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اإن العمل الذي نقدم عليه اليوم، ال يرمي فقط 

تـج�شيد  باالأحرى  اإنه  ؛  تاريخنا  ا�شتقراء  اإىل 

الت�شامن  مغرب  م�شتقبل  بامل�شتقبل،  اإمياننا  لقوة 

والتالحم، مغرب االإرادة واجلد، مغرب الف�شيلة 

القوي  اجلميع،  مغرب  والر�شانة،  والطماأنينة 

قدما  امل�شي  يزيدها  ال  التي  الوطنية،  بوحدته 

يجعل  مغرب  ؛  ر�شوخا  اإال  اجلهوية  �شيا�شة  يف 

كل جهة من جهاته جمااًل خ�شبًا، يتيح لكل 

اإطار  يف  واالزدهار،  والنمو  التفتح  طاقاتها 

ممار�شة دميقراطية مواطنة.

مقتطـف من ن�س اخلطـاب الذي وجهــه جــاللة املـلـك 

حممد ال�شاد�س مبنا�شبة تاأ�شي�س املعهد امللكي للثقافة االأمازيغية

اأجدير/ خنيفرة 2001/10/17
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تقدمي
تقــدمي

يف  املغرب  جهات  م�ساهمة  تتوج  التي  ال�سل�سلة  هذه  اإ�سدار  ياأتي 

املغرب على  فيه  يثابر  قرنا يف حياة مملكة يف وقت   12 االحتفال ب 

املغرب  غنى  اأن  �سك  وال  متقدمة.  جهوية  ل�سيا�سة  قوية  دفعة  اإعطاء 

التي �ساهمت جميعها  التاريخي ينبني على غنى تراث جهاته  وعمقه 

اإحدى  التاريخ  قافلة  �سكلت  ولقد  املغربية.  الدولة  قواعد  اإر�ساء  يف 

الهامة يف تخليد »12 قرنا يف حياة مملكة« ومنا�سبة الإبراز  املحطات 

املتنوع  الثقايف  الزخم  يعك�سها  كما  املغربية  واحل�سارة  الرتاث  مظاهر 

جلهات اململكة، ومكنت املواطن املغربي من الوعي بهذا الر�سيد الثقايف 

الذي ميثل اإحدى مميزات احل�سارة املغربية.

االإنتاج  م�سل�سل  وتطوير  احلدث،  لهذا  ا�ستمرارية  اإعطاء  اأجل  ومن 

�سنة   1200 انطالقته »جمعية ذكرى  اأعطت  الذي  والرتاثي  التاريخي 

وتراث  بتاريخ  تعنى  التي  ال�سل�سلة  هذه  اإ�سدار  ياأتي  فا�س«،  لتاأ�سي�س 

املواطنني  متكني  بهدف  بال�سور  مدعمة  اأنيقة  حلة  يف  املغرب  جهات 

الثقافية  اخل�سو�سيات  على  التعرف  من  ال�سباب،  وخا�سة  املغاربة، 

واحل�سارية لكل جهة من جهات املغرب.

ومن دواعي الفخر واالعتزاز اأن نرى زمرة من املوؤرخني واملخت�سني 

متنوعة  علمية  ومعاهد  جلامعات  املنتمني  واالآثار  الرتاث  حقل  يف 

اجللية،  العلمية  القيمة  ذي  العمل  هذا  الإجناز  بحما�س  يتـجندون 

تو�سيع  ويف  املغربية  اخلزانة  اإغناء  يف  �سك،  دون  �سي�ساهم،  الذي 

امل�رشف  الفريق  اأ�سكر  واإذ  املغربية.  اجلهات  خمتلف  برتاث  املعرفة 

وبع�س  اأجزائها  كتابة  يف  �ساهموا  الذين  املوؤلفني  وكل  ال�سل�سلة  على 

رغبته  يلبي  ما  العدد  الكرمي يف هذا  القارئ  يجد  اأن  اأرجو  ف�سولها. 

يف املعرفة.

الكتاين  �سعد 

لتاأ�سي�س مدينة فا�س  1200 �سنة  ال�سامي لذكرى  املندوب 
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�سل�سلة تاريخ وتراث جهات املغرب

جمعية ذكرى 1200 �سنة لتاأ�سي�س مدينة فا�س

كل احلقوق حمفوظة

 

الإدارة والإ�رشاف

 اأحمد �رشاج

مراجعة

املن�سوري عثمان 

عكا�سة برحاب

التن�سيق التقني

 مرمي امزوري

املوؤلفون 

عكا�سة برحاب

حممد لغرايب 
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الوطني الرتاب  ال�رشقية �سمن خريطة  اجلهة  موقع 

اجلهة

ال�رشقية

ط
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ــــ
ملــ
ا

ي
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نــ
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مقدمةمقدمة

البحر  جمال حدودي منفتح على 

جهات  من  غريها  عن  متفّردة  بخ�سو�سيات  ال�رشقية  اجلهة  متتاز 

التق�سيم  وليدة  وهي   ،1997 �سنة  منذ  املً�ستحدثة  املغربية  اململكة 

التنمية  خدمة  بهدف  اجلهوية  ال�سيا�سة  اإطار  يف  اجلديد  االإداري 

من  ميتد  الذي  املغرب،  �رشق  �سمال  جمالها  وي�سمل  امل�ستدامة، 

اإىل  النا�سور(  اإقليم  �رشق الريف مبحاذاة البحر االأبي�س املتو�سط ) 

اجلزائر  مع  احلدود  ال�رشقي مبحاذاة خط  اجلنوب  فكيكـ يف  واحة 

ُمنتهاها  االأو�سط  جمراه  يف  ملوية  واد  ل 
ّ
ي�سكـ بينما  فكيكـ(،  )اإقليم 

الغرب. من جهة 

طويل  اتـجاه  يف  ميتد  �سخما  ًم�سلعا  �سكال  اجلهة  هذه  تاأخذ 

متثل  مربع،  كلم   82820 قدرها  ومب�ساحة  كلم   400 من  اأكرث  على 

عدد  ويقّدر  الوطني.  الرتاب  م�ساحة  جمموع  من  املائة  يف   12
اإداريا  ال�رشقية  اجلهة  وتتكّون  ن�سمة.  مليون   1.8 بحوايل  �سكانها 

بركان  واأقاليم  اأجناد،   - وجدة  عمالة  ت�سم  التي  وجدة  والية  من 

ملوية واد 
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وجمموعة  والناظور،  فكيك  اإقليمْي  وكذا  وجرادة،  وتاوريرت 

وواحد  مراكز،  واأربعة  بلدية  وع�رشين  وخم�س  واحدة  ح�رشية 

قروية. جماعة  وت�سعني 

 : هي  كربى  وحدات  ثالث  من  ال�رشقية  اجلهة  ت�ساري�س  تت�سكل 

هذه  واأهم  اجلبلية،  واملجاالت  العليا  واله�ساب  ال�سفلى  ملوية  �سهول 

التي  يزنا�سن  بني  وجبال  ال�رشقي  الريف  جبال  �سل�سلة  املجاالت 

التكوين اجليولوجي للوحدات  تقع �رشق وادي ملوية، ويغلب على 

يتدّرج  ال�سمال،  يف  معتدل  متو�سطي  مبناخ  وتتميز  الكل�س.  طابع 

اإىل مناخ �سبه �سحراوي يف اجلنوب. وتُ�ساير الت�ساري�س تدّرج املناخ، 

العليا  اله�ساب  ال�سمال، ثم تليها  ال�سهول اخل�سبة يف  اأهم  حيث متتّد 

يف  العليا  النجود  وتنت�سب  اجلبلية،  الكتل  بع�س  تتخللها  التي 

يك�سف  ما  وهذا  فكيكـ،  واحة  عند  تنتهي  حيث  ال�رشقي،  اجلنوب 

ال�رشقية.  للجهة  الطبيعية  املكّونات  كل  بني  والتكامل  التنوع  عن 

ما  اإىل  املرتفعة  املناطق  لتحول  واملناخ  الرتبة  عوامل  ت�سافرت  وقد 

اأو  الأنَكاد  ال�سمالية  احلوا�سي  يف  �سواء  للمياه  طبيعيا  خزانا  ي�سبه 

اجلنوبية. حوا�سيه 

الذي  الب�رشي  الن�سيج  م�ستوى  على  اأي�سا  التنوع  هذا  ون�سادف 

اأ�سول  ذات  واأخرى  اأمازيغية  اأ�سول  ذات  جمموعات  من  يرتكب 

يجمع  الذي  االقت�سادي  امل�ستوى  على  فيربز  التكامل  اأما  عربية، 

اإىل  �سناعي،  ن�ساط  من  بها  يرتبط  وما  الع�رشية  الفالحة  بني 

والزنك  )الر�سا�س  املعادن  بع�س  بوفرة  ّما  اإ مرتبطة  �سناعات  جانب 

)ت�سنيع  املُ�سنعة  �سبه  املواد  بع�س  ا�سترياد  ب�سهولة  اأو  والنحا�س( 

حدودية،  منطقة  ال�رشقية  اجلهة  اأن  ومبا  النا�سور(.  قرب  احلديد 

لالأنظار،  الفتة  ظاهرة  واأ�سبح  التهريب،  ن�ساط  فيها  ازدهر  فقد 

اأن ظاهرة  كما  التا�سع ع�رش،  القرن  اإىل  وهي ظاهرة متتد جذورها 

متّيز  التي  البارزة  ال�ّسمة  هي  تظل  االأوربية  البلدان  اإىل  الهجرة 

ثم  وفرن�سا  واأملانيا  وبلجيكا  هولندة  نحو  خا�سة  ال�رشقية،  اجلهة 

االأخرية. ال�سنوات  يف  اإ�سبانيا  نحو 

ال�رشقية للجهة  الطبيعية  املوارد  خريطة 
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الطبيعي الرتاث 

اجلــهــــة ال�شـــرقـيـة
اجلــهــــة ال�شـــرقـيـة
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الرتاث الطبيعي

متتاز اجلهة برثواتها الطبيعية املتعددة، فعلى م�ستوى النبات ت�ستهر 

ب�سجرها املتنوع، وخا�سة �سجر اخلّروب، الذي يُعّد رمزا للمنطقة، وهو 

�سجر دائم اخل�رشة، كان اإىل وقت قريب يزّين �سوارع مدينة وجدة، وهو 

ثمر �سديد اخل�رشة قبل ن�سجه، ذو مذاق حلو، مييل عند الن�سج اإىل 

اأموا�س. ويحتل  اأن�سال  ال�سواد، وهو على �سكل  اإىل  البّني ومنه  اللون 

اللون  برتقايل  بّري  ثمر  وهو  املرتفعات،  من  وا�سعا  حّيزا  �سا�ْسًنو  �سجر 

اإىل احلمرة، لذيذ وحلو املذاق، يبلغ حجم ثماره حجم حبات  مييل 

العنب اأو اأكرث بقليل، وين�سج مع حلول اخلريف، كما هو احلال بالن�سبة 

للخروب. اأما فاكهة املناطق اجلافة فتنح�رش يف البندق، و�سدرة كري، 

ل�سجر  االأ�سفر  الزهر  هو  واإيَوْجدي  وجدة،  زهرة  عليها  يطلق  التي 

ال�سدر، وملدينة وجدة اأ�سماء عديدة، منها مدينة ال�سدرة لكرثة هذا 

اجليد،  ومترها  بنخيلها  ت�ستهر  املنطقة  واحات  اأن  بجوارها.كما  النبات 

  .
َ
يكـ

َ
وخا�سة النوع امل�سمى اأزيزا الذي ت�ستهر به واحة فَكـ

تتوفر اجلهة ال�رشقية على عدد هام من املواقع الطبيعية ال�ساحلية 

النقي،  املتميزة مبناظرها اخلالبة وهوائها  ال�ساحرة  واجلبلية والغابوية 

اأن منيز من بينها : ومغاراتها االأثرية وعيونها الطبيعية. وميكن 

ال�سواطئ : تتوفر اجلهة ال�رشقية على �رشيط �ساحلي ميتد �سماال 

اإىل ما يزيد على 190 كلم، من ال�رشق اإىل الغرب، وتتخلله جمموعة 

كبرية من ال�سواطئ اجلميلة املتميزة برمالها وو�سطها الطبيعي ال�ساحر، 

واإمكانياتها ال�سياحية املتنوعة، والتي متتد من ال�سعيدية اإىل تازغني.

اجلهة  �سواطئ  ال�سعيدية  �ساطئ  يت�سّدر   : ال�سعيدية  �ساطئ   •
ال�رشقية من حيث االأهمية، اعتمادا على موقع املدينة اال�سرتاتيجي، 

وقربها من مطارْي وجدة والنا�سور الدولينْي، وما يتوفر عليه حميطها 

من ماآثر تاريخية وطبيعية اأك�سبت املجال قيمة اإ�سافية. حيث �سارت 

املدينة قطبا �سياحيا عامليا، ا�ستقطب ا�ستثمارات �سخمة، وواكب ذلك 

الواعد،  الزرقاء  اجلوهرة  طموح  مع  تتالءم  كبرية  تهيئة  اأ�سغال  اإجناُز 

وهو اال�سم الذي ا�ستهرت به املدينة، و�سار فعال ا�سما على م�سّمى.

اخلروب �سجرة 

ال�سعيدية �ساطئ 

التي  احليوانات  بع�س  املا�سي  يف  تُوؤوي  ال�رشقية  اجلهة  كانت 

تاأقلمت مع طبيعتها وظروفها املناخية، والتي انقر�ست اأو كادت، ومل 

اأنكاد.  م�ستوطنا لفح�س  الذي كان  النعام،  اال�سم، ومنها  اإال  منها  يبق 

اإال  وكانت قبائل املنطقة يف فرتة غري بعيدة تخرج ل�سيد الغزالن، 

مثل  امل�ستاأن�سة  احليوانات  �سوى  تبق  ومل  انقر�ست  احليوانات  هذه  اأن 

فائقة. التي حتظى مبكانة كبرية وعناية  اخليول 

• راأ�س املاء : وهو موقع غري بعيد عن ال�سعيدية من جهة الغرب 
ت�ستقطب  �سياحية  قرية  ي�سكل  �سار  حيث  ملوية،  واد  م�سّب  قرب 

مر�سى  ت�سييد  بعد  اال�ستثمارات، خ�سو�سا  من  مزيدا  �سنة  بعد  �سنة 

كبدانة  راأ�س  اأو  املاء  راأ�س  �ساطئ  وميتد  بال�سيد،  خا�س  بها  �سغري 

وتنفرد  ال�رشق،  من جهة  ملوية  واد  م�سب  اإىل  االأهايل  ي�سميه  كما 

اجلعفرية(،  )اجلزر  كبدانة  املطل على جزر  املاء مبوقعها  راأ�س  قرية 
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ع�رش،  التا�سع  القرن  منت�سف  يف  اإ�سبانيا  احتلتها  جزر  ثالث  وهي 

تداخل  من  خ�سو�سيتها  ت�ستمد  جمالية  املوقع  على  اأ�سفى  مما 

حيث  ملوية،  نهر  وم�سب  واجلبل  ال�ساطئ  بني  تـجمع  جماالت  ثالث 

املاء مبطاعمها  راأ�س  ا�ستهرت  وقد  املهاجرة.  للطيور  توجد حممية 

املحلية. االأ�سماك  طهي  املتخ�س�سة يف 

ال�سغري(  البحر  )اأو  مارت�سيكا  بحرية  تتوفر   : مارت�سيكا  بحرية   •
حيث  والطبيعية،  البيئية  الناحية  من  االأهمية  من  كبري  قدر  على 

من  عددا  حتوي  اأنها  كما  املهاجرة،  الطيور  من  اأنواع  عدة  توؤوي 

ثالثة  حوايل  منها  وي�ستفيد  النادرة،  البحرية  واالأع�ساب  الطحالب 

وقرية  اأن�سار  وبني  النا�سور  مدينة  بني  موزعني  تقليدي  �سياد  اآالف 

وبني  بينها  وتف�سل  ال�رشقي.  بالريف  النا�سور  اإقليم  يف  اأركمان 

على  يطلق  الذي  اال�سم  نف�س  وهو  بوقانا،  جزيرة  املتو�سط  البحر 

املتو�سط. بالبحر  ي�سلها  الذي  البحري  املمر 

والكهوف املغارات 

على  �ساعد  مما  املنطقة،  ت�ساري�س  على  الكل�سي  التكوين  يغلب 

جانب  اإىل  التاريخ،  قبل  ما  اإىل  تكوينها  يف  تعود  مبغارات  اإثرائها 

عيون تكاد تكون دائمة اجلريان يف ال�سمال كما يف اجلنوب.

املنطقة  بها  تزخر  التي  التاريخية  املعامل  اأهم  من  املغارات  تعترب 

ال�رشقية، و�سنفت من قبل الباحثني االأركيولوجيني الدوليني كمواقع 

علمية،  قيمة  ذات  معطيات  على  احتوائها  بحكم  كبرية  اأهمية  ذات 

ف اإن�سان تافوغالت القدمي بع�سا من اأدواته. وقد عرث العلماء 
ّ
حيث خلـ

على جملة من خملفات هذا االإن�سان القدمي ب�سواحي مدينة وجدة، 

يف  وتعود  املويلح،  ومغارات  تندرارة،  ومنطقة  يزنا�سن  بني  وجبال 

اأغلبها اإىل الع�رش احلجري، ومن اأهم هذه االأدوات حجارة من �سوان 

واأن�سال واأ�سنة ومكا�سط واأقرا�س من الكوارتزيت، وقد ذاع �سيت بع�س 

بجبال  واجلمل  احلمام  مغارتاْ  واأهمها  الدويل،  امل�ستوى  على  املغارات 

بني يزنا�سن داخل غابات تافوغالت، ومغارة اخلنك بتندرارة.

ذات  وهي  منعرجات  عرب  اإليها  الو�سول  يتم   : احلمام  مغارة   •
�سقفها  يك�سو  حيث  الداخل،  فيها  تعمق  كلما  ي�سيق  مت�سع  مدخل 

العلماء يف  وقد عرث  الرماد.  ي�سبه  ما  اأر�سيتها  وينت�رش على  �سواد، 

اأدوات من �سوان نُحتت بدقة واأدوات من العظام.  طبقاتها على 

مارت�سيكا بحرية 

الناظور( )اإقليم  املاء  راأ�س  مر�سى 

بتافوغالت احلمام  مغارة 
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مدخل  ذات  زكزل  واد  م�ستوى  من  قريبة  وهي   : مغارة اجلمل   •
يف  االت�ساع  �سديدة  وهي  وا�سع، 

ب�سدة  �سقفها  يتميز  الداخل، 

االرتفاع، بينما تتميز اأر�سيتها بعمق 

�سحيق، وهي �سبيهة يف لقياتها مبا 

وجد مبغارة احلمام.

اجلمل مغارة 

تندرارة، وقد ُعرث  تقع جنوب وجدة مبنطقة   : • مغارة اخلنك 
بات�ساع مدخلها  القرن الع�رشين، وتتميز  الن�سف االأول من  عليها يف 

واأ�سلحة ورماد.  التي هي عبارة عن عظام حليوانات  لقياتها  وغنى 

�سيدي يحي،  ال�رشقية لعني  احلافة  يقع على   : احلوريات  • غار 
م�ستطيل  وهو  اأمتار،  واأربعة  اأمتار  ثالثة  بني  مدخله  عر�س  ويرتاوح 

ثالثة،  وارتفاعه  ع�رشة،  وعمقه  اأمتار  ثمانية  عر�سه  ويبلغ  ال�سكل، 

اأ�سود. دخان  يك�سوه  مقّو�س  و�سقفه 

وب�سكل عام تزخر اجلهة ال�رشقية بعدد اآخر من املغارات، مل حتظ 

بعد باالهتمام املطلوب، خا�سة يف راأ�س ع�سفور غري بعيد عن وجدة 

الك�سف  فاإن  �سك  وبدون  وفكيكـ.  وجرادة  يزنا�سن  بني  جبال  ويف 

عنها وعن حمتوياتها قد مينح اجلهة ال�رشقية قيمة م�سافة.

املائية العيون 

من  كبري  عدد  ظهور  يف  الكل�سي  املنطقة  ت�ساري�س  تكوين  �ساهم 

اأ�سماء  ال�رشقي غلبت عليها  املغرب  اأن طبونيميا  املائية، حتى  العيون 

العيون، من قبيل عيون �سيدي ملوك وعني الغزال وعني ال�سفا وعني 

تين�سان وعني ال�رشاق وعني ليهودي وعني جراوة )فزوان( وعني �سيدي 

يحي وعني بني مطهر وعني الركادة وعني تافرنت و�سبيلية واأو�سيمان 

وعني تزدارت بحبوحة وتانوت وعني بني كرمين وتافرزاوت وتـجمالت 

وخلناك. ومن اأهم هذه العيون نذكر على �سبيل املثال ال احل�رش :

ال�رشقية  العيون  مدينة  منها  اتخذت   : ملوك  �سيدي  عيون   •
ا�سمها، وهي ذات منابع واطئة، وتقع ب�سهل اأنكاد بني مدينتي تاوريرت 

تامر  اأخرى وهي عني  غربا ووجدة �رشقا، وحتيط بها جمموعة عيون 

وعني الدفلة وعني احلجر.

• عني �سبيلية : وهي اأ�سهر عيون مدينة دبدو، يقال اإنها اأخذت ا�سمها 
من مدينة اإ�سبيلية التي كان قد غادرها اليهود قهرا ونزلوا مدينة دبدو، 

وملا كان نُطق اليهود املغاربة ال�سني �سينا �ُسميت ب�سبيلية بدل �سبيلية، 

ولهذه العني تاريخ كبري يف طقو�س اليهود املغاربة من اأهل دبدو، ويف 

اأعلى هذه العني على مقربة من الق�سبة التاريخية توجد عني تافرنت، 

وهي عني دائمة اجلريان، ويزداد �سبيبها يف ال�سنوات املطرية خا�سة.

• عيون بني مطهر : تعترب م�سدرا ملياه واد زا اأحد روافد ملوية، 
وهي كذلك دائمة اجلريان، وتوجد يف وطء من االأر�س، مياهها فوارة، 

وحولها خمائل كثرية تبدو للرائي من بعيد ذات لون اأ�سود.

• عني ال�سفا : تقع يف ال�سفح اجلنوبي جلبال بني يزنا�سن، وهي �سمن 
جمال بني منَكو�س التحاتا )اجلنوبيني(، وتعترب عا�سمة لهم، يف مقابل 

بني منَكو�س الفواقا )ال�سماليني( الذين تعترب الرَكادة عا�سمة لهم.

يف  موقعها  من  بالرغم   
َ
يكـ

َ
فكـ مدينة  تتوفر   : فَكيَك  عيون   •

اأق�سى جنوب اجلهة على عيون مائية غزيرة، ويتـجّمع املاء يف مكانني 

�سكل  على  منهما  املاء  وينبع  فَكيَكـ.  وحو�س  تاغيت  هما   : متباعدين 

عيون ي�سل عددها اإىل ثالثني، ويبلغ بع�س هذه العيون من الكرب اأن 

الفوقاين(  )احلمام  وتيجنت  تافراوت،  مع  احلال  هو  كما  حماما.  �ُسميت 

واإفلي اجلديد واإفلي اأوراغ وتـجمالت )احلمام التحتاين(.

الطريق  من  كلم   2 بعد  على  فزوان  حامة  تقع   : فزوان  حامة   •
الرئي�سية رقم 27 الرابطة بني وجدة وبركان، وتنبع عني فزوان على 

عمق 484م، وتنتمي اإىل املياه املعدنية ال�ساخنة ذات ال�سالبة املتو�سطة، 
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وتتوفر على نف�س خ�سائ�س عني اإيفيان بفرن�سا. مت اكت�ساف ماء فزوان 

معاجلة،  بدون  الطبيعي  النقاء  احلاّمة  ماء  مميزات  ومن   ،1961 �سنة 

بحوايل  �سبيبها  ويقّدر  درجة،   36.4 تعادل  حرارة  يف  واال�ستقرار 

0.4 لرت يف الثانية. وماوؤها �سالح لل�رشب ب�سفة دائمة وبنوعية جيدة، 
ال�سارة.  اأربعة ا�سهر، مع خلّوه من بع�س املعادن  وميكن تخزينه ملدة 

املتعلقة  االأمرا�س  بع�س  معاجلة  يف  فعاليته  التـجربة  اأثبتت  وقد 

حلمية  املتتبعني  للمر�سى  ومالءمته  البولية،  وامل�سالك  بالكليتني 

غذائية خالية من االأمالح، زيادة على خا�سيته كم�سهل لله�سم. 

املنتزهات والواحات

يتوفر اإقليم جرادة على موؤهالت �سياحية تـجمع بني اجلبل والواحة 

واأخرى  69800 هكتار  وال�سحراء، وغابات طبيعية متتد على م�ساحة 

ا�سطناعية على م�ساحة 10280 هكتارا، باالإ�سافة اإىل منتـجعات قروية 

هامة مثل منتـجع تو�سورين بجماعة لعيونات، الذي يبعد عن بلدية 

جرادة بحوايل 60 كلم، وكان منذ اخلم�سينات واإىل بداية ال�سبعينات 

قبلة للفرن�سيني من هواة القن�س، ملا يتوفر عليه من وحي�س وطيور، 

اإال اأنه مع ذلك غري معروف. وهناك منتـجع َكافاْيت اجلبلي على بعد 

حوايل 23 كلم عن مدينة جرادة، ويتميز بطبيعة �ساحرة ومياه وافرة 

وحدائق مثمرة وعيون نابعة من اجلبل وال�سخور واأ�سجار متنوعة. 

ال�سخار  البيولوجي  املنتزه  اأي�سا منتزه راأ�س ع�سفور وكذا  وهناك 

الكائنة  الطبيعية  والبحرية  والعوينات  تيويل  جماعتي  بني  املمتد 

اأوالد �سيدي عبد احلاكم بدائرة عني بني مطهر واملعروفة  بجماعة 

املهاجرة. للطيور  تعد حممية  والتي  »جبارة«،  با�سم 

يزنا�سن،  بني  جبال  و�سط  بركان  اإقليم  يف  تقع   : تافوغالت   •
باأ�سجارها  غابتها  وتتميز  جبلية،  وت�ساري�س  كثيف  غابوي  و�سط  يف 

املائية  بعيونها  اأي�سا  ومتتاز  والبلوط(،  وال�سنوبر  )العرعار  املتنوعة 

العذبة الباردة، وبقربها من وجدة )60 كلم( وال�سعيدية )40 كلم(. 

امل�سنفة  اجلمل  مغارة  توجد  حيث  زَكزل،  واد  تافوغالت  ويتو�سط 

يف  املواقع  بع�س  اإال  حتاكيه  ال  فريد،  واأركيولوجي  تاريخي  كموقع 

م�رش وال�رشق االأو�سط، ثم مغارة احلمام. 

 : ت�ساهم العيون يف غالب االأحيان يف تكّون واحات 
َ
يكـ

َ
• واحة فكـ

�سواء يف �سكل مدن مثل فَكيَكـ، اأو يف ال�سواحي كواحة �سيدي يحي 

جنوب  اأق�سى  يف   
َ
يكـ

َ
فكـ واحة  وتقع  �رشقا.  وجدة  مدينة  بجوار 

اأقرب  اجلهة ال�رشقية، مبحاذاة خط احلدود املغربية اجلزائرية، وهي 

اأ�سماء  تقريبا  كلها  حتمل  اجلبال  من  �سل�سلة  بها  حتيط  الأوربا،  واحة 

اأمازيغية، وال ميكن الو�سول اإىل هذه الواحة اإال عرب الفجاج. وحتيط 

وينابيع  عيون  تتو�سطها  نخلة،  األف   100 يفوق  ما   
َ
يكـ

َ
فكـ مبدينة 

القدمية، وكنز معماري من  التاريخية  املاآثر  ناهيك عن  املياه،  متدفقة 

الق�سور واحلمامات الرملية ذات اخل�سائ�س العالجية. 

�سواحي  يف  �سهرة  الواحات  اأكرث  وهي   : يحي  �سيدي  واحة   •
وجدة، حتمل اإ�سم ويّل املدينة �سيدي يحي بن يون�س، وي�سميه يهود 

املدينة يحي بن دو�سة، ويدعيه امل�سلمون واليهود يف ذات الوقت، ورمبا 

اأول من حفر عيون الواحة عندما  اأنه  اأي�سا. وتزعم الرواية  امل�سيحيون 

امل�سيح  اإىل املنطقة يف زمن  واأنه وفد  البعيد،  حط رحاله من �سفره 

عليه ال�سالم، بينما ت�سيع رواية اأخرى اأن وفادته كانت اأيام ا�سطهاد اليهود 

وامل�سلمني باالأندل�س �سنة 1492م. اإال اأن روعة املكان و�سحر طبيعته 

وت�سابك اأ�سجاره ونخيله، من االأمور التي ال جدال فيها، قد كان وما يزال 

به مق�سد النزهة، حيث  تعقد  كانت 

ال�سنوية،  تظاهرات املوا�سم  وتقام 

الفرو�سية.

فكيك واحة  تافوغالت منتزه 

يحيى �سيدي 

www.beniznassen.com



22
اجلـــهــــــة ال�شـــــرقيـــــة

23
اجلـــهــــــة ال�شـــــرقيـــــة

اجلهة تاريخ 

اجلــهــــة ال�شـــرقـيـة
اجلــهــــة ال�شـــرقـيـة

www.beniznassen.com



24
اجلـــهــــــة ال�شـــــرقيـــــة

25
اجلـــهــــــة ال�شـــــرقيـــــة

تاريخ اجلهة

جمال حدودي متميز

ال�رشقية  ال�سمالية  االأطراف  يف  مبوقعها  ال�رشقية  اجلهة  متتاز 

للبالد، وتعد بذلك جماال حدوديا منفتحا على البحر، حيث تتوفر 

على واجهة بحرية تطل على حو�س البحر االأبي�س املتو�سط. وقد 

تعاقبت  التي  ال�سيا�سية  املكّونات  كل  مع  م�سرتكة  حدود  لها  كانت 

اإىل الفرتة املعا�رشة.  على حكم غرب اجلزائر منذ الفرتة القدمية 

كان لهذا املوقع املتميز عرب التاريخ اآثار متعددة ومتباينة، �ساهمت يف 

اأخرى  اأحيان  املنطقة وتطورها يف بع�س االأحيان، و�سكلت يف  تنمية 

تهديداً ل�سيادة البالد و�سالمة اأرا�سيها. خا�سة من جهة ال�رشق بحكم 

م�ساكل اجلوار. 

املنطقة  تعمري  q ِقدم 

التاريخية عن تعمري قدمي  امل�سادر  االآثار وبع�س  تك�سف كثري من 

�سفت ب�سواحي مدينة وجدة مناذج من 
ُ
ب�سمال �رشق املغرب، حيث اكتـ

امل�سنوعات احلجرية التي تعود اإىل الع�رش احلجري، كما ك�سف البحث 

ال�رشقية  اجلهة  تعمري  توؤكد  موؤ�رشات  املغارات عن  بع�س  االأثري يف 

يحيى مبدينة  �سيدي  مغارة  خا�سة يف  ال�سنني،  من  اآالف  عدة  منذ 

وجدة ويف مغارة احلمام ومغارة اجلمل قرب م�سطاف زكزل بجبال بني 

يزنا�سن، حيث مت العثور 

احللي  بع�س  على 

التي  ال�سدفيات  وبع�س 

اأزيد  اإىل  تاريخها  يعود 

�سنة  األف  ثمانني  من 

قبل امليالد.

للجهة  ال�ساحلي  ال�رشيط  اأن  التاريخية  االأبحاث  اأثبتت  كما 

اآنذاك،  املعروف  اخلارجي  العامل  على  منفتحا  جماال  كان  ال�رشقية 

مع  تعاملت  التي  العنا�رش  اأقدم  بني  من  هم  الفينيقيني  اأن  ويُذكر 

النا�سور(  )اإقليم  املحتلة  مليلية  مدينة  كانت  اإذ  اجلهة،  هذه  اأقوام 

تاريخها  يعود  ُرو�سادير،التي  با�سم  تعرف  فينيقية  تـجارية  حمطة 

اإىل القرن الثالث قبل امليالد. وهذا موؤ�رش على انفتاح �سمال �رشق 

التاريخ. االأخرى منذ فجر  املغرب على احل�سارات 

قبل  الثاين  القرن  منذ  خا�سة  االأمازيغة،  املمالك  عهد  ويبقى 

املغرب،  �رشق  �سمال  عن  االأخبار  خاللها  تواترت  فرتة،  اأبرز  امليالد 

كان  الذي  اال�سم  وهو  موريتانيا  اإىل  تنتمي  اجلهة  هذه  كانت  حيث 

من  جانب جزء  اإىل  احلايل  املغرب  يغطيها  التي  الرقعة  على  يطلق 

فكان  وغربية،  �رشقية  اإىل  موريتانيا  تق�سيم  وقع  ثم  اجلزائرـ  غرب 

ال�رشقية،  موريتانيا  ن�سيب  من  كان  اأن  املغرب  �رشق  �سمال  م�سري 

امل�سادر  بع�س  وت�سري  االأمازيغية،  املمالك  بني  ال�رشاعات  كانت  حيث 

املوريتانيتنْي،  فا�سال بني  ي�سكل حدا  كان  ملوية  واد  اأن  اإىل  القدمية 

�سار  حيث  الرومانية،  ال�سيطرة  ظل  يف  الحقا  التق�سيم  هذا  وتاأكد 

اأي�سا غرب  التي �سّمت  القي�رشية  �سمال �رشق املغرب �سمن موريتانيا 

اجلزائر، بينما �سكل املجال الواقع غرب واد ملوية موريتانيا الطنجية، 

حدوديا  جماال  كان  املغرب  �رشق  �سمال  اأن  على  قاطع  دليل  وهذا 

بالتـجديد  املنطقة  ينعك�س على  كان  الع�سور، مما  اأقدم  منذ  بامتياز 

تاأكدت هذه اخل�سو�سية يف فرتات الحقة،  با�ستمرار، وقد  والتحول 

وما زال االأمر كذالك اإىل يومنا هذا )2009(، على الرغم من اإغالق 

املغربية. ال�سحراء  م�سكلة  ب�سبب  واجلزائر  املغرب  بني  احلدود 

�سارت  اأن  بعد  امل�سيحية  انت�سار  مع  الروماين  احل�سور  تزامن  وقد 

ما  وهو  ال�ساحلية،  املناطق  يف  خا�سة  لالإمرباطورية،  ر�سمية  ديانة 

ك�سفت عنه بع�س امل�سادر القدمية اإّبان حديثها عن الفتح االإ�سالمي، 

القبائل  بع�س  بني  اليهودية  الديانة  انت�رشت  اأي�سا  االإّبان  هذا  ويف 

الرببرية، فكانت مدينة َدْبُدو من اأكرب التـجمعات للجالية اليهودية 

يف املغرب، وظل االأمر كذلك اإىل مطلع القرن الع�رشين امليالدي.

مغارة احلمام مبوقع زكزل
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�سمال �رشق املغرب بوابة للفاحتني العرب 

دخل  نافع  بن  عقبة  اأن  اإىل  التاريخية  امل�سادر  من  كثري  ت�سري 

القرن  )منت�سف  امليالدي  ال�سابع  القرن  نهاية  يف  االأق�سى  املغرب 

بني  تربط  كانت  التي  اآنذاك،  املعروفة  امل�سالك  عرْب  الهجري(  االأول 

�رشق  �سمال  �سّكل  وبذلك  الطنجية،  وموريتانيا  القي�رشية  موريتانيا 

وردت  وقد  املغرب.  اأجزاء  باقي  يف  االإ�سالم  لن�رش  َمعرَباً  املغرب 

روايات عديدة عن كيفية دخول الفاحتني اإىل �سمال �رشق املغرب، 

اإىل االأ�ساطري، ونورد يف هذا ال�سدد ما رواه  اأقرب  اأنها روايات  غري 

ل على حممل اجلّد. 
َ
اأنه ال يُحمـ الواقدي ملا فيه من طرافة، غري 

فبايعته  م(   786 )�سنة  امل�رشق  العبا�سيني يف  ا�سطهاد  من  فاّراً  للبالد 

قبيلة اأوربة )وليلي( �سنة 789 م متبوعة بقبائل بربرية اأخرى، فتاأ�س�ست 

بذلك اإمارة م�ستقلة عن امل�رشق، فكانت هي اأ�سا�س الدولة املغربية بعد 

الفتح االإ�سالمي. ويف �سياق جهود املوىل اإدري�س لبناء الدولة واإخ�ساع 

ال�رشقية  789 بجي�سه �سوب اجلهة  نهاية �سنة  اأخرى، توّجه يف  قبائل 

من املغرب االأق�سى، فو�سل اإىل مدينة تلم�سان موطن قبائل مغراوة ومركز 

�سلطتهم، فبايعوه واأ�سلموا اأمرهم اإليه بعد اأن ا�ست�سلمت له قبائل زناتة، 

التي كانت ت�ستوطن املجال املمتد من تلم�سان اإىل مدينة وجدة، وبذلك 

�سارت اجلهة ال�رشقية جماال حدوديا يف�سل بني الدولة املغربية النا�سئة 

واملناطق اخلا�سعة للنفوذ امل�رشقي اأو ما ان�سق عنه من اخلوارج. 

وجدة حا�رشة اجلهة ال�رشقية منذ القرن 10 م 

يف مطلع القرن التا�سع امليالدي �سار موقع املدينة حمطة اأ�سا�سية 

هذا  بني  واأي�سا  وامل�رشق،  �سجلما�سة  بني  تربط  التي  امل�سالك  على 

االأخري وفا�س، وبذلك اأ�سحى موقعا ا�سرتاتيجيا يربط بني عدة م�سالك 

من جهة  �سنهاجة  بني  القبلية خا�سة  ال�رشاعات  اإطار  تـجارية. ويف 

ل اأمراء االأندل�س الذين 
ّ
وبني يفرن ومغراوة من جهة ثانية وكذا تدخـ

اأطاحوا باآخر اأمراء االأدار�سة برز الزعيم املغراوي زيري بن عطية منذ 

َموّيي االأندل�س، الذين 
ُ
اأ من  اأن لقي م�ساندة ودعماً  970 م، بعد  �سنة 

اأقطعوه بالد املغربنْي االأو�سط واالأق�سى. ويف هذا االإطار توجه بقواته 

وحماية  فا�س،  مدينة  �رشق  نفوذه  وتو�سيع  ال�رشقية  اجلهة  الإخ�ساع 

ممتلكاته يف الوقت ذاته من كل االأخطار التي كانت تتهدده من جهة 

�سنة  رجب  �سهر  يف  وجدة  مدينة  بناء  قّرر  ال�سدد  وبهذا  ال�رشق، 

384 هـ / 994م، وقام بتح�سينها باأ�سوار عالية، ف�سارت بحق بعد ذلك 
عا�سمة ل�سمال �رشق املغرب. ويف هذا ال�سدد قال ابن خلدون : 

»... واختط مدينة وجدة �سنة ثالث مائة واأربع وثمانني، واأنزلها ع�ساكره 

معت�سما،  واأعّدها  ذخريته  اإليها  ونقل  ذويه،  عليها  وا�ستعمل  وح�سمه 

وكانت ثغراً للعمالتنْي املغرب االأق�سى واالأو�سط«، )كتاب العرب، ج 7، �س 

32 33(. ويف منت�سف القرن احلادي ع�رش ميالدي اأ�سار اجلغرايف البكري 
اإىل موؤ�ّس�سي مدينة وجدة يف كتابه »املغرب يف ذكر اإفريقية واملغرب« :

» قال الراوي : كان االأبلق )ملك وجدة( جبارا عنيداً و�سيطاناً مريدا، 

اأجل  من  عداوة  تلم�سان(  )اأي  اجلدار  �ساحب  وبني  بينه  وكان 

اإياه،  تزويجها  فاأبى  ال�سم�س  �ُسعاع  ابنته  الأنه كان خطب  م�ساهرة، 

فاأتى اإليه يف جي�س عظيم، ووقعت بينهما حرب �سديدة مات فيها 

اأن ينال مق�سوده،  من الفريقني خلق كثري وعاد اإىل بالده بدون 

فدعا امللك بدواٍة وقرطا�س وكتب يقول : اإىل امللك �ساحب وْجدة 

اأما بعد، فاإن �سعاليك العرب قدموا اإىل بالدنا ونزلوا علينا ونحن 

من مدة كذا يف حرب �سديدة معهم، واإنني واإن كنت اأذنبُت ذنباً 

�سابقاً، فقد ندمُت على ما فرط مني واعرتفُت بذنبي، وميكنك اأن 

لك،  خادمة  ال�سم�س  �ُسعاع  وابنتي  رّق  عبد  اليوم  من  تعتربين 

واالآن اأطلب منك االإعانة، فاإن تكّرمَت اأيها امللك باإجنادي فعّجْل قبل 

اأن يف�سحنا العرب وال�سالم، ثم طوى الكتاب وختمه وبعثه مع اأربعة 

فر�سان من حا�سيته وقال لهم اأ�رشعوا بتبليغه.... « 

امل�صدر: لوي�س فوانو، وجدة والعمالة

)ترجمة وتعليق حممد الغرليب(، ج 2 �س 90.

ـل اإفادات تاريخية كثرية عن �سمال �رشق املغرب اإّبان ب�سط  مل تُ�سَجّ

لالأمراء  تابعا  اأ�سبح  اأن  بعد  اأو  املغرب،  على  امل�سلمني  الفاحتني  �سلطة 

االأمويني باالأندل�س ثم خا�سعا ل�سلطة العبا�سيني الحقا، وكل ما يُ�ستخل�س 

هذا  ويف  ال�رشق.  من  للقادمني  بّوابة  �سار  اأنه  التاريخية  امل�سادر  من 

ال�سياق وردت اإ�سارات هنا وهناك عن مرور املوىل اإدري�س باجلهة ال�رشقية 
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بُُلوغني  بن  يعلى  اإحداهما  اأحدَث  م�سّورتان،  مدينتان  » وْجدة 

املُحدثة  يف  ي�سكن   )440( واأربعمائة  اأربعني  بعد  الورتغنيني 

التـجار وفيها اأ�سواق واجلامع خارج املدينتنْي على نهر قد اأحدقت 

الغذاء جيدة  والفواكه طيبة  االأ�سجار  كثرية  وهي  الب�ساتني،  به 

الهواء، ميتاز اأهلها من غريهم يف ن�سارة األوانهم ونعمة اأج�سامهم، 

ومراعيها اأجنع املراعي واأ�سلحها للظلف واحلافر، ينتهي �سحم �ساة 

املارة  اأوقية، وعلى طريق مدينة وجدة طريق  مائتي  من �سياههم 

وال�سادرة من بالد امل�رشق اإىل �سجلما�سة وغريه«.

امل�صدر : )البكري، املغرب يف ذكر اإفريقية واملغرب، �س 87(

ثريت روايات متعددة ب�ساأن ا�سم املدينة، ونورد ما خّل�سه بهذا ال�ساأن 
ُ
وقد اأ

ال�سابط الفرن�سي لوي�س فوانو يف كتابه »وجدة والعمالة« �سنة 1912.

عطيت عدة ا�ستقاقات وهي كما يلي : وجدة وتعني 
ُ
» ومن ا�سم وجدة اأ

الرثوة والرخاء، ووْجدة وتعني االأر�س امل�ستوية، واجلديدة وتعني 

املدينة احلديثة البناء، الأن بناءها اأعيد عدة مرات كثرية، وواْجدة اأي 

املتاأهبة مبعنى املدينة احلدودية امل�ستعدة دوما للدفاع عن نف�سها، 

والوجود اأي ال�سلحاء، وقد يكون مرّد ذلك لوجود العديد من االأولياء 

بهذا املكان، وت�ستند بع�س اال�ستقاقات اإىل براهني دقيقة جدا ت�ستحق 

منا اأن نتوقف عندها طويال، ويبدو اأن الرواية التي قالت با�ستقاق وْجدة 

من وجيدة ال بد اأن تكون االأكرث �سوابا، ذلك اأن اإحدى قنوات توزيع 

مياه �سيدي يحيى ما زالت حتمل هذا اال�سم، وهو ما ينطبق معناه متاما 

على حالة املدينة، وُدعيت وجدة كذلك مبدينة احلرْية اأي مدينة 

اخلوف، كما ُدعيت مبدينة ال�سْدرة، اأي مدينة ال�سدر...«. 

امل�صدر : فوانو، وجدة والعمالة، تعريب وتعليق حممد الغرايب، ج 1، �س 37.

بعد قيام الدولة املرابطية )القرن 11م( وخا�سة الدولة املوحدية 

كانت  كما  حدوديا  جماال  ال�رشقية  اجلهة  تعد  مل  12م(  )القرن 

بالد  املوحدية  االإمرباطورية  وّحدت  اأن  بعد  وبالذات  ال�سابق،  يف 

اأن  غري  االأق�سى(،  واملغرب  االأو�سط  واملغرب  االأدنى  املغارب)املغرب 

يف  حدوديا  جماال  باعتبارها  ال�سابق  لو�سعها  عادت  ال�رشقية  اجلهة 

الواد  عبد  وبني  املرينيني  بني  ال�رشاع  اأثناء  خا�سة  املريني،  العهد 

اأن  امل�سادر  تذكر  ال�سياق  هذا  ويف  بتلم�سان،  اإمارة  اأن�ساأوا  الذين 

بناوؤها  اأعيد  ثم  مرات،  عدة  والتدمري  للهدم  تعر�ست  وجدة  مدينة 

اأنف�سهم. املرينيني  يد  املطاف على  نهاية  يف 

اأطماع اأتراك اجلزائر يف �سمال �رشق املغرب)ق 16م(

بني  ال�رشاع  خلفية  على  املغرب  على  امل�سيحي  الهجوم  بعد 

ا�ستولت  املتو�سط،  االأبي�س  البحر  غرب  يف  وامل�سيحيني  امل�سلمني 

ف�سارت  النا�سور(  )اإقليم  1497م  �سنة  مليلية  مدينة  على  اإ�سبانيا 

مبعثا على التوتر بني املغرب واإ�سبانيا، و�سمل التو�سع االإ�سباين مدينة 

املغرب  �رشق  �سمال  �سار  وبذلك   ،)1505( ذاتها  الفرتة  يف  وهران 

الغرب.  جهة  ومن  ال�رشق  جهة  من  االإ�سباين  بالتهديد  حما�رشا 

قدوم  اأن  غري  الغرب(،  من جهة  ومليلية  ال�رشق  من جهة  )وهران 

احل�سار  اأنهى  ع�رش،  ال�ساد�س  القرن  مطلع  يف  اجلزائر  اإىل  االأتراك 

بينما  االإ�سبان،  قب�سة  من  وهران  مدينة  بعد حترير  ال�رشق  من جهة 

املتح�ّسنني  االإ�سبان  باملر�ساد للجنود  الريف واقفة  ظلت قبائل �رشق 

املحتلة. املدينة  اأ�سوار  داخل 

من  انطالقا  ال�رشقية  للجهة  االإ�سباين  التهديد  من  الرغم  على 

قيام  اإثر  اجلهة  هذه  حول  ال�رشاع  َتّدد  فقد  مليلية،  ومن  وهران 

اأن خ�سعت  ال�ساد�س ع�رش، خا�سة بعد  القرن  ال�سعدية يف  الدولة 

ا�ستطاع  حيث  ذاته.  القرن  مطلع  يف  العثمانية  للدولة  اجلزائر 

تلم�سان  مدينة  على  �سلطته  ب�سط  ال�سعدي  ال�سيخ  ال�سلطان حممد 

ا�سرتّدها  ما  �رشعان  لكن  اأهلها،  به  ا�ستنجد  اأن  بعد   1549 �سنة 

�سفارة  الدولتنْي و�سول  التوتر بني  واأعقب هذا   ،1552 �سنة  االأتراك 

تركية اإىل فا�س بهدف ال�سلح و�سبط احلدود بني البلدين، غري اأنها 

ال�سعدي  املن�سور  عهد  الطرفنْي، ويف  ير�سي  قد  اإىل حل  تنته  مل 

ال�سعديني،  وال�رشفاء  العثمانية  الدولة  بني  ال�سيا�سي  اجلّو  �سفا 

مدينة  اأ�سحت  بينما  املغربية،  احلدود  مدينة  وجدة  مدينة  ف�سارت 

اجلزائرية. احلدود  مدينة  ت�سكل  تلم�سان 
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النا�سئة  العلوية  الدولة  و�سلطة  ال�رشق  جهة  من  االأتراك  �سلطة 

الغرب. من جهة 

االلتزام  ذلك  املغربية،  امل�سادر  خالل  من  املعروفة  االأمور  ومن 

بعد  نف�سه  على  ال�رشيف  بن  حَممد  موالي  ال�سلطان  قطعه  الذي 

تافنا،  واد  اجتياز  بعدم  د 
ّ
تعهـ اجلزائر، حيث  داْي  �سفارة  ا�ستقبل  ما 

ل�سان  على  االلتزام  ن�س  النا�رشي  خالد  بن  اأحمد  لنا  نقل  وقد 

ال  تعاىل  اهلل  اأعاهد  »اإين   : يلي  ما  فيه  ورد  حيث  حَممد،  موالي 

اأعطيكم  واإين  ب�سوء،  لرعيتكم  وال  لبالدكم،  اليوم  هذا  بعد  اأعر�س 

فيما  اإال  ناحيتكم  اإىل  تافنا  واد  قطعُت  ال  ر�سوله  وذمة  اهلل  ذمة 

ور�سوله«. اهلل  ير�سي 

لإر�ساء دعائم الدولة   اجلهة ال�رشقية قاعدة 

العلوية 

التي وقعت بني موالي حَممد  املواجهات  االإخباريون وقائع  تناقل 

على  تنازعهم  اإطار  يف  املغرب  �رشق  يف  الر�سيد  موالي  واأخيه 

اإىل �سمال  الر�سيد  انتقل املوىل  ال�سلطة ونيل �رشعية احلكم، حيث 

ال�رشقية،  اجلهة  قبائل  واالأن�سار لدى  الدعم  بحثا عن  املغرب  �رشق 

من  نه 
ّ
ميكـ املتو�سط  البحر  على  بحري  منفذ  على  احل�سول  وكذا 

له  حتقق  ما  وهو  ل�ساحله،  املعركة  وك�سب  والذخرية  ال�سالح  توريد 

بعد اأن نا�رشته قبائل �سمال �رشق املغرب، حيث �سقط موالي حَممد 

قتيال يف املواجهات التي جمعت بني الطرفنْي يف ب�سيط اأنكاد قرب 

)1666ـ1672(،  ر�سيد  موالي  لل�سلطان  املُلك  ف�سفا  وجدة،  مدينة 

ابن  يُْدعى  يهودي  اأموال  من  ا�ستفاد  باأنه  تفيد  رواية  �ساعت  وقد 

حادثة  وا�ستاأثرت  ال�رشقية،  اجلهة  قبائل  على  نفوذ  له  كان  م�سعل، 

يف  االإفراين  اأمثال  من  املغاربة  االإخباريني  باهتمام  هذا  م�سعل  ابن 

الظريف«، و�سارت  »الب�ستان  كتابه »نزهة احلادي« والزياين يف كتابه 

واأجانب  مغاربة  باحثني  احلادثة حمط درا�سة وحتليل من جانب  هذا 

يف القرن الع�رشين، حيث ربطوها بن�ساأة تقليد احتفايل كان يقيمه 

الطلبة.  �سلطان  با�سم  ُعرف  �سنة،  بفا�س كل  القرويني  طلبة جامعة 

»وجدة مدينة قدمية بناها االأفارقة يف �سهل ف�سيح جّدا، على 

البعد  نف�س  وعلى  املتو�سط  البحر  جنوب  ميال   40 نحو  بعد 

الزراعية  واأرا�سيها  اد، 
َ
اأنكـ مفازة  غربا  تلم�سان حماذية  من  تقريبا 

على  فيها  غر�ست  حدائق  عدة  بها  حتيط  االإنتاج،  غزيرة  كلها 

اخل�سو�س الكروم واأ�سجار التني، ويخرتقها جدول ي�رشب ال�سكان 

من مائه وي�ستعملونه الأغرا�س اأخرى، وكانت اأ�سوارها يف القدمي 

اأثرياء  البناء و�سكانها  ُمتقنة  وُدوُرها ودكاكينها  متينة عالية جدا 

املتوالية  اأثناء احلروب  ومتح�رشين و�سجعانا، لكنها نهبت ودّمرت 

لهوؤالء.  منحازة  كانت  حيث  تلم�سان،  وملوك  فا�س  ملوك  بني 

بال�سكان  تعُمر  وجدة  اأخذت  اأوزارها،  احلرب  و�سعت  اأن  وبعد 

فقراء  و�سكانها  اآهلة.  دار  خم�سمائة  من  اأكرث  فيها  و�سّيدت 

املجاورين  االأعراب  واإىل  تلم�سان  ملك  اإىل  اخلراج  يوؤدون  الأنهم 

بلبا�س  �سبيها  خ�سنا  ق�سريا  لبا�سا  ويرتدون  اد، 
َ
اأنكـ مبفازة  لهم 

الفالحني، ويرّبون عددا من احلمري اجلميلة الكبرية القاَمة التي 

االأثمان،  باأغلى  تلم�سان  يف  تُباع  عالية  جميلة  بغاال  لهم  تنتـج 

ويتكلمون باللغة االإفريقية القدمية وقليل منهم يح�سن العربية 

اأهل املدن«. بها  التي يتحدث  الدارجة 

امل�صدر : احل�سن بن حممد الوزان )ليون االإفريقي(،

12ـ13 2 �س  و�سف اإفريقيا، ج 

غري اأن التوتر بني اأتراك اجلزائر وملوك املغرب ا�ستوؤنف من جديد 

�سمال  قبائل  انق�سمت  اأن  بعد  خا�سة  العلوية،  الدولة  قيام  اإّبان 

�رشق املغرب اإىل ُموال لالأتراك واإىل مناه�س لهم خالل فرتة �سعف 

ف�سارع  ال�سعدية،  الدولة  اأواخر عهد  املغربية يف  املركزية  ال�سلطة 

حَممد  موالي  العلوي  ال�سلطان  دعم  اإىل  لالأتراك  املناه�س  الفريق 

اأثناء حماولة ب�سط نفوذه على �سمال �رشق املغرب يف  بن ال�رشيف 

لالأتراك  املنا�رشين  هزم  امليالدي، حيث  ال�سابع ع�رش  القرن  منت�سف 

اأتراك اجلزائر،  اأغ�سب  ب�سمال �رشق املغرب وغزا مدينة تلم�سان، مما 

العلوية  الدولة  بني  توتر  م�سدر  ال�رشقية  اجلهة  بذلك  ف�سارت 

 : متناف�ستان  �سلطتان  تتـجاذبها  واأ�سحت  اجلزائر.  واأتراك  النا�سئة 
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ال�رشيف  بن  الر�سيد  موالي  اأخوه  حَممد(  )موالي  عليه  »  ثار 

طاعته ويف خدمته،  كان حتت  اأن  بعد  وجدة(   ( اأجناد  بعرب 

منه  الر�سيد  موالنا  فّر  اأن  اإىل  البغ�ساء  اأوجب  ما  بينهما  فوقع 

خوفا على نف�سه، ومل يزل يجول يف البلدان طامعا يف اقـتنا�س 

)بني  م�سعل  ابن  ق�سبة  اإىل  اجلوالن  اأدته خامتة  اأن  اإىل  املُلك 

طائلة  اأموال  له  الذمة  اأهل  من  يهوديا  فيها  فوجد  يزنا�سن(، 

بالدين  وا�ستهزاء  �سولة  امل�سلمني  على  وله  نفي�سة  وذخائر 

ذلك  اغتيال  كيفية  يف  ينظر  الر�سيد  موالنا  يزل  فلم  واأهله، 

اأمكنه اهلل منه يف ق�سية يطول جلبها، فقتله  اليهودي اإىل اأن 

واأخذ اأمواله وذخائره وفرقها فيمن تبعه وان�ساف اإليه، فتقّوى 

وتوافر جمعه....«  ع�سده  بذلك 

امل�صدر : االإفراين، نزهة احلادي، �س 202-201. 

 اجلهة ال�رشقية جمال �رشاع بني الرتك و�سالطني 

املغرب )ق17ـ18م(

الأطماع  درءا  ال�رشقية  للجهة  اإ�سماعيل  موالي  حْركات  تعددت 

اأتراك اجلزائر )1672ـ1727(، الذين كانوا يُغريون من حني الآخر على 

ال�سلطة  �سعفت  كلما  عليها  �سلطتهم  ويب�سطون  ونواحيها،  وجدة 

والق�سبات  القالع  من  عدد  ت�سييد  اإىل  فبادر  املغربية،  املركزية 

من  �سعيه  وكان  الرتك،  غارات  من  حمايتها  بهدف  باجلند  وتعمريها 

امل�سالك  االأمن يف  اأي�سا تطويع قبائل �رشق املغرب و�سبط  وراء ذلك 

اآثارها  اأو  القالع  هذه  بع�س  زالت  وال  ووجدة،  فا�س  بني  الرابطة 

جانب  اإىل  تاوريرت  وق�سبة  العيون  ق�سبة  منها  ذلك،  على  �ساهدة 

هذا  �سّيد  كما  ملوية،  لواد  اليمنى  ال�سفة  على  �رّشاعة  ق�سبة  اآثار 

منها على وجه اخل�سو�س ق�سبة  املذكور،  الواد  ال�سلطان قالعا غرب 

مليلية  غرب  جنوب  جنادة  وق�سبة  النا�سور  مدينة  جنوب  �سلوان 

املحتلة، وتعرف هذه الق�سبة اأي�سا با�سم ق�سبة فْرخانة ن�سبة الإحدى 

املحتلة.  للمدينة  املحاذي  املجال  ت�ستوطن  التي  قلعية  قبائل 

�ساد الهدوء يف املجال احلدودي اأيام حكم ال�سلطان �سيدي حممد 

ال�سالطني  مع  وّدية  عالقة  ن�سج  الذي  )1757ـ1790(،  اهلل  عبد  بن 

لكن  اجلزائر.  اأتراك  مع  العالقة  على  اإيجابا  انعك�س  مما  العثمانيني، 

اأن  غري  18م،  القرن  نهاية  يف  الطرفني  بني  التوتر  تـجّدد  ما  �رشعان 

على  الدولة  نفوذ  ا�سرتجع  �سليمان)1792ـ1822(  موالي  ال�سلطان 

التـجار  اأمام  امل�رشق  اإىل  املوؤدية  امل�سالك  اأّمن  حيث  احلدودي،  املجال 

القا�سم  اأبا  د 
ّ
فقلـ وجدة،  بناحية  ميّرون  كانوا  الذين  احلجيج،  وركب 

الزياين والية وجدة التي كانت يف حّيز االإهمال، وبذلك اأخرج اجلهة 

ال�رشقية من دائرة النفوذ الرتكي ب�سكل نهائي، ويف هذا ال�سياق فقد 

اعترب بع�س االإخباريني املغاربة )الزياين النا�رشي( مدينة وجدة ثغراً 

من ثغور املغرب يف مواجهة اأتراك اجلزائر، الذين ا�سطروا اإىل االعرتاف 

ب�سلطة املخزن املغربي على املنطقة ال�رشقية، وهذا ما اأكده خطاب داْي 

اجلزائر اإىل ال�سلطان موالي �سليمان ح�سب ما اأورده اأبو القا�سم الزياين، 

حيث خاطبه مبا يلي : »تركنا لكم ما كان لكم من قدمي الزمان«. 

)0381ـ4481(  الفرن�سي  التو�سع  مواجهة 

التا�سع  القرن  مطلع  يف  ال�رشقية  اجلهة  يف  االأمر  ا�ستـتّب  اأن  ما 

�سقط  اأن  بعد  واالحتالل،  التو�سع  خطُر  املنطقة  داَهَم  حتى  ع�رش، 

للقطر  الفرن�سي  االحتالل  عقب   1830 �سنة  باجلزائر  الرتك  حكم 

املجاور، ويدخل هذا االحتالل يف �سياق الهجمة االإمربيالية االأوربية 

�سلوان ق�سبة 
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وتفاو�سوا يف  تلم�سان  اأهل  اجتمع  وقع،  ما  اجلزائر  باأهل  وقع  »  وملا 

عبد  املوىل  ال�سلطان  بيعة  يف  يدخلوا  اأن  على  واتفقوا  �ساأنهم 

الرحمان رحمه اهلل، فجاءوا اإىل عامله بوجدة القائد اأبي العالء 

لهم عند  يتو�ّسط  اأن  عليه  وعر�سوا  اجلراري،  بن حّمان  اإدري�س 

ال�سلطان يف قبول بيعتهم والنظر لهم مبا ي�سلح �ساأنهم ويحفظ 

من العدو جانبهم، ثم عّينوا جماعة منهم للوفادة على ال�سلطان 

تاأكيدا للطلب وا�ستعجاال حل�سول هذا االأرب، فقِدموا على ال�سلطان 

مبكنا�سة ُغّرة ربيع االأول من ال�سنة املذكورة )1246 هـ / 1830م(، 

فاأكرم ال�سلطان وفادتهم واأجّل َمقَدَمهم، وملا �رّشحوا له عن ُمرادهم 

اأنه  اإال  اأْمَيُل،  اإىل قبولهم  َهواُه  توقف يف ذلك رحمه اهلل، وكان 

اأراد اأن ينبني ذلك على �رشيح ال�رشع كما هي عادته، فا�ستفتى 

علماء فا�س، فاأفتى جلهم بنقي�س املق�سود ورّخ�س له بع�سهم يف 

ذلك، فاأخذ ال�سلطان رحمه اهلل بقول املُرّخ�س.... «.

27 9، �س  امل�صدر : اأحمد بن خالد النا�رشي، اال�ستق�سا، ج 

الدول  بني  النفوذ  مناطق  تق�سيم  اإطار  يف  االإفريقية  القارة  على 

وقد  وفرن�سا.  العظمي  بريطانيا  خا�سة  اآنذاك،  الكربى  اال�ستعمارية 

ا�ستعدادا  )1822ـ1859(  ه�سام  بن  الرحمان  عبد  ال�سلطان  اأبدى 

به  ا�ستنجدوا  اأن  بعد  اجلزائر،  بغرب  امل�سلمني  حوزة  عن  للدفاع 

تلم�سان  اأعيان  من  وفٌد  ح�رشته  على  وفَد  حيث  حمايتهم،  د  ق�سْ

اأمر  يف  فا�س  علماء  ا�ستفتى  اأن  وبعد  له.  البيعة  تقدمي  بغر�س 

قبول  رخ�س  الذي  الفريق  بفتوى  اأخذ  رّدها،  اأو  البيعة  هذه  قبول 

والدين. امللة  املوؤمنني وحامي  اأمري  ب�سفته  البيعة، 

احتاللها  بعد  اجلزائر  بغرب  املغربي  التدخل  من  الغر�س  كان 

ويف  املغرب،  ب�سلطان  احتمت  التي  القبائل  حماية  هو   1830 �سنة 

ي�سّنه  قد  حمتمل  هجوم  اأي  من  اململكة  �رشق  حماية  ذاته  الوقت 

اجلي�س الفرن�سي على تلك الناحية، خ�سو�سا بعد اأن اأ�سحى املغرب 

التي  فرن�سا  وهي  اأال  اآنذاك،  اال�ستعمارية  الدول  اأكرب  الأحد  جاراً 

الفرن�سية.  مقاطعاتها  �سمن  مقاطعة  اجلزائر  بالد  اعتربت 

التاريخ )1830( �سارت اجلهة ال�رشقية واجهة للدفاع  ومنذ هذا 

مقاومة  على  قبائلها  ال�سلطان  فحّر�س  و�سيادتها،  البالد  حرمة  عن 

املغربي مبدينة  الع�سكري  والت�سييق عليهم، وعّزز احل�سور  املحتلني 

قبائل  ا�ستمالة  يف  فرن�سا  �رشعت  اأن  بعد  خا�سة  وناحيتها،  وجدة 

بادرت  ذاته  الوقت  بينها، ويف  انق�سامات  اجلزائر، حيث خلقت  غرب 

فكان  تلم�سان،  ناحية  من  قواته  ل�سحب  ال�سلطان  على  ال�سغط  اإىل 

املجاهدين  يتخل عن دعم  املغرب مل  �سلطان  اأن  اأرادت، غري  ما  لها 

على  للحدود  املتاخمة  القبائل  يحث  �سار  حيث  اجلزائر،  بغرب 

بن  القادر  عبد  اأمّد  ذاته  الوقت  ويف  امل�ستعمر،  ومناه�سة  املقاومة 

اأن  بعد  ذاتها،  باملهمة  للقيام  والعتاد  باملال  اجلزائري  الدين  حميي 

املغرب  بني  التوتر  اأّجج  مما  اجلزائر.  بغرب  للجهاد  اأمرياً  به  نُودَي 

عرفها  ع�سكرية  مواجهة  اأكرب  اإىل  واأف�سى  ال�رشقية،  باجلهة  وفرن�سا 

املغرب يف منت�سف القرن التا�سع ع�رش، جَرت وقائعها غري بعيد عن 

وجدة.  مدينة 

الرحمان عبد  ال�سلطان 
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م�ساكل  خلفية  على  ع�سكرية  مواجهة   : اإي�سلي 

احلدود )1844( 

ال�رشقية، خا�سة  باجلهة  وفرن�سا  املغرب  التوتر بني  وترية  ارتفعت 

احلدودي  املجال  نحو  تزحف  الفرن�سية  اجليو�س  �رشعت  اأن  بعد 

بدعوى  املغربي  الرتاب  تهدد  و�سارت  وجدة،  مدينة  من  القريب 

املغرب  �رشق  �سمال  من  اتخذ  الذي  اجلزائري،  القادر  عبد  مطاردة 

حقيقة  التهديد  هذا  واأ�سحى   ،1842 �سنة  منذ  له  خلفية  قاعدة 

فاعترب  الفرن�سي،  اجلي�س  لغارات  ُعر�سة  البالد  �رشق  �سار  اأن  بعد 

املغرب ذلك انتهاكا ل�سيادة مملكته، بناء على اأن واد تافنا كان مبثابة 

لظهور  َمْدعاًةَ  ذلك  فكان  املغرب،  ومملكة  الرتك  مملكة  بني  احلّد 

احلدود. م�سكل 

اجلي�س  اإقدام  عقب  للنظر  الفت  ب�سكل  احلدود  م�سكل  برز  وقد 

مغنية   
ّ
لـال  احلاجة  �رشيح  عند  له  ُمع�سكر  بناء  على  الفرن�سي 

كان  حيث   ،1844 اأبريل  �سهر  يف  تافنا  لواد  الي�رشى  ال�سفة  على 

جمرى هذا الواد ي�سكل احلد بني املغرب واجلزائر اأيام حكم االأتراك. 

 ،1844 مايو  �سهر  يف  الع�سكرية  املواجهات  تـجّدد  ذلك  عن  وترتب 

يوم  مّرة  الأول  وجدة  مدينة  الفرن�سية  القوات  ذلك  بعد  واقتحمت 

21 من ال�سهر  1844، غري اأنها �رشعان ما ان�سحبت منها يوم  18 يونيو 
ذاته، و�سبق ذلك اأن �سّنت غارات على قبائل بني يزنا�سن وغريها من 

لكف  ب�رشوط  الفرن�سية  احلكومة  تقّدمت  ثم  احلدودي،  املجال  قبائل 

ومنع  وجدة  عامل  عزل  بينها  من  املغرب،  �رشق  قبائل  عن  عدوانها 

هذه  واأمام  املغربي،  الرتاب  اإىل  اللجوء  من  اجلزائري  القادر  عبد 

املغربية  القوات  تعززت  وجدة،  ناحية  على  اخلطرية  امل�ستـجدات 

املرابطة قرب املدينة املذكورة، حيث و�سل خليفة ال�سلطان �سيدي 

 ،1844 غ�ست  �سهر  بداية  وجدة يف  اإىل  الرحمان  عبد  بن  حممد 

خمتلف  من  املتطّوعني  من  كبرية  وباأعداد  نظامية  بقوات  مدعوما 

مناطق  عن  واإبعادها  القوات  تلك  بت�رشيح  فرن�سا  فطالبت  القبائل. 

�رشيح  اإخالء  بوجوب  املطلب  هذا  ال�سلطان  واجه  وقد  احلدود، 

لواد  اليمنى  ال�سفة  نحو  الفرن�سي  اجلي�س  وان�سحاب  مغنية  لـال 

الق�سية، �سارت  اجلانبنْي بخ�سو�س هذه  لتعار�س موقفْي  تافنا، ونظرا 

الربيطانية  الو�ساطة  من  بالرغم  حتمية،  بينهما  الع�سكرية  املواجهة 

اإىل احليلولة دون ذلك. التي كانت ت�سعى 

فرن�سا  اأعلنت  اأن  اإىل  الطرفني  بني  املتكررة  املناو�سات  اأدت  وقد 

طنجة  مدينة  بق�سف  م�سبوقا  القرار  هذا  وكان  املغرب،  على  احلرب 

قوات  واإنزال  ال�سويرة  مر�سى  ق�سف  وتاله   ،1844 غ�ست   6 يوم 

فقد  احلا�سمة،  املعركة  اأما   ،1844 غ�ست   15 يوم  بجزيرتها  فرن�سية 

جنوب  اإي�سلي  واد  جمرى  على   1844 غ�ست   14 يوم  وقائعها  جرت 

مع�سكر  نحو  الفرن�سي  اجلي�س  اندفع  حيث  وجدة،  مدينة  غرب 

وخليفته  ال�سلطان  جنل  راأ�سه  على  كان  الذي  املغربي  اجلي�س 

ع�رشة  بحوايل  الفرن�سي  اجلي�س  اأعداد  وُقدرت  حممد،  �سيدي 

وكان خمطط  الع�رش،  ذلك  اأ�سلحة  باأحدث  ُمدّججة  اآالف جندي، 

اإىل حماولة  ي�سعى   )Bujeaud( بوجو  اجلرنال  الغازية  القوات  قائد 

مدينة وجدة  من  مقربة  املرابط على  املغربي  اجلي�س  االلتفاف على 

بهدف حما�رشته، وبعد اأن زحفت القوات الفرن�سية نحو وجدة ليال 

�سارت وجها لوجه مع القوات املغربية �سبيحة يوم 14 غ�ست 1844، 

اأفراد القوات املغربية  اأظهر  فاندلع القتال �سبيحة اليوم نف�سه، وقد 

اأن  اإال  منهم،  الفر�سان  وخا�سة  كبرية،  ا�ستماتة  واملتطوعني  النظامية 

رجحت  حديثة  حربية  خطط  واعتماد  احلربي  العتاد  يف  التفّوق 

فكانت  منظمة،  غري  بكيفية  املغربية  القوات  فرتاجعت  الغزاة،  كفة 

وفجيعة  عظمى  »م�سيبة  النا�رشي  تعبري  ح�سب  اإي�سلي  معركة 

ال�رشيفة مبثلها«. الدولة  تفجع  كبرية مل 

اإي�سلي معركة 
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املغرب وفاحتة عهد جديد  انعكا�س كبري على  كان لهذه احلرب 

لهذه  كان  كما  فرن�سا،  مقدمتها  االأوربية ويف  الدول  مع  يف عالقته 

احلرب وقع كبري على �ساكنة �سمال املغرب ال�رشقي من واحة فكيكـ 

بني  ذاع  اأن  بعد  خا�سة  الريف،  ب�رشق  النا�سور(  )اإقليم  �سلوان  اإيل 

املغرب  بني  ال�سلح  معاهدة  توقيع  خرب  قاطبة  املنطقة  تلك  قبائل 

ال�سلح  هذا  ب�رشوط  والتزاماً   ،)1844 �ستنرب   10( بطنجة  وفرن�سا 

مهادنة  اإىل  املغرب  �رشق  �سمال  قبائل  الرحمان  عبد  ال�سلطان  دعا 

عبد  ن�رشة  عن  والتخلي  اجلهاد  وترك  باجلزائر  الفرن�سية  ال�سلطات 

ويف  ال�سلح،  ل�رشوط  اأذعن  قد  ال�سلطان  كان  واإذا  اجلزائري،  القادر 

ظلت  ال�سعبية  املقاومة  فاإن  العدّو،  ومهادنة  بال�سلم  االلتزام  مقّدمتها 

مزدوجاً،  خطاباً  مار�س  باأنه  ال�سلطان  تتهم  فرن�سا  فكانت  م�ستعلة، 

لكنه  الر�سمي،  اخلطاب  يف  ال�سلم  بقبول  والتزم  الُهدنة  اأعلن  حيث 

باملر�ساد  والوقوف  املقاومة  على  ال�رشقية  التخوم  قبائل  ي�سجع  ظل 

قبائل  تتفهمها  التي مل  املفارقات  ومن  البالد.  للمعتدين على حرمة 

ذاته  الوقت  ويف  بالهدنة  االلتزام  اإىل  الدعوة  ال�رشقية،  احلدود 

حترمي اإجراء املعامالت التـجارية مع غرب اجلزائر املحتل، حيث اعترب 

اإىل  املعنية  القبائل  فدعا  امل�سائب،  اأعظم  من  م�سيبة  ذلك  ال�سلطان 

يف  جهاداً  يُعّد  اأي�سا  وهذا  �سيعته«،  اأهل  وُم�سارمة  الكافر  »مقاطعة 

التناق�س  ب�سبب  قبائل احلدود  االأمر على  ال�سلطان، وقد اختلط  نظر 

جهة  ومن  فرن�سا،  يهادن  جهة  من  فهو  املخزن،  �سيا�سة  يف  الظاهر 

الفرن�سية  ال�سلطات  مع  التعامل  من  ومينعها  القبائل  تلك  يحذر  ثانية 

باجلزائر املحتلة، وقد ترتب عن هذا الواقع بوادُر قطيعة بني ال�سلطان 

و»رعيته« ب�رشق املغرب، مما اأدى اإىل تفكك الروابط التقليدية التي 

القادر  عبد  �ساهم  وقد  القبائل،  وتلك  ال�سلطان  بني  تـجمع  كانت 

اجلزائري يف هذا التباعد بني اجلانبني عقب معركة اإي�سلي. 

q  حماولة اإحداث اإمارة جزائرية ب�رشق الريف )اإقليم النا�سور( 

)1844ـ1847(

طفت على ال�سطح بوادر القطيعة بني ال�سلطان عبد الرحمان بن 

ينخرط  اإي�سلي، حيث مل  معركة  قبْيل  اجلزائري  القادر  وعبد  ه�سام 

االأمري  اأن  على  الروايات  جميع  تتفق  بل  املعركة،  يف  االأخري  هذا 

اإىل  املوقف  املواجهة من بعيد، ويُعزى ذلك  القادر ظل يراقب  عبد 

بن  حممد  �سيدي  املغربية  القوات  قائد  وبني  بينه  وقع  تفاهم  �سوء 

باآرائه  يوؤخذ  مل  حيث  املعركة،  تدبري  كيفية  ب�ساأن  الرحمان  عبد 

الفرن�سي.  اجلي�س  مقاومة  تـجربته يف  على  املبنية 

اخليل،  من  ع�رشة  جاء  ال�سبح  اخلليفة  و�سلى  الفجر  طلع  »  وملا 

قيل من العرب وقيل من حر�س اخلليفة، فاأعلموا مبجيء العدو 

واأنهم تركوه قد اأخذ يف الرحيل، فاأمر اخلليفة رحمه اهلل النا�س 

اإال الرماة وكانوا دون االألف، وبعث  بالركوب واأن ال يبقى باملحلة 

ت�ساوي جي�س  األوف كادت  بالركوب فركبوا يف  يزنا�سن  اإىل بني 

وراياتها  الب�رش،  َمـّد  م�سطفة  العدو  نحو  اخليل  و�سارت  اخلليفة، 

تخفق على هيئة عجيبة وترتيب بديع، وكان اخلليفة �سائراً يف 

و�سطهم نا�رشاً املظلة على راأ�سه راكبا على فر�س اأبي�س، وعليه 

طْيل�سان اأرجواين قد متّيز بزّيه و�سارته، وملا تقارب اجلي�سان جعلت 

الفر�سان تربز من ال�سفوف كاأمنا تتعّجل القتال، فاأمر اخلليفة رحمه 

التقى اجلمعان  ملا  ثم  النا�س.  بال�سكينة والوقار وال�سري ب�سري  اهلل 

وانت�سبت احلرب ر�سد العدو اخلليفة وق�سده بالرمي مرات عديدة 

حتى �سقطت بُـنبَـة اأمام حامل املظلة وجمح فر�سه به وكاد ي�سقط، 

بفر�س  ودعا  املظلة  اأ�سقط  باأن  زّيه  غرّي  ذلك  اخلليفة  راأى  وملا 

فتقدم  فاختفى حينئذ،....  اآخر  طْيل�ساناً  ولب�س  فركبه  كميت 

بع�س احلا�سية اإىل اخلليفة وقال له: ياموالنا اإن النا�س قد انهزموا 

بع�ساً، فقال  وي�سلب بع�سهم  يقتل بع�سهم بع�ساً  باملحلة  االآن  وهم 

النا�س، فرجع عوده  اأمر  من  هاله  ما  فراأى  والتفت  اهلل،  يا�سبحان 

على بدئه، وانهزم من كان قد بقي معه عن اآخرهم وتبعهم العدّو 

يرمي الكور وال�سوبلي من غري فرتة...  وملا ا�ستوىل العدًو على 

املحلة فّر النّهاب الذين كانوا بها وبقيت يف يده مبا فيها، وكانت 

فجع الدولة ال�رشيفة مبثلها، 
ُ
م�سيبة عظيمة وفجيعة كبرية مل تـ

وكان هذا احلادث العظيم يف ال�ساعة العا�رشة من النهار منت�سف 

�سعبان �سنة �ستني ومائتني واألف«.

امل�صدر : النا�رشي، اال�ستق�سا، ج 9 �س 52 53.
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الرحمان  ال�سلطان عبد  التزم  اأ�سّده بعدما  االأمري  بلغ غ�سب  وقد 

القانون،  عن  خارجاً  االأمري  باعتبار  يق�سي  الذي  ال�سلح،  بنود  باأحد 

للبند  طبقا  احلدود،  منطقة  عن  اإبعاده  اأو  عليه  بالقب�س  فتعّهد 

الرابع من معاهدة ال�سلح املذكورة. وكان االأمري قد ا�ستمال اإليه جل 

قبائل �سمال �رشق املغرب، خا�سة بعد اأن ظل يدعو اإىل اجلهاد وعدم 

اأغ�سب �سلطان املغرب، حيث اعترب االأمرَي م�سئوال  ما  اال�ست�سالم، وهو 

على  اجلانبنْي  بني  القطيعة  انعك�ست  وقد  والعباَد،  البالَد  اأ�ساب  عّما 

قبائل اجلهة ال�رشقية، اإذ عزمت بع�س القبائل على اخلروج عن طاعة 

وااللتزام  ال�سلح  توقيع  بعد  االأمري  طاعة  يف  والدخول  ال�سلطان 

للقبائل  اأكد  احلدودي  املجال  املعي�س يف  الواقع  اإن  باملهادنة، حيث 

العدّو  مهادنة  اعترب  الذي  اجلزائري،  القادر  عبد  االأمري  حجة  قوة 

)فرن�سا( تخاذال من جانب امل�سلمني واإهماال حلقوقهم، ولذلك �سار من 

ال�سعب اإقناع قبائل احلدود برتك اجلهاد وقبول االأمر الواقع. ولك�سب 

مزيد من االأتباع واالأن�سار من بني قبائل اجلهة ال�رشقية، ا�ستفتى االأمرُي 

عبد القادر علماء م�رش يف اأمر اجلهاد، فاأفتوا بنق�س ال�سلح مع العدّو 

وعدم ترك اجلهاد، فمالت اإليه جل قبائل �رشق املغرب.

اجلهة  اإليه  اآلت  الذي  الو�سع  من  القادر  عبد  االأمري  ا�ستفاد  كما 

ال�رشقية عقب معركة اإي�سلي، بعد اأن ت�ستت اجلي�س املغربي، وفّر رجال 

املخزن من وجدة، حيث اأ�سحى �سمال �رشق املغرب بدون متثيل فعلي 

اإمارة يف �رشق  تاأ�سي�س  ملحاولة  منا�سباً  الظرف  فكان  الدولة،  ل�سلطة 

االأمري  بزعامة  املغرب 

الذي  القادر  عبد 

�رشق  من  اتخذ 

الريف مركزاً ل�سلطته 

النا�سور(. )اإقليم 

االأحكام  تنالها  ال  بها  ا�ستقّر  التي  املنطقة  اأن  االأمرُي  ادعى  وقد 

املغربية-  الدولة  �سلطة  عنها  غابت  �سائبة  منطقة  هي  -اأي  املخزنية 

ووجد يف قبائل �رشق الريف )اإقليم النا�سور(  م�ساندة قوية العتبارات 

القادر  عبد  احلاج  اأ�سول  اأن  الروايات  بع�س  رّوجت  حيث  �ُساللية، 

قبائل  طرف  من  م�رشوطة  غري  م�ساندة  لقي  كما  الريف،  اإىل  تعود 

بعدما  �رشر  من  حلقهم  ما  بحكم  عامة،  احلدود  وقبائل  يزنا�سن  بني 

ال�سلطات  ت�رّشف  حتت  �سار  الذي  رْعيهم  وجمال  ممتلكاتهم  فقدوا 

الفرن�سية بغرب اجلزائر. اإذ ذاك قرر ال�سلطان عبد الرحمان اإخراج 

يُنّفر  اأن  حاول  الوقت  ذات  ويف  ال�رشقية،  اجلهة  من  بالقوة  االأمري 

اأ�سابهم  ما  كل  م�سئولية  حّمله  املغرب، حيث  �رشق  قبائل  من حوله 

قتاله  اإىل  ودعاهم  بهم،  احتمائه  ب�سبب  الفرن�سي  اجلي�س  تعدي  من 

واإخراجه من بالدهم هو واأتباعه، وكان اجلرنال »بوجو« قد هّددهم 

وتوّعدهم بالغزو اإن مل يطردوا االأمري من بالدهم، وكان هذا االأخري 

على  ولّب�س  اجلهاد  اإىل  بالدعوة  ال�رشقية  القبائل  ا�ستهوى  قد 

بع�سهم اأنه �سيف واأخ يف االإ�سالم نزل ب�ساحتهم، ويف بع�س االأحيان 

االأمر  به  ذهب  وقد  بالطمع،  وي�ستفزهم  ال�سغط  عليهم  ميار�س  كان 
النا�سور اإقليم 

»  قد قدمنا ما كان من ف�ساد نّية احلاج عبد القادر واأنه رام اال�ستبداد، 

ك على املغرب، فلما كانت الهزمية باإي�سلي ازداد طمعه، 
ّ
بل التملـ

ف�سار يدعو اأهل النواحي اإىل مبايعته والدخول يف طاعته، وكاتب 

اخلوا�َس من اأهل فا�س والدولة وكاتبوه على ما قيل، ثم احتال باأن 

ال�سلطان،  اإىل  �سيعته  عامر  وبني  احل�سم  من  وافرة  بعث جماعة 

فقبلهم  بال�سلطان،  م�ستـجريين  هّراب  �سورة  يف  اأمامه  قّدمهم 

ال�سلطان واأنزلهم على نهر �َسُبو...وكان ق�سده اأن يجتمع ب�سيعته 

ال�سلطان  اأراد،....وبعد هذا وجه  ما  وي�سل يدهم بيده ويتم له 

ولده )اخلليفة( �سيدي حممد حل�سم دائه يف جي�س كثيف...

وملا و�سل اخلليفة اإىل �سلوان، بعث اإليه احلاج عبد القادر جماعة 

فيهم وزيره اأبو عبد اهلل البوحميدي يتن�ّسل مما ُرمَي به واأنه ال 

زال على الطاعة واخلدمة لل�سلطان...« 

امل�صدر : النا�رشي، اال�ستق�سا، ج 9 �س 56.
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اإىل اأخذ العهد من بع�س القبائل من اأجل الدفاع عنه، فاأف�سد نيتها 

قبائل  اإقناع  اإىل  توفق  قد  االأخري  هذا  اأن  غري  لل�سلطان،  ووالءها 

يف  الأمره  فامتثلوا  بالرتهيب،  وتارة  بالرتغيب  تارة  ال�رشقية  اجلهة 

نهاية املطاف و�سّيقوا اخلناق على االأمري وجي�سه ب�رشق الريف)اإقليم 

النا�سور(، وطردوه يف اأواخر �سهر دجنرب 1847 من ُم�ستقّره ب�سلوان 

ما  له  فكان  الفرن�سي،  للجي�س  اال�ست�سالم  راغباً يف  ملوية  واد  فعرب 

اأراد يوم 23 دجنرب 1847، وبذالك ا�ستعاد املخزن �سلطته على قبائل 

ب�سبب جماورتها  املرا�س  �سعبة  اأ�سبحت  اأنها  اإال  املغرب،  �سمال �رشق 

طيلة  باملخزن  عالقتها  على  ذلك  فاأثر  باجلزائر،  الفرن�سية  لل�سلطات 

التا�سع ع�رش. القرن  الثاين من  الن�سف 

مار�س   18  ( ال�رشقية  اجلهة  على  واأثره  احلدود  ر�سم   q

)1845

احتالل  الأحداث خطرية عقب  م�رشحا  املغرب  �سمال �رشق  كان 

خط  ب�ساأن  اتفاق  من  اأعقبها  وما  اإي�سلي  حرب  اآخرها  كان  اجلزائر، 

املعروف  باملوقع   1845 مار�س   18 يوم  واجلزائر  املغرب  بني  احلدود 

بكثري  متّيز  اتفاقا  املغرب  على  فرن�سا  فر�ست  مغنية، حيث  لـال  با�سم 

تدرك  تكن  مل  ال�رشقية  اجلهة  قبائل  اأن  املعلوم  ومن  احليف،  من 

بني  ماألوفة  كانت  التي  اأبعاده  بكل  احلدود  مفهوم  التاريخ  هذا  قبل 

الدول االأوربية. اإذ ر�سمت هذه االتفاقية الأول مرة يف تاريخ املغرب 

اإرث  يجمعهما  اإ�سالميني  بلدين  بني  وجغرافية  �سيا�سية  حدوداً 

املغرب  �رشق  وقبائل  اجلزائر  غرب  قبائل  اإن  حيث  م�سرتك،  تاريخي 

فيما  تعاملها  وكان  عرقية،  وحدة  االأحيان  غالب  يف  ت�سكل  كانت 

بني  متداوال  كان  كما  احلدود  مفهوم  مراعاة  على  ينبني  ال  بينها 

االأوربية. الدول 

�رشق  قبائل  بني  كبرية  �سدمة  احلدود  اتفاقية  م�سمون  اأحدث 

ومراعيها  اأرا�سيها  بع�س  اأ�سبحت  التي  القبائل  تلك  خا�سة  املغرب، 

اأ�سحى واد كي�س ي�سكل خط احلّد  اأن  الرتاب اجلزائري، بعد  �سمن 

بني املغرب واجلزائر، ويقع هذا الواد غرب واد تافنا، الذي كان ي�سكل 

احلد املتفق عليه اأيام حكم االأتراك باجلزائر، وقد ك�سف الواقع اأن اأرا�س 

ورغم  املغربي،  الرتاب  من  اقُتطعت  مغربية  قبائل  ملكية  يف  وا�سعة 

احتـجاج �سلطان املغرب وحتفظه على بع�س بنود االتفاقية املذكورة، 

ومتاطله يف امل�سادقة عليها، اإال اأن منطق القوة والغلبة الذي ُمور�س 

عليه من جانب فرن�سا فر�س عليه االعرتاف باالأمر الواقع.

اأحمد  الطالب  مع  وجدة  عامل  علي  بن  حميدة  فاإن  »  وبعد، 

من  به  كلفناهما  فيما  الدين  عدّو  نائب  خدعهما  اخل�رش 

هاته وبذل  برُتّ الوقوف معه على احلدود، وغّرهما على عادته 

اإّيالتنا  اأدخل يف احلد طرفا وافراً من بالد قبائل  الطمع، حتى 

لناحية بالد اجلزائر، وغّرهما حتى طبع له حميدة  ال�سعيدة 

اأنه  مّنا  ظناً  له  فّو�سنا  كنا  ونحن  به،  اأتى  الذي  الر�سم  على 

تقدمينا  مع  واأهلها،  بالبالد  لعلمه  امل�سلمني  على حقوق  يقف 

له املَّرة بعد املَّرة اأن احلد يكون على ما كان بني دولتنا ودولة 

القدماء  و�سوؤال  ذلك  بالتق�ّسي يف  واأمرناه  واليتهم،  اأيام  الرتك 

حتى  معهم  يتكلم  وال  لهم،  املجاورة  البالد  اأهل  من  واالأعيان 

ونحن  وبلهاً،  منه  غفلة  �سدر  ما  منه  ف�سدر  ذلك،  ي�ستوعب 

التي  اإّيالتنا  قبائل  بالد  ت�سليم  على  نوافق  وال  ذلك  نر�س  مل 

الدين  عدو  حتنّي  وقد  �سلف،  عن  خلفا  فيها  يت�رّشفون  كانوا 

» ال�رشط الأول : اأتفق الوكيالن على اإبقاء احلدود بني اإّيالتْي املغرب 

ال�سابقني،  العرب  �سابقا بني ملوك الرتك وملوك  واجلزائر كما كانت 

بحيث ال يتعّدى اأحد حدود االآخر، وال يحدث بناء يف احلدود 

ا�ستيالء  تبقى كما كانت قبل  بل  باحلجارة،  امل�ستقبل وال متييز  يف 

الفران�سي�س على مملكة اجلزائر.

َمـمـّر  يف  التي  باالأماكن  احلدود  الوكيالن  عنّي   : الثاين  ال�رشط 

احلدادة، وترا�سيا عليها بحيث اأنها �سارت وا�سحة معلومة كاخليط، 

فما كان غربّي اخلط يعني احلد فالإّيالة مملكة املغرب، وما كان �رشقّي 

احلد فالإّيالة مملكة امل�رشق.«

امل�صدر : معاهدة لال مغنية، 18 مار�س 1845.
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اتفاقية احلدود، فظلت ترفع  اأما قبائل �رشق املغرب املت�رشرة من 

هو  هدفها  وكان  واملهادنة،  ال�سلح  باحرتام  تلتزم  ومل  اجلهاد،  لواء 

الرتاب  �سمن  �سارت  التي  اأرا�سيها  ا�ستغالل  الدفاع عن حقوقها يف 

اجلزائري، وال بد من االعرتاف باأن اتفاق احلدود اأدخل قبائل احلدود 

على  ترامت  التي  اجلزائرية،  القبائل  مع  النزاعات  من  دّوامة  يف 

ُعر�سة  بذلك  فكانت  الفرن�سي.  اجلي�س  من  وحماية  باإيعاز  اأرا�سيها 

توغلت  1859، حيث  �سنة  وقع  ما  اأعنفها  كان  فرن�سية،  غارات  لعدة 

مدينة  واحتلت  يزنا�سن  بني  جبال  اأعماق  يف  الفرن�سية  اجليو�س 

وجدة، لكن �رشعان ما ان�سحب الغزاة عنها حتت �سغط املقاومة واآثار 

قوية  �سغوط  املغرب  �رشق  قبائل  على  مور�ست  وقد  الطاعون.  وباء 

من جانب ال�سلطان لقبول ر�سم احلدود، ويف ذات الوقت ُقّدمت لها 

اجلزائري،  الرتاب  �سمن  اأ�سبحت  التي  اأمالكها  �سمانات حلفظ حقوق 

ال�رشائب  تدفع  اأن  على  ت�ساء  كما  ا�ستغاللها  يف  احلق  لها  و�سار 

احلدود  بر�سم خط  اعرتاف  ذلك  باجلزائر، ويف  الفرن�سية  لل�سلطات 

.1845 �سنة  امل�ستحدث 

من  القبائل  على  �سلبية  اآثار  احلدود  اتفاقية  عن  ترتبت  وقد 

وقع  ما  كثرياً  حيث  اجلزائر(،  اأو  )املغرب  الوطني  االنتماء  حيث 

وهكذا  بينها،  يفّرق  احلدود  خط  و�سار  الواحدة،  القبيلة  تق�سيم 

�سكان  �سمن  واملَهاية  واأنكاد  يزنا�سن  بني  قبائل  ف�سائل  بع�س  اأ�سحت 

احلدود.  خط  بوا�سطة  اإخوانهم  عن  ُف�سلوا  اأن  بعد  اجلزائر  غرب 

قبيلة  له  تعر�ست  ما  اجلديد  الواقع  هذا  على  برهان  اأكرب  ويبقى 

اأوالد �سيدي ال�سيخ التي ق�سمت اإىل ق�سمنْي : اأوالد �سيدي ال�سيخ 

وهم  الغرابة،  ال�سيخ  �سيدي  واأوالد  للجزائرـ  تابعون  وهم  ال�رشاكة 

ثورة �سد  واأعلنوا  التق�سيم،  تابعون للمغرب. وقد رف�س هوؤالء هذا 

اجلي�س الفرن�سي يف منت�سف القرن التا�سع ع�رش، وتبقى اأعنف ثورة 

1882. فاإذا كان هذا هو حال  هي تلك تزعمها ال�سيخ بوعمامة �سنة 

من  الثاين  الن�سف  واجلزائر يف  املغرب  بني  الفا�سل  احلدودي  املجال 

غرب  الواقع  املجال  اإليه  اآل  الذي  الو�سع  فاإن  ع�رش،  التا�سع  القرن 

املخاطر،  من  بكثري  ينذر  اأ�سبح  النا�سور(  )اإقليم  ملوية  واد  م�سب 

الفرن�سية  اال�ستعمارية  ال�سيا�سة  تقليد  حتاول  اإ�سبانيا  اأ�سحت  حني 

بينها وبني قبائل قلعية. اأ�سعل فتيل احلرب  ما  يف تلك اجلهة، وهو 

التو�سع الإ�سباين خارج اأ�سوار مليلية )�رشق الريف( 

ُمهّددا  املغرب  �رشق  �سمال  �سار  ع�رش  التا�سع  القرن  منت�سف  يف 

باالحتالل من طرف فرن�سا من جهة ال�رشق ومن طرف اإ�سبانيا من جهة 

الريف  ب�رشق  الواقع  اجلزء  ي�سلم  االإطار مل  الغربي، ويف هذا  ال�سمال 

اإ�سبانيا  اأن  اإ�سبانية، على الرغم من  اأطماع تو�سعية  )اإقليم النا�سور( من 

اأمام  اإي�سلي  اأن هزمية  اإال  واملتخلفة،  الفقرية  االأوربية  الدول  من  كانت 

فرن�سا اأيقظت اأطماعها اال�ستعمارية يف املغرب، فاعتربت اأن �رشق الريف 

يدخل �سمن جمال نفوذها، م�ستندة يف ذلك اإىل قاعدتها الع�سكرية 

هذه  عانت  وقد   .1497 �سنة  منذ  املحتلة  مليلية  مبدينة  املنت�سبة 

القاعدة كثريا من احل�سار الذي كانت تفر�سه عليها قبائل قلعية، واأي�سا 

من احلمالت التي كان يجهزها �سالطني املغرب من حني الآخر ال�سرتجاع 

املدينة املحتلة، وكان اآخرها ما وقع يف منت�سف القرن الثامن ع�رش على 

يد ال�سلطان �سيدي حممد بن عبد اهلل. وهكذا بعد اأن كانت القوات 

بح�رشتنا  العيد  حل�سور  وردوا  حتى  القبائل  تلك  اأعيان  �سفر 

هنا  احلّد  عليهم   
َ
ُقٍرئ  وملا  ليغّره،  ذلك  منه  وطلب  ال�رشيفة، 

مل ير�سوه، ومل يقبلوه، وهاهم متوّجهون، ويقفون على حدود 

بالدهم مع جوارهم، فاإنهم يعرفونها كما يعرفون اأبناءهم، وحني 

الف�سل  يتم  حينئذ  املعلومة  الرتك  حدود  على  الوفاق  يكون 

ومي�سي االأمر ح�سب ما يف كتاب التفوي�س، فاأعلْم قوْن�ُس جن�س 

الفران�سي�س بذلك لئال يعتقد ت�سليمنا ملا فعلوا خداعا ومكرا، 

االإّيالتنْي  بني  وال�رشاء  البيع  اأمر  يف  جماراته  ذلك  مع  وزادوا 

مبا مل ناأذن لهم فيه ومل نعّرج عليه، وال خري للم�سلمني فيه، 

وق�ْس على هذا اأمر البا�سدور الذي ت�سري بتوجيهه، فاإمنا يفعل 

اإال  قوة  وال  واأهله، وال حول  الزمان  ف�ُسَد  قد  واأقبح،  مثل هذا 

باهلل العظيم، ويف 27 ربيع االأول 1261 هـ.

امل�صدر : ر�سالة ال�سلطان عبدا لرحمان اإىل نائبه بطنجة،

دورية الوثائق، عدد1، �س 487.
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ْم قون�ُس ال�سبنيول وقْل له بلغ فالناً اأنكم اأنزلتم االإقامَة باجلزر 
ّ
»  َكِلـ

اأّوالً  له  كتْبَت  اأنك  مع  البناء  و�رشعتم يف  ملوية،  فم  على  التي 

باإ�سالح ما تال�سى من اأ�سوار مليلية واأبراجها وخنادق مائها ال غري، 

ومل تذكْر غري ذلك، وال زال كتابك حتت يده، وخيانة الو�سائط من 

اأعظم القبائح، تف�سُد االأعمال وحُتِدُث الفنت، فاإذا بكم بلغ عنكم من 

اإنزال الع�سكر واالإقامة لبناء اأبراج اأردمت اإحداثها باجلزر املذكورة، 

ومل يعهد ذلك قدميا وال حديثا، وال يَ�سُع فالناً ال�سكوت عنه وال 

ياأذن فيه الأحد، اإذ لي�س بقانون وال من �رشوط املهادنة واملَحّبة 

التي تزعمون، واإمنا ت�سعون يف التكدير، ورمبا ي�سدر من قبائل تلك 

اجلواب  واأّكْد عليه يف  االأمر،  فارجعوا عن هذا  النواحي �سيء، 

عن ذلك، وطاِلْعنا بجوابه لنكون على ب�سرية يف االأمر.

امل�صدر : دورية الوثائق عدد 2 �س 148 

منت�سف  يف  حتولت  املح�ّسنة،  مليلية  قلعة  داخل  حما�رشة  االإ�سبانية 

القرن التا�سع ع�رش اإىل قاعدة لتو�سيع رقعة االحتالل االإ�سباين ب�رشق 

اأن قبائل قلعية  اأيقنت من �سعف املغرب وعجزه، غري  اأن  الريف، بعد 

ظلت لها باملر�ساد، فاتخذت ا�سبانيا ذلك ذريعة لل�رشوع يف الغزو. 

وتدخل االأطماع االإ�سبانية يف �رشق الريف يف �سياق الت�سابق بني 

اجلزائر  غزو  عقب  املغربي  الرتاب  من  اأطراف  الحتالل  واإ�سبانيا  فرن�سا 

�سنة 1830. حيث جّهزت فرن�سا اأ�سطوال حربيا الحتالل جزر كبدانة 

التي  1847، وهي اجلزر  �سنة  نهاية  ملوية يف  واد  م�سّب  قبالة  الواقعة 

كانت تعرف قبل احتاللها باأ�سماء عدة : اجلزر اجلعفرية جزر فم ملوية 

اأو جزر كبدانة، غري اأن حكومة مدريد مل تكن غافلة عّما كانت تخطط 

له احلكومة الفرن�سية، فاأر�سلت اأ�سطوال حربياً واحتلت تلك اجلزر الثالث 

االأ�سطول  و�سول  قبل  �سباحاً،  العا�رشة  ال�ساعة  يف   1848 يناير   6 يوم 

اإىل تبعيتها  الفرن�سي بب�سع �ساعات، وُرفع العلم االإ�سباين فوقها اإ�سهاراً 

قك اهلل و�سالم عليك 
ّ
»  خدمينا االأر�سى الطالب بو�سلهام بن علي، وفـ

ورحمة اهلل تعايل وبركاته وبعد، فقد و�سلنا كتابك وعرفنا ُم�سمنه 

به 
ْ
تـ
َ
وعلمنا ما اأخربَت به عن ال�سبنيول دّمره اهلل، واأنك انتظرَت كـ

اإليك لتـجيبه مُب�سّمن ما اأجيَب به من ح�رشتنا ال�رشيفة وقّدمناه 

لك، فلم يفعل حتى ثبت عندك تعّديه بال�رشوع يف البناء بجزر 

اإليك  الوا�سل  كتابه  يف  مبا  فاأجابك  ذلك  يف  له  فكتبَت  ملوية، 

وال طائل حتته، ولعله كتب جلن�سه يف ذلك حتى ينظر ما يُجاب 

يتحّرْون  كانوا  وقّبحهم  اهلل  دّمرهم  الن�سارى  هوؤالء  اأن  فاعلْم  به، 

يقب�س يف  اأن  ويتحا�سْون  ال�سدق  م�سلك  وي�سلكون  كالمهم  يف 

اأو انحراف، واالآن خرجوا عن القانون املعهود منهم  يدهم كذب 

يف التحّري و�ساروا ال ي�سبطون قْوال وال فعال، اأهلكهم اهلل وخّيب 

ن�ُسوْي 
ُ
قـ مبخاطبة  ال�رشيف  اأمُرنا  لك  تقّدم  وقد  هذا  �سعيهم، 

الفرن�سي�س والنجليز، وال�سالم«.

امل�صدر : ر�سالة ال�سلطان عبد الرحمان اإىل نائبه بو�سلهام بن علي

بتاريخ 15 ربيع االأول 1264 / 20 فرباير 1848. دورية الوثائق،

املجلد الثاين. م.�س. �س 147.

الك�سوفات  بفرتة  اال�ستعماري  ال�سلوك  هذا  ر 
ّ
ويذكـ االإ�سباين.  للتاج 

اجلغرافية الكربى التي قامت بها االأ�ساطيل االإ�سبانية يف القرن ال�ساد�س 

ع�رش، حيث يوحي املخطط االإ�سباين باأن تلك اجلزر ال مالك لها، و�سارعت 

تلك  على  �سيطرتها  بب�سط  الكربى  الدول  اإ�سعار  اإىل  مدريد  حكومة 

اجلزر، لت�سعها اأمام االأمر الواقع وتك�سب اعرتافها لها بذلك.

العجز  مدى  احلدث عن  هذا  اإزاء  املغربية  احلكومة  موقف  ك�سف 

عن  اجلزر  تلك  باحتالل  علم  ملّا  »املخزن«،  على  ا�ستوىل  الذي 

عامل  اأكده  ما  وهو  بطنجة،  الفرن�سية  الدبلوما�سية  البعثة  طريق 

بال�سكوى  ال�سلطان  فاكتفى  بعد،  فيما  عامُل وجدة  ثم  الريف  منطقة 

واالحتـجاج، وقد ن�رش عبد الوهاب بن من�سورـ موؤرخ اململكة عّينات 

الوثائق املخزنية املعرّبة عن تلك االحتـجاجات. من 

بالتعّدي، فقد تـجاهلت ا�ستف�سارات  اأما احلكومة االإ�سبانية املَعنية 

اأن  مفاُدها  اأخباراً،  اأ�ساعت  بل  ملوية،  جلزر  احتاللها  ب�ساأن  املخزن 

اإىل  ذلك  وراء  من  و�سعت  بها،  بالنزول  لها  �س  رًخّ من  هو  ال�سلطان 

اأي رّد فعل من قبائل كبدانة وقلعية املجاورين لتلك اجلزر.  تفادي 

حتت  ترزح  اجلزر  تلك  زالت  ال  هذا  يومنا  اإىل  التاريخ  ذلك  ومنذ 

التي عرف  بالن�سبة ملدينة مليلية،  ال�ساأن  االحتالل اال�سباين كما هو 
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امل�صدر : ر�سالة ال�سلطان موالي احل�سن اإىل نائبه بطنجة ب�ساأن 

اأحداث مليلية �سنة 1893، اأ�سل الوثيقة حمفوظ بخزانة تطوان 

حتت رقم : مح 12 / 40.  

عا كبريا خارج قلعتها القدمية يف الن�سف الثاين من القرن  جمالها تو�ُسّ

وقبائل  االإ�سباين  اجلي�س  بني  املناو�سات  تـجددت  حيث  ع�رش،  التا�سع 

قلعية، التي كانت تقف له باملر�ساد دفاعا عن اأرا�سيها. وقد وقعت بني 

اجلانبنْي مواجهات عنيفة �سنة 1858، انتهت بتدخل املخزن، الذي عقد 

اتفاقا مع حكومة مدريد يوم 24 غ�ست 1858، ويق�سي االتفاق املذكور 

مبنح اإ�سبانيا حق تو�سيع منطقة االحتالل حول مليلية مبقدار م�سافة 

طلقة مدفع، وهذا ما فتح �سهية اإ�سبانيا للمطالبة ب�سم مزيد من االأرا�سي 

لها مبنطقة  باالعرتاف  بل طالبت  النف�س،  الدفاع عن  املجاورة بحجة 

حمايدة بني مليلية وقبائل قلعية. وهذا ما اأدى اإىل تـجدد املناو�سات 

طيلة الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�رش، وكان اأخطرها ما وقع �سنة 

1893، حيث اأحلقت قبائل قلعية هزمية كبرية باجلي�س االإ�سباين الذي 
باإعالن احلرب على  اأرا�سيها، وهددت مدريد  كان يعتزم �سم ق�سم من 

املغرب كما فعلت �سنة 1860 حني اأقدمت على احتالل مدينة تطوان، 

وحينئذ اأوفد ال�سلطان موالي احل�سن االأول �سفارة اإىل مدريد لتهدئة 

اإ�سبانيا على املغرب غرامة مالية باالإ�سافة اإىل التنازل  الو�سع، ففر�ست 

قلعية  ببالد  مغربية  ع�سكرية  حامية  واإقامة  جديدة  اأرا�س  عن  لها 

حلملها على قبول الهدنة مع اجلي�س االإ�سباين. ويف هذا ال�سياق اأحيى 

بالع�سكر،  وعّمرها  مليلية  من  القريبة  )جنادة(  فرخانة  ق�سبة  املخزن 

الذي ظل يرابط بها اإىل مطلع القرن الع�رشين.

q تعزيز احل�سور املخزين باجلهة ال�رشقية

بعد اأن اأ�سبح �سمال �رشق املغرب ُمهدداً باالحتالل من جانب فرن�سا 

اأبدى  مليلية،  من  انطالقا  اإ�سبانيا  ومن جانب  اجلزائر  من غرب  انطالقاً 

ميادين،  عدة  يف  ذلك  وتـجلى  اجلهة،  بهذه  كبريا  اهتماما  املخزن 

ال�سمالية  باالأطراف  الدولة  ح�سور  تعزيز  على  العمل  مقدمتها  يف 

اجلهة  االأول  احل�سن  موالي  ال�سلطان  زار  االإطار  هذا  ويف  ال�رشقية، 

د اأحوال 
ّ
1874، حيث تفقـ ال�رشقية مرتنْي، كانت الزيارة االأوىل �سنة 

 1876 �سنة  الزيارة  عاود  ثم  والعمال،  القواد  من  عددا  وعنّي  قبائلها 

الإطفاء نار الفتنة بني قبائلها ب�سبب املناف�سة على الزعامة، فنزل بق�سبة 

�سلوان يف مرحلة اأوىل ثم رحل عنها نحو مدينة وجدة. 

هذا  فكان  االأمن،  ل�سبط  بالع�سكر  املخزنية  الق�سبات  تعززت  كما 

فرخانة  وق�سبة  )ال�رشقية(  العيون  وق�سبة  تاوريرت  ق�سبة  حال 

مبحاذاة  جديدة  ق�سبات  �سّيدت  كما  مليلية،  مدينة  غرب  جنوب 

خط احلدود مع اجلزائر املحتلة اآنذاك، ويف هذا االإطار انتهت اأ�سغال 

ق�سبة  با�سم  ا�ستهرت   ،1883 �سنة  كي�س  واد  م�سّب  عند  ق�سبة  بناء 

عجرود اأو الق�سبة ال�سعيدة، ووقع حتريف ا�سمها فيما بعد اإىل ا�سم 

ال�سعيدية  ق�سبة  مدخل   

ترميمه قبل 
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اهتم املخزن باجلهة ال�رشقية مراعاًة ملعاناتها مع الفرن�سيني من جهة 

ال�رشق ومع االإ�سبانيني من جهة الغرب، فت�ساهل مع قبائلها بحكم بعدها 

عن مركز ال�سلطة، ووقوفها باملر�ساد الأي حماولة للم�س بالرتاب الوطني، 

فخ�ّسها ببع�س االمتيازات دون غريها من القبائل املغربية، فكلما ا�ستدت 

فرتات اجلفاف والقحط ب�رشق املغرب -وهي فرتات متالحقة متتالية يف 

غالب االأحيان- كان املخزن يرخ�س لتلك القبائل ببْيع نبات احللفة مبرا�سي 

غرب اجلزائر، وي�سمح لقبائل �رشق الريف باإجراء معامالت تـجارية مع مدينة 

مليلية املحتلة، كما تنازل يف بع�س ال�سنوات عن ا�ستخال�س ال�رشائب، 

فاأ�سقطها عنهم رفقا حلالهم، كما اأ�سقط عنهم ر�سوم التع�سري كلما تعلق االأمر 

باقتناء حاجياتهم املعي�سية ال�رشورية �سواء من مليلية اأو من غرب اجلزائر.

كانت الغاية من هذه ال�سيا�سة متتني الروابط بني املخزن وقبائل اجلهة 

واإ�سبان،  فرن�سيني  من  املرتّب�سني  على  الفر�سة  تفويت  بغية  ال�رشقية، 

الذين كانوا ي�سعون اإىل اقتطاع اأجزاء من الرتاب الوطني. حيث كثريا 

ما حاولت ال�سلطات الفرن�سية خا�سة ا�ستمالة بع�س قبائل �رشق املغرب 

واإغرائها باالمتيازات لربط عالقات تـجارية معها ومّد نفوذها االقت�سادي 

اإىل اأبعد حّد داخل الرتاب املغربي يف اإطار خمطط ا�ستعماري. 

اأهل الريف ال�رشقي ي�ستنجدون بال�سلطان، اأ�سل الر�سالة 

حمفوظ مبديرية الوثائق امللكية بالرباط �سمن ملف الريف

امل�صدر : ال�سفحة االأوىل من تقرير ا�ستخباراتي فرن�سي ب�ساأن ال�رشوع يف 

.3h19 : بناء ق�سبة ال�سعيدية اأر�سيف وزارة احلربية الفرن�سية فان�سني رقم

ت�سييدها  من  الغاية  اأما  هذا.  وقتنا  يف  م�سهور  هو  كما  ال�سعيدية 

ملراقبة خط  الوقت مركزاً  َمعلمة حدودية ويف ذات  تكون  اأن  فهي 

يخطط  املخزن  كان  بل  اجلزائر،  غرب  مع  التهريب  وحماربة  احلدود 

اأن فرن�سا  اإال  اأملانية،  ال�سعيدية مب�ساعدة  لبناء مر�سى حماذي لق�سبة 

املخزن  �سّيد  ع�رش  التا�سع  القرن  نهاية  ويف  امل�رشوع.  هذا  اأف�سلت 

ق�سبة مبوقع عني مطهر غري بعيد عن احلدود للغاية ذاتها، كما اأقام 

الفرن�سية. التهديدات  ملواجهة  فكيكـ  بواحة  ع�سكرية  حامية 
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وتـجلى اهتمام الدولة املغربية باجلهة ال�رشقية اأثناء املجاعات، حيث 

كان من ال�سعب تزويدها باحلبوب عرب امل�سلك الرابط بني فا�س ووجدة، 

نظرا لبعدها عن مركز ال�سلطة وعزلتها، ومما زاد يف عزلة املنطقة اأنها 

مل تكن تتوفر على مر�سى مفتوح للتـجارة ميكنها من توريد ما حتتاجه 

اأثناء االأزمات، وتخفيفا من وطاأة القحط واملجاعة كان ال�سلطان يرخ�س 

بجلب احلبوب من غرب اجلزائر اأو من مليلية، على الرغم من غياب اأي 

اتفاق ينظم العالقة التـجارية الربية. وعندما ت�ستد االأزمة كان ال�سلطان 

يتدخل الإمداد قبائل �رشق املغرب بامل�ساعدات ال�رشورية. 

م�ساعدة  من طلب  بُـّداً  تـجد  املغرب  �سمال �رشق  قبائل  تكن  ومل 

الدولة كلما ا�ستد عليها االأمر، خ�سو�سا عندما تعجز عن ا�ستقدام ما 

حتتاجه من احلبوب من غرب اجلزائر اأو عن طريق مليلية، وبهذا ال�سدد 

احتفظ لنا االأر�سيف املغربي بعّينات من ر�سائل خمزنية يف املو�سوع.

اإر�سال  : ر�سالة ال�سلطان عبد العزيز اإىل نائبه بطنجة بهدف  امل�صدر 

الر�سالة حمفوظ مبديرية اأ�سل  م�ساعدة غذائية الأهل وجدة، 

بالرباط، ملف وجدة. امللكية  الوثائق 

امل�صدر : ر�سالة نائب ال�سلطان بطنجة اإىل وزير ال�سوؤون اخلارجية عبد 

الكرمي بن �سليمان ب�ساأن طلب امل�ساعدة من اجلي�س الفرن�سي ملواجهة تهديدات 

الثائر، بتاريخ 17 ـ6ـ 1903، اأ�سلها حمفوظ مبديرية الوثائق امللكية بالرباط.

 �رشق املغرب م�رشح للثورات والفنت يف مطلع 

 )7091 القرن الع�رشين )0091ـ 

ثار على ال�سلطة ال�رشعية يف نهاية �سنة 1902 بناحية تازة املدعو 

ما  �رشعان  ثم  بوحمارة،  الروكي  با�سم  وامل�سهور  الزرهوين  اجلياليل 

زحف نحو �رشق املغرب الأ�سباب اإ�سرتاتيجية ت�سمح له باالت�سال باخلارج 

وكان  �سالح وذخرية.  من  يحتاجه  ما  واحل�سول على  واإ�سبانيا(  )فرن�سا 

املوقع املتمّيز الذي يحظى به �سمال املغرب ال�رشقي ي�ستـجيب مل�رشوع 

الثائر، فانق�سمت قبائل �رشق املغرب بني موؤيد ومناه�س له، حيث غّرر 

بالقبائل باأْن انتحل ا�سم موالي حَممد ابن ال�سلطان موالي احل�سن االأول، 
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اأبيه  ال�سلطان عبد العزيز الذي ا�ستوىل على ُملك  اأنه �سنو  وادعى 

واأذاع بني قبائل �رشق املغرب  ال�سجن.  اأن رماه يف  وا�ستبّد به بعد 

اأن حكومة ال�سلطان عبد العزيز �سارت موالية لالأجانب وتعمل على 

نقل نظمهم وعاداتهم اإىل البالد، فنا�رشته بع�س قبائل �رشق الريف 

للثائر  وح�سل  اجلانبنْي،  بني  الفتنة  اأ�سعل  مما  يزنا�سن،  بني  وقبائل 

رجال  فـــّر  حيث   1903 �سنة  وجدة  مدينة  دخل  اأن  بعد  الن�رُش 

القواَد  لها  قبائل، وعنّي  فبايعته عدة  منها نحو غرب اجلزائر،  املخزن 

من املوالني اإليه. ورغم اأن املخزن ا�ستطاع فر�س �سلطته على عمالة 

وجدة �سنة 1905، اإال اأنه اأخفق يف الق�ساء على الثائر، الذي تقّوى 

خليفة  نف�سه  اعترب  الذي  بوعمامة  ال�سيخ  مع  حتالف  اأن  بعد  نفوذه 

اإقناع قبائل  له بناحية فكيكـ واأحوازها، حيث مل ينجح ال�سلطان يف 

التخوم بطرد بوعمامة من بالدهم، نظرا ملا كان يتظاهر به من التن�ّسك 

البو�سيخية  للزاوية  وريثا  نف�سه  ن�ّسب  اأن  بعد  اجلهاد،  اإىل  والدعوة 

االأم، فاأ�ّس�س فرعا لها يف �رشق املغرب ُمّدعيا تـجديد طريقة اأ�سالفه، 

املهاجرين  الظْهرا ف�سال عن  اأتباع ومريدون كثريون مبنطقة  وكان له 

والترّبك  مالقاته  اإىل  يتطلعون  النا�س  فكان  له،  املرافقني  اجلزائريني 

اأوامر ال�سلطان بعدم ا�ستقباله. اإكرامه رغم  به واملبالغة يف 

وبعد خروج الثائر من وجدة ا�ستدت املواجهات بني اأن�ساره واأن�سار 

املغرب،  �رشق  �سمال  واال�سطرابات  الفو�سى  فعّمت  ال�رشعي،  املخزن 

ق�سبة  اإىل  ان�سحب  حيث 

النا�سور(  )اإقليم  �سلوان 

حلكومته،  م�ستقرا  واتخذها 

اأنه  قلعية  قبائل  بني  واأ�ساع 

ت�سلط  من  ليخل�سها  جاء 

اجليو�س االإ�سبانية الغازية.

لوحة ت�سّور الثائر الروكي �سنة 

1902، نقال عن جريدة فرن�سية
)Le Petit Journal du 20-
11-1902(

ل�سغوط  اخلا�سعة  احلدودية  باملنطقة  الثائر  ا�ستقرار  ترتب عن  وقد 

فرن�سية واإ�سبانية، بروز اأطماع ا�ستعمارية بدعوى حماية قبائلها من اآثار 

الفنت امل�ستعلة بني القبائل املغربية، وبهذا ال�سدد احتل اجلي�س الفرن�سي 

بدعوى   1904 �سنة  احلدود  خط  من  القريب  مطهر  بني  عني  موقع 

حمايته من اأن�سار الروكي، مربرا ذلك با�ستـجابته لطلب امل�ساعدة الذي 

ليوطي.  اجلرنال  اإىل  املغرب  ب�رشق  املخزنية  اجليو�س  قائد  به  تقدم 

 ،1903 �سنة  فكيكـ  واحة  ق�سور  ا�ستباح  اأن  الفرن�سي  للجي�س  و�سبق 

وفر�س على اأهلها اال�ست�سالم لالأمر الواقع بعد اأن ا�ستحوذ على عدد 

من واحاتهم و�سّمها اإىل الرتاب اجلزائري. وكانت هذه الفتنة التي ابُتلي 

بها �رشق املغرب مقدمة الحتالل اأطرافه من جانب اجليو�س الفرن�سية 

اأن  من جهة ال�رشق واجليو�س االإ�سبانية من جهة الغرب، خا�سة بعد 

منح الثائر امتيازات ل�رشكات اأ�سبانية وفرن�سية، وبالرغم من افت�ساح اأمره، 

اأن  اإىل  الريف  قبائل قلعية ب�رشق  توتر وت�رشذم بني  فقد ظل م�سدر 

طردته من �سلوان �سنة 1908 بعد اأن تبنّي لها خداعه ومكره.

الغزو ال�ستعماري يف مطلع القرن الع�رشين

اإقامة عالقة تـجارية بّرية مع  اإي�سلي يرف�س  ظل املخزن منذ حرب 

و�سيلة  التـجارية  املبادالت  تكون  اأن  من  خوفاً  وذلك  املحتلة،  اجلزائر 

ال�ستمالة قبائل احلدود وَمطّية لتو�سيع االحتالل الفرن�سي نحو �سمال 

�رشق املغرب. اإال اأن تلك القبائل بحكم العزلة التي كانت تعي�سها كانت 

اإقامة عالقات تـجارية مع غرب اجلزائر من جهة ومع مليلية  مّيالة اإىل 

طرف  من  لها  املمنوحة  واالمتيازات  للت�سهيالت  نظرا  ثانية،  جهة  من 

خلقت  املزمنة  احلدود  م�ساكل  اأن  كما  واالإ�سبانية،  الفرن�سية  ال�سلطات 

للمخزن متاعب كثرية، فوافق على عقد اتفاق بباري�س)20 يوليو 1901( 

على خلفية التوتر الناجم عن احتالل واحات توات، ثم تلته اتفاقيتان 

ُوقعتا باجلزائر يف 20 اأبريل و7 مايو 1902، كان الغر�س منهما و�سع اإطار 

يزدهر  اأن  املوؤّمل  وكان  الربية.  التـجارية  املبادالت  لتنظيم  قانوين 

يف  امل�سطرة  لل�سوابط  طبقا  املغرب  �رشق  ب�سمال  التـجاري  الرواج 

م�ساكل  من  عنها  جنم  وما  الروكي  ثورة  اأن  اإال  املذكورة،  االتفاقيات 

الواقع.  اأر�س  تـجارية على  تنمية  عرقل كل 
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اأما من جهة الغرب فقد �سبق للمخزن اأن اأم�سى اتفاقا مع حكومة 

تقوم  حيث  مليلية،  مدينة  داخل  مغربية  ديوانة  الإقامة  مدريد 

املغرب،  اإىل �رشق  املوجهة  االأوربية  ال�سلع  الر�سوم على  با�ستخال�س 

وبذلك �سِمن مداخيل مالية منتظمة بالرغم من ن�ساط التهريب. وكان 

اال�ستعماري  التو�سع  طموح  يكبح  قد  االتفاقيات  تلك  تفعيل  اأن  ياأمل 

الرتاب  ل�سيادة  حماية  ذلك  ويف  للبالد،  ال�رشقية  االأطراف  نحو 

الوطني. لكن يف هذا الوقت بالذات وقع تفاهم بني بريطانيا العظمى 

وفرن�سا ب�ساأن م�سري املغرب )اتفاق 4 اأبريل 1904(، حيث رفعت بريطانيا 

يدها عن املغرب �رشط اأن تنال اإ�سبانيا ن�سيبها يف املغرب وت�سبح �رشيكا 

لفرن�سا بخ�سو�س اقت�سام مناطق النفوذ، ويف هذا االإطار وقع اتفاق بني 

الدولتنْي ب�ساأن ر�سم احلدود بني منطقتي نفوذهما، فكان جمرى واد 

ملوية االأ�سفل هو احلد الفا�سل بني اجلانبني، وبذلك وقع تق�سيم �سمال 

�رشق املغرب بني منطقة نفوذ اإ�سباين ومنطقة نفوذ فرن�سي.

فتح التفاهم بني فرن�سا واإ�سبانيا باب الغزو، خا�سة بعد عقد موؤمتر 

اجلزيرة اخل�رشاء �سنة 1906، فوقع اكت�ساح ق�سم كبري من �سمال �رشق 

املغرب، وانتهى باحتالل مدينة وجدة يوم 29 مار�س 1907 حتت ذريعة 

اأن  فرن�سا  وادعت  مبراك�س،  طبيب  قتل  تخ�س  فرن�سية  مطالب  تلبية 

االحتالل موؤقت ورهني بتلبية تلك املطالب، و�سادف احلال اأن ثار عبد 

و�سّجع  املغربية  احلكومة  اأ�سعف  مما  العزيز،  عبد  اأخيه  �سد  احلفيظ 

للجيو�س  يزنا�سن  بني  قبائل  فت�سّدت  االحتالل،  رقعة  تو�سيع  على 

لالأمر  ا�ست�سلمت  اأنها  غري  البوت�سي�سي،  املختار  ال�سيخ  بزعامة  الغازية 

الواقع  اجلزء  خ�سع  وبذلك  الفرن�سي.  الع�سكري  التفوق  اأمام  الواقع 

�رشق واد ملوية اإىل االحتالل الفرن�سي.

االإ�سباين  االحتالل  لتو�سيع  م�رشحا  ف�سار  ملوية  واد  غرب  اأما 

الثار  ا�ستقرار  مدريد  حكومة  ا�ستغلت  وقد  مليلية،  من  انطالقا 

معدن  ال�ستغالل  ت�سهيالت  منحها  حيث  ب�سلوان،  بوحمارة  الروكي 

احلديد وامتيازا لبناء خط لل�سكة احلديدية، مما ك�سف لقبائل قلعية 

حقيقة الثائر، فطردوه من �رشق الريف يف نهاية �سنة 1908، وت�سّدوا 

للجيو�س االإ�سبانية الغازية بزعامة ال�رشيف حَممد اأمزيان، الذي جنح 

اجلي�س  �سد  ناجحة  معارك  وخا�س  الريف،  قبائل �رشق  توحيد  يف 

ا�ست�سهاد  اأن  مليلية، غري  اأ�سوار  اإىل حدود  تراجع  الذي  االإ�سباين، 

1912، فتح املجال اأمام الغزو الع�سكري االإ�سباين. 15 مايو  اأمزيان يوم 

امل�صدر : ديباجة اتفاق اجلزائر املوقع يوم 20 اأبريل 1902 

www.beniznassen.com



58
اجلـــهــــــة ال�شـــــرقيـــــة

59
اجلـــهــــــة ال�شـــــرقيـــــة

 اجلهة ال�رشقية يف ظل احلماية الفرن�سية 

والإ�سبانية

1912 �سار �سمال �رشق املغرب موزعا بني منطقة تابعة  بعد �سنة 

للحماية  تابعة  ومنطقة  ال�سلطانية  املنطقة  �سمن  الفرن�سية  للحماية 

تطوان،  مبدينة  مركزها  كان  التي  اخلليفية،  املنطقة  �سمن  االإ�سبانية 

وبذلك حاول اال�ستعمار اأن يحدث قطيعة بني �سكان اجلهة ال�رشقية، 

�سلطات  مركز  هي  وجدة  مدينة  ف�سارت  ملوية.  واد  بينهما  يف�سل 

النا�سور  مدينة  �سارت  بينما  ال�رشقية،  باجلهة  الفرن�سية  االحتالل 

امل�ستحدثة هي مركز ال�سلطات اال�ستعمارية االإ�سبانية ب�رشق الريف. 

هي  االإ�سبانية  اللغة  �سارت  حيث  ال�سكان،  على  ذلك  انعك�س  وقد 

الفرن�سية  اللغة  �سارت  بينما  املواطنني،  بني  فانت�رشت  االإدارة،  لغة 

اللغوي  التمييز  هذا  من  وبالرغم  وجدة،  ناحية  يف  امل�سيطرة  هي 

مقدمتها  ويف  اجلانبني،  بني  تربط  ظلت  كثرية  عوامل  فاإن  الدخيل 

فكان  املحلية.  اللهجات  جانب  اإىل  العربية  واللغة  الوطنية  الهوية 

التي  االأحداث  بفعل  تقّوى  الذي  الوطني  الوعي  على  باعثا  ذلك 

وظهور  الع�رشين،  القرن  من  الثالثينيات  يف  عامة  املغرب  عرفها 

تاأثرا  اأكرث  كانوا  النا�سور  ناحية  �سكان  اأن  من  بالرغم  وطنية،  اأحزاب 

باأحزاب وطنية ن�ساأت يف تطوان عا�سمة املنطقة اخلليفية، بينما كان 

ال�سلطانية،  املنطقة  يف  ن�ساأت  باأحزاب  موؤطرين  وجدة  ناحية  �سكان 

الوطنية  االأحزاب  بني  تن�سيق  وقع  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  لكن 

اال�ستعمار. التخل�س من  اأجل  املنطقتني من  يف كال 

حيث  العربي،  امل�رشق  اأحداث  مع  ال�رشقية  اجلهة  تفاعلت  وقد 

تاأ�سي�س  عن  االإعالن  اإّبان   1948 �سنة  حا�سدة  مظاهرة  تنظيم  مت 

الذين  املغاربة  لليهود  َمْعرًبا  وجدة  كانت  حيث  اإ�رشائيل،  دولة 

ال�سهيونية  احلركة  بها  ون�سطت  فل�سطني،  لتعمري  يُ�ستقطبون  كانوا 

اأفعال غا�سبة بلغت  اأثار ردود  التي كانت تنظم عمليات الهجرة، مما 

ال�سهيونية،  املتعاطفة مع احلركة  اليهودية  حد الهجوم على اجلالية 

خا�سة يف مدينة جرادة يوم 14 مايو 1948 ثم يف مدينة وجدة يوم 

ال�سنة. نف�س  يونيو من   7

كما نظمت يف مدينة وجدة اأول مظاهرة تندد باملوؤامرة التي كانت 

ترمي اإىل خلع ال�سلطان حممد بن يو�سف وا�ستبداله بامل�سمى حممد 

بن عرفة. حيث انطلقت االحتـجاجات يوم 16 غ�ست 1953 منددة بتلك 

املوؤامرة، وترتب عنها عدد من القتلى من بني املواطنني ومن بني الفرن�سيني، 

وتعّر�س اأع�ساء احلركة الوطنية باملدينة اإىل حملة قمع �رش�سة.

النا�سور  مدينة  مالذا يف  يجد  اأن  ا�ستطاع  منهم  البع�س  اأن  غري 

ن�ساطهم  عن  الطرف  تغ�س  كانت  التي  االإ�سبانية،  لل�سلطات  اخلا�سعة 

ب�سبب اخلالف القائم اآنذاك بني اإ�سبانيا وفرن�سا حول ال�سيا�سة املتبعة 

يف املغرب. خا�سة بعد اأن اأقدمت فرن�سا على خلع ال�سلطان حممد 

التن�سيق مع حكومة مدريد. يو�سف دون  بن 

وتبعا لذلك اأ�سحت مدينة النا�سور مركزا لن�ساط احلركة الوطنية 

املغربية،  الوطنية  التحرير اجلزائرية واحلركة  املغاربية، خا�سة جبهة 

اإذ بعد اإعالن الثورة اجلزائرية �سنة 1955، جلاأ اإىل �رشق املغرب عدد 

ولقوا  اجلزائرية،  التحرير  جبهة  مع  املتعاطفني  اجلزائريني  من  كبري 

ع�سكرية  قواعد  فتاأ�س�ست  وال�سعبي.  الر�سمي  امل�ستويني  على  دعما 

املقاومون  فكان  ال�رشقية،  باجلهة  اجلزائري  التحرير  جبهة  جلي�س 

الرتاب اجلزائري. للقيام بعمليات فدائية داخل  منها  ينطلقون 

وقد اأ�سحى معروفا على نطاق وا�سع اليوم اأن �ساحل كبدانة يف اإقليم 

النا�سور كان َمْعرباً ل�سحنات االأ�سلحة املوجهة جلي�س التحرير اجلزائري. 

لقيادتهم  مقرا  النا�سور  مدينة  من  التحرير  جبهة  زعماء  اتخذ  بل 

الع�سكرية. وظل االأمر كذلك اإىل اأن ا�ستقلت اجلزائر �سنة 1962.

جزر كبدانة اإقليم الناظور
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م�سكل احلدود واآثاره على اجلهة ال�رشقية

الفرتة  عن  املوروثة  احلدود  م�سكل  املغرب حلل  م�ساعي  ف�سل  بعد 

فوقعت  واجلزائر.  املغرب  بني  خطرية  اأزمة  انفجرت  اال�ستعمارية، 

مواجهات ع�سكرية عنيفة على ال�رشيط احلدودي يف �سهر اأكتوبر 1963، 

كانت لها اآثار �سلبية على اجلهة ال�رشقية. وبالرغم من الت�سوية فقد ظل 

وبعد  بدقة.  معامله  ت�سبط  مل  الذي  احلدودي  بال�رشيط  �سائدا  التوتر 

تنظيم امل�سرية اخل�رشاء �سنة 1975 اتخذت ال�سلطات اجلزائرية اإجراءات 

انتقامية �سد املغاربة املقيمني يف اجلزائر بكيفية قانونية، حيث طردت 

ما يزيد عن اأربعني األف مغربي دون مراعاة الظروف االإن�سانية، وكان جل 

قيمت لهم خميمات مبدن وجدة 
ُ
املطرودين من �سمال �رشق املغرب، فاأ

املطرودون جمعية  اأ�س�س هوؤالء  والنا�سور. ويف وقتنا احلا�رش  وبركان 

من اأجل مطالبة اجلزائر بالتعوي�س عن ال�رشر الذي حلقهم.

طرد اأربعني األفًا من املواطنني من اجلزائر

» اإن من حقنا اأن نت�ساءل هل يتفق هذا التعاون مع طرد اجلزائر 

اإخوانهم  مع  يت�ساكنون  كانوا  املغاربة،  املواطنني  من  األف  الأربعني 

اأنهم  هو  واحد  لذنب  مدة،  منذ  اجلزائر  اأر�س  فوق  اجلزائريني 

مغاربة؟ وهذا يف الوقت الذي يوؤوي فيه املغرب جالية جزائرية 

اإنه  بل  اأر�سه،  فوق  العي�س  و�سائل  من  نها 
ّ
وميكـ العدد،  وفرية 

التي  ال�سادقة  االأخوة  روح  ت�سخ�س  معاملة  اجلزائريني  ليعامل 

ال�سقيق. اجلزائر  �سعب  نحو  ي�سمرها 

بالعتاد  وتـجهيزها  الع�سابات  تنظيم  مع  التعاون  هذا  يتفق  وهل 

اأر�سهم  فوق  باالأبرياء  والفتك  داره  عقر  يف  املغرب  ملواجهة 

جي�سها  بف�سائل  تبعث  اإنها  بذلك،  تكتفي  ال  اجلزائر  اإن  وترابهم؟ 

من  حتى  فيه  نزاع  ال  الذي  املغربي،  الرتاب  ملهاجمة  النظامي 

اإنه  بومدين  الرئي�س  يقول  التي  االأوفاق  مبقت�سى  نف�سها  اجلزائر 

بها«. مت�سبث 

.53 1 �س  امل�صدر : حممد التازي، مذكرات �سفري، ج 

اإغالق  يف  باخل�سو�س  واجلزائر  املغرب  بني  التوتر  اآثار  وتـجلت 

منتـجات  من  اأن جزًء كبريا  من  بالرغم  البلدين،  بني  الربية  احلدود 

الت�سدير  اإىل  طريقه  يجد  كان  ومعدنية(  )فالحية  ال�رشقية  اجلهة 

عرب  اأو  اجلزائري،  بالغرب  والغزوات  وهران  ميناءْي  عرب  اخلارج  اإىل 

احلكومة  لدفع  حا�سمة  الظروف  هذه  فكانت  املحتلة،  مليلية  ميناء 

مدينة  بجوار  ان�سار  بني  ميناء  تاأ�سي�س  يف  التفكري  اإىل  املغربية 

وتنقل  التـجاري  للرواج  نافذة  امليناء  هذا  اليوم  ف�سار  النا�سور، 

توؤويهم. التي  االأوربية  والدول  بلدهم  املغاربة بني  املهاجرين 

وبالرغم من ت�سوية م�سكل احلدود �سنة 1986 اإبان قيام م�رشوع احتاد 

املغرب العربي، حيث كان من املوؤّمل اأن تلعب اجلهة ال�رشقية دورا اأ�سا�سيا 

تـجاريا  ازدهارا  ال�رشقية  اجلهة  عرفت  وفعال  املغاربي،  البناء  هذا  يف 

اإغالق  ما مت  البلدين، لكن �رشعان  فتح احلدود بني  و�سياحيا مبنا�سبة 

احلدود عقب اأحداث اإرهابية وقعت مبراك�س �سنة 1994، َوُوّجهت اأ�سابع 

االتهام فيها اإىل احلكومة اجلزائرية. فرتتب عن التوتر بني املغرب واجلزائر 

واإغالق احلدود بينهما تنامي ظاهرة التهريب، التي كانت يف االأ�سل مزدهرة 

بني مليلية والنا�سور، فعّمت اأي�سا ال�رشيط احلدودي بني البلدين.

 ظاهرة التهريب واأبعادها على اجلهة ال�رشقية 

يعترب التهريب يف وقتنا احلا�رش اأكرب اآفة تهدد االقت�ساد الوطني، 

غرب  م�سَدُره  بتهريب  املغرب  �رشق  �سمال  ينفرد  اخل�سو�س  وبهذا 

تواجه  املحتلة،وبذلك  مليلية  م�سدُره  تهريب  جانب  اإىل  اجلزائر، 

)اجلزائر  خمتلفتني  دولتنْي  من  مزدوجا  تهريبا  ال�رشقية  اجلهة 

االحتالل  مرحلة  اإىل  جذوره  تعود  اجلزائر  مع  فالتهريب  واإ�سبانيا(، 

بع املخزن �سيا�سة املقاطعة التـجارية مع ال�سلطات 
ّ
الفرن�سي، حيث اتـ

خوفا  معها،  بّري  تـجاري  اتفاق  اأي  توقيع  ورف�س  باجلزائر  الفرن�سية 

فا�ست�سدرت  املغرب،  �رشق  الحتالل  مطية  التـجارة  ت�سبح  اأن  من 

�سجعت  مرا�سيم  عدة  ع�رش  التا�سع  القرن  يف  الفرن�سية  احلكومة 

�سّدا  املتاخمة خلط احلدود  املغربية  القبائل  مع  التـجارة  من خاللها 

القيام  على  م�سطرة  بدورها  القبائل  هذه  وكانت  املغرب،  اإرادة  على 
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املعي�سية  حاجياتها  لتلبية  املركز  عن  وبعدها  عزلتها  بحكم  بذلك 

اأو  فا�س  مدينتْي  عرب  بها  التزود  ي�سعب  ما  كثريا  التي  ال�رشورية 

تلك  تنقله  ما  اأهم  الفالحية  املنتـجات  وبع�س  املا�سية  فكانت  طنجة 

من  ترخي�س  على  احل�سول  دون  اجلزائر  غرب  اأ�سواق  اإىل  القبائل 

املخزن ودون دفع ر�سوم التع�سري. كما كان �رشق املغرب عامة يُعّد 

اجلزائر،  غرب  من  امل�ستـجلبة  الفرن�سية  ال�سناعية  للمنتـجات  �سوقا 

عن  املخزن  عجز  املحّرمة  التـجارة  هذه  ازدهار  على  �ساعد  وقد 

اأن ال�سلطات  حرا�سة �رشيط حدودي ميتد على م�سافة طويلة. كما 

مناطق  ع�رش  التا�سع  القرن  نهاية  يف  ا�ستحدثت  باجلزائر  الفرن�سية 

حرة بالغرب اجلزائري لت�سهيل عمليات التهريب نحو املغرب وترويج 

مليلية.  طريق  عن  املهربة  ال�سلع  تناف�س  باأ�سعار  الفرن�سية  ال�سلع 

�ساربة  لها فهي  املجاورة  واملناطق  مليلية  التهريب بني  اأما جذور 

مل  حيث  الن�ساط،  ذلك  عن  الطرف  يغ�س  املخزن  فكان  القدم،  يف 

يكن له تاأثري كبري على اقت�ساد البالد، ولكن منذ اأن اأ�سبحت مليلية 

بينها  التهريب  تقّوى  ع�رش،  التا�سع  القرن  منت�سف  يف  حرة  منطقة 

املوقف  تدارك  املخزن  حاول  وقد  املجاورة،  املغربية  النواحي  وبني 

مع حكومة  ب�ساأنها  تفاو�س  اأن  بعد  مليلية  داخل  ديوانة  اأحدث  باأن 

مطلع  املغرب يف  �رشق  عرفها  التي  والفنت  الثورات  اأن  اإال  مدريد، 

املركز اجلمركي. اأبطل عمل ذلك  الع�رشين  القرن 

واأثناء خ�سوع املغرب للحماية ظل ن�ساط التهريب قائما بني �رشق 

للحماية  التابع  الريف 

وناحية  االإ�سبانية 

للحماية  التابعة  وجدة 

الفرن�سية.

تهريب املحروقات

واملنطقة  ال�سلطانية  املنطقة  وتوحيد  املغرب  ا�ستقالل  بعد  اأما 

النا�سور، بحكم  التهريب ظل ن�سيطا بني مليلية ومدينة  فاإن  اخلليفية، 

بقاء مليلية حتت ال�سيطرة االإ�سبانية، بينما جف ن�ساط التهريب مع غرب 

اجلزائر  تعي�سها  كانت  التي  ال�سعبة  االقت�سادية  الظروف  بحكم  اجلزائر 

اإّبان ا�ستقاللها، وما دامت احلدود الربية معها مفتوحة مل يالحظ ن�ساط 

تهريبي هام. لكن بعد اإغالق احلدود �سنة 1975، ومنّو اقت�ساد اجلزائر 

االأ�سا�سية  للمواد  احلكومي  الدعم  تقّوى  البرتول،  �سعر  ارتفاع  بفعل 

باعثا  ذلك  فكان  امل�ستوردة،  ال�سلع  على  اجلمركية  الر�سوم  وُخّف�ست 

اأ�سواق  اليوم  اأ�سحت  وقد  اجلزائر.  غرب  مع  التهريب  ن�ساط  على 

مراكز  اأكرب  من  اأحفري  ومدينة  درار  بني  ومدينة  وجدة  مدينة 

واملواد  املحروقات  راأ�سها  وعلى  اجلزائر،  من  املهربة  ال�سلع  ترويج 

اآ�سيا.  دول  امل�سنعة يف  ال�سلع  وبع�س  اال�ستهالكية 

للمهربني  �سوقا  اأ�سحت  ال�رشقية  اجلهة  اأن  العموم  لدى  ومعروف 

انطالقا من مليلية ومن غرب اجلزائر، ومن الثابت اأن هذا الو�سع يلحق 

�رشرا كبريا باالقت�ساد الوطني، غري اأنه من ال�سعب الق�ساء عليه العتبارات 

اجتماعية، اأهمها انت�سار البطالة وواقع العزلة بحكم اإغالق احلدود، مما 

قد ينعك�س �سلبا على الو�سع باجلهة ال�رشقية ب�سفة عامة.

ال�رشقية باجلهة  متاأ�سلة  الهجرة  ظاهرة 

اإّبان احتالل اجلزائر �سنة 1830 كان اتـجاه الهجرة من بالد اجلزائر 

من  عدد  اأكرب  املغرب  �رشق  ا�ستقبل  حيث  عامة،  املغرب  بالد  نحو 

غري  �سلطة  حتت  العي�س  يقبلوا  مل  الذين  اجلزائريني  املهاجرين 

القوية التي تـجمع بني �ساكنة غرب  اإ�سالمية بحكم اجلوار والروابط 

وجدة  مدينة  يف  اأكرثهم  فا�ستقر  ال�رشقية.  اجلهة  و�ساكنة  اجلزائر 

ترحابا  ولقوا  املغرب.  �رشق  �سمال  قبائل  بني  ت�ستتوا  منهم  والقليل 

والر�سمي. ال�سعبي  امل�ستوينْي  على  و�سندا 

اأما هجرة املغاربة اإىل اجلزائر فقد جاءت يف �سياق خمتلف، وكان 

اأكرثهم من اجلهة ال�رشقية بحكم القرب، حيث كان غرب اجلزائر يف 

تـجد  ال  املغرب  �رشق  �ساكنة  كانت  بينما  العاملة،  اليد  اإىل  حاجة 

واملجاعة،  والقحط  اجلفاف  ب�سبب  ال�رشورية  ل�سد حاجياتها  يكفي  ما 

فا�ستهوتها اإغراءات فر�س العمل باجلزائر املحتلة، وبذلك كانت اجلهة 

www.beniznassen.com



64
اجلـــهــــــة ال�شـــــرقيـــــة

65
اجلـــهــــــة ال�شـــــرقيـــــة

اأن  اإىل غرب اجلزائر، غري  العاملة خا�سة  ُم�سّدر لليد  اأكرب  ال�رشقية 

الطبيعية  للظروف  نظرا  الريف،  من  ينطلقون  كانوا  املهاجرين  جل 

للزراعة. ال�ساحلة  االأرا�سي  وقلة  القا�سية 

اإخ�ساع  وبعد  املو�سمي،  الطابع  الهجرة  هذه  على  غلب  وقد 

اإىل اجلزائر، بل  1912 مل تتوقف الهجرة  املغرب لنظام احلماية �سنة 

زادت ات�ساعا بعد حرب الريف، حيث ارتفعت وترية الهجرة وحتولت 

يف بع�س االأحيان اإىل هجرة دائمة. 

اأما ظاهرة الهجرة اإىل اأوربا الغربية فتعود اإىل فرتة ما بعد احلرب 

نظرا  فرن�سا،  اآنذاك هي  الوحيدة  الوجهة  كانت  الثانية، حيث  العاملية 

حظ  اأن  ويالحظ  باملغرب،  تـجمعها  كانت  التي  اال�ستعمارية  للروابط 

اأخرى  مع جهات  باملقارنة  قليال  كان  الهجرة  من هذه  ال�رشقية  اجلهة 

من املغرب مثل ناحية �سو�س خا�سة قبل ا�ستقالل البالد، غري اأن َمْوجة 

يف  كبرية  طفرة  عرفت  وبلجيكا  وهولندة  واأملانيا  فرن�سا  اإىل  الهجرة 

�سنوات ال�ستينيات، بالرغم من العراقيل التي كانت ت�سعها احلكومة املغربية 

يف وجه الراغبني يف الهجرة، خا�سة ما يتعلق مبنح جوازات ال�سفر. 

وتعترب اجلهة ال�رشقية يف وقتنا احلا�رش من اأكرب املناطق امل�سدرة لليد 

العاملة اإىل بلدان اأوربا الغربية، وينعك�س ذلك يف زيادة العائدات من 

العملة ال�سعبة، مما قد ي�ساهم يف التنمية اجلهوية ب�سكل خا�س. 

 املوروث الثقايف امل�سرتك بني �رشق املغرب وغرب اجلزائر

املتبادلة تالقح ثقايف بني �رشق املغرب وغرب  ترتب عن الهجرة 

واللهجة  واملطبخ  اللبا�س  م�ستوى  على  ذلك  وينعك�س  اجلزائر، 

العامية، ويربز هذا التاأثري املتبادل يف الرق�س ال�سعبي ب�سكل وا�سح، 

اأو ا�ْسباي�سي والعراي�سي  حيث ن�سادف الرق�س امل�سهور با�سم العالوي 

الرق�س  هذا  اأن  ونالحظ  اجلزائر،  وغرب  املغرب  �رشق  يف  منت�رشا 

قبيل  من  حملية  باأ�سماء  يُعرف  االأخرية  االآونة  يف  اأخذ  ال�سعبي 

املو�سيقى  اآالت  اأن  كما  انهاري...  اأو  املنكو�سي  اأو  الركادة  رق�سة 

بني  امل�سرتك  الثقايف  املوروث  تعك�س  والكالل  والق�سبة  الزامر  مثل 

اجلهة  تـجمع  اجلزائر.وبذلك  وغرب  ال�رشقية  اجلهة  مناطق  خمتلف 

من  انتقلت  األوان  وهي  ال�سعبي،  الرتاث  من  األوان  عدة  ال�رشقية 

جيل اإىل جيل عن طريق التواتر ال�سفهي. 

االأمازيغي  املوروث  بني  الفني  تراثها  فقد جمع  النا�سور  عمالة  اأما 

حيث  اجلزائر،  بغرب  ال�سائدة  ال�سعبية  الفنية  املوؤثرات  وبني  االأ�سيل 

تعّد هي املنطقة الوحيدة يف اجلهة ال�رشقية التي مُياَر�س فيها الفن 

تاأثري  اإىل  ذلك  ومرّد  العربية،  جانب  اإىل  االأمازيغية  باللغة  الغنائي 

ال�سائد  ال�سعبي  الرتاث  انتقل  وقد  الريف.  ملنطقة  الثقايف  الرتاث 

قوية يف  كانت  التي  الهجرة  جّراء  النا�سور  ناحية  اإىل  اجلزائر  بغرب 

نهاية القرن التا�سع ع�رش واأثناء فرتة احلماية، فانعك�س ذلك يف االآالت 

املو�سيقية امل�ستعملة ويف بع�س اأمناط الغناء والرق�س، حيث ان�سهرت 

كل املوؤثرات وانبثق منها موروث ثقايف فني، تلّون باألوان حملية و�سار 

يف وقتنا احلا�رش هو النمط الذي مييز ناحية النا�سور عن غريها من 

مناطق اجلهة ال�رشقية.

من  بنمط  وجدة  مدينة  وخا�سة  ال�رشقية،  اجلهة  انفردت  وقد 

الفن االأ�سيل يعرف بالطرب الغرناطي، وهو منط من الفنون املو�سيقية 

االأندل�سية  باملو�سيقى  وتـجمعها  االأندل�س  من  جذورها  ت�ستمد  التي 

خ�سو�سيات كثرية، وتعود اأ�سول هذا الفن املو�سيقي اإىل مدينة غرناطة 

)جنوب ا�سبانيا( اأيام ازدهار احل�سارة العربية باالأندل�س، وقد انتقل هذا 

من  املهاجرين  مع  املغرب  و�رشق  اجلزائر  غرب  اإىل  املو�سيقي  النمط 

االأندل�س يف القرننْي اخلام�س ع�رش وال�ساد�س ع�رش، حيث ا�ستقر عدد 

منهم مبدينة تلم�سان اجلزائرية، ومنها انتقل تاأثري هذا النمط املو�سيقي 

املغرب  �رشق  اإىل  اجلزائريني  هجرة  مع  وتقّوى  وجدة،  مدينة  اإىل 

خا�سة يف القرن التا�سع ع�رش، وقد اخت�س اأعايل القوم باال�ستمتاع به، 

ويف وقتنا احلا�رش يعترب الطرب الغرناطي جزءا من الرتاث املو�سيقي 

املدن  يف  وا�سعا  انت�سارا  وعرف  كبري  باهتمام  حظي  حيث  املغاربي، 

كبريا  اإقباال  عرف  كما  تلم�سان،  اخل�سو�س  وجه  على  ومنها  اجلزائرية 

مبدينة وجدة عا�سمة اجلهة ال�رشقية، ويتميز الطرب الغرناطي بعزف 

مو�سيقي ي�سارك فيه الرجال والن�ساء على حد �سواء.

الرق�س ال�سعبي باجلهة ال�رشقية 

يف منت�سف القرن املا�سي
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الرتاث املادي 

اجلــهــــة ال�شـــرقـيـة
اجلــهــــة ال�شـــرقـيـة
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الرتاث املادي 

اأكدت االأبحاث االأركيولوجية التي جرت يف الفرتة اال�ستعمارية اأو 

االأبحاث التي مت اإجنازها موؤخرا اأن هذه املنطقة تعترب عن حق، منطقة 

االإن�سان القدمي دون منازع، فبقاياه االأثرية غطت �سمال املنطقة بجبال بني 

. حيث ما تزال 
َ
يزنا�سن وو�سطها يف اله�ساب العليا وجنوبها ومبنطقة فَكيكـ

املناطق املحيطة بالواحة حتمل كثريا من ر�سوم االإن�سان القدمي يف �سكل 

حيوانات مفرت�سة، وهو ما يدل على خ�سوبة املنطقة يف فرتات ما قبل 

يف 
ّ
التاريخ. وتتوزع هذه الر�سوم على الطريق الرابطة بني فَكيَكـ وبني ونـ

�رشق اأم ال�سفر، والتي يعود تاريخها اإىل العهد النيوليتي، ويعترب حو�س 

الزوزفانة من املناطق التي ا�ستقر فيها االإن�سان منذ اأزمنة غابرة، ومار�س 

فيه الزراعة وهو ما يبدو من اآثار متبقية لقبور وبنايات ونقو�س بجبل املعيز 

وكروز واملليا�س وجبل بني �سمري وجبل تانزارة وحيتما ولعريعرة وغري 

الزوزفانة كطا�رشا وتاغال  ال�سكنية يف �سافلة واد  التـجمعات  ذلك من 

وامغرور واوالد رفيعة والزوبية ومزوغة و�سيدي يو�سف اأو يف عاليته 

كال�سفي�سيفة وَكرمان وتقلقولت والعرجا وتاغروط.

الآثار ما قبل الإ�سالمية

مغاور  داخل  عليه  يدل  ما  بع�س  القدمي  املغربي  االإن�سان  ترك 

للعيان  ماثلة  الفرتة  هذه  اآثار  من  كثري  تزال  وما  متعددة،  ومواقع 

بني  من جبال  وقريبا  ودبدو  والناظور  بوجدة،  املحيطة  املناطق  يف 

اأهم املواقع باجلهة جند : يزنا�سن. ومن بني 

ادري�س q موقع �سيدي 

واد  م�سب  على  النا�سور  غرب  مت�سمان  بجماعة  املوقع  هذا  يوجد 

عن  واأ�سفرت   ،2003 �سنة  حفريات  به  اأجريت  وقد  امقران،  اغزار 

جمموعة متنوعة من االآثار، بع�سها حديث يعود اإىل احلقبة اال�ستعمارية 

وبع�س  والزجاج  الر�سا�س  خراطي�س  بقايا  على  وت�ستمل  االإ�سبانية، 

الهياكل العظمية الب�رشية، وبع�سها االآخر يعود اإىل القرنني 3 و4 قبل 

بع�س االأ�سداف  التي عرث عليها 

بع�س الر�سومات بجبال بني يزنا�سن
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اإىل  يعود  االآخر  والبع�س  اخلزف،  من  قطع  على  وي�ستمل  امليالد، 

اإىل  ترجع  التي  اخلزفيات  بع�س  على  وي�ستمل  الفينيقي،  العهد 

قطع  بع�س  على  عرث  كما  امليالد.  قبل  وال�ساد�س  اخلام�س  القرن 

االإغريقية.  اخلزف 

q مغارة احلمام

ملا  االأثرية  املواقع  اأهم  من  تافوغالت  بغابة  احلمام  مغارة  تعترب 

والثقايف  االأركيولوجي  امل�ستوى  على  غنية  خملفات  من  احتوته 

ب�سبب  عاملية  مكانة  لها  اأ�سبحت  وقد  بركان،  الإقليم  تتبع  وهي  اأي�سا، 

من  فريق  يد  على   2003 �سنة  منذ  بها  جرت  التي  االإكت�سافات 

احللي  من  جمموعة  على  عرث  حيث  واالأجانب.  املغاربة  الباحثني 

نتائَج  ون�رشت  احللي،  �سناعة  عن  عرف  ما  اأقدم  حينها  يف  اعتربت 

 ،2007 املتحدة �سنة  بالواليات  للعلوم  الوطنية  االأكادميية  االكت�ساف 

اجلزائر  من  بكل  االأخرية  ال�سنوات  اأخرى يف  اكت�سافات  وقد ظهرت 

متت  التي  اجلديدة  االكت�سافات  اأن  اإال  وفل�سطني،  اإفريقيا  وجنوب 

 84 بني  عمرها  يرتاوح  اأركيولوجية  م�ستويات  يف   ،2008 �سنة  يف 

ال�سدفيات  من  ع�رشين  حوايل  اأظهرت  �سنة،  األف  و85  �سنة  األف 

املغرب  يجعل  مما  كحلي،  القدمي  االإن�سان  ا�ستعملها  التي  البحرية 

على  اأخرى  م�ستويات  كما عرث يف  وا�ستعمالها.  ل�سناعتها  مركز  اأول 

وهياكل  امليالد،  قبل  �سنة  األف   12 اإىل  تعود  باالأطفال  مقربة خا�سة 

االأدوات احلجرية.  وبع�س  احليوانات  بع�س  بقرون  عظمية حماطة 

مليلية  q

تعني  التي  رو�سادير  اإ�سم  يحمل  كان  قدمي  موقع  االأ�سل  يف  هي 

اإىل  تعود  اآثار  على  فيها  عرث  وقد  املهيب،  الراأ�س  الفينيقيني  بلغة 

منذ  املدينة  وتوجد  لورينثو.  �سان  مبقربة  امليالد  قبل  الثالث  القرن 

املدينة خرائب  وتوجد جنوب  االإ�سباين.  اال�ستعمار  1497 حتت  �سنة 

مدينة كبرية ورد ا�سمها يف امل�سادر االإ�سالمية على اأنها مدينة قدمية 

اأثرية،  اأية حفريات  االآن  تعرف حتى  )غاف�س( مل  )تاف�س(  مدينة  هي 

ويف نف�س املنطقة غري بعيد عن جبل الوازن توجد اآثار يطلق عليها 

االأهايل » لبني« وهي اآثار قدمية قد تعود اإىل الفرتة الرومانية.

الآثار الإ�سالمية :

كبريا،  عمرانيا  ازدهارا  االإ�سالمية  الفرتة  يف  املنطقة  عرفت 

مبدينة  عقبة  جامع  ومنها  الفتوحات،  فرتة  اإىل  االآثار  بع�س  وتعود 

�سائعة،  رواية  ح�سب  نافع  بن  عقبة  اإىل  بناوؤه  يُن�سب  الذي  وجدة، 

االدري�سية  جراوة  مدينة  بقايا  هو  باملنطقة  اإ�سالمي  اأثر  اأقدم  اأن  اإال 

القريبة من عني جراوة )عني فزوان حاليا(.

االألفية املدينة  q وجدة 

ين�سب تاأ�سي�سها اإىل زيري بن عطية، اإال اأنها تعر�ست بحكم موقعها 

على  اأثر  مما  وجزر،  ملد 

االأحداث  ب�سبب  عمارتها 

املنطقة،  عا�ستها  التي 

ولذلك �ساعت الكثري من 

وحلت  املعمارية،  معاملها 

هو  كما  اأخرى  حملها 

منظر عام ملدينة وجدة

ال�ساأن بالن�سبة لالأ�سوار والتح�سينات. وحتتفظ املدينة مع ذلك بالعديد 

اأثرية وم�ساجد  من املاآثر العمرانية، من �ساحات وقباب وممرات و�سوامع 

واأبواب وغريها. وقد اأح�ست االأ�ستاذة دادي مارية يف كتابها عن تاريخ 

املدينة، عددا ال يح�سى من ماآثر املدينة، فا�ستعر�ست ما يزيد على ثالثني 

�رشيحا لالأولياء وال�سلحاء، وعلى راأ�سهم �سيدي يحي بن يون�س، واإثنى 

ع�رش م�سجدا عتيقا منها : اجلامع االأعظم، وجامع عقبة وجامع حدادة 

وغريها، واحلمام املريني العتيق، وق�سبة املدينة التي توالت عليها اأعمال 

واالأ�سوار  املعا�رشة،  احلقبة  اإىل  الزيريني،  عهد  منذ  وال�سيانة  الرتميم 
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والباب  وباب اخلمي�س  الوهاب  باب �سيدي عبد  مثل  ال�سخمة  باأبوابها 

واأقوا�سها. الق�سبة  اإىل  املوؤدي  الغربي 

وغري بعيد عن وجدة جنوبا ما تزال بع�س بقايا اأ�سوار تلوح على 

املرينيني من  ما طبع فرتة  ببع�س  اإذ احتفظت  »تامزيز دكت«،  مرتفع 

تاوريرت  مدينة  وجدة  غرب  وتنت�سب  الواد.  عبد  بني  مع  �رشاع 

التي تتميز بخ�سو�سية طبيعية واجتماعية فريدة، واىل  التاريخية، 

اإمارة  اجلنوب منها تطل ق�سبة مدينة دبدو االأثرية ،التي كانت ت�سكل 

اليهودية،  العنا�رش  ماآثرها  يف وقت غري معروف بدقة »وتغلب على 

�سواء تعلق االأمر فيها باملعابد اأو االأبنية االجتماعية، وهو ما جنده اأي�سا 

ما  يف  ممثلة  يزنا�سن  بني  بجبال 

عرف يف التاريخ بدار بن م�سعل 

ليهودي(. )خربة  اليهودي 

غ�سا�سة  موقع   q

مل يبق من هذا املوقع االآن �سوى �سور متال�س، يبلغ طوله حوايل 

الو�سيطية  امل�سادر  تناولت  مرتا.   140 اإىل   60 من  وعر�سه  مرت   200
اأن  يرّجح  الذي  كرط  مر�سى  عن  االإدري�سي  فتحدث  املدينة،  هذه 

الرابع ع�رش ذكرها ابن خلدون  يكون هو موقع غ�سا�سة، ويف القرن 

م�ستوى  هامة يف  مدينة  كانت  اأنها  لها  و�سفهما  من  ويفهم  والعمري، 

من  االإ�سبان  متكن  وقد  وتازة.  �سبتة  مثل  االأخرى  ال�سمالية  املدن 

تخربت  اأنها  اإال  منهم،  املغاربة  ا�سرتجعها  ثم   ،1506 �سنة  احتاللها 

هذا  كان  االإ�سبان.  يد  يف  وقوعها  وخمافة  مليلية،  من  قربها  ب�سبب 

املوؤرخ  قبل  من  االأربعينيات  يف  اأركيولوجية  اأبحاث  حمل  املوقع 

تاريخه. الذي ن�رش كتابا حول  االإ�سباين فرنانديث دي كا�سرتو، 

تازو�سا  قلعة   q

تعني كلمة تازو�سا باالأمازيغية الق�سعة، وهو و�سف قريب للقلعة، 

بالريف  املوجود  اأعلى جبل كوروكو،  موقعا ح�سينا، على  فهي حتتل 

على  وتوجد  مرت،   600 يتـجاوز  ارتفاع  على  النا�سور  اإقليم  يف 

بح�سانتها  القدمي  منذ  وعرفت  قدمي.  بركان  لفوهة  ال�سمالية  احلافة 

احلافات  من  اإليها  الو�سول  �سعوبة  من  ا�ستمدتها  التي  الطبيعية 

املوجود  الوحيد  امل�سلك  عدا  اجلهات،  كل  من  بها  املحيطة  املرتفعة 

القريب من  يف جهة ال�رشق، مما ي�سهل الدفاع عنها. ونظرا ملوقعها 

مليلية، وحل�سانتها، فقد 

التي  القوى  كل  �سعت 

اإىل  املنطقة  من  مرت 

ومنها  عليها،  ال�سيطرة 

الغربي الباب 

بفكيك احلجر  �سومعة 

باب �سيدي عبد الوهاب

جانب من �سور ق�سبة ال�سعيدية قبل ترميمها

تازو�سا قلعة 

www.beniznassen.com



74
اجلـــهــــــة ال�شـــــرقيـــــة

75
اجلـــهــــــة ال�شـــــرقيـــــة

اعتناء  يف�رش  مما  املرينيون،  ثم  واملرابطون  واالأندل�سيون  الفاطميون 

اخلارجية. باأ�سوارها  الدول  بع�س هذه 

يف  كبرية  م�ساهمة  �ساهمت  ال�رشقية  اجلهة  اأن  املعلوم  ومن 

ع�سبية  على  ر�سيد  موالي  ا�ستند  حيث  العلوية،  الدولة  تاأ�سي�س 

ا�ستخل�سها  التي  الطائلة  االأموال  وعلى  املغرب  �رشق  �سمال  قبائل 

من اليهودي ابن م�سعل بعد اأن ق�سى عليه وخل�س تلك القبائل من 

جي�سا  وكّون  حَممد،  موالي  اأخيه  على  التغلب  يف  فنجح  ت�سلطه، 

فت 
ّ
وخلـ املُلك،  قاعدة  فا�س  نحو  به  زحف  ال�رشقية  القبائل  من 

التاريخ  خ�سب  على  ت�سهد  قائمة  تزال  ما  كثرية  اآثارا  الوقائع  هذه 

لعيون،  ق�سبة  : قلعة ركادة،  التالية  الق�سبات  وتتمثل يف  والذاكرة، 

ذات  ق�سبات  كلها  وهي  م�سون  وق�سبة  تاوريرت  ق�سبة  �رشاعة،  ق�سبة 

اأهداف ع�سكرية ،كما بنى املوىل ا�سماعيل اأي�سا ق�سبة �سلوان وق�سبة 

فرخانة، و�سار على نهجه احل�سن االأول الذي �سيد ق�سبة ال�سعيدية، 

حركة  د�سن  الذي  حَممد  املوىل  ال�سلطان  �رشيح  املنطقة  وحتت�سن 

اأخيه  �سد  خا�سها  التي  املعارك  اإحدى  يف  قتيال  ومات  العلويني 

اأنكاد غرب مدينة وجدة.  املوىل ر�سيد ،ودفن و�سط �سهل 

فرخانة ق�سبة   q

وهي بناء حديث يرجعه البع�س اإىل عهد موالي اإ�سماعيل، حوايل 

عهد  يف  بني  قد  يكون  اأن  االآخر  البع�س  يرجح  بينما   ،1769 �سنة 

ال�سلطان �سيدي حممد بن عبد الرحمان خالل القرن التا�سع ع�رش، 

يف ارتباط مع �سعي املخزن اإىل مراقبة احلدود مع مليلية و�سبطها.

�سلوان  q ق�سبة 

 ،1679 �سنة  اإىل  بنائها  تاريخ  يرجع  العهد،  حديثة  اأي�سا  وهي 

مراقبة  بهدف  �سيدها  الذي  اإ�سماعيل  موالي  ال�سلطان  يد  على 

النا�سور.  باإقليم  التاريخية  املعامل  اأهم  من  وهي  يزنا�سن.  بني  قبائل 

يف  للوقوف  االإقليم  يف  الق�سبات  باقي  مع  دورا  البداية  يف  لعبت 

وجه الت�رشب والغزو االأجنبي، ثم عرفت ترميما واإ�سالحا يف عهد 

 1859 1771، واأعيد ترميمها �سنة  �سيدي حممد بن عبد اهلل �سنة 

بالرجال  تعزيزها  ومت  الرحمان،  عبد  بن  حممد  �سيدي  عهد  يف 

العزيز.  عبد  موالي  عهد  يف  وخ�سو�سا  االأول،  احل�سن  عهد  خالل 

1905 وا�ستقر  وقد جلاأ اإليها الثائر الروَكي املعروف ببو حمارة، �سنة 

اأ�سوارها  1908. وتوجد حاليا  اإال بعد حرقها �سنة  يغادرها  بها، ومل 

والتال�سي. بالتاآكل  مهددة  متدهورة، وجدرانها  يف حالة 

الرَكادة ق�سبة   q

تاأ�س�ست هذه الق�سبة يف عهد ال�سلطان العلوي موالي اإ�سماعيل، 

وكان هذا ال�سلطان قد وطن قبل ذلك بع�س عرب زرارة وال�سبانات 

العيث  يف  اأ�رشفوا  اأنهم  اإال  1679م،  1090هـ/  �سنة  املنطقة  يف 

بب�سيط  حرثهم  على  واالإغارة  يزنا�سن،  بني  على  والت�سييق  والنهب 

والثانية  بركادة  واحدة  قالع  ثالث  �سيد  باأن  االأمر  فتدارك  اأجناد، 

اأمنيا حلماية �سهول  بالعيون والثالثة على ملوية، م�سكال بذلك حزاما 

بني  قبائل  لتمكني  اأمن  ومركز  بوجدة،  املحيطة  ال�رشقية  املنطقة 

تريفة. ب�سهول  الفالحية  ن�ساطاتها  ممار�سة  من  ال�سمالية  منقو�س 

الركادة  عني  �رشق  مرتفعة  اأر�س  على  الق�سبة  �سيدت  وقد 

ال�سكل  مربعة  وكانت  في�ساناتها،  عن  وبعيدة  مرتا،  خم�سني  بحوايل 

ح�سب  لها  وكان  مرتا.  و�ستني  مرتا  خم�سني  بني  �سلع  كل  ويرتاوح 

الروايات ال�سفوية باب وحيد من جهة اجلنوب، اإال اأن جل معاملها قد 

اندثرت يف وقتنا هذا.
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الرتاث الالمادي

الفنون

ال�رشقية  للجهة  والب�رشي  الطبيعي  التنوع  اأعطى   : الرق�س   •
املغرب  جهات  باقي  يف  له  نظريا  ن�سادف  ما  نادرا  ثقافيا،  تالقحا 

اإذ  باالهتمام،  ت�ستاأثر  التي  الفنون  الرق�س يف مقدمة  وياأتي  االأخرى، 

على الرغم من ت�سابه اأنواعه، اإال اأن لكل قبيلة رق�ستها التي اخت�ست 

بها وحافظت على خ�سو�سياتها املحلية التي متيزها عن غريها، وغالبا 

اإىل  النهاري  مثال رق�سة  وتن�سب  االإيقاع.  م�ستوى  التمّيز على  يقع  ما 

نواحي  يف  اجلزائرية  املغربية  باحلدود  املوجودة  نهار  اأوالد  قبيلة 

وتن�سب  تافوغالت،  �رشق  منكو�س  لبني  املنكو�سي  ورق�سة  اأحفري، 

فزوان(.  حامة  )قرب  بركان  من  القريبة  البلدة  اإىل  الركادة  رق�سة 

واالأرجل  باالأكتاف  اللعب  يوظف  حيث  بالرجولية،  الرق�سات  وتت�سم 

ال�سدر واخل�رش  بينما يوظف  الع�سا،  اأو  ال�سيف  اأو  بالبندقية  وكذلك 

الأنه  احل�ساب  هو  الرق�سات  هذه  يف  والثابت  الن�سائي،  الرق�س  يف 

التي  اأوالدقات  اخلطوات  اأعداد  ح�سب  الرق�سات  جميع  يف  موجود 

)ال�سباي�سية   : مثل  خا�سة  مب�سطلحات  عنه  ويعرب  الرق�سة،  ت�سكل 

والعراي�سية واخلوية... الخ(، اأما االآالت املو�سيقية امل�ستعملة فتعتمد 

والق�سبة. والغيطة  »الزامر«  على  اإ�سافة  البندير 

 : بينها  ومن  الرق�سات،  من  بعدد  ال�رشقية  اجلهة  وت�ستهر 

الذكر،  االآنفة  الرَكادة  اإىل عني  ا�سمها  ويعود   : الركادة  رق�سة   •
باأربعة تقاطيع خا�سة بها وهي : امل�رّشح والبونت وال�سباي�سية  وتتميز 

والعراي�سية، تختلف ح�سب ا�ستعمال البندير وعدد الدقات املطلوبة 

رق�سة  وتكون  العراي�سية.  اإىل  البونت  من  تت�ساعد  والتي  للرق�س، 

تام.  تنا�سق  معا يف  والرجلني  الكتفني  بتحريك  م�سحوبة  الركادة 

اإحدى  وهي  يعال  بني  قبيلة  من  ا�سمها  ا�ستق   : العالوي  رق�سة   •
القبائل القاطنة جنوب وجدة، ومتتد اأرا�سيها على ال�سل�سة اجلبلية التي 

حتمل ا�سمها لتنتهي عند واد احلّي جنوبا، وحتد �سماال بجبال الزكارة. 

وتقوم رق�سة العالوي ب�سكل اأ�سا�سي على حتريك الكتفني. ت�ستعمل يف 

مدخل  وهو  اخلاوي،  مثل  بها،  اخلا�سة  امل�سطلحات  بع�س  الرق�سة  هذه 

من النقرات على البندير، والفراق وهو ال�رشب على االأر�س بالقدمني 

الرق�س  يف  وت�ستعمل  والعراي�سية،  ال�سباي�سية  اإيقاعي  بني  للف�سل 

البندقية، وميكن اأن ينتظم الراق�سون يف �سف مر�سو�س ي�سد بع�سهم 

البع�س من مرافقهم، ومن االإيقاعات الهامة يف العالوي ال�سيبانية، وهي 

باللغطة  وتختم  متعددة،  اإيقاعات  على  موزعة  دقة  ثمانني  عن  عبارة 

م�سطلحات  ومن  وتفوقه.  انت�ساره  عن  الراق�س  بها  يعرب  �سيحة  وهي 

االإيقاع االأخرى جند املنكو�سي واحل�ساب وال�سقال وخلمي�سا.

اأوالد نهار  • رق�سة النهاري : وهي رق�سة يعود ا�سمها اإىل قبيلة 
مفخمة  دقات  عن  عبارة  وهي  البطئ،  باإيقاعها  وتتميز  اجلزائرية، 

رتيبة تليها دقات خفيفة، 

توؤدي  املفخمة  فالدقات 

فرقة رق�س من 

املغرب ال�رشقي

رق�سة النهاري
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الدقات  اأما  ال�سباي�سية والعراي�سية،  ثم  البونت  الكتفني، ويليها  اإيقاع هز 

اخلفيفة فتوؤدي اإيقاع اجلّرات : اأي الرق�سة التي ال ي�ستعمل فيها الراق�س 

غري خ�رشه وكتفه حتى يبدو وكاأنه يجر ج�سده. وت�سم اجلّرة الواحدة 

اأي�سا  الرق�سة  هذه  يف  البونت  وي�سمى  و�رشيعة.  خفيفة  دقات  �سبع 

بال�سقلة ومعناها ال�سفعة، الأن الراق�س ي�رشب برجله على االأر�س كاأنه 

ي�سفعها. ويخ�سع تق�سيم هذه الرق�سة لنف�س تق�سيم رق�سة العالوي.

وتتلّون الرق�سات بتلوينات حملية، فنجد املنكو�سي والركادة واحلاجية 

وهرا�ست احلجر ح�سب املناطق. وتتم هذه الرق�سات يف املوا�سم واالأفراح، 

اإىل  وجدة  منطقة  يف  ال�سعبي  املوروث  هذا  تعابري  ا�ستمرت  وقد 

اأثناء االحتفال ببع�س املوا�سم  اأ�سا�سي  اإحياوؤها ب�سكل  وقت متاأخر، ويتم 

واملنا�سبات االجتماعية كاالأعرا�س والعقيقة واإعذار االأطفال.

والبدوية،  احل�رشية  الفرق  من  كثرية  اأنواع  من  تتكون   : ال�سيوخ   •
بع�سها يعزف بالناي اأو »الكمية« والبع�س االآخر يعزف بالغيطة، وينق�سم 

اأفرادها اإىل جمموعتني ح�سب اآالت العزف، واحدة بالكمية واالأخرى 

بالبندير اأو باآلة حملية �سبيهة ب »الدربوكة« ت�سمى »الكالل«.

• الّبارديا : يتعلق االأمر بفرق خا�سة، تن�سط يف املوا�سم واملنا�سبات، 
حملية،  فولكلورية  فرق  وهي  »الوعدة«،  اأ�سحاب  عليهم  ويطلق 

وتت�سمن  الفرو�سية،  تقاليد  من  ورق�ساتها  واإيقاعاتها  حركاتها  ت�ستمد 

بنادق  الراق�سون  ويحمل  التبوريدة،  من  م�ستوحاة  حركات  رق�ساتها 

»بوحّبة« خالل مدة الرق�س ،التي قد ت�ستمر اإىل حوايل ال�ساعتني، 

بان�سباط  رق�ساتهم  ويوؤدون  متوازيني،  �سفني  يف  الراق�سون  وينتظم 

»العرفة«. املعروفة يف رق�سة  تلك  اأزياء قريبة من  كبري، ويلب�سون 

اجلهة  يف  �سائدة  رق�س  جمموعة  الَعْرفة   : الَعْرفة  جمموعة   •
الوطنية والدينية  املنا�سبات  ال�رشقية، بحيث جندها حا�رشة يف كل 

املجموعة  هذه  وترتكز  بالوعدة.  اخلا�سة  واالجتماعية،  واملو�سمية 

املجموعة  اأفراد  وبركان.ويتحد  باأحفري  وخا�سة  يزنا�سن  بني  يف 

بي�ساء  عباءات  ويرتدون  ورق�ساتهم،  اأزيائهم وحركاتهم وحتركاتهم  يف 

وت�ستعمل  اأحمر جمدوال.  وخيطا  روؤو�سهم  على  وعمامات  ف�سفا�سة 

رئي�س  بها  يلعب  مو�سيقية  اآلة  وهي  الزامر،  مثل  مو�سيقية  اآالت 

اأحيانا.  املاعز  م�سنوعني من قرون  نابني  الفرقة، مكونة من 

ينتظم الراق�سون داخل دائرة مفتوحة، والرق�سة على العموم خفيفة، 

على  الرق�سة  وتعتمد  الفرقة،  رئي�س  وت�سيري  الأوامر  اجلميع  وين�سبط 

االأرجل يف حركات خفيفة �رشيعة، مع اهتزازات الكتفني وال�سدر. وال 

تقت�رش العرفة على الرق�س واإمنا تكون م�سحوبة كذلك باالأغاين.

الزامر اآلة 

اللرية اآلة 

الطرب  جوق 

بوجدة الغرناطي 

الطرب  فن  ومنها  املتميزة،  املو�سيقية  األوانها  ببع�س  اجلهة  تتميز 

الّراي  وفن  ومو�سيقى  اإليه،  االإ�سارة  متت  الذي  االأندل�سي  الغرناطي 

الذي ا�ستهرت به اجلهة، وبرز فيه بع�س مطربيها مثل ال�ساب ميمون، 

بو�سناق  االإخوة  وخا�سة  اجلهة  فناين  بع�س  اإ�سهامات  نن�سى  وال 

واالإخوة ميكري، على �سبيل املثال ال احل�رش.
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العادات بع�س 

• االأعرا�س : ت�سكل االأعرا�س منا�سبة للتعرف على عادات اجلهة 
العادات املتبعة يف جل  ال�رشقية، التي ال تختلف يف جوهرها عن 

كانت  مدنا  املناطق،  طقو�سها ح�سب  تتنوع يف  ولكنها  املغرب،  جهات 

حيث  التقاليد،  من  التحرر  اأو  التم�سك  درجة  وح�سب  بوادي،  اأم 

وقع التخلي عن الكثري من العادات القدمية يف املدن الكربى مثل 

قدر  على  حتافظ  فكـيكـ  مثل  املدن  بع�س  وظلت  ووجدة،  النا�سور 

قرون. املكت�سبة عرب  تقاليدها  من  كبري 

روؤية  بعد  تتم  التي  اخلطبة  اأولها  مراحل،  على  الزفاف  يتم 

البادية  االأب يف  يختار  ما  وعادة  العائلة،  ن�ساء  ا�ست�سارة  اأو  العرو�س 

القبيلة  من  تكون  ما  وغالبا  االأم،  من  تو�سية  على  بناء  ابنه،  عرو�س 

ملعرفة  العرو�سة  اأهل  اإ�سعار  يتم  للخطبة  التوجه  وقبل  العائلة.  اأو 

التفا�سيل  كل  على  واالتفاق  اخلطبة  تتم  العائلتني  لقاء  ويف  راأيها. 

عن  ويعلن  فقيه  بح�سور  اخلطبة  عن  ويعلن  واملهر،  باجلهاز  املتعلقة 

»تيخ�سايني«.  الزفاف  يوم 

اأو تق�رش ح�سب  وبعد اخلطبة تبداأ اال�ستعدادات التي قد تطول 

اإمكانيات العائلتني، وظروفهما املادية، من اأجل احتفاالت الزفاف التي 

تتنوع بدورها ح�سب املناطق، واإن كانت االأعرا�س يف املغرب اأ�سبحت 

كثريا  تت�سابه  املغربية،  اجلهات  على  واالنفتاح  االت�سال  و�سائل  ب�سبب 

البع�س.  بع�سها  من  وتاأخذ 

االأمر  يزال  وال  اأ�سبوع،  اإىل  اأيام  اأربعة  من  تدوم  االحتفاالت  كانت 

كذلك يف بع�س املناطق مثل فكيكـ، واليوم االأول غالبا هو يوم اإر�سال 

الهدية اإىل بيت العرو�س »الدفوع«، وتت�سمن هدايا متنوعة )مالب�س 

ويقيم  عجال.  اأو  وكب�سا  الخ(  وف�سة  وذهب  وعطور  وحناء  واأحذية 

الع�ساء  وبعد  العري�س.  الأهل  باملنا�سبة  ع�ساء  ماأدبة  العرو�سة  اأهل 

باحلناء  ورجليها  يديها  وتخ�سب  العائلة  ن�ساء  بني  العرو�س  تتزين 

ي�سمى  خا�سا  ورق�سا  غناء  فكيـكـ  يف  يت�سمن  �سغري،  احتفال  يف 

اإىل  العرو�س  وتزف  احلنة،  تتم طقو�س  املناطق  بع�س  »اأورار«. ويف 

زوجها يف نف�س الليلة، حيث ترافق الن�سوة عرو�ستهن حمجبة اإىل 

اخلدر. يدخلنها  و�سولها  وبعد  الزوج،  بيت 

اليوم  الدوار يف  العري�س وعائلته وكرباء  اأب  ينتقل  البادية،  ويف 

املحدد للزواج اإىل خيمة الفتاة التي تكون قد تزينت بلبا�س اأبي�س، 

واإذا كانت اخليمة بعيدة، فاإن والد العري�س ينتقل على فر�سه �سحبة 

اجلميع  فينزل  العرو�س،  الإح�سار  العطو�س«   « مع  اخليول  من  موكب 

�سيوفا على والد الزوجة وتنظم األعاب الفرو�سية، وعندما يدنو موعد 

اخليمة  حول  حلقة  �سكل  على  دوارها  اأهل  يتـجمع  العرو�س  اأخذ 

وهم ين�سدون وينفخون يف الناي »اللرية« وي�رشبون الدف »البندير« 

وتعم اجللبة وتتحرك »الرحالية« بعدة طلقات من البارود. 

اليوم  هذا  ففي  متميزة،  طقو�سا  الرواح  ليلة  تتخذ  فكيـكـ  يف 

وهو عادة اليوم الثالث من االحتفاالت، يتم اإعداد الك�سك�س باكرا من 

دار  بيت  من  قريبا  الق�ساع  حلمل  �سبان  ياأتي  امل�ساء  ويف  الن�ساء،  قبل 

ال�ساي. كوؤو�س  مع  للمدعوين  يقدم  الع�ساء  �سالة  وبعد  العري�س، 

العري�س  بيت  اإىل  حافل  موكب  يف  الفتيات  تذهب  ذلك  بعد 

ن�ساء  ت�ستقبلهن  العرو�س  بيت  باب  وعند  والزغاريد،  االأغاين  و�سط 

على  والنقر  والعزف  الغناء  يف  جميعا  وي�رشعن  الثانية  العائلة 

البندير، ثم ياأخذنها اإىل بيت زوجها، حيث توجد يف انتظارها ن�ساء 

عائلة العري�س. وعند الباب تاأخذ اأم العري�س بيدها اليمنى وتطرق 

الباب �سبع مرات، ويدخل اجلميع و�سط الزغاريد والهتاف، ثم تدخل 

غرفتها بعد قرع بابها �سبع مرات اأي�سا، وتـجل�س على �رشيرها، وحت�رش 

اأم زوجها وتكرر نرث ال�سعري والقمح على راأ�سها �سبع مرات، وتناولها 

عدا  ما  الغرفة  اجلميع  ويغادر  مرات،  ثالث  والع�سل  ال�سمن  بيمينها 

اأو خالتها. وت�ستمر االحتفاالت يف اخلارج يف  بع�س قريباتها كاأختها 

اإىل الفجر. انتهاء احتفال الرجال الذي ي�ستمر  انتظار 

يف  وي�سارك  خا�سا،  ا�ستعدادا  للمنا�سبة  في�ستعد  العري�س،  اأما 

ذلك  وبعد  الليل  من  متاأخرة  �ساعة  اإىل  عادة  ي�ستمر  الذي  احلفل 

بزوجته.  يدخل 
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بالقفز  الزفاف  ماأدبة  انتهاء  بعد  العري�س  يقوم  اأخرى،  يف جهات 

للعري�س من  باأنها مطهرة  االأهل  �سلفا، العتقاد  توقد  نار كبرية  على 

اأن ينغ�س عليه حياته و�سعادته، ويختفي العري�س عن  كل ما ميكن 

وجباتهما  للعري�سني  حتمل  املدة  هذه  وطوال  اأ�سبوع،  ملدة  االأنظار 

العرو�س  لكن  بيتي،  عمل  باأي  العرو�س  تقوم  وال  احلجبة،  داخل 

اأيام. اإال ملدة ثالثة  اأ�سغال البيت  املطلقة ال تعفى من 

• رم�سان وعيد الفطر : ال تختلف عادات اجلهة ال�رشقية كثريا عن 
الفطور  يتكون  حيث  الفطر،  وعيد  رم�سان  خالل  املغرب  يف  مثيالتها 

من القهوة واخلبز والزبدة والتمر واحلريرة، ويفطر الرجال على حبات 

من التمر وي�سارعون اإىل امل�سجد الأداء �سالة املغرب، وال يتناولون بقية 

والرتاويح  الع�ساء  �سالة  وبعد  ال�سالة،  من  العودة  بعد  اإال  فطورهم 

املا�سي  يف  كانت  ال�سحور،  وعند  قليال.  وي�سهرون  ال�ساي  يتناولون 

فرقة من العبيد تقرع الطبول الإيقاظ النا�س، وكانت ت�سمى باالأمازيغية 

الك�سك�س  يت�سمن  الذي  الع�ساء  يعد  القدر  ليلة  ويف  اإ�سمجان«.   «

واللحم، ومتتلئ امل�ساجد بامل�سلني اإىل الفجر..

من  املناطق  بع�س  االحتفال يف  يتم   : الربيع  بحلول  االحتفال   •
حيث  اأيامه،  اأول  يف  وذلك  الربيع،  ف�سل  بحلول  ال�رشقية  اجلهة 

احلرطيطة،  من  كبرية  كميات  بيومني  ذلك  قبل  الن�ساء  تـجهز 

ويف  »الرايب«.  اإعداد  اأجل  من  احلليب  بجمع  ويقمن  )البغرير(، 

بيت،  كل  يف  »الرفي�سة«  حت�سري  يتم  الربيع،  ف�سل  من  االأول  اليوم 

الغذاء. ويوؤكل يف  بالق�سدة،  امل�سقي  البغرير  وتت�سمن 

• الناير : هو تقليد تخت�س به املنطقة ال�رشقية، ويحتفل به يومي 
13 و14 من �سهر يناير، وقبل حلول هذا التاريخ متتلئ االأ�سواق بكل 
اأنواع الفواكه اجلافة من متر وجوز ولوز وتني وزبيب وبندق وغريها، 

وتكون  الع�ساء،  وجبة  االأم  تهيئ  ع�رش  الثالث  اليوم  حلول  وعند 

اأو من دجاج  الرومي  غالبا عبارة عن »رفي�سة« مهياأة من حلم الديك 

كثرية.  املنا�سبة طقو�س  بهذه  وترتبط  بلدي، 

االأماكن  ح�سب  ال�رشقية  املنطقة  يف  اللبا�س  يختلف   : اللبا�س   •
مناطق  ففي  البالد،  عرفتها  التي  التطورات  �ساير  اأنه  ويبدو  والقبائل، 

الرعي التقليدية خا�سة يف مناطق القبائل العربية كان الرجال يعرفون 

بالرّزة امل�سدودة على الراأ�س بحبل مفتول ،وكان قوام هذا احلبل وبرا 

الرزة  تعوي�س  ومت  انقر�س،  التقليد  هذا  اأن  اإال  »اخليط«  وي�سمونه 

بال�سا�سية »ترازا« وهي عبارة عن طربو�س من دوم، وحتى لبا�س الراأ�س 

هذا مت التخلي عنه ل�سالح ح�سورة الراأ�س اأو ل�سالح رزة عادية. لكن 

ب�سا�سية  راأ�سه قدميا  املي�سور احلال من �سكان وجدة كان يزين  الرجل 

بالثوب  فيكتفون  احلال  متو�سطو  اأما  »احلياتي«  من  ثوب  بقطعة  حماطة 

دون �سا�سية، وغالبا ما تكون روؤو�سهم حليقة. 

اللبا�س �سيئا ما عن �سابقه، فهو قمي�س  ويف وجدة، يختلف هذا 

يلب�س �رشوال  الت�سامري  اأكمام )ت�سامري(، وحتت  اأو قمي�سان دون  كبري، 

يكون من قطن، ويغطي اجلميع بَكندورة ذات �سدرية مزرك�سة، وفوقه 

النا�س احلايك و جلبابا خ�سنا خمططا  اأو جلباب. ويلب�س عامة  حايك 

من �سوف رمادي مثل �سكان جبال بني يزنا�سن وبني بوزَكو وغريهم.

»النعايل«  اأنَكاد  ب�سهل  قدميا  البدو  انتعل 

ولل�سري  االإبل،  جلد  من  اأحذية  وهي 

من  نعايل  الأنف�سهم  �سنعوا  اجلبال  يف 

خل�سونة  مقاومة  اأكرث  الأنها  احللفة 

لبا�س تقليدي
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احلجارة  من خ�سونة  وتلطف  �سمكا،  واأكرث  اجلمال،  من جلد  االأر�س 

اأو غريهما. الراعي  اأو  للم�سافر  بالن�سبة 

العامة  اأما  البالغي،  ينتعلون  الوجديني  من  الُي�رش  اأهل  وكان 

فكانوا فيتخذون نعاال مظفورة من احللفة، وقلما ا�ستعملوا اجلوارب، 

اأبي�س. وهي دائما من �سوف 

غري  من  بي�سا  قم�سانا  البادية  اأو  املدينة  �سواء يف  الن�ساء  ويلب�س 

لكل  االجتماعية  احلالة  ح�سب  كتان  اأو  حرير  من  وف�ساتني  اأكمام، 

م�سمات،  اأو  واأحزمة  املزرك�س.  املو�سلني  من  �سفافا  لبا�سا  و  منهن، 

خفيفة. و�رشاويل 

لكن عادات اللبا�س املذكورة اأعاله قد تغريت ب�سكل جذري عند 

الرجال والن�ساء، ومل يبق منها اليوم اإال النزر القليل. اإال اأن ن�ساء فَكيَكـ 

اأج�سامهن ب�سكل كامل  مثال، ما يزلن وفيات الرتداء احلايك الذي يلف 

وال يظهرن منه اإال عينا واحدة اإذا ما خرجن لق�ساء اأغرا�سهن داخل 

ق�سورهن، وما يزال ال�سلهام الفَكيَكي حا�رشا لدى الرجال.

يتميز  اأ�سيل  برتاث  غنية  ال�رشقية  اجلهة  اأن  �سبق  مما  يت�سح 

الرتاث  من خالل  ذلك  ويربز  واملجال،  بالتاريخ  مرتبطة  بخ�سو�سيات 

تدفع  مكت�سبات  كلها  وهي  اأ�سكاله،  بكل  والثقايف  والتاريخي  املادي 

اجلهة  ا�ستفادت  حيث  املتميزة،  املحلية  والهوية  الذات  اإثبات  اإىل 

غرب  مع  م�سرتك  برتاث  فتفردت  التاريخ،  احلدودي عرب  موقعها  من 

حتقيق  اإىل  بها  والدفع  ال�سعوب  تقارب  على  ي�ساعد  قد  اجلزائر، 

امليادين. كل  ت�سمل  تنمية 

دور  للعب  غريها  من  اأكرث  يوؤهلها  ال�رشقية  اجلهة  موقع  اأن  كما 

العراقيل  ُرفعت  ما  اإذا  خا�سة  اأملغاربي،  االحتاد  م�ستوى  على  اأ�سا�س 

التي تعوق حرية التنقل وحرية التـجارة بني بلدان املغرب العربي، 

املبادرة  اإطار  اجلهة يف  تعرفها  التي  املتنوعة  التنمية  م�ساريع  ولعل 

منوذجية  قاطرة  لتكون  موقعها  تعزز  قد  الب�رشية  للتنمية  الوطنية 

لهذا االحتاد.

اخلامتة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اجلنوبية  ال�سفة  ال�رشقية على  فاإن موقع اجلهة  اأخرى  ومن جهة 

على  طالئعي  دور  لعب  لها  يخّول  قد  املتو�سط  االأبي�س  للبحر 

الثقافات  بني  التالقح  حيث  من  الغربي،  املتو�سطي  احلو�س  م�ستوى 

تن�سيط االقت�ساد عن طريق قطاعات حيوية  اإىل  باالإ�سافة  املتو�سطية 

يف  م�سجعة  بوادر  الحت  وقد  وال�سناعة،  والتـجارة  ال�سياحة  مثل 

نوعية  قفزة  عرف  الذي  ال�سياحة،  قطاع  يف  خا�سة  االتـجاه  هذا 

تـجلت يف عدة منجزات مبدينة ال�سعيدية. كما اأن اجلهة ال�رشقية 

تعّد بوابة اأ�سا�سية للمغاربة املقيمني باملهجر، وذلك من خالل ميناء 

ميناء  بعد  الثانية  املرتبة  يف  ياأتي  الذي  النا�سور،  قرب  ان�سار  بني 

م�ساريع  يف  هوؤالء  ي�ساهم  وقد  امل�سافرين،  عدد  حيث  من  طنجة 

يتاأكد  وبذلك  ال�سياحة.  قطاع  يف  اأو  اال�ستثمار  طريق  عن  التنمية 

االإعداد  وقع  ما  اإذا  واعد  م�ستقبل  لها  ال�رشقية  اجلهة  اأن  بجالء 

احل�ساري  الرتاث  من  اال�ستفادة  تراعي  تنموية  وم�ساريع  ملخططات 

التاريخ. مّيز جمالها عرب  الذي 
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