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حسناء احلداوي.- اللقى األثرية املرتبطة بالتدبري 
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والنرش  للدراسات  آفاق  مؤسسة  منشورات 

واالتصال، 2018)، 288ص.
يكتيس موضوع املاء راهنيته من ظاهرة التغريات املناخية التي طبعت هذا العرص. 
وهلذا السبب صار البحث يف األساليب والتقنيات التي استعملها السلف حلل معضلة 
الباحثني  عىل  الواجب  القضايا  بني  من  والغمر،  الفيض  أو  الندرة  حالة  يف  املاء  تدبري 
إبرازها واالهتامم هبا. وهنا تكمن أمهية هذه الدراسة التي كشفت عن جانب مهم من 
اللثام  إماطتها  إىل  إضافة  املكتوبة،  التارخيية  املصادر  أغفلته  مما  املغربية  واهلوية  احلضارة 
عن جمموعة من اللقى األثرية الثمينة وملء بعض البياضات والفراغات التي وشمت 

تارخينا التقني.
عىل امتداد 256 صفحة، فصلت الباحثة يف مجلة من القضايا املرتبطة باللقى األثرية؛ 
وتصنيفها،  وجردها  منه،  استخرجت  الذي  املكان  قبيل  من  التفاصيل  أدق  يف  فبحثت 
التي  والزخارف  واألشكال  واملقاييس  واألحجام  منها،  صنعت  التي  املادة  وطبيعة 
من  جمموعة  عند  الباحثة  توقفت  كام  ذلک.  غري  إىل  استغالهلا،  وطبيعة  عليها،  وجدت 
والدراسات  املصادر  ومتون  اللغوية  املعاجم  يف  إياها  متعقبة  واأللفاظ  املصطلحات 
إطارها  يف  األثرية  اللقى  تلک  وضع  حماولتها  عن  فضال  الفرنسية،  منها  خاصة  الغربية 

التارخيي بمقارنتها مع مثيالهتا يف بلدان اجلوار، خاصة األندلسية منها.
املؤلفة  تقديم  فبعد  وخامتة.  أبواب  وثالثة  عامة  مقدمة  دفتيه  بني  الكتاب  ويضم 
ألهم املصادر املعتمدة يف دراستها، مع تصنيفها ونقدها، انتقلت إىل الباب األول لتذكر 
يف البداية بمراحل البحث األركيولوجي يف املغرب مُسجلة مروره بمرحلة الدبلوماسية 
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واهلواة التي انطلقت من القرن التاسع عرش لتنتهي سنة 1912، وقد اتسمت نتائج هذه 
املرحلة بالسطحية والترسع، وتقديم صورة غري حقيقية عن املجاالت املدروسة، وخاصة 
منها جمال مراكش وأحوازها. وكان البد من انتظار عام 1912، مع توقيع معاهدة احلامية 
ما  مع  ووضوحا  عمقا  أكثر  األثرية  الدراسات  فيها  أصبحت  جديدة  مرحلة  لتنطلق 
الرغم  وعىل  للمغاربة.  اليومي  باملعيش  مرتبطة  خمتلفة  جماالت  عمت  تآليف  من  أنتج 
استعامرية،  أهدافا  وغريه  واألثري  التارخيي  التأليف  جمال  يف  الفورة  تلک  إخفاء  من 
عام  الباحثني  من  جديد  تيار  ظهور  عىل  األثر  كبري  له  كان  معريف  تراكم  حصل  أنه  إال 
احلقبة  عىل  مقترصا  البداية  يف  األثري  البحث  كان  بعدما  اإلسالمية،  باآلثار  هيتم   1947

القديمة وخاصة املرحلة الرومانية. ويف مرحلة ثانية من سنة 1947 إىل حدود سنة 1956 
سيتخصص جمموعة من األثريني الفرنسيني يف جمال اآلثار اإلسالمية من أبرزهم هنري 
أالن  وشارل  دوڤريدان  وگاستون  بريتيي  وبول  مونيي  وجاک  ماريس  وجورج  ترياس 
وغريهم. ومل تغفل املؤلفة اإلشارة إىل أمحد املكنايس باعتباره أول خبري مغريب يف جمال 
شالة  حفريات  صاحب  إسامعيل  عثامن  عثامن  املرصي  الباحث  وإىل  األركيولوجيا، 
وموسوعة العامرة اإلسالمية والفنون التطبيقية باملغرب األقىص. واستمرت الباحثة يف 
التذكري بمعضالت األركيولوجيا اإلسالمية املغربية، خاصة بني 1956 إىل حدود 1975، 
حيث اتسمت هذه املرحلة بالركود وغياب احلفريات، وذلک لغياب أطر مغربية مؤهلة 
يف جمال علم اآلثار والرتاث، باستثناء السيدة نعيمة اخلطيب بوجيبار التي حاولت الرفع 
املغربية  األثرية  النرشة  ظهور  إعادة  وراء  كانت  كام  األثري،  البحث  إيقاع   مستو من 
(B.A.M). كام تتبعت املؤلفة مسار البحث األركيولوجي من سنة 1975 إىل اآلن، والذي 
التطبيقية  والفنون  والتارخيية  األثرية  املباين  وترميم  التقنيات  جمال  يف  نوعية  طفرة  عرف 

وتأهيل الصناع واحلرفيني املتخصصني يف الرتميم.
وانتقلت الباحثة بعد ذلک إىل أهم اإلجراءات التي اختذهتا الدولة املغربية للنهوض 
باملجال الثقايف، وخاصة بالشأن املتعلق بالرتاث املادي والالمادي، وذلک بخلق وزارة 
اآلثار  جمال  يف  املتخصصة  املعاهد  من  جمموعة  مع  اتفاقيات  وإبرام  الثقافية،  الشؤون 
والرتاث لتكوين وتأطري أطر مغربية، وخلق أوراش أثرية يف كل ربوع اململكة، لتتوج 
املعهد  وهي  والرتاث،  باآلثار  تعنى  مغربية  مؤسسة  أول  بتدشني  املجهودات  هذه  كل 
الوطني لعلوم اآلثار والرتاث بالرباط بدعم وإرشاف الراحلة جوديا حصار بن سليامن.
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والثالث  الثاين  البابني  املؤلفة  خصصت  املغربية،  لألركيولوجيا  التأصيل  هذا  بعد 
صور  وأخذ  وتصنيفها  بجردها  قامت  حيث  الدراسة،  موضوع  األثرية  اللقى  لدراسة 
فوتوغرافية هلا من كل اجلوانب، مع وضع رسوم ومقاطع لكل قطعة عىل حدة، ملتزمة 
يف ذلک بقواعد البحث العلمي مع االعتامد عىل األرشيف الذي وجد مع هذه اللقى، 
أماكن  ملعرفة  الباحثة  ما  حد  إىل  ساعدت  األمهية  غاية  يف  معلومات  عىل  حيتوي  والذي 

جلب تلک اللقى.
التي  تلک  وخاصة  املثابات،  بعض  هبا  زينت  التي  النقائش  دراسة  خالل  ومن 
 وجدت بموقع جامع الكتبيني، توصلت الباحثة إىل معلومة دقيقة، من بينها أن إحد
عىل  نقشت  التي  بالكتابات  شبيه  بتوريق  هنايتها  زينت  قد  اهللا  اسم  حتمل  النقائش  تلک 
آثار مرابطية بمسجد تلمسان ومنرب الكتبيني وعىل منرب اجلامع الكبري بندرومة يف اجلزائر. 
وحسب الباحث الفرنيس جورج ماريس، فإن هذا النوع من الكتابات املزخرفة ظهرت 
يف القرن العارش اهلجري واستمرت إىل القرن احلادي عرش. وإىل جانب مثابات جامع 
 ،(Margelles) الكتبيني، توقفت الباحثة عند خزانات سيدي بوعثامن التارخيية ومثاباهتا
حد  إىل  تشبه  الطني،  وتركيبة  الشكل  حيث  من  خمتلفني  نوعيني  بني  فيها  ميزت  حيث 
وهو  املوحدي،  العهد  خالل  واألندلس  األوسط  املغرب  يف  استعملت  التي  تلک  كبري 
ما يعكس النشاط والتبادل الثقافيني الذين عرفتهام بالد الغرب اإلسالمي خالل حكم 

الدولتني املرابطية واملوحدية.
املرتبطة  اللقى  من   أخر أشكال  عىل  الضوء  الباحثة  سلطت  ذلک،  عن  وفضال 
بتدبري املاء، من قبيل األحواض املرتبطة بالوضوء وتلک اخلاصة بتجميع املاء وختزينه، 
وضع  مع  رصفه،  أو  للرشب  الصالح  املاء  جللب  والفخارية  الرصاصية  والقواديس 

جدول يوضح النوعية والتسميات التي أطلقت عليها واملقاييس.
ويف اخلتام، ال يسعنا إال التنويه هبذا العمل اجلاد والرصني، وبالتأطري املنهجي الذي 
د معرفتنا بتقنيات تدبري املاء خالل احلقبتني الوسيطة واحلديثة بمدينة  دَّ حظي به، فقد جَ
مراكش وحوزها، مع تثمينه اللقى األثرية املحفوظة بمستودعات قرص البديع ودعوته 

الستثامرها كرافعة للتنمية.
عبد اللطيف خرباش
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