلني بل متكاملني بالرضورة، يسهم تفاعلهام يف تفكيک قضايا إشكالية يف 
تاريخ املغرب وحتليلها.

تضمن اإلصدار 27 ورقة بحثية، يف مناصفة نسبية بني النصوص املحررة باللغتني 
مقسم  وبرتقيم  صفحة،   432 من  يتكون  جملد  وضمن   ،(12) والفرنسية   (15) العربية 
اختالف  وجتارب تعكس بامللموس، عىل  وقدمت هذه اإلسهامات أعامل  بني اللغتني. 
احلوامل والتقنيات األثرية املعتمدة والفرتات التارخيية التي ناقشتها، اجلهود املبذولة يف 
العقود اخلمسة األخرية والرامية إىل رصد املواد املصدرية واألثرية وتوظيفها بمختلف 

أنواعها. 
وتتصدر التحريات واألبحاث األثرية الدراسات الواردة يف هذا العمل، وقد قسم 
هذا املحور إىل نوعني؛ األول عبارة عن أعامل متهيدية للتدخالت امليدانية، ركزت عىل 
املعطيات النصية، مثل مداخلة سعيد خليل وحممد دروا حول جوانب من تاريخ وآثار 
بالد رگراگة (الشياظمة) حاحة (222 - 228)، التي تطرح أرضية تارخيية استعملت فيها 
احلديث  العرص  إىل  القديم  العرص  من  املختلفة  الفرتات  مدار  عىل  التارخيية  النصوص 
مرورا بالفرتة الوسيطية، كام سلطت الضوء عىل بعض املناطق وأسامء األماكن األثرية يف 
دعوة لاللتفات إىل هذا املجال اجلغرايف. ويف السياق نفسه، قدمت سناء حساب و لويس 
بونس بويول مقالة يف موضوع: ”مليلية وسبتة بني النصوص التارخيية وعلم اآلثار قبيل 
جميئ اإلسالم وخالل املرحلة اإلسالمية“ (46 - 60)، إال أهنام أضافا قراءة يف األبحاث 

األثرية التي أنجزت باملدينتني، مع تقديم خالصة مركزة عنها. 
أما النوع الثاين من اإلسهامات، فيقدم جزءا من النتائج التي أفضت إليها التحريات 
امليدانية، وهي عبارة عن مبادرات فردية ال تنخرط يف برامج بحث بمحاور حمددة ومتويل 
من قبل مؤسسات؛ فبعد برنامج ”نشأة املدينة اإلسالمية يف األندلس واملغرب األقىص،“ 
للشبكة  أولية  الئحة  عالش،  صباح  قدمت   ،1998 سنة  نتائجه  بعض  نرشت  الذي 
األركيولوجي  والبحث  التارخيية  املصادر  بني  املتوسطي  الساحيل  بالرشيط  احلرضية 
(170 - 182)، وانتقت الئحة من املدن املتوسطة والصغرية املوطَّنة بالريف ومقدمته، مع 
ذكر املعطيات الواردة عنها يف املصادر التارخيية، يف دعوة إىل االهتامم باالكتشاف األثري 
هلذه املنطقة املحورية تارخييا. ورشق املجال املدروس آنفا، قدم حممد بلعتيق بحثا ميدانيا 
واملجال  الفرتة   مستو عىل  جديد  موضوع  وهو  العافية (80 - 100)،  أيب  بني  إمارة  عن 
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التارخيية،  النصوص  واستنباط  األثرية  املعطيات  بغنى  املقال  هذا  ويتميز  املدروسني. 
الكبري،  وباألطلس  ميدانية.  بتحريات  مرفقة  املواقع  لتوطني  حماوالت  مع  قلتها،  رغم 
كان ليوسف خيارة السبق يف توطني مساجد أثرية غري مذكورة يف النصوص التارخيية، 
ملوقع  املحتضنة  للمنطقة  املتكرر  ارتيادهم  رغم  املعارصون،  الباحثون  إليها  يتفطن  مل  إذ 
تنمل املعروف، فقدم دراسة معامرية ملسجدين بوادي نفيس، مدعمة بصور ورفوعات 
هندسية، ال يُعرف عهد بنائهام، لكن أحدمها يؤرخ إعادة بنائه بالقرن 17م (161 - 171). 
الصغري،  لألطلس  الغريب  املنحدر  يف  إياللن  األثرية بقبيلة  التحريات  وأفضت 
من  نامذج  منها  قدمت  مهمة،  أولية  نتائج  إىل  كدان  نعيمة  هبا  قامت  التي   ،(160 - 149)
ويف  اجلامعية.  املخازن  بعض  إال  منها  يُعرف  يكن  ومل  املنطقة،  هبا  تتميز  أثرية  مكونات 
حماولة ملوازنة اخلريطة األثرية للجنوب املغريب، تعترب حتريات منطقة طاطا خالل الفرتة 
املكونات  أهم  أتق  ومصطفى  بلعتيق  حممد  تتبع  فقد   ،(214 - 197) أمهية  ذات  السعدية 
األثرية للمنطقة، معتمدين يف ذلک عىل املصادر التارخيية وخمطوطات اخلزانات اخلاصة 
العسكرية  األصناف  خمتلف  جرد  بغية  والزوايا،  العريقة  ألرس  حوزة  يف  املحفوظة 

والدينية، مدعمة برفوعات هندسية وأوصاف دقيقة للمكونات املعامرية املستكشفة.
ومن الصعب أن تفيض دائام التحريات األثرية إىل حفريات مربجمة كام هو الوضع 
التارخيية،  بالنصوص  مرارا  ذكره  ورد  الذي  الصغري،  باألطلس  إيگيليز  ملوقع  بالنسبة 
باعتباره مهدا للحركة املوحدية. وطاملا حاول الباحثون توطينه، لكنه مل يتحقق الكشف 
مغريب -  أثري  بحث  لربنامج  التحضري  تم  ذلک  إثر  وعىل   .2004 سنة  بحلول  إال  عنه 
فرنيس مازال جاريا، يديره أمحد صالح الطاهري، وعبد اهللا فيل وجون بيري ڤان ستيفل، 
ما   وخاصة  املؤمتر  هذا  خالل  للتقديم  مادة  عليها  املحصل  األولية  املعطيات  وشكلت 

يرتبط منها ببعض خاصياته املعامرية (140 - 152).
وتعترب ولييل وأغامت وسجلامسة من احلوارض التارخيية األوىل باملغرب يف املرحلة 
االسالمية، بمواقع معروفة وموطنة أعطت كل واحدة منها نتائج خمتلفة ونفيسة. وخيلد 
بحث  برنامج  أول  أن  إال  به،  األثري  البحث  من  سنة   100 من  أكثر  اليوم  ولييل  موقع 
وإليزابيث  ليامن  حسن  إرشاف  حتت  2000م  سنة  إال  ينطلق  مل  اإلسالمية  املرحلة  خيص 
اإلسالمية،  الفرتة  خالل  ”ولييل  مقاله  يف  حممد العيوض  ذلک،  حيدد  كام  فنرتس، 
املعطيات األثرية“ (56 - 64). ومل يكن من السهل عىل الفريق اختيار أماكن االستبارات 
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تقل  كام  بامتياز،  قوية  رومانية  ذاكرة  حيمل  بموقع  يتعلق  األمر  أن  بحكم  واحلفريات، 
 النصوص الوسيطية يف موضوعه. أما حارضة أغامت، فقد جاء ذكرها باستفاضة لد
ورونالد  فيل  اهللا  عبد  فقدم  مزدهرة،  مدينة  بوصفها  القدامى،  واجلغرافيني  املؤرخني 
األولية  واملعطيات  القدامى  املؤرخني  أخبار  بني  مشرتكة  مقاربة  يف  املوقع  ميسيي 
إىل  تصل  دقيقة  بتأرخيات  مهمة  نتائج  إىل  أفضت   ،(45 - 31) باحلامم  املقامة  للحفريات 
من  اجلزء  هذا  عىل  الطارئة  الوظيفية  التحوالت  الدراسة  رصدت  كام  10م.  القرن  هناية 
املوقع. وامتدادا ألعامله السابقة، قدم حلسن تاوشيخت خالصة ملا يقارب 40 سنة من 
البحث األثري بمدينة سجلامسة (65 - 79)، إذ مازالت النصوص تلمع تارخيها، فيام تأبى 
املعطيات األثرية جماراهتا حلد اآلن يف شكل خالصات متضاربة أحيانا بني فرق البحث. 
ويعتمد املوقع أساسا، وكغريه، عىل الرشاكات الدولية. ويف هذا الصدد، قدم عبد املالک 
نارصي، اخلريطة املعامرية للمدن والعواصم املغربية بني الكتابات التارخيية والدراسات 

األثرية يف مقالة مركزة (44 - 55).
وقد  السابقة،  باملواقع  مقارنة  مبكرة  أثرية  تدخالت  الصغري  القرص  موقع  وعرف 
يف   ،1977 - 1974 سنوات  به  اجلارية  األثرية  احلفريات  نتائج  أعيش  مصطفى  عرض 
للمملكة  الغريب  بالشامل  ميدانية  حتريات  إىل  السباقة  املكنايس  أمحد  أعامل  مع  جتاوب 
تقنية  ومستعمال  االسالمية،  للمرحلة  احلرضية  البنية  تتبع  بذلک  حماوال   ،(196 - 183)
املسجد  منها  خاصة  للمدينة  احليوية  املجاالت  عىل  الرتكيز  مع  األثرية،  االستبارات 
واحلامم واألبواب. أما قصبة املهدية، فقد ظلت معرفة تارخيها مرتبطة بام ترويه النصوص 
قدم  هبا،  حفريات  إنجاز  يف  السبق  الراوي  لسمري  كان  أن  إىل  املحلية،  والذاكرة  األدبية 
الوظيفي  والتطور  التعمري  مراحل  لفهم  حماولة  مع  املؤمتر،  هذا  خالل  األولية  نتائجها 
جتاهل  من  املايض  القرن  بداية  ولييل  شهدته  ما  عكس  وعىل   .(148 - 130) للموقع 
للمعطيات األثرية اإلسالمية واملورية، قدم موقع ريغا نموذجا لألركيولوجيا املنهجية، 
وهو الوضع الطبيعي الذي ينبغي أن تكون عليه األبحاث، حيث قدم فريق البحث حتت 
إرشاف حممد اكبريي علوي نتائج االستبارات املقامة باملوقع، مع تقديم دراسات أولية 

حتليلية لالستيطان به (5 - 30).
بحدة  املطروحة  الكبرية  اإلكراهات  من  احلرضي  النسيج  داخل  احلفريات  وتعترب 
أمام األركيولوجيا عموما، وقليال ما كانت متاحة للدارسني، إال يف حاالت قليلة جدا 
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أغريب  رشيد  أنجزها  والتي  العتيقة،  سال  مدينة  يف  القايض  بدار  األثرية  احلفريات  مثل 
وحسن زحل، يف مدة قصرية وعىل مساحة ضيقة داخل املعلمة، وقد استعرضا حماولتهام 
مع  داخلها،  اجلارية  األثرية  االستبارات  معطيات  مع  النيص  التاريخ  مقاربة  إىل  الرامية 
فهم  يف  يسعف  مل  ألوان  دون  املجموع  هذا  طبعة  صدور  لكن  توضيحية،  صور  تقديم 
أمهية املعطيات املرئية (75 - 83). ويف اإلطار نفسه، قدم الباحثان عبد اهللا فيل وعز الدين 
كارا مقالة مقتضبة حول تدخل أثري بمدينة اجلديدة، بسطا من خالهلا قراءة خمتلفة عن 
عىل  معينة  قوالب  تفرض  قد  التي  العامة  والنامذج  اإلسالمية  باملدينة  العمراين  التنظيم 
الباحثني (215 - 221). وتوضح هذه التجربة األركيولوجية حدود التمييز بني عاملي احلياة 
النظري،  للمألوف  خمالف  نموذج  عن  اللثام  أماطث  حيث  احلرضي،  بالوسط  واملوت 
بتطورها  يفرس  قد  مما  االسالمية،  املدن  من  العديد  نسيج  داخل  املقابر  متوقع  بحكم 

العمراين، أو يبني مراحل األزمة أو القوة بالنسبة للسلطة الساهرة عىل تنظيم املجال.
مقارنة  ضئيال  عددها  يزال  فام  األثرية،  ى  باللُّقَ املتعلقة  الدراسات  خيص  فيام  أما 
يف  خمتلفتني،  بمنهجيتني  دراستني،   سو تقدم  مل  حيث  األثرية،  واحلفريات  بالتحريات 
هذا الباب. اهتمت األوىل بالنقود املرابطية يف مقارنة مع الصورة الواردة يف النصوص 
األدبية عن الوضعية املالية املزرية املسجلة عند هناية املرابطني (116 - 124). ومن خالل 
التمحيص يف النصوص األدبية هلذه الفرتة، والتي تفيد بإقدام الدولة املرابطية عىل رصف 
األموال يف أعامل متعددة مل يرافقها امتعاض العامة، وبفضل مقارنته لوزن الدنانري الذي 
مل يتغري عىل إثر ضعف الدولة، استخلص عز الدين جسوس أن ما هو متعارف عليه من 
اهنيار مايل يف هذه الفرتة ربام مل يشكل حقيقة تارخيية. أما الدراسة الثانية، فقد قدمها عبد 
اهللا فيل عن خاصيات اخلزف املزيَّن املستخرج من حفريات املدرسة البوعنانية وبوجلود، 
وهي األوىل من نوعها داخل أسوار املدينة العتيقة بفاس (61 - 74). وقد أرفق الباحث 
تعترب  الدراسات  هذه  مثل  أن  خيفى  ال  كام  ومجايل،  تقني  طابع  ذات  بمالحظات  عمله 

مؤسسة هلذا احلقل الدرايس الذي استهلت هيكلته يف املغرب منذ فرتة وجيزة فقط.
وتعترب الدراسات املعامرية باكورة ألنواع البحث األثري يف املغرب، لكنها تعرف 
اليوم طفرة كمية ونوعية، إذ مل تعد مرتبطة بمجال املدينة فقط، بل أصبحت تضم املواقع 
الريفية أيضا، فضال عن رصدها للتغريات املرتبطة هبا. ويف هذا الباب، أسهم حممد رابطة 
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الدين بدراسة حتت عنوان: ”من تاريخ الصوامع عىل عهد املوحدين، مالحظات حول 
حتقيق املواقع وتدقيق العدد“ (153 - 169)، باعتامد طرح تتفاعل فيه املعطيات النصية مع 
االستخالصات األثرية عىل قلتها بمدينة مراكش، خصوصا يف جمال العامرة الدينية. كام 
املرابطية“  العامرة  يف  والتشكيلية  العمرانية  ”اجلاملية  مقاهلا:  يف  احلرضي  نعيمة  عرضت 
(125 - 139) جممل اخلاصيات العامة لعامرة املرابطني، مع حماولة حتديد األصول ورصد 
الدراسة  وباستخدام  خمتلفة.  أثرية  حوامل  عىل  التشكيلية  واالختيارات  التطورات 
خاصة  فاس،  بمدينة  العسكرية  املعامل  ألسامء  دراسة  أقصبي  منري  قدم  الطوبونيمية، 
التطورات املعامرية التي عرفتها عرب الزمن، كام تتبع دواعي تغريات أسامء األماكن، بام يف 
ذلک املعامل املندثرة منها، والتمثالت املرتبطة هبا، وذلک عرب استقراء النصوص التارخيية 
أركيولوجية  دراسة  العمري،  اإلدرييس  حمسن  قدم  أيضا،  فاس  وعن   .(197 - 188)
ملكونات معلمة املاكينة (ق. 19م)، مع تعقب حتوالهتا الوظيفية (113 - 129). ويف مقال 
إبان  التحصينية  املعامل  تتبع  قفص  سمري  حاول  السعديني،  عهد  عىل  التحصينات  عن 
القرنني 16 و17م يف جمال النفوذ السعدي، مستعمال وسيلة النصوص األدبية التارخيية، 
ومركزا عىل دراسة نقدية لألبحاث املعارصة، ليختم مقاله بجدول شمل خمتلف أماكن 
التحصينات حسب األقاليم (84 - 112)، وهي أداة مميزة وفاعلة قبل االنتقال إىل العمل 

امليداين.
أما املحور األخري، فقد خصص لتقديم خالصات عن وضعية األبحاث عموما. 
وتشرتک مقاالت كل من عبد العزيز بلفايدة وعبد اللطيف اخلامر واحلاج موسى عوين 
يف تقديم حصيلة عن البحث األثري يف الفرتة اإلسالمية. وقد اعتمد أوهلا جردا أوليا 
ملنشورات الفرتة اإلسالمية عامة، فبلغ هذا اجلرد 500 عنوانا قام بتوضيبها يف جمموعات 
حمورية، وقدم إحصائيات هلا، وهو مرشوع وجب استكامله لتوفري قراءة نقدية ومنهجية 
يف جمال البحث األركيولوجي يف املغرب وحماولة توجيه ما هو قادم من مشاريع وأبحاث 
استكامال بذلک للجوانب غري املعروفة (13 - 45). ورغم ذلک، تظل لغة األرقام نسبية، 
باهتاممه  اخلامر  الباحث  وخص  باملغرب.  لألركيولوجيا  احلقيقية  الصورة  متثل  وال 
موضوع املساجد يف حماولة استهدفت جتميع الدراسات وقراءة أهم حماورها واسترشاف 
ما هو بحاجة إىل البحث والتنقيب (172 - 187). وعىل املنوال نفسه، قدم احلاج موسى 
عوين حصيلة 100 سنة من الدراسات حول الكتابات املنقوشة باملغرب (101 - 115)، يف 
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موضوع فصل فيه احلديث عن وضعية األبحاث املنجزة والتطور الذي عرفته، واختتم 
مقالته بخطة منهجية السرتجاع التوازن يف الدراسات املتعلقة بالكتابات املنقوشة.

املؤمتر  عن  والصادرة  املجموع  هذا  يف  املنشورة  األعامل  إن  القول  يمكن  وإمجاال، 
املذكور قد حاولت جاهدة تغطية جل مراحل الفرتة اإلسالمية، ولو بنسب ومقاربات 
خمتلفة، حيث مل ينل العرص الوسيط األعىل حظه من االهتامم الكايف من قبل الباحثني، 
املواضيع  عن  وفضال  املدروسة.  املواضيع  عىل  والسعدية  املوحدية  الفرتة  تطغى  كام 
القروي،  باملجال  مرتبطة  إشكاالت  استجدت  والتحصينات،  املدينة  مثل  الكالسيكية 
ومع ذلک، بقيت مناطق كثرية يف املغرب بعيدة إىل حد ما عن جلب اهتامم الباحثني سواء 

يف جمال التاريخ أو اآلثار. 
إحسان رسات
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