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مقــدمـة

    François-Xavier Fauvelle العربي الرباطي وفران�سوا كزافيي فوفيل

خالل �سبعة قرون؛ من القرن الثامن اإىل القرن اخلام�س ع�رش امليالدي )من القرن 

الوافدين  الإ�سالمي،  العامل  اعتاد كبار جتار  الهجري(؛  الثامن  القرن  اإىل  الثاين 

على  فار�س،  باِلد  اأو  والعراق  م�رش  من  حتى  بل  الكبري،  املغرب  اأنحاء  كل  من 

اللتقاء فيما بينهم ب�سجلما�سة التي تقع يف اجلنوب-ال�رشقي للمغرب، على 

واملكونة  ال�سحراء،  العابرة  بب�سائعهم  ياأتون  التجار  وكان  ال�سحراء.  اأطراف 

ال�َسَدف  من  نوع  )وهو  الغوري  من  واأكيا�س  الف�سة،  اأو  النحا�س  �سبائك  من 

واأثواب   
ّ
وِحلي النحا�س،  اأو  اخلزف  من  فاخرة  واأواين  الهندي(،  باملحيط  يُقَطف 

�ُسنعت يف البلدان امل�سيحية اأو ال�سالمية، وكتب وجتهيزات منزلية من قبيل 

الأغطية واملِ�رشجات. كان كل واحد من اأولئك التجار ي�ستقر ب�سجلما�سة ملدة 

�سهورـ يقوم بت�سمني ِجماله، و�رشاء زاده من التمور وماأكولت اأخرى لتناولها 

ال�رشف  دور  ال�رشورية لدى  املالية  التدابري  الرحلة، كما كان يتخذ جميع  اأثناء 

اأجل  من  تو�سية  ر�سائل  معه  وياأخذ  باملدينة؛  املوجودة  اليهودية  اأو  امل�سلمة 

اإقامته لعدة �سهور يف بالد ال�سودان »بلد ال�سود«، ويُ�سغل ُم�ساحبني وحر�ساً 

م�سلحني. ويف اليوم املُحدد، تنطلق القافلة، املكونة من مئات ولرّبا من اآلف 

اجلِمال، متجهة نحو اجلنوب، يف �سفر يدوم �ستني يوما. وخالل القرنني احلادي 

ع�رش والثاين ع�رش )القرنني الرابع واخلام�س الهجريني( كانت الوجهة هي مملكة 

غانا يف اجلنوب ال�رشقي من موريتانيا احلالية. اأما يف القرن الرابع ع�رش )القرن 

ال�سابع الهجري( فقد حتولت الوجهة نحو مملكة مايل اأي مايل احلالية. وكانت 

اإقامتهم يف عا�سمة تلك اململكة تدوم عدة �سهور. وبعد ذلك، تنطلق القافلة 

من جديد، يف اجتاه ال�سمال حاملة معها عبيدا وذهبا وجوزة الكول. وغالبا ما 

كان بع�س التجار اأو احلجاج امل�سلمني من غرب اإفريقيا، يغتنمون فر�سة مرور 

القافلة ال�سنوية من اأجل الذهاب اإىل املغرب.



منظر للري�ساين من املنطقة الأثرية ل�سجلما�سة

الكبري.  املغرب  ال�ساحل ومنطقة  قرون، كانت �سجلما�سة ملتقى طرق بني منطقة  خالل عدة 

اإىل اأن حل القرن اخلام�س ع�رش )القرن الثامن الهجري(، فاأفل جنمها ب�سبب انتقال املحور الكبري 

�سجلما�سة  مدينة  ولأن  بتُْمبُْكتُو.  توات  منطقة  منذئذ  يربط  اأ�سبح  الذي  لل�سحراء  العابر 

يف  �سيا�سيا  انتعا�سا  �سهدت  تافياللت  واحة  فاإن  اأطالل،  اإىل  حتّولت  الو�سطى  القرون  حا�رشة 

القرن ال�سابع ع�رش )القرن احلادي ع�رش الهجري( بفعل تاأثري اأمراء ال�ساللة العلوية. اإذ قام هوؤلء 

ويحتفظ  اأ�رشحة.  واإقامة  الْق�ُسور،  بناء  واإعادة  الأ�سوار،  من  جزء  وترميم  املوقع  ذاكرة  باإحياء 
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ال�سكان اأنف�سهم، وهم من اأ�سول خمتلفة )عربية، بربرية، غرب اإفريقية(، بذكريات متفرقة من 

ما�سي املدينة املجيد.

اإن �سجلما�سة اليوم، عبارة عن اأنقا�س مادية و�سظايا من الذاكرة املنت�رشة يف �سواحي الري�ساين، وهو 

مركز منطقة تافياللت. ومنذ عدة عقود، جُترى بها حفريات اأثرية وبحوث. غري اأن العديد من التحديات 

تعرت�س الك�سف عن هذا املا�سي املطمور، على راأ�سها ما تعر�س له الآثار من تدمري والالمبالة.



منظر عام ملوقع �سجلما�سة

يتكون املوقع من جمموعة من اجلدران التي مازالت قائمة اإىل جانب بع�ض احلفر التي عبارة عن بقايا م�ساكن قدمية -  العربي الرباطي، 

البعثة الأثرية املغربية الفرن�سية 2012.

لذا ي�سعى هذا الكتاب اإىل التذكري باأن معرفة الآثار واملحافظة عليها، اأمر �رشوري لبلورة تراث 

وللمغاربة  الفيالليني  ولكافة  بل  ملكنا  يعد  الذي  املا�سي،  ذاك  وامل�ستقبل.  للحا�رش  م�سرتك 

التاريخ متعدد الأجنا�س، تاريخ تتقاطع  اأجمعني مواطني العامل، الذين يجدون ذواتهم يف هذا 

فيه الطرق والب�سائع والأديان واللغات والأ�سول الإثنية املختلفة.
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قطع من قارورات زجاجية عرث عليها يف �سجلما�سة

دانييل فوي Danièle Fory - البعثة املغربية الفرن�سية
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�سجلما�سة والتجارة مع بالد 

ال�سودان ح�سب امل�سادر العربية



واحة تافياللت

تتميز هذه الواحة بكثافة �سكانية �سعيفة و�سعف ال�سيانة منذ قرون حلت،

لذا فهي تتعر�ض اليوم لت�سحر �سديد.

رومان من�سان Romain Mensan، البعثة املغربية الفرن�سية
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راحـــــال يطـــوي املفـــــاوز والقفـــــرا اأيــــــا 

واخليــــرا∴ ال�ســــالمــــة  والقيـــــت  ر�ســـــدت 

وليـــلـــة يـــومـــا  ال�سـيـــر  تـــرّحـــل وجـــّد 

و�ســـافـــر جتـــد مـــا فـــي مطالعهـــا زهـــرا∴

تـحـّمـــل حمـــاك اللـــه مّنـــي الــى احلمـــى

تـــهـــّيـــجـــه الـــذكـــرا∴ م�ســـتـــاق  حتّيـــة 

 مــــن �ســــجـــلمــــا�ســة
ّ
ديــــار احلــــي واّم 

فتــلــــك ديــــار جتمــــع العــــّز والفــــخــــرا∴

واأهلــــها اخليــــام  تــــلــــك  و�سّلــــم علــــى 

�ســــالم حمــــّب لــــم يطــــق عنهم �سبـــرا∴

فـعنـــدي لهـــم حــــّب جـــرى فـــي جـوارحــي

ومـــازج مـّنـــي العظـــم والـــدم وال�ســـعـــرا∴

الـديـــن واخلـيـــر والـهـــدى فتـــلـــك بـقـــاع 

 فـــي �سمـــاها �سّمـــى بـــدرا∴
ّ
فكـــم مرتقـــي

هـــم القـــوم ل ي�سقـــى بهـــم جل�سـاوؤهـــم

يـ�ســوع عبـيــر الزهـــر مـــن بينـهـــم ن�ســـرا∴

�صجلما�صة والتجارة مع بالد ال�صودان ح�صب امل�صادر العربية

اأدريان كويل XIV-VIII Adrian Collet م ) )VII- II هـ) . )القرن



وهو  �سجلما�سة  اإىل  تافياللت  من  اأمري  اأول  بقدم  احتفاَء  نظمه  مت  ال�سعري  املقطع  هذا 

الإفراين املغربي  الإخباري  اأورده  هجرية[؛   1069-997  )1659-1588( ال�رشيف  علي   مولي 

1080-1156 هجرية[. وهو يبنّي خا�سيتي املدينة يف الع�رش احلديث، حيث �سكلت،   )1747-1670(
منذ القرون الو�سطى، القاعدة اخللفية التي تنطلق منها حماولت ال�ستيالء على املغرب، من 

جهة؛ كما اأنها فر�ست نف�سها باعتبارها مركزا للقدا�سة، بف�سل كبار الزهاد املت�سوفة الذين 

ا�ستمدتها  التي  �سهرتها  على  احلفاظ  �سجلما�سة  وا�ستطاعت  اأخرى.  جهة  من  ا�ستوطنوها، 

اإفريقيا  مدن  اأهم  من  كانت  اإذ  الأهمية،  بالغ  اقت�سادياً  مركزاً  باعتبارها  الو�سيط،  الع�رش  من 

ال�سمالية، الواقعة بني �سفتي البحر الأبي�س املتو�سط وفيايف ال�سحراء ال�سا�سعة.

اأ�رضحة املت�سوفة والأولياء حتيط باآثار �سجلما�سة

لوحة كري�ستيان دارل Christian Darles، البعثة املغربية الفرن�سية
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توجد �سجلما�سة حم�سورة بني بيداء ال�سحراء وجبال الأطل�س الكبري، وتقع فوق اأر�س هي اأ�سالً 

اأر�س قاحلة، غري اأن وِديانا �سخية ت�سقيها، وُتّكن من حتقيق معجزة الواحة. ويُوفر هذا املوقع ُعزلة 

الذين  ْفرية  ال�سّ اخلوارج  من  م�سلمون  بربر  وهم  ِمدرار،  لبني  كاملني  ذاتياً  وا�ستقاللً  جغرافية 

)140 هجرية(. ويف  �سوا مدينة �سجلما�سة، ليجعلو منها عا�سمة لإمارتهم يف 758-757  اأ�سَّ

174-208 هجرية[ مت ت�سييد اأ�سوار املدينة وق�رشا وم�سجدا كبريا  اإبان حكم اليَ�َسع )829-790( 

وحمامات عمومية. ومنذ تلك الفرتة، اأ�سبحت �سجلما�سة اأحد اأهم املرافئ ومنطلقاً للقوافل 

التي تعرب ال�سحراء، يف اجتاه بالد ال�سودان اأو »بالد ال�سود«، والتي ُعرفت مبكراً يف علم اجلغرافيا 

العربية الإ�سالمية باعتبارها بالد الذهب. وقد كان امل�سلك ال�سحراوي اآنذاك يربط �سجلما�سة 

بدينة اأودغ�ست، التي كانت عبارة عن اإمارة متنقلة وواحة ت�ستقبل امل�سافرين بال�ساحل الغربي 

عند خروجهم من البيداء.

ي�سف الرحالة ابن َحْوَقل؛ الذي زار املدينة �سنة 951 )340 هجرية( و�سافر على امتداد الطريق 

بني �سجلما�سة واأودغ�ست؛ الزدهار املذهل للمدينة، والرثوات الكربى التي تراكمت فيها بف�سل 

تبلغ  كمبيالة  بثابة  هو  �َسّكا  باأودغ�ست  راأى  اأنه  بدقة  �سجل  وقد  لل�سحراء.  العابرة  التجارة 

قيمتها 42.000 دينار م�ستحقة الت�سديد ب�سجلما�سة. الأمر الذي يدّل يف نف�س الآن على ثراء 

التجارية تلك �سيولة مالية هامة، وعلى جتارة كربى جد متطورة.  التي كانت حمالتها  املدينة، 

ومنذ تاريخ تاأ�سي�سها اإىل غاية 1053-1054 )445 هجرية(، تعاقب حكام خمتلفون على املدينة، 

يجلبه  الذي  الذهب  اقتناء  للمرء  به  ُيِكن  اقت�ساديا  باعتبارها مركزا  نف�سها  فر�ست  اأنها  غري 

التجار من بالد ال�سودان. وبور�ساتها اأو بدار �سكتها كانت ت�سك على اخل�سو�س، الدنانري الذهبية 

الرائجة يف املغرب الكبري. وكان الذهب امل�ستخرج من الطبقات املنجمية، يف مناطق �سبا�سب 

الإ�سالمي  العامل  بعد  فيما  ليُزَوِّد  �سجلما�سة،  نحو  ال�سمال  اجتاه  يف  يُنقل  الغربية،  اإفريقيا 

واملتو�سطي اإىل حدود امل�رشق.



»العوا�سم  اإحدى  باعتبارها  �سجلما�سة  مكانة  تعزيز  يف  الزمن،  يف  متقاربان  حدثان،  �ساهم 

القت�سادية« ل�سمال اإفريقيا. يتمثل احلدث الأول يف ازدهار مملكة غانا ومدينتها الرئي�سة كومبي، 

وهي مدينة جتارية تقع باأق�سى اجلنوب الغربي ملوريتانيا احلالية. ومنذئذ، اأي منذ حوايل منت�سف 

القرن احلادي ع�رش )القرن الرابع الهجري(، برز م�سار جديد فر�س نف�سه من اأجل عبور ال�سحراء. 

اأنه ل يعرُب املناطق الآهلة  وي�سلك ذاك امل�سار طريقاً عرب املجابات الكربى، وهو م�سلٌك وَعرٌ غري 

املوجودة باأدرار موريتانيا. وهو بالتايل يتجنب اخل�سوع للمكو�س التي يفر�سها الو�سطاء. وخالل 

ا�ستفادت  الذي  القدر  بنف�س  ال�ساحلية  اململكة  الطريق  هذه  من  ا�ستفادت  قرون،  ثالثة  قرابة 

اأق�سى �سمال  بتغازى يف  امللح  املرور عرب مناجم  اأنها ُتكن من  تافياللت، �سيما  منها منطقة 

�سيطرة  الثاين يف  احلدث  وتثل  ال�ساحل(.  يف  ثمينة  جد  غذائية  مادة  امللح  )كان  احلالية  مايل 

ال�سحراويني  الرببر  تفت  ومل  هجرية(.   445(  1054-1053 �سجلما�سة  مدينة  على  املرابطني 

الأهمية القت�سادية للمدينة الواقعة على ثخوم ال�سحراء. وقامت الإمرباطورية اجلديدة؛ التي 

تقوية  اأجل  من  باملزيد  ال�ساحل؛  حدود  اإىل  ال�سحراء  من  الغربي  اجلزء  ويف  املغرب  يف  تتحكم 

اأهمية �سجلما�سة وتنمية ازدهارها ب�سكل اأكرب. ويقدم عامل اجلغرافيا الأندل�سي البَكري و�سفاً 

للمدينة حوايل �سنة 1068. وهو ي�سفها، ف�سالً عن قوتها القت�سادية، باعتبارها مدينة كربى، 

الدنانري  اكت�سبت  وقد  العي�س.  فيها  يحلُو  جّيدة  بكيفية  وم�سيَّدة  النباتات،  وغزيرة  مزدهرة 

املرابطية امل�سكوكة يف الأورا�س النقدية ل�سجلما�سة، وب�رشعة، �سهرة عاملية، وهي �سهرة تكاد 

تكون فريدة يف تاريخ الإ�سالم خالل الع�سور الو�سطى.

�صهرة �صجلما�صة ح�صب ابن حوقل يف كتابه »امل�صالك واملمالك «

)حوايل 340 هـ / 951 - 952 م)
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املغربية؛  ال�سلطة  مراكز  عن  البعيد  اجلغرايف  املوقع  من  الرغم  على  الواحية؛  املدينة  �سكلت 

نهاية  اأق�سى  غاية  اإىل  الثامن  القرن  ومنذ  لل�سحراء.  العابرة  القت�سادية  التدفقات  »بوابة« 

يريد عبور  الهجريني(، كان على كل مرء  الثامن  القرن  اإىل  الثاين  القرن  )من  الرابع ع�رش  القرن 

ال�سحراء الوعرة، عرب طريق تُوِفر اأكرب �سمانة للنجاح، اأن ينطلق من �سجلما�سة. ويوؤكد جميع 

اجلغرافيني واملوؤرخني، الذين األَّفوا كتبهم قبل القرن اخلام�س ع�رش )القرن التا�سع الهجري( على 

اأن �سجلما�سة تُ�سكل ملتقى طرق فيما يخ�س جتارة الذهب، كما اأنها ملتقى يتم فيه كذلك 

تبادل اأخبار العامل، على حد �سواء.

�سجلما�سة  على  ال�سيطرة  باإحكام  م�سحوبة  الغالب  يف  احلاكمة  الأ�رش  تغيريات  كانت  لقد 

ال�سيطرة  من  املدينة  انتقال  لكن  تدمري.  وبعمليات  للتدمري.  عر�سها  الذي  ال�سيء 

ذلك بعد  املرينيني  �سيطرة  اإىل  هجرية[،   653 اإىل   543 من   )1255 اإىل   1148 )من   املوحدية 

ويروي  املدينة.  ازدهار  دون  يَُحل  مل  هجرية[   796 اإىل   674 من   )1394-1393 اإىل   1274 )من 

املقري  عائلة  تاريخ  هجرية[   776 �سنة    )1375 �سنة  )املتوفى  اخلطيب  ابن  الأندل�سي  املوؤرخ 

املقري  الإخوان  اأن�ساأ  لقد  لل�سحراء.  العابرة  التجارة  يف  ت�ستغل  التي  الأ�رش  من  كانت  التي 

امتداد التجارية على  وقاموا بهيكلة �سبكتهم  بينهم،  بالت�ساوي فيما  اأ�سهمها  وُزعت   �رشكة 

تقوم  �سجلما�سة  كانت  اخلطيب،  ابن  وح�سب  )بوريتانيا(.  ولتة  �سجلما�سة-  تلم�سان-  حمور 



البعثة املغربية الفرن�سية يف �سجلما�سة

منذ �سنة 2012 قام الباحثون والطلبة املغاربة والفرن�سيون وعمال من منطقة الري�ساين 

بحفريات اأثرية يف �سجلما�سة
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ُفه اليوم، بكل  بدور خا�س يف هذه املنظومة، وهو دور قد نَُو�سِّ

املمالك  كانت  وبالفعل،  القت�سادي«.  »الذكاء  ب  �سهولة، 

على  باهظة  ر�سوما  ذاك،  اأو  احلد  هذا  اإىل  تفر�س،  ال�ساحلية 

بع�س املنتوجات، ح�سب تطور العر�س والطلب. وبالن�سبة اإىل 

�سجلما�سة،  من  انطالقا  العبور  عليهم  يتعنّي  الذين  التجار 

كان من ال�رشوري اإذن معرفة املنتوجات التي ينبغي ا�ستريادها 

التي  املنتوجات  على  احل�سول  �سمان  ق�سد  ال�سمال،  من 

الثالث  القرن  من  الأول  الن�سف  ففي  باجلنوب.  فيها  يرغبون 

اأن  يبدو  املثال،  �سبيل  على  الهجري(،  ال�سابع  )القرن  ع�رش 

يكن  والذي  غانا،  مملكة  لدن  من  املطلوب  الرئي�سي  املنتوج 

كان  ومهما  النحا�س.  هو  كان  مقابله،  الذهب  اقتناء  للتجار 

كانت  ب�سجلما�سة،  امل�ستقاة  القت�سادية  فاملعلومات  الأمر، 

ن من معرفة و�سع الأ�سواق النائية. وهو الأمر الذي يُف�رش  ُتكِّ

اأن عدة حمالت جتارية، من مثل حمل الإخوة املقري، كانت تتوفر 

يف  اأنه  اخلطيب  ابن  ويُفيدنا  ب�سجلما�سة.  لها  وكالء  على 

الوقت الذي قامت فيه �سلطنة مايل بغزو ولتة، يف الن�سف 

تاأثرت  الهجري(،  ال�سابع  )القرن  الثالث ع�رش  القرن  الثاين من 

الإخوة  تفاو�س  ثم  الأمر؛  بداية  يف  ب�سدة  املقري  الإخوة  ثروة 

باملدينة  التجارة  ممار�سة  يف  احلق  ب�ساأن  جديد  من  املقّري 

ال�ساحلية. ويروي لنا ابن اخلطيب اأن ثروتهم قد بلغت م�ستوى 

غري م�سبوق اإىل غاية ذلك احلني.



بقايا اأر�سفة املرينيني يف منطقة احلفريات

هذا ما تبقى من بالط مربعات طينية لأر�سية اأحد امل�ساكن الكربى تعود لنهاية 

القرن XIIIم )اأواخر القرن VII هـ(

الفرن�سية املغربية  البعثة 
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وتَْكمن املفارقة، يف نف�س الوقت، بالن�سبة اإىل �سجلما�سة يف مركزيتها القت�سادية وهام�سيتها 

اجلغرافية. وقد جتلت هذه املفارقة يف عهد املرينيني الذين ا�ستغرق تواجدهم  باملدينة اأزيد من 

653-674 هجرية[، يف كونها �سهدت حتى بعد �سيطرتهم عليها،  ع�رشين �سنة )1274-1255( 

الديبلوما�سي  ال�سلطة. وف�سال عن ذلك، ي�سري  اإىل  املتناف�سني، الطاحمني  �رشاعات داخلية بني 

962 هجرية[  املغربي ح�سن الوزان، املعروف يف اأوروبا با�سم ليون الإفريقي )املتويف �سنة 1555(    

اإىل اأن �سكان �سجلما�سة هم اأنف�سهم الذين قرروا التخل�س من تلك ال�سيطرة، باغتيال الوايل 

ال�ساللت  �سيطرة  لعهد  حدا  بذلك  وا�سعني  هجرية[،   796  )1394-1393 �سنة  )يف  املريني 

الرببرية احلاكمة يف منطقة تافياللت. ومع ذلك، فاإن العالقات الطيبة بني ال�سالطني املرينيني 

الإ�سعاع  من  اأخرية  فرتة  التجاري  املحور  لهذا  �سِمنت  بايل،  ملكي  لقب  وهو  واملان�سا،  باملغرب 

)بداية  اخلام�س ع�رش  القرن  نهائيا يف مطلع  بقدر ما كان  الذي كان �رشيعاً،  اأفوله  الدويل قبل 

م ابن بطوطة �سهادة عن هذه اللحظة الأخرية من قمة املجد  القرن التا�سع الهجري(. قد وَقدَّ

التي بلغتها املدينة. عندما زار مملكة مايل يف �سنة 1352 )753 هجرية( حيث اأقام ب�سجلما�سة 

لعدة �سهور من اأجل اإعداد عبوره لل�سحراء يف قافلة.

يف حوايل القرن اخلام�س ع�رش )القرن التا�سع الهجري(، حتولت مواقع الن�ساط القت�سادي، غري اأن 

الأهمية  اإىل  الدائمة،  الذائع، ظاّل قائمني؛ وتعود �سهرة �سجلما�سة  ا�سم �سجلما�سة و�سيتها 

القت�سادية التي اكت�ستها خالل قرون الع�رش الو�سيط. غري اأنه ل ُيكن اختزال دور �سجلما�سة 

يف النظام »العاملي« للتجارة العابرة لل�سحراء فقط، ومما كانت تثله بالن�سبة للنخب التجارية 

وال�سلطات ال�سيا�سية الوافدة من خارجها. ذلك اأن جناح �سجلما�سة كان اأي�سا، ولرّبا يف املقام 

الأول، جناحا ل�سكانها، الذين تكنوا من ا�ستغالل بيئة الواحة. ويورد الكثري من املوؤلفني العرب، 

وهذه  لتمورها.  العالية  باجلودة  اخل�سو�س  وعلى  ب�سبب فالحتها،  ب�سجلما�سة  يُحتفى  اأنه كان 

الدينامية الفالحية للواحة املجاورة للمدينة، هي وحدها التي مكنتها من توفري اخلدمات التي 

ل منا�س منها من اأجل عبور ال�سحراء، ومنها تغذية الوافدين وعلف الدواب. وهكذا فبف�سل 

هذا التكافل اأي�سا بني املدينة والواحة، عرفت �سجلما�سة ذاك امل�سري املحتوم.
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 الطائفــة

ل�سجلمـا�ســة اليـهـوديــة 



مقربة لليهود يف �سجلما�سة.

تتموقع مقربة اليهود يف �سجلما�سة فوق ربوة حتتفظ بعدة اآثار �سمن منطقة لل�سناعة احلرفية خالل الع�رض الو�سيط. وت�سهر على 

�سيانة القبور اجلالية اليهودية للري�ساين املقيمة اليوم باإ�رضائيل.

فرن�سوا كزافيي فوفيل François-Xavier Fauvelle، البعثة املغربية الفرن�سية 2011
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اليهودية ل�صجلما�صة الطائفة 

Judith Olszowy-Schlanger جوديث اأول�سُويف- �سالجنر

الوجود   ،1070 �سنة  حوايل  يف  بقرطبة  موؤلفه  كتب  عندما  البكري،  الأندل�سي  اجلغرايف  ذكر 

اليهودي ب�سجلما�سة منذ تاأ�سي�س املدينة يف القرن الثامن للميالد )القرن الثاين الهجري(. غري 

اأننا ل نتوفر على ن�سو�س اأو �سهادات اأثرية عن هذا الوجود املُبِكر. لكن ابتداء من القرن العا�رش 

)التا�سع  القرن اخلام�س ع�رش للميالد  املدينة يف  اأفول  واإىل غاية  الهجري(  الرابع  )القرن  للميالد 

الهجري(، ظهرت �سجلما�سة يف عدة وثائق، باعتبارها مركزا للطائفة اليهودية امل�ستقرة ب�سكل 

جيد، وهي ُمو�رِشة ورا�سخة يف العلم على حد �سواء.

وردت اأقدم امل�سادر الوثائقية املتعلقة بيهود �سجلما�سة من جنيزة القاهرة. )واجلنيزة يف الديانة 

اليهودية هي املكان الذي تودَع فيه الكتب والوثائق التي مل تعد ُمتداولة(. وكْون هذه املكتوبات 

قد تت�سمن ا�سم الله، فذلك ي�سفي عليها طابعا قد�سيا ينع تدمريها الق�سدي. وتودع هذه 

»الُف�سالت« املُزاحمة، اإل اأنها مقد�سة، يف جنيزة تتحلَّل فيها بكيفية طبيعية. ووقع اكت�ساف 

للميالد  ع�رش  التا�سع  القرن  يف  قدية،  ووثائق  خمطوطات  من  املكّونة  الكبرية«،  »املقربة  هذه 

)القرن الثالث ع�رش الهجري( يف بيعة ابن عزرا يف الف�سطاط )القاهرة القدية(. اإن حوايل 350 

بالطوائف  املتعلقة  الرئي�سي ملعارفنا  اليوم امل�سدر  تتاألف منها تكوِّن  التي  ال�سذرات  األفا من 

و�سجلما�سة  الكبري،  املغرب  �سّيما منها  اأخرى،  اأماكن  ويف  الو�سيط ب�رش  الع�رش  اليهودية يف 

واملبادلت  لالت�سالت  نتيجة  هو  بالف�سطاط  �سجلما�سة  تخ�س  وثائق  ووجود  اخل�سو�س.  على 

اأ�سل اليهود  واإذا كان  التجارية والثقافية املُكثفة بني الطوائف اليهودية يف الع�رش الو�سيط. 

يف بالد الرببر يُ�سكل مو�سوع اأ�ساطري تعود به اإىل الع�سور القدية، فيبدو من املوؤكد باملقابل اأن 

اأ�سل العديد من يهود �سجلما�سة هو العراق، وهي املنطقة التي حافظوا معها على عالقات 

ُمَوثَّقة بكيفية جيدة، من القرن العا�رش اإىل القرن احلادي ع�رش للميالد )من القرن الرابع اإىل القرن 

ال�ساد�س الهجريني(. وقد ا�ستقر اليهود اأي�سا باإفريقية )تون�س احلالية(، ويف م�رش.



لئن كان البكري يُقدم يهود �سجلما�سة باعتبارهم بنائني ممتازين، فاإنهم كانوا يار�سون التجارة 

على وجه اخل�سو�س. وقد �ساركوا ب�سورة فعلية يف التجارة العابرة للم�سافات البعيدة، والتي 

اإنتاٍج فالحي  تافياللت تقوم ب�سمان  الرئي�سة. كانت واحة  اإحدى ملتقياتها  كانت �سجلما�سة 

ب�سهرة  تتمتع  ال�سوف،  ن�سيج  منها  خا�سة  املحلية،  التقليدية  ال�سناعة  كانت  كما  وافرٍ 

يرتبط  �سواء،  حد  على  امل�سلمني  والتجار  اليهود  �سجلما�سة  جتار  رفاهية  م�سدر  لكن  عاملية. 

على اخل�سو�س بوقع تلك املدينة يف ملتقى طرق القوافل الرابطة بني اإفريقيا جنوب ال�سحراء 

وال�ساحل املتو�سطي للمغرب الكبري، ومن هناك ب�سبه اجلزيرة الإيبريية وباملراكز احل�رشية الكربى 

اليمن  النائية، بل حتى يف  النهرين  وبالد ما بني  القريوان ومهدية، ويف م�رش  اإفريقية، مثل  يف 

والهند يف القرن الثاين ع�رش للميالد )القرن ال�ساد�س الهجري(.

قام يهود �سجلما�سة بتكوين �سبكات �رشاكات يف الأعمال مع التجار اليهود بدن اأخرى �سمال 

ا�سم  ويحملون  ال�سبكات  هذه  اإىل  ينتمون  اأع�ساء  عدة  وجود  القاهرة  جنيزة  وتُْثبت  اإفريقيا. 

»�سجلما�سي«، وهي الن�سبة اجلغرافية التي تُ�سري اإىل اأ�سولهم من الواحة املغربية. ويف حوايل 

بالف�سطاط،  جتاري  وكيل  من  برخيا،  بن  يو�سف  القريوان،  من  اأعمال  رجل  طلب   ،1015 �سنة 

يو�سف ابن عوقل، اأن يُ�ساعده على ت�سوية ق�سية اإرث ممتلكات تاجر غني ي�سمى يفراح البغدادي 

�سجلما�سة،  يهود  لدن  من  يفراح،  بوفاة  برخيا  بن  يو�سف  اإخبار  مت  فقد  ب�سجلما�سة.  املتوفى 

الذين طلبوا منه اأن يبلغ ذلك اإىل ورثته و�رشكائه يف الأعمال بالقريوان والف�سطاط، ثم اأن يُر�ِسل 

التلمودية، )حمكمة مكّونة من احلاخامات(، ب�ساأن ت�سفية تركة الهالك.  اإليهم قرار املحكمة 

وف�سالً عن املمتلكات التي كان يفراح يلكها ب�سجلما�سة، بلغ اإىل علمنا اأنه �سبق له اأن قام 

با�ستثمارات يف القريوان. وتُخربنا ر�سالة اأخرى، اْحتُفظ بها يف جنيزة القاهرة، ُمر�سلة من بغداد 

يف الن�سف الثاين من القرن الثاين ع�رشللميالد )القرن ال�ساد�س الهجري(، عن لقاء املُر�ِسل، تاجر 

من الف�سطاط، بتاجر من �سجلما�سة؛ ويطلب فيها من عائلته ب�رش، الرتحيب ب�سديقه اجلديد، 

الذي �سيمر عما قريب من الف�سطاط، يف طريقه اإىل املغرب.

القرنني  يف  اخلوارج  اإمارة  ع�رش  اإبان  يف  والزدهار  ال�سلم  من  فرتة  اأول  �سجلما�سة  يهود  عا�س 

ا�ستمرت  التوترات،  بع�س  رغم  بعد،  وفيما  الهجريني(.  والثالث  الثاين  )القرنني  والتا�سع  الثامن 
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لكن  هجرية(،  و366   296 )بني   977/69 و   909 �سنوات  بني  املدينة  على  الفاطميني  �سيطرة 

ع�رشاً  كانا  الهجريني(  وال�ساد�س  اخلام�س  )القرنني  للميالد  ع�رش  والثالث  ع�رش  الثاين  القرنني 

1146 �سنة  املوحدين يف  املدينة من طرف  فاحتالل  لال�سطهاد.  �سجلما�سة  يهود  فيه   تعر�س 

اإىل  منهم  الناجني  و�سول  ثم  والتقتيل،  ق�رشاً،  الإ�سالم  لعتناق  بهم  الدفع  هجرية(،   540(

اأبيه  اإىل  ر�سالة بعث بها  الف�سطاط، يف  اأحداث ي�سفها �ساموئيل هاكوهني من  م�رش، كلها 

ال�سجلما�سي الأ�سل يف �سنة 1148 )542 هجرية(، والذي كان اآنذاك يف �سفر اأعمال بَعَدن. ويف 

 باإيطاليا ثم 
ٌ
مرثاةٍ، عرب ال�ساعر الكبري، املُعلِق والعامل اأبراهام بن عزرا، وهو نف�سه اأندل�سي منفي

بفرن�سا؛ عن حزنه على م�سري الطوائف ب�سجلما�سة، ويف مدن اأخرى من املغرب الكبري والأندل�س. 

مع ذلك، وعلى الرغم من ا�سطهاد يهود �سجلما�سة، فقد وا�سلوا اأن�سطتهم القت�سادية؛ فيما 

وا�سل كتاب ال�ستب�سار الذي يعود ل�سنة 1191 )587 هجرية( نقد التجار اليهود ب�سجلما�سة 

ب�سبب ثروتهم و�سلطتهم.

يف القرنني الثاين ع�رش والثالث ع�رش للميالد )القرنني ال�ساد�س وال�سابع الهجريني( وجدت الطريق 

اأ�سبح  اإفريقيا جنوب ال�سحراء، منافذ جديدة يف اجتاه ال�سمال. عندئذ،  التجارية، القادمة من 

الذهب وري�س النُعام يُ�سَوقان نحو اأوروبا امل�سيحية، مرورا بجزر البليار ومملكتي اأراغون وجنوة. وبعد 

غزو مايوركا )اأكرب جزر البليار( يف �سنة 1229 من طرف جاك الأول، ملك اأراغون، �سجع هذا الأخري 

�سجلما�سة  لعائالت  مرور  جواز  بثابة  هي  خطية  ر�سالة  منح  بل  بها،  ال�ستقرار  على  اليهود 

املايوركيون  اليهود  به  ا�سطلع  الذي  الدور  اإن  وكطالونيا.  بايوركا  ال�ستقرار  اإىل  فيه  يدعوهم 

والكطالنيون يف هذه التجارة �سمال- جنوب، وكذا روابطهم ب�سجلما�سة هما اأمران موؤكدان 

مابا  وخريطة  الهجريني(.  والتا�سع  الثامن  )القرنني  للميالد  ع�رش  واخلام�س  الرابع  القرنني  يف 

اأبراهام كري�سكيز  الرائعة، التي و�سعها اخلرائطي اليهودي املايوركي  مونديك )خريطة العامل( 

يف �سنة 1375 حل�ساب ملك فرن�سا �سارل اخلام�س، توؤكد العالقات القائمة بني اجلزيرة واملدينة 

يوجد يف  اخلريطة،  تلك  وكان موقع �سجلما�سة، يف  لل�سحراء.  املغربية  الأطراف  الواقعة على 

اجلناح اجلنوبي لالأطل�س، وهي حماطة بجرى مياه باعتبارها نقطة انطالق القوافل املتجهة اإىل 

مدن »بالد الذهب« ُتْبُْكتُو و«مدينة مايل«.



كانت ال�سبكات التجارية اليهودية تعمل بتعاون وثيق مع ال�سبكات التجارية امل�سلمة، ومل تكن 

هذه وتلك تتوفر على نف�س المتداد ول على نف�س املوارد ول على نف�س املنافذ. علما اأن ت�سامن 

ال�سبكات اليهودية كان يقوم على الروابط العائلية. وهكذا، حُتدثنا وثائق اجلنيزة عن زواج �سحالن 

بن براهام، رئي�س طائفة اليهود »العراقيني« بالف�سطاط الذي متَّ يف �سنة 1037 )428 هجرية( 

الذي  دونا�س،  بن  فراح  زواج حاخام �سجلما�سة  اأي�سا عن  بابنة قا�سي �سجلما�سة. كما حتدثنا 

ب�سجلما�سة،  اليهودية  الطائفة  كانت  املدينة )حملية(.  تلك  بامراأة من  وتزوج  بالقد�س  ا�ستقر 

تتوفر على حمكمة حاخامية )بيت دين( وعلى مدر�سة حاخامية )بيت مدر�سة( يقوم بت�سيريهما 

اأي كبار  اأجالء كانوا على ات�سال فيما بينهم، عرب املرا�سلة، مع اجليونيم )مفرده جاوؤن(،  علماء 

ففي  وهكذا،  بالعراق.  التلمودية  املعاهد  كربيات  ت�سيري  على  ي�سهرون  الذين  اليهود  حاخامات 

بداية القرن احلادي ع�رش للميالد )القرن اخلام�س الهجري( بعث جاوؤن بغداد وا�سمه �رِشيرا تعليقا 

من  ن�سخة  اإعداد  منه  طالبا  بالقريوان،  احلاخامات  رئي�س  ني�سيم،  بن  يعقوب  اإىل  التلمود  على 

ذاك التعليق واإر�سالها اإىل »يعقوب بن عمران واإىل الهافارمي )الزمالء التلموديني(، العلماء الأعزاء 

من  اأ�رشة  كانت  دائماً،  الهجري(  اخلام�س  )القرن  للميالد  ع�رش  احلادي  القرن  ويف  ل�سجلما�سة«. 

�سجلما�سة على راأ�س املعهد التلمودي بالقد�س. ذلك اأن الرخاء القت�سادي كان فعالً م�سحوبا 

بازدهار فكري. فمنذ القرن العا�رش للميالد )القرن الرابع الهجري(، كانت �سجلما�سة ت�ستقطب 

درا�سة  األفها،  التي  الر�سالة  ت�سكل  الذي  ُقري�س،  بن  يهودا  اأمثال  من  وُكّتابا  تلموديني  علماء 

معجمية باللغة اليهودية - العربية باعتبارها مقارنة رائدة للغات العربية والأرامية والعربية.
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�سجلما�سة كما ر�سمت يف الأطل�ض الكاتالوين

تعود هذه اخلريطة املر�سومة على رق اإىل القرن XIVم )نهاية القرن VIII هـ( حيث تقع �سجلما�سة يف ال�سفح اجلنوبي لالأطل�ض ال�سغري وهي حماطة باملياه. 

تعد �سجلما�سة املحطة الأخرية قبل عبور ال�سحراء يف اجتاه بالد الذهب. اأما ال�سخ�سية املوجودة يف اأ�سفل ال�سورة فهو مو�سى �سلطان مايل.

املكتبة الوطنية لفرن�سا
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 تـاريخ الأبحـاث

ب�سجلما�سة الأركيولوجية 



Hyacinthe Dastugue en 1859-1861 .خريطة تافياللت ل�سانث دا�ستويغ

)Gallica.bnf.fr( املكتبة الوطنية لفرن�سا
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تاريخ الأبحاث الأركيولوجية ب�صجلما�صة

    François-Xavier Fauvelle العربي الرباطي وفران�سوا كزافيي فوفيل

منذ القرن الثامن ع�رش )القرن الثاين ع�رش الهجري( اأثارت اأنقا�س �سجلما�سة انتباه امل�ستك�سفني 

وامل�سافرين الأوروبيني. غري اأن ا�ستئناف الهتمام بدينة �سجلما�سة الغابرة مل يتم اإل يف القرن 

التا�سع ع�رش )القرن الثالث ع�رش الهجري(، مع و�سول اأوروبيني ي�سعون اإىل خو�س مغامرات، وذلك 

القرن  واملغامرين منذ مطلع  امل�ستك�سفني  وتوا�سل عمل  فرن�سا.  لدن  اجلزائر من  ا�ستعمار  اإثر 

ومهند�سون  اإتنولوجيون  اأجنزها  علمية  اأعمال  مع ظهور  الهجري(  ع�رش  الرابع  )القرن  الع�رشين 

 Hyacinthe Dastugue معماريون واأركيولوجيون. ومن بني هوؤلء امل�ستك�سفني يا�سينت دا�ستوك

بال�سبكة  املتعلقة  باملعلومات  الغنية  اخلريطة  تلك  لتافياللت.  كاملة  اأول خريطة  و�سع  الذي 

املائية وال�سبكة الطرقية. كما اأنها تقدم معلومات حول اإعادة بناء الق�سبة على عهد املوىل 

)املزداد   )1727 �سنة  بكنا�س  واملتوفى   1645 �سنة  حوايل  يف  ب�سجلما�سة  )املزداد  اإ�سماعيل 

املخيم  اأزريق،  اإبن  موقع  وحول  جهة؛  من  هجرية(   1139 �سنة  واملتوفى   1054 �سنة  حوايل  يف 

الع�سكري الذي يعود اإىل عهد املرينيني �سمال �سجلما�سة، من جهة اأخرى. وقد اأجمع م�سافرون 

بف�سل  وازدهارها  الواحة  ثراء  على   ،Jakob Schmidh �سميت  يعقوب  الأملاين  اأمثال  من  اآخرون 

مياه وادي زيز عندما يكون ف�سل ال�ستاء مُمطرا. وو�سف هذا امل�سافر اأي�سا البقايا الأركيولوجية 

للمدينة: اأ�سوار املدينة امل�سيدة بالرتاب، و�سومعة امل�سجد، وبقايا منازل ما تزال قائمة.



منطقة ق�سبة ال�سعديني والعلويني

هناك العديد من اآثار اجلدران التي مازالت قائمة يف الطرف ال�سمايل ال�رضقي من املوقع.

فران�سوا كزافيي فوفيل François-Xavier Fauvelle ، البعثة املغربية الفرن�سية
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اأجنز يف �سنوات 1940 )�سنوات 1360  Jean Margot؛ وهو جيولوجي فرن�سي  وقف جان مرغات 

�سجلما�سة  موقع   : هما  هامتني،  معاينتني  على  لتافياللت؛  هيدرو-جيولوجية  درا�سة  هجرية( 

يف القرون الو�سطى، والذي مل يكن بد من اإقامته فوق ربوة )�سطح اأحفوري للوادي( بني وادي 

زيز و�ساقية ال�رشفاء املُطلة على الوادي، من جهة؛ ووادي زيز الذي مت حتويل جمراه بوا�سطة قناة 

بني  اإمارة  دون �سك منذ ع�رش  وذلك من  لواحة �سجلما�سة،  احلايل  املوقع  اجتاه  ا�سطناعية يف 

اأخرى.  جهة  من  الهجريني(؛  والثالث  الثاين  )القرنني  للميالد  والتا�سع  الثامن  القرنني  يف  مدرار 

وهذه القناة، التي مازالت حتمل اليوم ا�سم »وادي«، هي املزودة الرئي�سة باملياه املخ�س�سة لإمداد 

املدينة ولري الواحة، بف�سل ال�سدود امل�سيدة على امتداد جمرى الوادي.

باأنقا�س  اهتماما  اأولوا  الذين  الأركيولوجيني  الباحثني  من   Henri Terrasse تريا�س  هرني  ويعد 

ي فيما بعد ب »املنطقة الأركيولوجية ل�سجلما�سة«؛  مدينة �سجلما�سة. فهو اإىل؛ حول ما �ُسمِّ

الفخار  العديد من قطع  واإىل  الأ�سوار،  اأطالل  واإىل  بالرتبة،  امل�سيدة  املُح�سنة  الأ�سوار  بقايا  اإىل 

منزل  باب  اإىل  اأي�سا  يُ�سري  الري�ساين،  ْق�رش  ويف  الأر�س.  على  واملبعرثة  اأخ�رش  بطالء  املك�سوة 

يت�سمن عنا�رش من الزخارف املعمارية التي يعود تاريخها اإىل الع�رش املريني يف القرنني الثالث 

ع�رش والرابع ع�رش للميالد )القرنني الثامن والتا�سع الهجريني(. اأما جني جاك مونيي، املتخ�س�س 

يف املغرب ال�سحراوي، فقد اهتم بالزخارف يف املعمار بتافياللت و�سجلما�سة، انطالقاً من درا�سة 

الْق�سور احلالية وزخارفها من الآجر، وَخلُ�س اإىل وجود تقارب بني الأ�سلوب امل�ستعمل يف تافياللت، 

وذاك امل�ستعمل يف اأفغان�ستان.



اإ�رشاف بوري�س دي  بداأت احلفريات الأركيولوجية بوقع �سجلما�سة يف �سنتي 1971 و1972 حتت 

بع�س  واأجنز  امل�رشية.  الآثار  يف  متخ�س�س  اإيطايل  عامل  وهو   ،Boris de Rachewiltz را�سفيلتز 

املوقع، حيث مت  الأركيولوجية« وحفريات ُمكثفة يف �سمال  »املنطقة  ال�سرب يف قطاع  عمليات 

اكت�ساف بنيات هيدرولوجية. وكانت نتائج هذه احلملة من احلفريات مهمة، اإذ ك�سفت عن وجود 

اأحوا�س  اأربعة  باملياه  تُزود  بينها  فيما  مت�سلة  قنوات  ومن  »�ساقيات«  من  مكّون  مائي  ُمرَّكب 

البعثة  وا�ستاأنفت  املياه.  لتخزين  كبري  و�سهريج  �سطحية  قنوات  اإىل  بالإ�سافة  �سغرية، 

وعرثت على جزء   ،2015 �سنة  القطاع يف  ذلك  الأركيولوجي يف  التنقيب  الفرن�سية  املغربية 

البنيات. تلك  كبري من 

مكثفة  بحفريات  ملكنا�س،  التاريخية  املباين  مفت�س  �سم�سي،  بن  حممد  قام   ،1974 �سنة  يف 

يُف�سي  بهو مكّوع  ذا  الأر�س منزلً  واأخرج من  بامل�سجد.  املحيطة  الأركيولوجية«  »املنطقة  يف 

بني  فيما  اأمريكي  مغربي  فريق  قام،  ثم  مياه.  وقنوات  بها  حميطة  وغرف  مركزية  �ساحة  اإىل 

ا�ستبار يف  اأربعون عملية  واأجريت  الأركيولوجية.  احلفريات  بعثات من  بخم�س   1996 اإىل   1988
جمموع »املنطقة الأركيولوجية« ويف القطاع امل�سمى »منطقة احلرف التقليدية«. ومكنت هذه 

ال�ستبارات، من توثيق طورين اأركيولوجيني، هما: طور قدمي، يتميز باأ�سوار واأ�س�س مبنية باحلجارة 

واأجزاء من اأر�سية ذات طالء، وطور متاأخر يتميز بارتفاعات اأ�سوار من الطابية اأو الرتاب املدكوك. 

ويف حتديد تلك الأطوار، كانت امل�ستويات الأركيولوجية التي تعود اإىل القرون الو�سطى حا�رشة فعال 

حتت الرتبة احلالية، وذلك على عمق يرتاوح بني مرت وثالثة اأمتار. وتتمّيز هذه امل�ستويات ببناء وباأثاث 

 من اخلزف يعود تاريخها اإىل ما بني القرنني التا�سع والثاين ع�رش للميالد )ما بني القرنني الثالث

وال�ساد�س الهجريني(.
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القطاع الرئي�سي للحفريات للبعثة العربية الفرن�سية

عرف هذا القطاع تعمرياً ب�رضياً خالل الع�رض الو�سيط تخللته فرتات من التخلي عنه.

.2014 البعثة املغربية الفرن�سية 



منذ �سنة 2012 ا�ستاأنف فريق مغربي- فرن�سي، حتت اإ�رشاف العربي الرباطي وفرن�سوا كزافيي 

بوقع  احلفريات   ،)CNRS العلمي  للبحث  الوطني  )املعهد   François-Xavier Fauvelle فوفيل 

بتوزيع  يتعلق  اأويل،  اأركيولوجي  ت�سميم  و�سع  من  الفريق  ذلك  اأعمال  ومكنت  �سجلما�سة. 

البقايا الأركيولوجية ل�سجلما�سة، ويبنّي الت�سميم اأن املوقع يتوفر على عدة جمموعات ح�رشية 

خمتلفة من حيث الزمن، وغري مرتبطة فيما بينها يف املكان.

�سجلما�سة حفريات 

.2014 البعثة املغربية الفرن�سية 
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اخلريطة الأثرية ملوقع �سجلما�سة

2018 Romain Mensan اإعداد : رومان مين�سان
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 اأ�ســوار

وُمدنهـا �سجلما�سة 



حائط من الطني مبوقع �سجلما�سة

كباقي اجلدران التي مازالت قائمة يف �سجلما�سة، فاإن هذا احلائط بني باللنب الطيني )الطابية(. ت�سري الثقوب املتتالية 

اأفقيا اإىل اأماكن و�سع خ�سب النخيل الذي كان ي�ستخدم لدعم قطع اخل�سب اجلانبية اأثناء البناء قبل طالئه لحقاً.
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اأ�صوار �صجلما�صة وُمدنها

،François-Xavier Fauvelle العربي الرباطي، فران�سوا كزافيي فوفيل 

Romain Mensan رومان من�سان

ل يكن للزائر، الذي يتجّول بوقع �سجلما�سة، اأن ل ياُلحظ وجود عدة بقايا جدران مازالت قائمة 

يف عدة قطاعات من املوقع. والعديد من تلك اجلدران هي، بحكم ُعلوها و�ُسمكها، اأ�سوار. وكل 

هذه البقايا مبنية بالرتاب ح�سب تقنية الطابية )هكذا ا�ستعملها ابن خلدون( التي نعرث عليها 

يف املعمار التقليدي املغربي باملناطق اجلنوبية من املغرب، من وادي درعة اإىل غاية وادي زيز. وقد 

اأفقية  خطوطاً  اجلدران  بقايا  على  ب�سهولة  جند  حيث  اجلدران،  على  ب�سمتها  الطابية  تركت 

لوحات خ�سبية متوازية. كما نالحظ  ت بني  رُ�سَّ التي  الرتبة  املتتالية من  الطبقات  مكّونة من 

على  �ساهدة  وهي  الأفقية،  اخلطوط  تلك  طول  على  منتظمة  بكيفية  متباعدة  ثُُقباً  اأي�ساً 

اأجل مو�سعة اللوحات اخل�سبية.  البناء، من  مو�سع قطع جذوع النخيل التي ا�ستُعملت خالل 

ويف العديد من احلالت، مازالت جذوع النخيل قائمة يف مو�سعها داخل اجلدران.

تتعر�س هذه اجلدران من الطابّية لتاآكل قوي. ويعرف �سكان مناطق املغرب التي مازالت تُ�ستعمل 

م�ستمرة  ترميمات  تفر�س  الطابية  من  البناءات  اأن  املعرفة  حق  اليوم،  حلد  التقنية  هذه  فيها 

الكيميائي،  تدهورها  بفعل  َفتُوتة  البناء  مواد  تغدو  قرنني،  اأو  قرناً  تدوم  فرتة  فبعد  الزمن.  عرب 

ال�سيء الذي ي�سعب معه الرتميم، وي�سبح من ال�رشوري اإعادة بنائه. هكذا، فاإن �سكان الْق�سور 

بتافياللت، قد اأعادوا بناء م�ساكنهم ب�سكل منتظم عرب القرون. وكل ْق�رش من ْق�سور الواحة، 

هو على هذا النحو حماط بتلك الأطالل القدية، على غرار ان�سالخ جلد الثعبان. وبعد اأن يتم 

هْجر الّطْبية، فاإنها تتاآكل ب�سكل مفاجئ قوي. والعديد من اجلدران البادية للعيان باملوقع، والتي 

تظهر على ال�سور ويعود تاريخها اإىل ب�سعة عقود، مل تعد موجودة اليوم. ويف كل �سنة تنهار 

اأجزاء جديدة من اجلدران وتُ�سبح رميما.



بقايا من ق�رض البحري ؛ غرب موقع �سجلما�سة.
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الذين الأركيولوجيني  على  املطروحة  الأ�سئلة  اأحد  اإنه  اجلدران؟  لهذه  تاريخ  حتديد  يكننا   كيف 

 ي�ستغلون باملوقع. ُيكن للحفريات اأحيانا اأن ت�سمح بالعثور على اأر�سية م�ساحبة لتلك اجلدران،

ُمعّقد الأ�سف،  مع  الأمر،  لكن  املا�سي.  من  اإىل ع�سور خمتلفة  تعود  بقايا  الأ�سوار هي   وهذه 

التي البناء  الأ�سوار مل تتم املحافظة عليها بكيفية جيدة، لأن مواد   ب�سجلما�سة، لكون هذه 

عيد ا�ستعمالها. غري اأنه من املمكن، حل�سن احلظ، حتديد
ُ
 كانت تك�سوها )البالطات اخلزفية( قد اأ

طريقة تطبيق  بف�سل  وذلك  اجلدران،  بداخل  مثبتة  اأحيانا  مازالت  التي  النخيل  جذوع   تاريخ 

 الكربون املُ�سع )الكربون 14(. وقد ا�ستطاع الفريق املغربي الفرن�سي الذي ي�ستغل ب�سجلما�سة،

 اأن يبداأ يف حتديد تاريخ خمتلف بقايا اجلدران املوجودة باملوقع، من خالل ا�ستعمال تلك الطريقة،

 وثمة اأربع قطاعات مهمة بالن�سبة اإىل الأركيولوجيني، من اأجل معرفة املوقع ويف اأفق تثمينه

الرتاثي اأي�ساً.

تتعلق ثالثة من هذه القطاعات بالأ�سوار. بادئ ذي بدء، نالحظ، غرب »املنطقة الأركيولوجية« من 

جهة وادي زيز، �سوراً مغطى جزئيا بكثيب رملي تكّون عرب قرون. ونتيجة ل�سفاء ذلك الرمل الذي 

جتلبه الرياح فقد مت ال�رشوع يف ا�ستغالله، منذ عدة �سنوات خلت، من لدن مقاولت الري�ساين 

التي ت�سنع اخلر�سانة لت�سييد بناءات ع�رشية. وا�ستغالل الرمل هذا، هو الذي ك�سف عن وجود 

�سور خَمفي حتت الرمال. غري اأن ذاك ال�ستغالل ت�سبب، مع الأ�سف، يف اأ�رشار يتعذر اإ�سالحها، 

كما اأنه دمر برجاً ُم�سندا اإىل ال�سور. وف�سال عن ذلك، اأدى تعر�س ذاك ال�سور للهواء الطلق اإىل 

اإعادة تن�سيط م�سل�سل التحات، الذي مت اإيقافه يف ال�سابق، نتيجة لطمر ال�سور. ونالحظ اليوم 

عالمات تدل على اله�سا�سة الكربى لتلك البقايا، وذلك ُم�رشٌ للغاية �سيما اأن ذاك ال�سور جزء 

من ْق�رش يعود تاريخه اإىل القرن العا�رش امليالدي.



�سور ق�رض يعود للقرن العا�رض ميالدي )القرن IV هـ(

يتكون هذا ال�سور من برج ممتلئ ا�ستخدم لدعمه. وقد ك�سف عنه اآليات حفر بع�ض املقاولت التي تقوم باأخذ الرمل 

املرتاكم اأ�سفل امل�ستوى الأعلى لهذه الآثار. ويالحظ يف ال�سورة اأثر الك�سط لتلك الآلت.

العربي الرباطي ،  البعثة املغربية الفرن�سية 2012.
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ينت�سب من »املنطقة الأركيولوجية«، �سمالً وجنوباً، �سوران. ففي ال�سمال يوجد �سور �سميك 

جدا، يبلغ علوه حوايل ع�رشة اأمتار، ويُحد املوقع على اأطراف �ساقية ال�رشفاء )ال�رُشفة(. ويت�سمن 

هذا ال�سور عدة اأبراج، وقد مت حتديد تاريخ ت�سييده يف القرنني الثاين والثالث ع�رش للميالد )القرنني 

ال�ساد�س وال�سابع الهجريني(، اأي اأنه يعود اإىل الع�رش املوحدي. ويف اجلنوب، يتكّون ال�سور من جدار 

مزدوج يعود تاريخه اإىل القرن الرابع ع�رش للميالد )القرن الثامن الهجري(، اأي اإىل الع�رش املريني. 

هذان ال�سوران غري مكتملني، حيث اإنهما ير�سمان فقط اأقوا�س دوائر؛ واإىل حد الآن، من امل�ستحيل 

هذين  اأن  املمكن  من  اأن  غري  باملدينة.  بها  يحيطان  كانا  التي  الكيفية  على  ميدانيا،  التعرُّف، 

املقطعني من ال�سور، يعودان لنف�س النطاق احل�رشي للمدينة التي تعود اىل القرون الو�سطى دون 

اأن نتوفر على ما يثبت ذلك. وعلى العك�س من ذلك، ينطوي هذان ال�سوران على اختالفات من 

حيث مظهرهما، ومن املحتمل اأنهما كانا ير�سمان حدود مدينتني خمتلفتني تعاقبتا يف الزمن، 

اأو لربا كانتا متعا�رشتني جزئيا. واإذا ما اأخذنا يف العتبار املدينتني والْق�رش الذي يعود تاريخه اإىل 

القرن العا�رش الهجري، فاإن ذلك يُعطينا ثالث جمموعات ح�رشية موجودة يف املوقع الأركيولوجي.



�سور من القرن الرابع ع�رض يف اجلهة اجلنوبية للموقع

يعود هذا ال�سور للع�رض املريني وهو يتكون من جدار مزدوج.

فران�سوا كزافيي فوفيل François-Xavier Fauvelle ، البعثة املغربية الفرن�سية 2014.
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لنوجه اأنظارنا الآن اإىل القطاع الرابع، وهو هذا الذي غالبا ما تت الإ�سارة اإليه باعتباره الْق�سبة، 

الواقع يف ال�سمال الغربي لـ »املنطقة الأركيولوجية«، والأقرب من و�سط مدينة الري�ساين. يف 

هذا القطاع، نالحظ وجود عدة اأنواع من الأ�سوار. وهي لي�ست فقط جمرد مقاطع من ال�سور، واإمنا 

هي اأي�سا جدران م�ستقيمة ذات ُعلو و�ُسمك واألوان خمتلفة. ونتيجة لذلك، كان من ال�رشوري 

مت  الدرا�سة  هذه  القطاع.  ذاك  املوجودة يف  اجلدران  تلك  اأنواع  ملختلف  ُمعمقة  بدرا�سة  القيام 

اأجل  من  التواريخ،  حتديد  بعمليات  اأي�سا  قام  الذي  الفرن�سي  املغربي  الفريق  لدن  من  اإجنازها 

ن�سبة انتماء تلك الأنواع اإىل ع�سور خمتلفة. وتبنّي اأن اأحد هذه الأنواع �سبيه بال�سور املوحدي 

املوجود �سمال املوقع، ويعود تاريخه اإىل نف�س الع�رش، بينما ينتمي نوع اآخر من اجلدران، خا�سة 

ال�سابع  القرن  ومنت�سف  ع�رش  اخلام�س  القرن  منت�سف  بني  ما  فرتة  اإىل  املدر�سة،  جدران  منها 

ع�رش للميالد )منت�سف القرن التا�سع ومنت�سف القرن احلادي ع�رش الهجريني(، وهو الأمر الذي 

الأ�سوار قريبة  تاريخ  الأخري، يعود  والعلوي. ويف  ال�سعدي  الع�رش  تاريخ هذه املجموعة يف  يُحدد 

الثاين  )القرن  امليالدي  الثامن ع�رش  القرن  اإىل  الأمر بجرد ترميمات،  اأو لربا تعلق  بالبناء،  العهد 

ع�رش الهجري(. ويتبنّي من هذه املعلومات، اأن هذا اجلزء من املوقع، كان مو�سوع عدة ا�ستغاللت 

متعاقبة، ويف كل مرة منها كانت تتم، على الأرجح، اإعادة ا�ستعمال اأو ترميم بنيات �سابقة.

قطاع امل�سجد واملدر�سة اللذان يعودان اإىل عهد الدولتني ال�سعدية والعلوية

Christian Darles كري�ستيان دارل



مقاطع لأنواع اللنب الطيني يف منطقة الق�سبة

ينتمي هذا اللنب الطيني اإىل ع�سور عدة مما يو�سي باأن هذا القطاع عرف مراحل تعمري متتالية مت خاللها اإعادة 

ا�ستخدام الآثار ال�سابقة.

  Romain Mensan رومان مين�سان

2018 البعثة املغربية الفرن�سية، 
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وبعبارة  التوايل بوقع �سجلما�سة.  اأن عدة ُمدن كانت موجودة على  الدرا�سة، هو  تربزه هذه  ما 

يف  تعاقبت  ح�رشية  اأقطاب  عدة  على  ل�سجلما�سة  الأركيولوجية«  »املنطقة  حافظت  اأخرى، 

جنزت من لدن الفريق 
ُ
الزمن، وقد تنقلت اأو تعاي�ست اأحياناً. وهذا الإح�سا�س توؤكده احلفريات التي اأ

املغربي الفرن�سي، وهو ما يُبنّي، دون لب�س، يف القطاع الذي تت به احلفريات، وجود عدة مراحل 

الطلق.  الهواء  الأطالل خاللها يف  بقيت  تام،  بينها مراحل هجر  فيما  تف�سل  ال�ستغالل،  من 

وقد تاآكلت تلك الأطالل يف عني املكان، وراكمت الرمال قبل اأن تُ�سبح الأر�س، من جديد، �ساحلة 

كانت  بالطابية  مبنية  كانت  املدينة  هذه  اأن  با  عاديا،  الأمر  األي�س  لكن،  عليها.  البناء  لإعادة 

خا�سعة لدورة من الولدة واملوت والولدة من جديد، وهي دورة فر�ستها مواد البناء املحلية؟
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 الهيـدرولـوجيـا،

�ساهدة على املدينة-الواحة



�سد اإيرارا جنوب �سجلما�سة

ي�ستخدم هذا ال�سد الغريب من ق�رض اإيرارا اليوم جلمع مياه في�سان واد زيز ل�ستخدامها يف �سقي املزروعات 

)منظراأخذ من ال�سافلة(.

فران�سوا كزافيي فوفيل François-Xavier Fauvelle ، البعثة املغربية الفرن�سية،2011.
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الهيدرولوجيا، �صاهدة على املدينة-الواحة

Thomas Soubira طوما�س �سوبريا

وغري�س  زيز  وادي  اأودية  على  الواقعة  النخل  ب�ساتني  من  متتابعة  تافياللت جمموعة  �سهل  تالأ 

القنوات،  من  ل�سبكة  املُزَودة  املياه  لتحويل  �سدود  اإقامة  بف�سل  الكبري.  الأطل�س  من  املنحدرين 

الفيالليني.  ال�سكان  املف�سل لدى  الوادين،  ملدة طويلة ال�ستعمال  ا�ستغالل مياه هذين  �سكل 

املياه  توزيع  فاإن  )الْق�سور(،  وجماعية  ب�سكنى مبعرثة، م�ستقلة  يتمّيزون  ال�سكان  هوؤلء  اأن  وبا 

ال�سطحية، كان عليه رفع حتديات تقنية، واأي�سا قانونية مرتتبة عن وجود اأرا�ٍس خا�سة بكل ْق�رش 

على حدة. كما اأن تلك التحديات، تتعلق بتزويد كل ْق�رش باملياه املخ�س�سة ل�ستعمالته املحددة. 

تدهور  التحديات  تلك  اإىل  ان�ساف  الهجري(،  ع�رش  الرابع  )القرن  امليالدي  الع�رشين  القرن  وخالل 

الظروف البيئية بتافياللت، وهو تدهور تخ�س عن زحف الكثبان الرملية، وت�رشيع م�سل�سل تراكم 

ومنذ  الوادين.  انخفا�س م�ستوى �سبيب  ال�سنوية، وكذا  املطرية  الت�ساقطات  وانخفا�س  الرمال، 

الو�سطى، نظاما  القرون  املياه ال�سطحية، الذي كان �سائدا منذ  تزامن توزيع  اأ�سبح  ذلك احلني، 

مهجوراً ومن دون فعالية، اإىل حد اأنه من املمكن و�سف تافياللت اليوم، باأنها »واحة من دون ماء«.



واد زيز اجلاف يف اأغلب الأحيان

توما�ض �سوبريا، البعثة املغربية الفرن�سية، 2014
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نظام  قبيل  من  اجلوفية؛  املياه  جلر  التقليدية  التقنيات  تعوي�س  تدريجيا  مت  الوقت،  نف�س  يف 

البكرات ذوات اجلر احليواين )اأْغرور( حيث ذهاب وجيئة الدواب على طول َحدور؛ بال�سخ املَُمْكنن. 

وهو اأقل كلفة واأكرث فعالية، كما انه ال�سائد حلد اليوم يف امل�سهد الفالحي. ويوجد بتافياللت 

نظام اآخر، هو نظام ال�رشاديب ل�رشف املياه )اخلطارات(. وح�سب معلوماتنا احلالية، فاإن اخلطارات 

طريق  يف  اأي�سا  هو  النظام  وهذا  الو�سطى.  القرون  نهاية  بعد  اإل  بتافياللت  جتريبها  يتم  مل 

الهْجر، نتيجة فقدان املهارات وانعدام اليد العاملة، بالرغم من اأن هذه التقنية ل تزال م�ستمرة 

يف القطاعات الواقعة على جنبات ال�سهل. وتوفر هذه الطريقة التقليدية، التي توؤمن يف نف�س 

فيتم  الْق�سور،  اأما  ُمنقطع.  وغري  متغرياً  للجماعة؛ �سبيباً  والفالحية  املنزلية  احلاجيات  الوقت 

تزويدها باملياه، منذ حوايل ثالثني �سنة، بوا�سطة ت�سييد �سقايات ماء عند مدخل الق�سور.



اآبار التهوية على خط خطارة ق�رض هارون

تق�سي الأروقة الباطنية للخطارة اإىل و�سط القرية حيث ت�ستعمل املياه من طرف الأ�رض قبل اأن توا�سل جريانها 

ت�ستعمل يف �سقي الب�ساتني.

توما�ض �سوبريا  Thomas Soubira ، البعثة املغربية الفرن�سية، 2014
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منفذ خطارة لتزويد ق�رض هارون باملاء

منفذ اخلطارة التي تغدي ق�رض هارون باملاء

توما�ض �سوبريا  Thomas Soubira ، البعثة املغربية الفرن�سية، 2013



منظر عام خلزان من اللنب الطيني )الطابية( الغنية باجلري يعود للع�سور الو�سطى

) A4 مت الك�سف عنه عن طريق احلفريات )قطاع

اأك�سيل دو�سي Axel Daussy ، البعثة املغربية الفرن�سية، 2015
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منذ القرن احلادي ع�رش امليالدي )القرن اخلام�س الهجري(، يتحدث البكري الأندل�سي عن �سجلما�سة 

الكطالين  الأطل�س  يت�سمنها  التي  ال�سورة  نف�س  وهي  باملياه.  املحاطة  املدن  اإحدى  باعتبارها 

ر جميع املوؤلفني العرب  الذائع ال�سيت، حيث نرى وادا ينق�سم اإىل فرعني يحيطان باملدينة. ويُذكِّ

هذه  مكنت  ولقد  زيز.  وادي  في�سانات  به  ت�سمح  الذي  الرّي  على  املعتِمدة  املزدهرة  بالفالحة 

الواحة  بازدهار  رهينا  كان  املدينة  ازدهار  اأن  نرى  لذى  بتافياللت.  ح�رشي  مركز  منو  من  الفالحة 

ذلك،  عن  وف�سال  هيدرولوجية.  باأ�سغال  القيام  اإىل  با�ستمرار  اأدى  الذي  ال�سيء  بها،  املحيطة 

كانت النخب احل�رشية ل�سجلما�سة، التجار منهم اأو املثقفون، تطالب من دون �سك بتوفري املياه 

باملدينة ب�سكل دائم، من اأجل ال�ستعمالت املنزلية، والعمومية، وال�سعائرية.

البنيات  من  العديد  وجود  لنا  يُك�سف  الأركيولوجيا،  علم  باأن  نالحظ  عندما  نُفاجاأ  ل  قد  اإذن، 

ولربا يعود  املدينة،  الأكرث ِقدما يف  امل�ستويات  اإىل  بالن�سبة  الهيدرولوجية. لكننا ل نعرث عليها 

ويعود  الع�رش.  ذاك  اإىل  تعود  التي  البقايا  القليل من  اإل على  الآن  نتوفر حلد  اإىل كوننا ل  ذلك 

تاريخ اأوىل الآثار املرتبطة باملاء باملوقع اإىل الفرتة املمتدة من القرن العا�رش اإىل القرن الثالث ع�رش 

امليالديني )القرنني الرابع- ال�سابع الهجريني(. ويتعلق الأمر بخزان مربع الزوايا م�سيد باجلري، يبلغ 

اأي�سا  ووقفنا   ،)4 )ال�سكل  ون�سف  وبعمق مرت  اأمتار،  ت�سعة  وعر�سه  اأمتار  طوله حوايل ع�رشة 

على وجود ف�سقية دائرية �سغرية كان يتم ملوؤه، على الأرجح، بكيفية يدوية، كما لحظنا وجود 

مراحي�س من اأجل �رشف املياه العادِمة )ال�سكل 6(.



) A7 حفرة عادمة وجهاز ال�رضف اخلا�ض بها )قطاع

توما�ض �سوبريا  Thomas Soubira ، البعثة املغربية الفرن�سية، 2014
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يبدو اأن القرن الثالث ع�رش امليالدي )القرن ال�سابع الهجري( تّيز بتغيري يف تدبري املياه العادِمة. 

ففي الوقت الذي كان فيه �سكان املدينة خالل القرون ال�سابقة يعطون الأولوية لنظام �رشف 

عة. ومن  اإحداث نظام للبالوعات ولأنابيب جُممِّ مبا�رش يف بئر للمراحي�س، فاإننا نالحظ حينئذ 

الأرجح اأن تلك الفرتة هي تلك التي مت فيها تق�سيم اخلزان الكبري من اأجل تكوين عدة خزانات 

اأنابيب م�سنوعة  اأكرث �سغرا. وهي خزانات مرتبطة بقنوات داخلة وخارجة مكونة من �سبكة 

ومن  )الن�سيد(  احلجر  من  قوالب  من  �ساند  هيكل  ب�سالبة يف  ميٍَّة  وحَمْ اخلزف  اأو  الفخار  من 

اجلري. وهذا التطور �ساهد على اإعادة النظر يف قواعد ال�سحة، وعلى رغبة متزايدة يف التح�رشُّ 

ال�سكان. لدى 



)A4 سبكة القنوات وهي تت�سمن اأنبوباً من اخلزف متت حمايته ب�سكل متني )قطاع�

توما�ض �سوبريا  Thomas Soubira ، البعثة املغربية الفرن�سية، 2014
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ت�سهد جميع البنيات الهيدرولوجية، التي نقف عليها يف احلفريات ب�سجلما�سة، على وجود نظام 

النوع من  انخفا�سا، وهذا  اأكرث  اإىل نقط  باملاء، مع �سيالن من نقطة مرتفعة  للتزويد  اجنذابي 

الأنظمة يقت�سي اإذن التقاط املياه يف عالية الوادي. ومل يتم بعد حتديد هذه النقطة للتقاط 

لكون �سكان �سجلما�سة يف  اأنف�سنا  تهنئة  اأنه علينا  الأركيولوجي. غري  البحث  لدن  املياه من 

القرون الو�سطى اأجنزوا مثل ذاك ال�ستثمار التقني يف هيدرولوجيا املدينة. ومن خالل اإنتاجهم 

الغزير لتجهيزات �سلبة، م�سنوعة من احلجارة واجلري، اأتاحوا اإمكانية حمافظة اأف�سل على هذه 

البقايا، وكذا على الأر�سيات من الرتبة، واجلدران من الطابية على حد �سواء.
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 تافياللت،

م�سهد معماري



بقايا معمارية يف بع�ض الواحات

كري�ستيان دارل Christian Darles، البعثة املغربية الفرن�سية
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تافياللت، م�صهد معماري

Christian Darles كر�ستيان دارل

با�سم  مرتبط  قدمي  تاريخ  هما  تاريخيتني،  بخا�سيتني  تافياللت  تتمّيز  ال�سحراء،  اأبواب  على 

العهد حيث  وتاريخ قريب  الو�سطى،  القرون  ال�سحراء يف  اإفريقيا جنوب  باب  �سجلما�سة وهي 

كانت مهد ال�ساللة العلوية احلاكمة باملغرب. وتُعرب هاتان اخلا�سيتان عن التوتر القائم بني مغرب 

املدن بال�سمال وال�سحراء، كما تف�رشان كون الواحة كانت نقطة ا�ستقرار بالن�سبة اإىل ال�سكان 

املقيمني والرحل من اأ�سول �ستى. وهذا ما يف�رش الدينامية الفالحية التي مكنت هذه املنطقة 

اإنتاج مواد غذائية ل�سكانها العديدين. وتُ�سكل تافياللت اأي�سا،  اخل�سبة خالل قرون، من تاأمني 

م�سهدا كان فيه التعمري والهند�سة املعمارية يواكبان تدبري املياه والرتبة بهارة.

تُلّح الكثري من ال�سهادات، منذ القرون الو�سطى، على الرثاء املعماري لهذا املكان التجاري. وقد 

كتب امل�سعودي، يف القرن العا�رش امليالدي )الرابع الهجري(، اأن املدينة تتوفر على حمج ي�ستغرق 

فيه امل�سي ن�سف يوم نظراً لطوله. وبعد م�سي قرن، يذكر البكري �سجلما�سة باعتبارها مدينة 

حماطة بالعديد من ال�سواحي. وكانت املدينة تتوفر على منازل عالية، وعلى مباٍن كربى وحدائق 

�ِسمة  وهي  للموقع،  املراكز  الطابع متعدد  اآنذاك على  الإدري�سي  اأكد  املوايل،  القرن  كثرية. ويف 

ك�سفتها الأركيولوجيا طبعاً. ي�سري ابن بطوطة يف الع�رش املريني اإىل وجود حقل وحديقة ومنزل 

بالن�سبة لكل فرد. ويف بداية القرن ال�ساد�س ع�رش امليالدي )القرن العا�رش الهجري(، ي�سف احل�سن 

الوزان )ليون الإفريقي(؛ عند اكت�سافه للمدينة التي تعود اإىل القرون الو�سطى �سجلما�سة، وهي 

اأطالل؛ واحة تبلغ قرابة مئتي )200( كيلومرت، تتد على طول جمرى وادي زيز، ت�سُكن فيها قبائل 

وال�سغرى على حد �سواء، خارج  الكربى منها  »350 من احل�سون  الأقل يف  وتقيم على  بربرية، 

القرى. وهذه احل�سون هي بدون �سك الق�سور. ويُلّح احل�سن الوزان على اإرادة ال�سكان يف البقاء 

متحدين ق�سد �سمان حريتهم.



نزاعات  اإما  وهي  متواترة.  بكيفية  الواحة،  تهز جمتمع  كانت  نزاعات  وجود  يفرت�س  الأمر  وهذا 

هذه  اأن  نفرت�س  يجعلنا  الذي  ال�سيء  اخلارج،  من  وافدين  اأعداء  �سد  اأو  القبائل،  بني  داخلية 

النزاعات املتواترة دفغت ال�سكان اإىل جتهيز اأنف�سهم بنظام دفاعي جد متطور، األ وهو الْق�رش، 

وهو منوذج اأدخلوا عليه التغيريات ال�رشورية لرفاهيتهم واأمنهم واإنتاجهم.

ل يزال امل�سهد اليوم يُعرب عن تلك ال�سرتاتيجية، ذلك اأن الهند�سة املعمارية للْق�سور هي هند�سة 

دفاعية بكل تاأكيد. فتح�سيناتها هي اأ�سوار مبنّية من اأجل التاأثري يف العدو، بقدر ما هي مبنّية 

و�رشيح ويل �سالح  ال�سكان وي�سم م�سجداً  ن، يجمع  واملدينة هي �سياٌج حُم�سّ الذات.  حلماية 

اأو �رشيف( يُقد�س على ال�سعيد املحلي، وبع�س ور�سات ال�سناعة التقليدية. ينفتح  )ُمت�سوف 

تُ�ستعمل  التي  ال�ساغرة  الف�ساءات  وبع�س  للتجمعات  داخلية  �ساحة  على  �سخم  وحيد  باب 

بتافياللت  للْق�رش  املعماري  النموذج  هو  ذلكم  لتجفيفها.  الزراعية  املحا�سيل  ن�رش  اأجل  من 

والذي يثله، على �سبيل املثال، ق�رشا الدار البي�ساء وتابوع�سامت، وهو من اأقدم الْق�سور. وهذه 

املجموعات احل�رشية، وهي مراكز �سغرى م�ستقلة، يتم بناوؤها بوا�سطة تقنيات بناء معروفة حق 

املعرفة اليوم:اإنها جدران من الطابية املو�سوعة فوق قاعدة من احلجارة ق�سد جتنُب �سعود امللح 

اإىل ال�سطح. يتعلق الأمر بهند�سة معمارية تقليدية خا�سة بهذه املنطقة من جنوب الأطل�س. 

وخالفا ملا توحي به بع�س اأعمال الفرتة ال�ستعمارية، فال �سيء ي�ستوجب علينا اأن نرى يف هذا 

املعمار تاأثريات �رشقية وافدة من جنوب �سبه اجلزيرة العربية اأو اأفغان�ستان.

اإن  حيث  كبري.  ب�سكل  املبنية  وللملكية  الأر�س  مللكية  القانوين  الو�سع  تطور  القرون،  مر  على 

بها عدة  َملَِكية حتيط  ْق�سور  الآخر  واأ�سبح بع�سها  ِمْلِكية خا�سة،  اإىل  الْق�سور حتولّت  بع�س 

اأ�سوار، وْق�سور رائعة، و�سكنى للجنود وامل�ستخدمني وحجرات خُم�س�سة للكنوز. وت�سهد ق�سور 

اآبار والفي�سة اأو اأي�سا اأولد عبد احلليم، على هذا النوع من التجمعات احل�رشية املحيطة بق�رش 

ملكي. وكانت تلك الق�سور املَلَكية، يف الغالب، خُم�س�سة ل�ستبعاد اأع�ساء مزعجني من الأ�رش 

احلاكمة. وتتوفر هذه الْق�سور غالبا على اأرا�س ُم�سورة متتالية خُم�س�سة لزرب املا�سية اأو القوافل. 

وركزت قرى اأخرى على منتوجاتها من ال�سناعة التقليدية، كما هي حال ْق�رش حممد الدقاق، اأو 

على زاويتها كما هو الأمر ب�سيدي املعطي و�سيدي بوزكري، اأو ق�رش اأ�رشغني على �سبيل املثال.
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وب�سبب نقل الْق�رش اإثر اإعادة بنائه، مل يعد التربك بالعديد من الأولياء ال�ساحلني املحليني يتم 

داخل الْق�رش، واإمنا خارجه، وذلك يف مزارات تتم �سيانتها اإىل هذا احلد اأو ذاك. وتلك هي حالة قبة 

عبد القادر املومن على �سفاف وادي غري�س اأو على مقربة اأكرب من الري�ساين، وحالة ال�رشيح الذي 

قيم لأخيه اجلياليل. وتبقى حالة مولي علي ال�رشيف حالة متفردة، لكون اإ�سعاعه كان اأو�سع 
ُ
اأ

من اإ�سعاع الآخرين بكثري.

ق�رض الدار البي�ساء

اأنايي�ض نيكول Anaïs Nicol ، البعثة املغربية الفرن�سية



اأحد الأ�رضحة وهو للويل عبد القادر املومن بجانب واد غري�ض غرب �سجلما�سة

فران�سوا كزافيي فوفيل François-Xavier Fauvelle ، البعثة املغربية الفرن�سية،2011.
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على  للحفاظ  للمال  احلاجة  عدم  يف�رش  الذي  ال�سيء  واأمان،  �سلم  يف  اليوم  تافياللت  تعي�س 

التح�سينات يف حالة جيدة. ومع ذلك، مت �سْون باب الْق�رش وهي حتافظ على ا�ستعمالها بثابة 

نقطة عبور اإجباري. وبالرغم من ا�سمحالل الدور الدفاعي لل�سور، فاإنه مل يفقد، مع ذلك، جميع 

رمزيا.  ال�سكان وخميالهم، وهو يجمعهم  ثقافة  له ح�سور يف  يزال  اإذ ل  الجتماعية،  وظائفه 

كما يُ�سكل اأي�سا رمزا للنفوذ والتفاخر. وهكذا، مت دوريا جتديد زخارف الباب وفقا للذوق ال�سائد.

الأطالل  اإذا كانت  لكن  ترابها.  نطاق  داخل  »تنتقل«  فاإنها  دوريا،  تتم  الْق�سور  بناء  اإعادة  اأن  با 

�ساهدة  باعتبارها  منت�سبة  اأحيانا  تبقى  الأبواب  فاإن  العام،  املنظر  من  حتما  تندثر  ال�سابقة 

على ديومة اجلماعة، التي ا�ستوطنت املكان منذ قرون خلت. وْق�رش املن�سورية، الواقع على بعد 

ب�سعة كيلومرتات �سمال الري�ساين، مثال يو�سح ذلك. هكذا، يكن حلد الآن معاينة عدة اأبواب 

يعود تاريخها اإىل الأحداث املتعاقبة التي عا�سها هذا الق�رش. وقد اأحب البع�س اأن يرى يف اأحد 

ذلك. فتلك  الأمر غري  اأن  تُبني  املعمارية،  الهند�سة  درا�سة  اأن  باَب �سجلما�سة، غري  الأبواب  هذه 

الأخرى  بقاياه  اندثرت  الذي  املن�سورية،  لْق�رش  القدية  اجللد«  »تغيريات  اأحد  اإىل  تنتمي  الأبواب 

)الأ�سوار وامل�ساكن( وعادت اإىل الرتاب. وتلك الأبواب، هي البقايا الأركيولوجية التي ُتَكن من اإعادة 

بناء خم�سة قرون من تاريخ ْق�رش املن�سورية. وكما هي احلال بالن�سبة اإىل تابوع�سامت واإرارا، فاإن 

حالة ق�رش املن�سورية تُبني اأن هذه اجلماعات كانت موجودة يف عهد �سجلما�سة.



لوحة مائية لباب ق�رض املن�سورية

كري�ستيان دارل Christian Darles، البعثة املغربية الفرن�سية



75 I        I     شجلمــا�شة، بـّوابــة اإفـريـقيــا تـراث م�شرتك ومـوقع تـاريخي مـهدد�

مقاطع ودرا�سات معمارية لباب املن�سورية
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 مناجم الف�سة : 

منظر وتراث منجميان



منجم الف�سة باإميتار 

اآبار منجمية قدمية جند يف هذا املنجم امل�سغل �سناعياً يف الوقت احلايل اآثار الأ�سغال املنجمية القدمية 

مثل هذه ال�سل�سلة من الآبار للولوج اإىل عروق املنجم

م�سطفى �سوحا�سو، البعثة املغربية الفرن�سية
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مناجم الف�صة : منظر وتراث منجميان

م�سطفى �سوحا�سو

اأن املعادن كانت ُمتداولة يف املغرب منذ قرون، خا�سة يف اجتاه مناطق  التاريخية،  الوثائق  تبنّي 

اإفريقيا جنوب ال�سحراء. كما اأنها تُ�سري اإىل وجود مناجم معدنية كانت ت�ستغل باملغرب. وعند 

قراءة م�سادر كل من )البكري، الوزاين، اليعقوبي(، يبدو لنا اأن املناجم كانت؛ يف القرنني التا�سع 

)القرن  امليالدي  القرن احلادي ع�رش  واإىل غاية  الهجريني(  والرابع  الثالث  )القرنني  والعا�رش للميالد 

اخلام�س الهجري(؛ ت�سطلع بدور هام يف احلياة القت�سادية للمغرب قبل جميئ املرابطني، كما 

كانت  الف�سة  اأن  البكري  ويُورد  الأمراء.  اإىل  بالن�سبة  مهمة  رابحة  ورقة  ت�سكل  كانت  اأنها 

تُ�ستخرج من جبل عوام باملغرب الأو�سط، وجبل عدانة بالأطل�س ال�سغري، وبتافياللت وبرتفعات 

�ساغرو، خا�سة باإمي�رش، وكذا بالأطل�س الكبري الغربي )بتازرارت(، واأن النحا�س كان يُ�ستخرج من 

الأطل�س ال�سغري )منطقة اإغلي( واملعادير. كانت هذه املواقع لإنتاج الف�سة تُوجد على املحاور 

الكربى للتجارة، وهي اأ�سل وجود املدن، التي مت و�سفها باعتبارها مراكز ح�رشية غنية ومزدهرة. 

وهكذا، فاإن منجم جبل عدانة يرتبط بدينة تامدولت الذائعة ال�سيت والواقعة بنطقة عكا. 

ويرتبط جبل عوام بح�سن اإغرم اأو�سار فوق اأرا�سي اآيت �سكوكو، ويف الأطل�س ال�سغري ال�رشقي 

ترتبط مدينتا تودغى، و�سجلما�سة بنجم اإي�رش وبناجم تافياللت.



اإىل  الثاين  القرن  )من  للميالد  ع�رش  اخلام�س  القرن  اإىل  الثامن  القرن  من  �سجلما�سة  �سكلت 

التا�سع الهجريني(، اإحدى احللقات القوية يف جتارة القوافل العابرة لل�سحراء، والتي تربط البحر 

اأخرى. وكانت  بامل�رشق، من جهة  الأق�سى  الكبري  واملغرب  بال�ساحل، من جهة،  الغربي  املتو�سط 

الذي  املحور  العابرة لل�سحراء، على طول  للتجارة  الرئي�سي  وامل�ستودع  الأبواب،  اأول  �سجلما�سة 

يُزود بالذهب والعبيد يف اجتاه ال�سمال، وباملعادن )خا�سة منها النحا�س( والأثواب يف اجتاه اجلنوب. 

وجعل هذا الن�ساط من �سجلما�سة مدينة غنية وا�سرتاتيجية تُ�سك نقودها اخلا�سة من الذهب 

ومن الف�سة. ولئن كان من املعروف اأن الذهب يُجلب من اإفريقيا الغربية، فاإن م�سدر الف�سة 

مل يجد له جوابا حلد اليوم. واحلال اأنه مت اأخريا اكت�ساف نفايات معدنية غري حديدية )ِحَمم(؛ تعود 

ف  اإىل القرن العا�رش امليالدي )القرن الرابع الهجري(؛ من لدن الفريق املغربي-الفرن�سي الذي يُ�رشْ

املغربية،  املناجم  ا�ستغالل  تاأكيد  من  الكت�ساف  هذا  ن  وُيكِّ �سجلما�سة.  بوقع  احلفريات  على 

املعروف �سابقاً بوا�سطة الن�سو�س، وعلى اخل�سو�س منجم الف�سة لإيي�رش ومناجم الر�سا�س 

بتافياللت. الف�سي 
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ال�سغري  لالأطل�س  ال�رشقي  ال�سمال-  اأق�سى  يف  بتافياللت  القوافل،  مدينة  �سجلما�سة،  تقع 

لقيام  مالءمة  الأكرث  واملعدنية  اجليولوجية  ال�سياقات  اإحدى  املنطقة  هذه  وتك�سف  ال�رشقي. 

40 كيلومرت( ل�سجلما�سة  البيئة املبا�رشة )عرب �سعاع يقل عن  اإن  �سناعة منجمية. وبالفعل، 

للر�سا�س  بالن�سبة  قريب  عهد  غاية  اإىل  امل�ُستغلة  املعدنية  العروق  من  �سبكة  على  حتتوي 

والف�سة، وهي تُ�ستغل حاليا فيما يخ�س معدن الربتني )�ُسلفات الباريوم الطبيعي(. وبجنوب 

ويتعلق  القدية،  العربية  الن�سو�س  ذكرتهما  كبريتان،  معدنيتان  طبقتان  توجد  �سجلما�سة، 

برتفعات  الواقعة  والذهب(  )الف�سة  املعادن  املعدنية متعددة  بالطبقة  الأول  املقام  الأمر يف 

ا�ستغالل قدية. وجند يف  اآثار  تَك�سف عن  والتي  بومعدن،  80 كيلومرتا من  بعد  اأوغنات، على 

املقام الثاين، على بعد اأقل من 200 كيلومرت غربا برتفعات �ساغرو، الطبقة املعدنية الف�سية 

لإيي�رش والتي تعود الأ�سغال بها اإىل مرحلة القرون الو�سطى )ح�سب امل�سادر املكتوبة(. وهي 

الأر�س.  القريبة من �سطح  امل�ستويات  تُ�ستَغل يف  معروفة بكونها حتتوي على ف�سة معدنية 

تاأثري  اخللفية ل�سجلما�سة، كان لها ول�سك  لالأرا�سي  املنجمية  املوارد  الكربى، من  الرثوة  وهذه 

على القت�ساد املحلي، بل لربا على �سعيد اأو�سع بكثري، وذلك خالل الع�سور الو�سطى.



ما زلنا نالحظ باإمي�رش، اأ�سغال منجمية بادية للعيان، �سواء على �سطح الأر�س اأو يف عمقها. 

ويتعلق الأمر بفتحات تتبع بدقة العرق املعدين املَُمْنجم وذلك بهاج�س القت�ساد يف ا�ستخراج 

باأعمدة من مرتين  الأرا�سي ه�سة،  الأماكن، حيث  العقيمة. كما مت الحتفاظ يف بع�س  املواد 

ال�سافلة  املعدين، خ�سو�سا يف  العرق  وبالتايل �سْون  اجلدران،  واجهات  لتدعيم  اأمتار  ثالثة  اإىل 

70 و80 مرتاً. ويف تلك الأعماق لربا كانت تدفقات  حيث و�سل الأقدمون اإىل عمق يرتاوح بني 

الآبار  من  جمموعة  وجود  اأن  غري  املعدن.  طبقة  على  الق�ساء  اإىل  يوؤدي  قد  مما  مهمة،  املياه، 

املت�سلة فيما بينها عند قاعدتها بَخّطارة كانت تُ�ستعمل، على الأرجح، ل�رشف املياه، يُبنّي اأن 

الأقدمني كانوا ي�سيطرون على عدو املنجم هذا. وحول هذه املناجم القدية، نعرث على ت�سكيلة 

من الأدوات )اأرحي ثابتة ومتحركة وهاون اأو م�سحق حمفورة يف ال�سخور ال�سلبة، ا�ستُعملت 

لطحن املعدن. نالحظ وجود دنان، ت�سمى حمليا »َمْرِميطا«. ولقد بنّي اأخذ عينات من قعر هذه 

الدنان، قام به املُ�ستِغل، اأن مقادير الف�سة جد عالية، مقارنة مع املقادير املُ�سَجلة يف طبقة 

اأجل تكثيف املعدن. وقام  الدنان، قد ا�ستُعملت من  اأن تلك  اإىل  املعدن، وهو الأمر الذي ي�سري 

املعدن  باإخ�ساب  اخلا�س  الدنان،  هذه  اأحد  يف  بحفريات  املغربي-الفرن�سي،  الفريق  اأركيولوجيو 

كما اأن حتديد تاريخ الفحم بوا�سطة الكربون 14، ك�سف عن عمر اأقدم بكثري مما كان معروفا 

حلد الآن، وهو القرنان الثاين والأول قبل امليالد )القرنني الثامن وال�سابع قبل الهجرة(.
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اإميتار: مقطع اأثري خلزان تخ�سيب املعادن اخلامة

رومان مين�سان Romain Mensan ، البعثة املغربية الفرن�سية



منجم بومعيز: عرق »الربتغاليني« 

مت ت�سليمه للربتغاليني من لدن الفولكلور املحلي. وتعود الأ�سغال املنجمية القدمية يف املوقع اإىل فرتة تاأ�سي�ض �سجلما�سة

م�سطفى �سوحا�سو، البعثة املغربية الفرن�سية
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اإن البيئة املنجمية غنية، على بعد اأقل من 40 كيلومرتاً جنوَب وجنوب �رشق �سجلما�سة، بالعديد 

العرتو�س، بومعيز(، وهي ُمكّونة  تاداوت،  الف�سي )مفي�س،  الر�سا�س  املعدنية من  الطبقات  من 

ا�ستخراج  اأجل  من  الأخرية  الآونة  يف  امل�ستغلة  املواقع،  هذه  جمموع  ويبنّي  ممعدنة.  عروق  من 

الر�سا�س والربتني، وجود بقايا ا�ستغالل قدمي. واأغلب هذه املواقع مت ا�ستغاللها جمددا، مع الأ�سف، 

يف الع�رش احلديث، وهو الأمر الذي يوؤدي اإىل تدمري الأ�سغال القدية. لكن يبدو اأن موقع بومعيز 

يُ�سكل ا�ستثناًء. ففي ذاك املكان املُ�سمى »الأ�سغال الربتغالية«، توجد ُم�ْستغلة منجمية، قابعة 

على علو 780 مرتا، جنت من ا�ستئناف ال�ستغالل الع�رشي، تك�سف عن وجود عنا�رش خمتلفة، 

املعدن(،  ومعاجلة  التفتيت  املنجم،  )ا�ستغالل  العمليات  من  ل�سل�سلة  منوذجية،  بكيفية  قدية 

الن�ساط  ذاك  ِقدم   ،14 بالكربون  التاأريخ  ويوؤكد  وقبور.  تطابق م�ساكَن  اأنها  يبدو  بقايا  وكذلك 

اأي يف  الهجريني(،  والثاين  الأول  )القرنني  للميالد  والثامن  ال�سابع  القرنني  يوافق  الذي  املنجمي، 

ذلك، ك�سف م�ستوى قدمي  وموازاة مع  تاأ�سي�س مدينة �سجلما�سة.  الذي مت فيه  نف�سه  الوقت 

ل�سجلما�سة، �سابق عن القرن العا�رش امليالدي )القرن الرابع الهجري(، عن وجود اأر�سية من اجلري، 

وهو  الر�سا�س،  املنجزة على نظري  اجليوكيماوية،  الدرا�سات  اأن  واحلال  الف�سة.  حتتوي على خبث 

عن�رش كيميائي، ُتّكن من حتديد اأ�سل املعادن، كما اأنها تُبنّي اأن تلك النفايات الفليزية قد وردت 

من مناجم اجلوار املبا�رش ل�سجلما�سة )ْمفي�س، تاداوت، العرتو�س، بوْمعيز(.

�سجلما�سة؛ امل�سهورة بكونها »مدينة الذهب«، والتي كان ذهب بالد ال�سودان يعرب منها؛ كانت 

اأْح�سن  وقد  املعدن،  بطبقات  غنية  خلفية  اأرا�س  على  تتوفر  كانت  اإذ  الف�سة،  مدينة  اأي�سا 

اإتقانهم للتحكم يف املعدن ومن ا�ستخراجه باملنطقة،  �سكانها ال�ستفادة من معارفهم ومن 

وتثمينه بعني املكان.
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 �سك النقود

ب�سجلما�سة



الدينار امل�سمى »ال�ساكريية« �رضب يف �سجلما�سة حوايل �سنة 940م

حممد احل�رضي

امل�سدر : متحف البطحاء بفا�ض
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�صك النقود ب�صجلما�صة

حممد احل�رشي

الدور خالل  تلك  اأن�سط  ب�سجلما�سة من  ال�سك  دار  الإ�سالمي، كانت  بالغرب  النقود  تاريخ  يف 

القرون الأوىل من انت�سار الإ�سالم باملغرب. فالو�سعية ال�سرتاتيجية ملدينة �سجلما�سة الواقعة 

دون  من  �سجعت  ال�سحراء،  جنوب  اإفريقيا  مع  القوافل  لتجارة  الرئي�سية  الطرق  اإحدى  على 

على  تعاقبت  التي  احلاكمة،  ال�ساللت  اأغلب  ظل  يف  العملة  ل�رشب  امل�ستمر  الن�ساط  �سك 

الذهب من  ا�سترياد  )من خالل  الذهب  للمدينة يف جتارة  الن�سيطة  فامل�ساركة  باملغرب.  احلكم 

بالد ال�سودان(، جعلت من ذلك املعدن، يف بع�س الع�سور، املعدن الوحيد الذي يتم حتويله اإىل 

نقود يف دار �سكتها.

ويعود  ب�سجلما�سة.  النقدية  الإ�سدارات  اأول  هي  الذهب(،  من  )نقود  الدنانري  كانت  وبالفعل، 

تاريخها اإىل ع�رش اإمارة بني مدرار، وهم موؤ�س�سو املدينة. لكن، اإذا اأ�س�س بنو مدرار املدينة منذ 

اإل  احلاكمة  ال�ساللة  ت�سلنا من هذه  فلم  الهجري(،  الثاين  )القرن  امليالدي  الثامن  القرن  بداية 

ب�سعة دنانري، يعود تاريخها اإىل القرن العا�رش امليالدي )القرن الرابع الهجري(. وبع�س هذه النقود 

حتمل ا�سم اخلليفة الفاطمي، بينما حتمل اأخرى ا�سم اأمريهم ال�سهري حممد بن الفتح، ويعود 

940 ميالدية )الع�رشية الرابعة من القرن الرابع الهجري(؛ وهي معروفة حتت  تاريخها اإىل �سنة 

ا�سم ال�ساكرية، ن�سبة اإىل لقب اخلليفة ال�ساكر بالله، الذي كان يحمله هذا الأمري، واملنقو�س 

على بع�س من دنانريه. وبعد نهاية اإمارة ال�ساكر بالله، �ستخ�سع �سجلما�سة من جديد ل�سلطة 

الفاطميني، و�ستوا�سل اإ�سدار النقود با�سمهم.

 978 �سنة  يف  ب�سجلما�سة  املدراريني  حلكم  حداً  و�سعوا  الذين  خزرون،  بني  فرتة  يخ�س  فيما 

ميالدية )367 هجرية(، و�سلتنا اأول جمموعة من الدنانري والدراهم ال�سادرة ب�سجلما�سة با�سم 

اخلالفة  نهاية  بعد  ثانيا،  ِعلم  نحن على  ثم  امل�ستعني(.  و�سليمان  الثاين  )ه�سام  قرطبة  اأمويي 

للخزرونيني  امل�ستقلة  الإمارة  عن  �سادرة  الف�سة(  من  )نقود  الدراهم  من  بجموعة  الأموية، 

)خا�سة با�سم اأمريهم الأخري م�سعود بن وانودين(.



دينار مرابطي ب�سجلما�سة با�سم علي بن يو�سف بن تا�سفني �سنة 1110-1111م )504 هـ(

جمعية امل�سكوكات الأمريكية، نيويورك
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بل  الذهب.  من  للنقود  الكربى  ال�سك  دور  اإحدى  �سجلما�سة  كانت  املرابطني،  حكم  ظل  يف 

الوحيدة  ال�رشب  دار  يبدو  ما  على  وكانت  املرابطني،  با�سم  نقودا  اأ�سدرت  �رشٍب  دارِ  اأول  هي 

الن�سيطة خالل ثالثة عقود حتت حكم اأول اأمري لهم، اأبو بكر بن عمر. وعلى الرغم من تعدد دور 

والأندل�س على حد �سواء(، فقد  املغرب  تا�سفني، )يف  بن  يو�سف  ابتداء من حكم  النقود  �رشب 

حافظت �سجلما�سة على ن�ساط �رشب النقود بكيفية منتظمة وم�ستمرة اإىل غاية نهاية حكم 

لالإ�سدارات  وا�سحا  تقهقراً  باملقابل  نالحظ  احلكم،  �سدة  اإىل  املوحدين  و�سول  وبعد  املرابطني. 

النقدية ب�سجلما�سة. كما نالحظ على وجه اخل�سو�س حتت حكم اخلليفة املوحدي ما قبل الأخري 

)املُرت�سى(، بع�س عمليات �سك الدنانري ب�سجلما�سة.



دينارمريني �رضب با�سم ال�سلطان اأبو عنان فار�ض )بدون تاريخ(

متحف التاريخ واحل�سارات، الرباط
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عادت دار ال�سك اإىل ن�ساط مكثف بعد تويل املرينيني احلكم باملغرب، وكان هذا الن�ساط املكثف 

يف عهد ال�سلطان اأبي احل�سن وولده اأبو عنان )�سكل 3( ولن يتوقف اإل بخراب املدينة وهجرها 

دنانري  وهي  الدنانري،  من  خا�سة  مهمة،  اإ�سدارات  فيها  ن�سجل  حيث  املريني  احلكم  ونهاية 

الكثيف يف ظل حكم  الن�ساط  هذا  يتوقف  ولن  املرابطية.  الفرتة  ال�سادرة يف  بتلك  �سبيهة 

متوا�سعة  بوترية  لكن  النقود،  ب�سك  املتعلق  ن�ساطها  �سجلما�سة  ا�ستاأنفت  اإذ  ال�سعديني، 

جدا، مقارنة مع فرتات الإ�سدارات الكربى يف ع�رش املرابطني واملرينيني.
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 مدينـة ميتـة، 

حــّيــة ذاكــرات 



مقربة امل�سلمني بالري�ساين على اأطراف املوقع الأثري

ت�سهم املقابر يف اإ�سفاء القدا�سة على املواقع ومن ثم فاإنها ت�سهم يف منع تدمري الآثار املوجودة يف باطن الأر�ض.

رومان مين�سان Romain Mensan  ، البعثة املغربية الفرن�سية



97 I        I     شجلمــا�شة، بـّوابــة اإفـريـقيــا تـراث م�شرتك ومـوقع تـاريخي مـهدد�

مدينة ميتة، ذاكرات حّية

Clémentine Guston كلمنتني غوترون

»اأو�سكت �سجلما�سة على الزوال

 ال ن�سمع اإال كلمات

 وثمة اأ�سكال تنزوي يف الرمال«

)جيم�س �ساكري(

فهو  الأركيولوجيا.  عامل  اإىل  بالن�سبة  توثيق  م�سدر  اأول  وهي  ال�ساعر،  اإلهام  م�سادر  الأطالل 

درا�سة  ويُوؤوِّلها. هدفه  تاريخها  ويُحدد  ير�سمها، ي�سورها،  يدر�سها، يالحظها، ي�سفها، يحفرها، 

اأجل ا�ستعادة واقع م�سى، واقع �سابق عن الأطالل. ومع ذلك، ت�ستمر الأطالل يف  الأطالل من 

الوجود يف املنظر العام، وتب�سم املجال الرتابي، وتكون لها دللت بالن�سبة اإىل �سكانها. ولذلك، 

فمن املهم الهتمام اأي�سا بحياة الأطالل، منذ املا�سي اإىل يومنا هذا.

يعود تاريخ اأول اإ�سارة اإىل �سجلما�سة، وهي اأطالل، اإىل بداية القرن ال�ساد�س ع�رش امليالدي )القرن 

وجود  اإىل  اأي�سا  الأخري  هذا  وي�سري  الإفريقي(.  )ليون  الوزان  احل�سن  بقلم  وهي  الهجري(،  العا�رش 

ْق�سور حتيط باملدينة املنتمية لفرتة الع�سور الو�سطى، وهي عندئذ يف مرحلة ال�سمحالل. واإذا 

ال�ستغالل  اإعادة  اأطوارا من عمليات  �سهد  قد  اليوم،  احلالية  الأركيولوجية  املنطقة  قلب  كان 

الهجريني(،  ع�رش  والثالث  العا�رش  القرنني  بني  )ما  للميالد  ع�رش  والثالث  العا�رش  القرنني  بني  ما 

فاإن اأطالل املدينة القدية د�سنت مع ذلك، طورا تيز بهجر هذا القطاع من الواحة. وبالفعل، 

)تبلغ  بيداء �سغرية  يكت�سي مظهر  تافياللت،  نخيل  ب�ستان  بداخل  القدية،  املدينة  موقع  فاإن 

اأطالل  وكيلومرت واحد طولً(. ملاذا حدث هذا »الت�سُحر« لقطاع  حوايل ثالثة كيلومرتات عر�ساً 

القرون الو�سطى هل هو �ساهد على احرتام �سكان الْق�سور لهذه الأطالل اجلليلة؟ ذلك، مع اأنه 

ل وجود لأي �سياج يُحد املنطقة التي لي�ست حمرو�سة، ول تتم حتى الإ�سارة اإليها بالن�سبة اإىل 

ال�سياح. هل يعني هذا ال�سمت ن�سيانا؟ بالفعل، يظهر موقع �سجلما�سة كاأنه اأر�س خالء ُيِكن 

اأن نعرث فيها على جمموعات من الأطالل، وعلى كومات من الأزبال، وحفر هائلة مت حفرها من 

اأجل ا�ستخراج الرمل امل�ستعمل يف ت�سييد بنايات ع�رشية. هل ينبغي ذلك اإذن احلديث عن نزع 

القد�سية عن هذه الأطالل؟



ا�ستعمال املوقع الأثري كمحطة لنفايات عمومية

رومان مين�سان Romain Mensan  ، البعثة املغربية الفرن�سية
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الحرتام ونزع الطابع القد�سي، الن�سيان والذاكرة : تُوحي 

تبدو  وفعال  نف�سه.  الآن  بكل هذا يف  �سجلما�سة  اأطالل 

»اأر�س  كاأنها  ل�سجلما�سة  الأركيولوجية«  »املنطقة 

املعايري  تَرّكز كل ما هو غريب عن احلياة وعن  خالء«، فيه 

الجتماعية، كل ما يُت اإىل نظام املوت، الهام�س واملَُدنَّ�س. 

هكذا جند باملوقع عدة مقابر للم�سلمني، ومقربة لليهود، 

كما جند به اأي�سا م�سلخا عموميا. ويكن للمت�رشدين اإيجاد 

للتعاطي  النا�س  ياأتي  منها  وبالقرب  الأطالل،  يف  ملجاأ 

لالأن�سطة املمنوعة. واأطالل �سجلما�سة م�سهورة بكونها 

اآهلة بكائنات تنتمي اإىل عامل مواز، عامل اجلن. وبالن�سبة 

م�سكون  مكان  بثابة  يعترب  املوقع  فاإن  اجلوار،  �سكان  اإىل 

اإنهم  حيث  ممار�ساتهم  تكييف  مت  لذلك،  وتبعا  بالأرواح، 

الأ�سوار،  اأطالل  يلم�سون  ول  ليالً،  باملوقع  املرور  يتجنبون 

وي�سعون حجرة �سغرية فوق كومة �سبق بناوؤها )اإيغوت(، 

ابتهال  مع  احلرجة،  املنطقة  اإىل  الدخول  عند   وذلك 

احلماية الإلهية.

من املتواتر اأن الأماكن التي يفرت�س اأنها م�سكونة بالأرواح 

البع�س  قوى  وكاأن  بال�ساحلني،  م�سكونة  اأي�سا  تكون 

ت�ستدعي بَرَكة الآخرين. وتلك هي حال �سجلما�سة، التي 



�رضيح الأقوا�ض ي�ستند لبقايا �سور يعود للقرن الرابع ع�رض امليالدي

لقد اختفت الأ�سوار، غري اأننا نفرت�ض باأن وجود هذا الويل ال�سالح �ساهم يف اإ�سفاء القدا�سة على هذا املكان 

ال�سيء الذي يف�رض بقاء اجلزء من ال�سور املوجود بجانبه.

كلمنتني غوترون Clémentine Gutron، البعثة املغربية الفرن�سية
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حتيط بوقعها عدة اأ�رشحة. بكيفية لفتة للنظر، حالت هذه الأماكن املقد�سة، كما هو اأي�سا 

اأو قلب الرتبة  اأحد يتجراأ على تدمري الأطالل  التدمري منذ قرون، فال  �ساأن املقابر، دون عمليات 

بحماية  قاموا  ال�ساحلني  هوؤلء  اإن  القول  ويكن  جالل.  الأكرث  منهم  وخا�سة  الأموات،  بجوار 

مقربة  على  خ�سو�سا  ذلك،  ونالحظ  اليوم.  غاية  اإىل  ال�ستمرار  من  ومكنوها  الأطالل،  بع�س 

من �رشيح حممد الأقو�س وهو م�سند على مقطع من �سور يعود اإىل القرن الرابع ع�رش امليالدي. 

واحلال اأن هذا ال�سور لي�س م�سونا بالفعل اإل اإىل حدود ذاك ال�رشيح. وقد اندثر ذاك ال�سور بكل 

الأماكن الأخرى.

بالفرن�سية  ال�سم  ترجمة  ويكن  العامرة«،  »املدينة  بـ  تافياللت،  يف  �سجلما�سة،   ت�سمى 

ب »املدينة املزدهرة« )la ville prospère(. ويحتفظ ال�سكان بذكرى غام�سة عن مدينة القرون 

الو�سطى، فاأولئك الذين يعرفون بع�س احلكايات، ي�سورونها بو�سفها مدينة كانت »�سا�سعة« 

ويتعار�س  املدينة.  تلك  اأ�س�س  من  ول حتى  متى  ول  نعرف ل كيف  ل  لكننا  و»قوية«،  و»غنية« 

انعدام رواية عن تاأ�سي�س �سجلما�سة، مع وفرة الروايات الرامية اإىل تف�سري تدمريها. ويف قلب هذه 

احلكايات نقف على �سخ�سية �سهرية ذات �سلة بجميع الأطالل املوجودة باملغرب، وتلك املوجودة 

بالغرب اجلزائري : اإنه ال�سلطان الأكحل. ذلك اأن الإله قد انتقم من هذا العاهل املتعجرف واملوؤمن 

اإىل  اإذن مدينة ُمدن�سة يف التمثالت املحلية. وبالن�سبة  باإبادة مملكته. ف�سجلما�سة هي  الفاجر 

ال�سكان احلاليني للري�ساين وللْق�سور املجاورة، فاإن قدماء ال�سجلما�سيني ل يُعتربون بثابة اأجداد 

لهم. فاإح�سا�س كل فرد بالنتماء، يُ�ستَمد من تاريخ ق�رشه ولي�س من تاريخ �سجلما�سة، التي يتم 

اإدراكها باعتبارها تبعث على النفور.

املدينة.  اإزاء  املواقف  ازدواجية  يُف�رِش  ما  وذاك هو  ذاكرة �سجلما�سة،  تلك هي  وُمدنَ�سة،  جميدة 

مواقف متعار�سة، تُ�سكل اأي�سا جزًء من تراث املكان.
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 �سجلما�سة، 

موقع يف خطر
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�صجلما�صة، موقع يف خطر

    François-Xavier Fauvelle العربي الرباطي وفران�سوا كزافيي فوفيل

البعثة  تقوم  �سنة  كل  ويف  ب�سجلما�سة.  اأركيولوجية  حفريات  بانتظام  تتم  قرن،  ن�سف  منذ 

درجت �سجلما�سة، منذ 
ُ
املغربية-الفرن�سية، منذ ع�رش �سنوات، بحفريات تدوم عدة اأ�سابيع. وقد اأ

تكت�سيها  التي  بالأهمية  العرتاف،  هذا  اأن  غري  املغربي.  الوطني  الرتاث  2017، يف لئحة  �سنة 

الأركيولوجيني املغاربة والأجانب وكذا من طرف امل�سوؤولني املغاربة  مدينة �سجلما�سة من لدن 

ال�ستعجايل  والطابع  املوقع،  بفائدة  واإح�سا�س  وعي  بعد  عنه  يتولد  مل  والرتاث،  الثقافة  عن 

حلمايته، وكذا التعريف به ب�سكل اأف�سل لدى املغاربة وال�سياح الأجانب، وا�ستثماره اأي�سا.

ل تُعزى هذه الو�سعية ل�سبب وحيد، اإذ ل يكننا اتهام ل مبالة املجتمع الفياليل، الذي يٌ�سارك 

التي  املفتوحة  الأبواب  اأيام  جناح  ذلك  على  ي�سهد  )كما  بالنتائج  ويهتم  العلمية  احلفريات  يف 

تنظم يف كل �سنة(؛ كما ل يكن كذلك اأن نلقي بالالئمة على عمليات الإف�ساد املرتكبة عمداً 

اأو من دون عمد من طرف ال�سكان اأو املقاولت املحلية والذين يجهلون، يف اأغلب الأحيان، القيمة 

التاريخية للموقع. وف�سال عن ذلك، ل يكننا اتهام امل�سوؤولني ال�سيا�سيني على خمتلف امل�ستويات، 

التي  التناق�سات  اأنهم يواجهون  اإىل املحلي؛ وهم يف الغالب يهتمون باملوقع، غري  من الوطني 

تفر�سها �رشورة التنمية القت�سادية. ول ي�سعنا اأي�سا اأن نتهم الباحثني الذين يبذلون ق�سارى 

معرفة  اإىل  املتطلع  الأجنبي  اأو  املغربي  اجلمهور  اتهام  ول  باملوقع؛  التعريف  اأجل  من  جهودهم 

املزيد عن املوقع، غري اأنه حُمبٌط األّ جند اأي معلومة متوفرة عن املوقع.



ل�سجلما�سة اآثار 

اأنايي�ض نيكول Anaïs Nicol ، البعثة املغربية الفرن�سية
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يكن بالأحرى اتهام هوؤلء واأولئك يف نف�س الوقت. واليوم، يجب على هذه امل�سوؤولية اجلماعية 

املوقع  حماية  يف  يتمثل  اأركيولوجي  ا�ستعجال  ثالثي:  ا�ستعجال  بوجود  الوعي  على  حتث  اأن 

من  الوقائية،  الأركيولوجيا  على  تعتمد  تدابري  واتخاذ  ت�رشيعات  وو�سع  وحرا�س،  �سياج  بوا�سطة 

اأجل احليلولة دون ا�ستمرار التدمري، وبالتايل زوال الآثار املدرارية والفاطمية واملرابطية واملوحدية 

اأجل  من  البحث  و�سائل  من  الرفع  يف  يتمثل  تراثي،  ا�ستعجال  والعلوية.  وال�سعدية  واملرينية 

توثيق الآثار التي ما زالت قائمة، وكذا تلك التي تك�سف عنها احلفريات، من اأجل حمايتها من 

الإن�سان، وذلك قبل  يت�سبب فيه  الذي  التخريب  التقلبات اجلوية، عندما يكون ذلك ممكنا، ومن 

وتي�سري  �سياحيني حمليني،  ُمر�سدين  تكوين  يتمثل يف  ا�ستثماري  ا�ستعجال  واأخرياً  الأوان.  فوات 

الولوج اإىل املوقع بالن�سبة للزوار املغاربة والأجانب، الذين يرغبون يف التعرف عليه، وكذا ت�سجيل 

موقع �سجلما�سة يف امل�سارات ال�سياحية، من اأجل امل�ساهمة يف التنمية القت�سادية للري�ساين 

وتافياللت واملنطقة ككل. تلكم هي اإذن م�سوؤولية جماعية. فاإذا كانت �سجلما�سة قد جاءتنا 

و�سمال  املغرب  بني  مرتابط  تاريخ  هو  تاريخها  وكل  امل�ستقبل.  اإىل  تنتمي  فاإنها  املا�سي  من 

اإفريقيا، وب�سكل اأو�سع العامل الإ�سالمي واإفريقيا جنوب ال�سحراء والعامل املتو�سطي، وهو تاريخ 

يروي لنا اأن �سجلما�سة تنتمي اإىل كل اآفاق العامل.
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