
Khalid Rami.- Tadbīr al-mawāridi al-
māʾiyya bi madīnati Tiṭwān min khilāli 
wathāiq ḥubusiyya wa ʿāʾiliyya wa 
makhzaniyya (1065-1386 hijrī/1655-1966 
mīlādī) (Ar-ribāṭ: Manshūrāt Wizārat 
al-Awqāf wa ash-Shuʾūn al-Islāmiyya, 
2019), 460p.
بمدينة  املائية  املوارد  تدبري  الرامي.-  خالد 
وخمزنية بُسية وعائلية  وثائق حُ خالل  من  تطوان 
(الرباط: منشورات (1065-1386هـ /1655-1966م)
وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية، 2019)، 

460ص.

يواصل الباحث خالد الرامي اهتاممه بدراسة تدبري املوارد املائية ببعض املدن املغربية 
الوثائق  إىل  املرة  هذه  ومتجها  ومتنوعة،  دفينة  وثائق  آثار  مقتفيا  تطوان،  مدينة  خاصة 
احلبسية والعائلية واملخزنية، من خالل كتاب تدبري املوارد املائية بمدينة تطوان من خالل 
وثائق حبسية وعائلية وخمزنية (1065-1386هـ/1655-1966م)، الصادر ضمن منشورات 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية سنة 2019. ويأيت هذا العمل كمواصلة ملجموعة 
من األبحاث املنجزة من قبل املؤلف نفسه حول تدبري املاء والعامرة اإلسالمية بمدينة 
تطاون  مجعية  منشورات  ضمن   2008 سنة  الصادر  كتابه  منها  بالذكر  نخص  تطوان، 

أسمري حتت عنوان: النظام األصيل لتوزيع املاء بمدينة تطوان (1862-1913م).
لقيمتها  نظرا  تطوان  بمدينة  املاء  توزيع  نظام  وثائق  عىل  االشتغال  الكاتب  واختار 
يزيد  ومما  وأثريا،  تارخييا  كبرية  أمهية  ذات  قوله  حسب  تعترب  والتي  والرتاثية،  التارخيية 
من أمهية هذه الوثائق والشواهد املعامرية كون الشبكة املائية مازالت تؤدي وظيفتها إىل 
حدود الساعة بمدينة تطوان. وقسم الباحث كتابه إىل قسمني ذيّلهام بملحق وفهارس. 
سلط الضوء يف القسم األول عىل أمهية الوثائق التي نرشها يف الكتاب وهي وثائق أصلية 
موضوعية [حبسية وعائلية وخمزنية] تعترب ‒حسب املؤلف‒ منجام للامدة التارخيية خاصة 
االهتامم  والباحثون  املؤرخون  يعرها  مل  التي  واالجتامعية  احلضارية  اجلوانب  هيم  ما 
التارخيي  اخلطاب  وجتديد  التارخيية  املعرفة  تطوير  إمكانية  إتاحتها  عن  فضال  الالزم، 
ليشمل قضايا ومواضيع جديدة يف التاريخ املغريب. كام شدد الباحث عىل رضورة دراسة 
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املنشآت املائية من سقايات ومحامات وخزانات واحلفاظ عليها باعتبارها شواهد مادية 
عىل النظام األصيل لتدبري املياه.

قسام إياها إىل ثالثة  ثم انتقل املؤلف إىل تعريف الوثائق التي نرشها يف هذا الكتاب مُ
مدينة  أوقاف  بنظارة  املحفوظة  احلبسية  احلواالت  بكنانيش  مثبتة  حبسية  األوىل  أنواع: 
وثيقة  أقدم  تاريخ  ويعود  والزوايا،  األرضحة  بعض  نظار  حوزة  يف  موجودة  أو  تطوان 
منها إىل سنة 1065هـ/1655م، وأحدثها إىل سنة 1386هـ/1966م. أما الثانية فإهنا عبارة 
والرزيني  الصفار  عائالت  عريقة (مثل  تطوانية  عائالت  عند  حمفوظة  عائلية  وثائق  عن 
وداود وبنونة) تتضمن معلومات عن أنواع املعامالت التجارية والعقارية وعقود الزواج 
وغريها، وتعود أول وثيقة عائلية منشورة يف هذا الكتاب إىل سنة 1112هـ/1701م، فيام 
فتمثله  عددا  واألقل  واألخري  الثالث  النوع  أما  1383هـ/1963م.  سنة  إىل  آخرها  يعود 
الوثائق املخزنية املتكونة باألساس من أرشيف دار النيابة بطنجة، والتي يعود تاريخ أول 

وثيقة منها يف الكتاب إىل سنة 1306هـ/1888م، وآخر وثيقة إىل سنة 1309هـ/1892م.
بخصائص  املؤلف  أورده  ما  حسب  واملخزنية  والعدلية  احلبسية  الوثائق  ومتتاز 
وتدقيقها  الصارمة،  التوثيق  لرشوط  والعائلية  الوقفية  الوثائق  احرتام  بينها  من  عديدة، 
خمزنية...)،  قرارات  قضائية،  أحكام  سلطانية،  (ظهائر  احلبسية  باملؤسسة  يتعلق  ما  كل 
السياق  هذا  يف  الباحث  أثار  وقد  مناحيها.  شتى  يف  املجتمعية  احلياة  صلب  إىل  ونفاذها 
إشكالية ضياع احلواالت احلبسية بسبب اإلمهال وعدم العناية هبا، مؤكدا عىل رضورة 

احلفاظ عىل ما تبقى منها.
التوثيق  عملية  وهي  التارخيي،  البحث  خدمة  يف  تصب  مهمة  مسألة  املؤلف  ويثري 
التي اهتم هبا العلامء منذ القديم، إذ تساعد يف جتديد اخلطاب التارخيي من خالل دراسة 
مضامني الوثائق املنشورة يف الكتاب، وتوسيع جماالت البحث مع إتاحة إمكانية طرح 
إشكاليات تارخيية تقرب الباحث من احلياة اليومية للمجتمع. ويضفي هذا العلم مصداقية 
ما  بجكم  التارخيية  للدراسات  كبرية  قيمة  تعطي  التي  التارخيية،  الوثائق  مضامني  عىل 
تقدمه من معطيات ومعلومات دقيقة عن املجتمع واالقتصاد والفكر، والتطور العمراين 
بمعلومات  الوثائق  هذه  وتزخر  املدينة.  داخل  العامة  املرافق  توزيع  وخريطة  واملعامري 
وتوفر  الكتب،  إعارة  وطرق  واملكتبات  املدرسني  وأجور  التعليمية  الربامج  عن  مهمة 
معلومات عن التوزيع اجلغرايف للمرافق احلرضية واالجتامعية واالقتصادية، فضال عن 
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وتطور  وأسعارها  البناء  ومواد  وأجورهم  املعامريني  أسامء  عن  مهمة  معلومات  رسدها 
هندسة العامرة وتقنياهتا وتوزيع املوارد املائية.

التوثيق  برشوط  التقيد  من  نابعة  عديدة  بخصائص  احلبسية  الوثائق  وتتميز 
الصارمة، وهي مكتوبة باخلط املغريب الذي أخذ شكله النهائي منذ عهد الدولة املرينية 
تذيل  الوثائق  وكانت  واألندليس.  املرشقي  اخلطني  عن  خيتلف  والذي   ،(1465-1269)
والدعاء  االسم  من  وجوبا  يتشكل  الذي  املوثقني  توقيع  عىل  وحتيل  بـ”اخلنفساء،“ 
النسق اللغوي  والشكل. وتوضح هذه الوثائق - بعد دراسة لغتها وأسلوهبا - حتوالت 

املستعمل يف اخلطاب اليومي، والذي طرأت عليه حتوالت متعاقبة طيلة أربعة قرون.
ساكنة  تدبري  كيفية  عن  ومتكاملة  شاملة  نظرة  املذكورة  الوثائق  تقدم  وعموما، 
مدينة تطوان للموارد املائية عىل امتداد أربعة قرون من تاريخ املدينة، وتلک نظرة تنطبق 
عىل جل املدن املغربية، ألن مدينة تطوان مل تكن استثناء يف املشهد احلرضي املغريب. كام 
تتناول بدقة خمتلف قضايا تدبري املوارد املائية باملدينة قانونيا وعرفيا وهندسيا واقتصاديا 
واجتامعيا. وتقدم الوثائق سالفة الذكر معطيات فريدة حول الدور املحوري الذي لعبه 
األصلية  املائية  الشبكة  بنية  وعن  وتنظيمه،  تطوان  ملدينة  العمراين  املجال  ضبط  يف  املاء 

وهندستها وتقنياهتا.
لتنظيم  خضعت  قد  املائية  املعامالت  مجيع  أن  الكتاب  يف  املنشورة  الوثائق  وتفيد 
دقيق حتت إرشاف مؤسسة القضاء، وتقدم معطيات مهمة عن تأثر بعض املدن املغربية 

مثل تطوان بالتغلغل االقتصادي األوريب خالل القرن التاسع عرش.
وصنف الكاتب الوثائق التي نرشها إىل ثالث جمموعات لتيسري استفادة الباحثني 
اإلمالء  قواعد  حسب  كتابتها  بإعادة  واهتم  سابقا،  ذكرنا  كام  زمنيا  ترتيبا  ورتبها  منها، 
الكلامت  إدراج  عىل  وعمل  اإلمالئية،  واألخطاء  اهلجائي  الرسم  وصحح  احلديثة، 
الساقطة من املتن واملثبتة يف الطرة يف مكاهنا املناسب من نص الوثيقة، كام عمد صاحب 
املصطلحات  رشح  خالل  من  والغريبة  الغامضة  األلفاظ  توضيح  إىل  املجموع  هذا 
اهلندسية والتقنية والعرفية املحلية، وجلأ يف رشح بعضها إىل أهل االختصاص، وعرف 
ببعض الشخصيات التارخيية واألماكن اجلغرافية. وأشار املؤلف يف هذا السياق إىل أن 
أصعب مشكل واجهه هو استخراج أسامء املوثقني والقضاة من عالماهتم (توقيعاهتم). 

كام أدرج عددا من الصور والرسوم التوضيحية للمنشآت املائية باملدينة العتيقة.
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وستة  مائتان  إمجاال  وعددها  الوثائق،  نصوص  الثاين  القسم  يف  الباحث  نرش 
وواحد  مائة  وعددها  احلبسية  الوثائق  أوهلا  أقسام:  ثالثة  إىل  قسمها  وثيقة  وأربعون 
وستون وثيقة، وهي مثبتة بكنانيش احلواالت احلبسية املحفوظة بنظارة أوقاف تطوان، 
أو املوجودة بيد نظار بعض األرضحة والزوايا باملدينة. وثانيها الوثائق العائلية وعددها 
ثامنية وسبعون وثيقة بحوزة عائالت تطوانية عريقة تتطرق ألنواع خمتلفة من املعامالت 
التجارية والعقارية وعقود الزواج وغريها. وثالتها الوثائق املخزنية، وهي األقل عددا، 
املائي  الشأن  تدبري  يف  للمخزن  النادر  التدخل  وتبني  فقط،  وثائق  سبع  تتجاوز  ال  إذ 
يستفيد  حتى  خاص  ملحق  يف  األصلية  للوثائق  مصورة  نامذج  املؤلف  قدم  كام  باملدينة. 
منها املهتمون والباحثون، وختم الكتاب بتسع فهارس مفيدة لألعالم البرشية الفردية 
واألعالم اجلامعية واجلغرافية واملصطلحات املائية والوثائق واللوحات والصور، وهذا 
فضال عن فهرس املصادر واملراجع اخلاص بالدراسة وفهرس املحتويات. ويكتيس نرش 
آفاق  فتح  يف  إسهامها  املرتقب  من  إذ  كبرية،  أمهية  والدفينة  املهمة  الوثائق  هلذه  الكاتب 
واسعة للمهتمني والباحثني لدراسة مواضيع وإشكاليات جديدة بمقاربات تستفيد من 

مصادر وعلوم خمتلفة ختدم البحث التارخيي املغريب.
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