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 الدراسة: ملخص

يكون  يمثل أدب الرحلة، فرصة سانحة للدارس من أجل االطالع على عادات المجتمعات وخصائصها، فالرحالة حين يكتب
خاضعا لما يشاهده بصفة خارجية بعيدا عن سياق المألوف لديه، وهي مشاهدات غالبا ما تختلف عن مشاهدات المقيمين من أبناء 
هذه المجتمعات، فتعبر بصدق عن دهشة االكتشاف، ونظرة الخروج عن طور المعتاد. وفضال عن ذلك، فأدب الرحلة يقدم للباحثين 

 الحضارية والثقافية والسلوكية، وغيرها بين بلد الرحالة األم، وبلد زيارته.معطيات أثرية، عن الفوارق 

من رسوم وخرائط، وغيرها، لتأتي  ابدقة المالحظة والوصف الى جانب ما يرافق نصه ت"التعرف على المغرب" تميز  ورحلة
لرحالة اغرب أرضا وشعبا، حيث استطاع اثنوغرافية التي جمعها عن الم -متحورة حول نصين: نص يعبر عن المعرفة الجيو الرحلة

من خالل تنكره التسرب الى األحكام القبلية التي كانت سائدة في الموروث الثقافي الفرنسي بتأكيد مفاهيم المغرب العجائبي، ونص 
هي تعتبر ة ف. وبغض النظر عن كل ما كتب في الرحلمبني على مذكراته اليومية التي كتب أحداثها طيلة رحلته وما عاشه خاللها

 م، وأول عمل اثنوغرافي حول المغرب.19وثيقة تؤرخ لمغرب القرن 

 .التاسع عشرالقرن  –المغرب  –الرحلة  الكلمات المفتاحية:

 

 المقدمة:

 والتيم قصد التعرف عليه، 19الرحالت األوربية خالل القرن ( احدى 1884-1883) تعتبر رحلة شارل دوفوكو الى المغرب 
تتجلى أهميتها في الكم الكبير من ق الشمال وتادلة وسوس ودرعة والصحراء، و زار خاللها الرحالة مناطشهرا  12استغرقت حوالي 

 المعلومات التي تضمنتها عن بالد المغرب خاصة المناطق البعيدة عن المدن المعروفة.

لذلك أشار عبد النبي ذاكر الى أن الرحلة تحمل طابعا حركيا جدليا، كون الرحالة يتنقل الى االخر بمكانه وزمانه هو، على           
أساس أن الرحلة ليست تصورا أو تصويرا للمكان المقصود فقط وانما هي أيضا في األساس إعادة انتاج واستكشاف وتصوير للمكان 

 رف اليه )المغرب بعيون غربية(.المنطلق اليه، والتع

االحاطة  رتثير العديد من التساؤالت التي سنحاول تبيانها عبتحمل الكثير من المضامين و  "التعرف على المغرب" رحلة         
 ا أهميتها.ي جاءت فيه، ودراسة محتويات الرحلة وأهدافها، وكذبالسياق الذ
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 مشكلة الدراسة

لة التنقيب عن جذور صورة المغرب في كتب الرحالة األوائل من خالل ما خلفوه من انطباعات وأحكام، تتجلى مشكلة الدراسة في محاو 
الميالدي في نظر الراهب  19ومحاولة ربطها بسياقها التاريخي المثقل بالهواجس والتنافس االستعماري. فكيف كان مغرب القرن 

 في توب يهودي؟ المتخفي شارل دوفوكو؟ وكيف عرف على اراضي االيالة وهو

 فرضية الدراسة

ألجانب خالل القرن التاسع عشر، ومساهمة مثل هذه الرحالت في تسهيل انطلقت الدراسة من فرضية صورة المغرب في نظر الرحالة ا
طاب ختكالب األوربيين على البالد، من خالل كتاباتهم المحملة بجملة من الصور واألفكار عن االيالة الشرفة، ومحاولة توضيح ال

 االستعماري الذي استمر طويال داخل الذاكرة الجماعية لألوربيين.

 أهداف الدراسة

 التعرف على مضامين رحلة شارل دو فوكو الى المغرب. -
 معرفة السياق التاريخي الذي جاءت فيه هذه الرحلة. -
 رصد دوافع الرحلة وأهدافها. -
 اكتشاف أسباب تخفي دو فوكو في ثياب راهب يهودي. -
 صورة المغرب عند صاحب "التعرف على المغرب". -
 معرفة أهم الطرق والمناطق التي زارها دو فوكو. -

 أهمية الدراسة

أهمية الدراسة تتجلى في عنصرين، األول: معرفة الصورة التي كونها األوربيون عن الشرق االسالمي/ المغرب، تلك الصورة التي 
ة الحضور االمبريالي فوق أراضي المملكة، فهذه الرحلة تفيدنا في معرفة سلوك غذت المخيلة الجماعية الفرنسية، وشجعت فكر 

الرحالة أكثر من موضوع الرحلة. بينما العنصر الثاني: يتجلى في القيمة العلمية للرحلة التي تميزت بدقة المالحظة والوصف، 
 تعمار.لتعتبر بذلك من أولى الرحالت التي ساهمت في صياغة صورة مغرب ما قبل االس

 منهجية الدراسة 

تحليلية وصفية، بغاية توضيح حقيقة الرحالت األوربية الى المغرب، وانطالقاتهم، ونظرتهم للشرق اتبعت الدراسة منهجية 
 االسالمي.
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 السياق التاريخي لرحلة شارل دوفوكو

ضمنت ه الفترة التي تالقرن التاسع عشر، هذاحتالل المغرب بحوالي ثالثين سنة، أي أواخر جاءت رحلة شارل دوفوكو قبل          
 ه... زاروا أو مستقرين في المغرب، هذقناصلة نجزت عن المغرب من طرف عسكريين ورهبان وأطباء وجغرافيين و دراسات مختلفة أ

حتالل الخارطة الطريق  ة قصد التمهيد للسيطرة عليه، لتكون هذه الرحلة ومثيالتهاالدراسات خطة وضعتها السلطات الفرنسي
 .( 86، 2001أنظر: ابن محمدن، (البالد

بعا اط تط يدها على المغرب واالنفراد به، وتزايد اهتمامها به، تعددت الرحالت التي اتخذانطالقا من طموح فرنسا في بس          
تمام المركزية األوربية، هذا االهباعتماد منظار استعالميا تجاه المغرب بهدف تزويد أجهزتها المخابراتية بأكبر قدر من المعلومات 

وفشل معظم  الذي ازدادت حدته بعد معركة ايسلي واالتفاقيات التي تلتها، ومعركة تطوان، وضعف السلطة المخزنية آنذاك،
 االصالحات التي حاول المخزن القيام بها.

داخلية منها أو الخارجية. فلقد شكل االصطدام نتاج لمجموعة من التطورات سواء ال يمكن اعتبار مغرب القرن التاسع عشر          
رة األنا المغربية لآلخر األجنبي، والتي كرست ضعف األنا باألجنبي محطة تاريخية استوقفت الرحالة كثيرا خاصة على مستوى نظ

 صاديا وعسكريامي اقتاكبته للتطور العالمو ته لمعطيات المرحلة و استجابجميع المستويات، و  انهزاميته في مقابل تفوق اآلخر علىو 
 سياسيا ...وفكريا و 

خلية التي ظل الفرنسيون يجهلونها، فرغم تعدد جاءت رحلة "التعرف على المغرب" لكشف المناطق الدا اإلطارا في هذ         
مغرب قد لا لتكون الرحلة الى جهلون الكثير عن مناطقه الداخلية،ظل األوربيون خاصة الفرنسيون منهم ي الكتابات حول المغرب،

 .شكلت آلية للكتابة عن هذا الفضاء والتعرف على خباياه وبناه العتيقة

متنكرا في زي يهودي من أجل   م1883ي توغل في المغرب سنة مة هؤالء الرحالة شارل دوفوكو الذان في مقدوك       
 (Reconnaissance au Maroc).1كتابه

ار سوأنواع اللباس وأنماط السالح، و السلوكيات واألخالقيات و  التي سجلها عن األماكنلمالحظات ه الرحلة غنية بافجاءت هذ         
 .2نهجه العديد من الرحالة اآلخرين على

وتطلعها  غربي،العمق الم ع البحث عن خباياة الفرنسية وقناصلتها في المغرب، لتشجيرحلة شارل دوفوكو كانت دافعا قويا للدول       
ة عن ى معلومات دقيقبحاجة ماسة ال تنلتحقيق ذلك كاو  ،بعد احتالل الجزائر وتونس(لى شمال افريقيا )نحو استكمال السيطرة ع

                                                           
: challamel, 1888 1884, paris –au Maroc 1883 charles de foucauld, Reconnaissance  - 1  - 

 في رحلته الثانية.    1901في رحلته األولى و 1899أمثال: دي سيكونزاك، الذي زار المغرب سنة  -2 
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مات و معنويا عبر ارسال باحثين الى المغرب لجمع معلا. فسعت الى تنظيم االستكشافات والبحوث ودعمها ماديا و جنوبهوسط البالد و 
 تونس.و  مستغلة خبرتها في كل من الجزائرالعسكرية ... نه ولغاته وأنظمته السياسية والدينية و سكاعن جغرافيته و 

 األسباب الخفية / دوفوكو في ثياب "راهب يهودي"

م الى فئات تماؤهالقاسم المشترك بينهم ان، و اختلفت من حيث مدة مكوثها في المغربالت الفرنسية الى المغرب تعددت و الرح        
 .3تمويل أسفارهم من بعض المؤسسات العلمية الكبيرة المتوفرة على سند قوي من الحكومة الفرنسيةاجتماعية ميسورة، و 

انطوت رحلته على مخاطر جمة ألن مملكة المغرب  قرر شارل دوفوكو أن يترك الجيش ويقوم باستكشاف في بالد المغرب،        
ابان و  مزيفة في هيئة يهودي فقير محتقر، هوية الى أن يتخذوقد اضطر ليقوم بمشروعه  األوربيين،أرضها محرمة على كانت مغلقة و 

 فكان اختبارا فريدا انطبع في قلبه انطباعا عميقا. أمضاها هناك اختبر حالة الفقر والوضاعة االجتماعية، السنة التي

ا لتحقيقها جمع معلومات متنوعة حاول صاحبه ات أهداف،(، كونها ذ1884-1883) ما يميز رحلة دوفوكو الى المغرب       
 دقيقة حتى تستفيد منها السلطات االستعمارية الفرنسية.ومتعددة و 

ن فدوفوكو يتحدث مثال ع ،ه الرحالت ال يحتاج الى عناء كبير الكتشاف األسباب الخفية وراء تلك الرحالتوالدارس لهذ        
ا افية، وهذالتخلص من موروثاتها الثقه الرحالت لم تستطع الجانب المعرفي فان هذم الوزاني، ورغم رسائل توصية الى موالي عبد السال

 .(105)صورة المغرب في االستشراق الفرنسي، ص:  "التعرف على المغرب" يظهر بشكل جلي في الفقرات األولى لكتاب

فه من رحلته الى المغرب، وهو عدم الوقوف على استكشاف أهداو في رحلته هو االفصاح عن نيته و أول شيء بينه دوفوك         
عالقاتهم الدبلوماسية معه، بل جاء الستكشاف المناطق و المدن الكبرى المغربية التي كانت معروفة لدى األوربيين بفعل تجارتهم 

ل ه المناطق، من خاليق لهذطريق القيام بمسح جغرافي شامل ودق لك عناو ما كان يعرف بمغرب السيبة، وذ المجهولة في المغرب
كوينها ترها من حيث أشكالها التضاريسية و المجاالت المغربية التي زاو التركيز على الوصف الجغرافي الدقيق والموضوعي للمناظر 

 الرسوم التوضيحية وغيرها ...باتات ...مدعما وصفه بالقياسات و الجيولوجي، و الماء والن

يسجل مالحظاته بعيدا عن األعين في المساء، لقد اختار البالد، يكتب و  اب "راهب يهودي" الىدخل دوفوكو متخفيا في ثي         
ضع لسلطة التي ال تخ اته، انها بالد "السيبة"العسيرة على السلطان ذسيحيين"، و المخاطرة بتنقله في البالد "المغلقة في وجه الم

 الضرائب أو مد المخزن بالعساكر.من أداء "المخزن"، والرافض ألي شكل من أشكال الخضوع، 

                                                           
 3-: challamel, 1888 1884, paris –charles de foucauld, Reconnaissance au Maroc 1883  . 

         - A. Brives, Voyages au Maroc (1901-1907) Alger,1909.   
         - E. Aubin, le Maroc d’aujourd’hui, A. colin, Paris, 1904.   
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الحم كبير يؤكد ت لقد أبدى الرحالة براعة في صوغ أفكاره بأسلوب بسيط محفوف بنبرات غنية، منتقال من فكرة الى أخرى في         
لك ، لذرا في رسم الصورة المغربية لمغرب القرن التاسع عشا الكتاب ضمن الدين ساهمو مدى عبقريته، وبالتالي يمكن تصنيف هذ

عدها بذلك على ب ومشددةرة االستعمارية تنشده، ي كانت االداالهدف الذ إطاري يمكن توظيفها في فكتابه زاخر بالمعلومات الت
 .(39)مكر الصورة، ص:  ان رغبة دوفوكو كانت أن يكون من الفاتحين األوائل للمغرب االديولوجي، اذ

ة مساهمة منه جعله يعتبر الرحلدقيق ومفصل و  ي مكنه من تدوين يوميات رحلته بشكلاخبار  الرحالة الفرنسي توافر لديه حس        
، ي فقطقي، بل على اساس معيار لسانني/عر ، واعتبر أن الفارق بين العرب والبربر ال يقوم على أساس اثلتقديم المغرب الى فرنسا

 وإحدىة ى تستعمل العربيفي مناطق أخر جات البربرية، و صل بلهجة من اللهفهنا يجري التحدث بالعربية وحدها، وهناك يقع التوا
ية، )خطاب الفوضى المغرب اللهجات معا بحسب نسبة مئوية متزنة، سواء على مستوى الجنس أو على مستوى المكانة داخل المجتمع

86). 

 صورة المغرب عند شارل دوفوكو 

دوفوكو من األوروبيين الذين اشرأبت أعناقهم إلى المغرب، للتعرف عليه عن قرب، قصد التمهيد الستغالل  لشار  اعتبر        
المغرب،  )التعرف على خيراته، فقد حققت رحلته نتائج ميدانية هامة، أهلتها لتصير مرجعا لمن أراد االطالع على جغرافية المغرب

، زائرا المناطق الشمالية، وحريصا على المرور من المناطق 1883يونيو  20ريخ طنجة بتا الجزائر، إلى . انطلق دوفوكو من(05
، مهما بلغت وعورة مسالكها، وعرف دوفوكو بدقة المالحظة، ألنه كان يحمل في التي ال يعرفها األوروبيون، والتي تسمى "بالد السيبة"

 .ي الميدانوآلة علمية لالشتغال ف عها، والمداشر التي مر منها،تجواله، دفترا صغيرا وقلم رصاص يسجل به األيام والمسافات التي قط

تادال وسوس والصحراء ودرعة، وخاض باألقدام والدواب من المناطق التي زارها دوفوكو عالوة على الشمال المغربي،  
لته اثني واستغرقت رح عليها عيناه،التي وقعت الطبيعية والعمرانية الوديان وسجل خواص المياه ولونها وطعمها، ورسم أهم المواقع 

  .(06)التعرف على المغرب،  1884ماي  23الجزائر عبر وجدة، بتاريخ عشر شهرا، فعاد إلى 

  المناطق الشمالية

، رفقة سبعة رجال يهود، وعلى متن عشرة من 1883يونيو  20زار دوفوكو مدينة تطوان منطلقا إليها من طنجة، بتاريخ  
رت القافلة م أدريكا وزير فرنسا المقيم في طنجة... جزائر تيرمان، الذي أوصى به خيراعليه مأمورية الرحلة حاكم الالدواب، وقد سهل 

التعرف ) عبر وادي مراح المخضر بحقول القمح، واسترعاه منظر الفرسان الخيالة الذين يحرسون المحاصيل والماشية قبيل الغروب
قى للقوم بشون نكدا لتشددهم في تحصيل موارد بيت مال الدولة، وإغارة الناهبين عليهم، فال ي، فالمزارعون يعي(12على المغرب، ص: 

ة وأما مناظر باديفوكو يالحظ أن المارة فالحين حاملي أسلحة، أو نساء غير محجبات،  وفي النهار كان دو إال ما يسدون به رمقهم،
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م، وماشية من ثيران عالية القامة، وفجاج وعرة تؤدي إلى أودية ل والحمايد وافر من األرانب والحجتطوان فأشجار زيتون مثمرة وص
 .(12، )التعرف قمح تتدفق بها مياهها العذبة، على مشارف مدينة تطوان التي تراءت له بياضا، في أفق جبال مائلة إلى الزرقة

ر على ، فاألنهار كانت تعبست قناطرخمس أو ما صادفه في تجواله  فوكو أن البنية التحتية شبه منعدمة، فكل الحظ دو 
األقدام، والحال ذاته ينطبق على الطرقات التي لم تكن معبدة، وكان المار ذو المعرفة بتضاريس البالد، يمر منها بسرعة إلى غايته، 

في تطوان، عذوبة الماء الجاري رغم أن الوقت صيف، وهو ينبع من عدد وافر من العيون والجداول واألنهار  هواسترعى انتباه
ألرض، ال بل يخرج من شقوق الصخور، وعلى هضبة صخرية كانت تطوان الذي يحتل الحيز األكبر من االصغيرة، وقوة النبات 

حها بساتين يانعة تسقى من آالف الينابيع، وهي ذات بناء متجانس، وأقل شامخة تحيط بها الجبال العالية شماال وجنوبا، وعلى سف
ويوجد بها مالح كبير أحسن مبنى رآه في المغرب، وكان تعداد سكان المدينة حينئذ ما بين  اتساخا من معظم حواضر المغرب،

 . (14)التعرف،  نسمة 25.000و 20.000

قايد عينه السلطان مباشرة، وشملت سلطته المنطقة الواقعة بين البحر  يهودي تقريبا، وحاكمها 600كان من سكان تطوان  
مال شوجوار المدينة توجد بساتين شاسعة مشهورة عند سكان والقبائل المستقرة بالريف من جهة، وطنجة والعرائش من جهة أخرى، 

ان في اتجاه تطو  ، حتى يقرر دوفوكو مغادرةكافية ، وكانت عشرة أيام مدةفواكهها تصدر إلى مدينتي القصر الكبير وفاسالمغرب، و 
 .(14)التعرف،  فاس

 مرورا بالشاون  باتجاه فاس ونواحيها

ترك دوفوكو تطوان متوجها إلى فاس، عبر بني حزمر، وبني حسان، واألخماس، وبني زروال، وبني حامد، ورهونة،  
، غير آمنة، ومعروفة باللصوصيةهناك راضي القبائل فألكنه الحظ أن األمن شبه منعدم فيها، على التوالي،  (16)التعرف،  وشراكة

لذا يتحاشها التجار إال مع كثير من االحتياط، ويتجرد سعاة البريد من الرسائل والثياب قبل قطعها، وحتى حملة القرآن كانوا يقطعونها 
حيرة، ألن حتى الصالحين من تطوان تنزهوا عن مساعدته في قطعها، إال أنه لم  ما جعل الرحالة في حالة، (16)التعرف،  أشباه عراة 

را في طريقهما إليها على ام ليوز على الساعة الثامنة صباحّا...يو  02يأبه باألمر واتخذ له دليال مسلما، فرافقه إلى الشاون بتاريخ 
سلطة المركزية يمكن اجتيازهما في اطمئنان، وأما الثالثة أراضي قبائل بني حزمر وبني حسن واألخماس، فاألوليان خاضعتان لل

، وكثافة األحراش كانت الطريق وعرة للغاية، صفتها الصعود والهبوط (.17)التعرف،  فيتوجب على المار بها أخذ احتياطاته التامة
بعيد  عشب، والمياه تترقرق غيرالتي تغطي األودية، وصادف على ضفتي وادي النخلة بقبيلة بني حسان، قطعان الماشية ترعى ال

عنها... وتنتصب أشجار التين والكروم نابته على ضفاف الجداول، ومهما تقدم المرء في مسيره نحو الشاون، فالخصب هو ذاته، 
.. الطريق دوما محاد لبساتين الرمان والتين والمشمش والعنب، والماء يتخلل (.17)التعرف،  واالجتهاد في رعاية األرض سيد الموقف

لمرء ال إن ا"بمحاذة قبائل األخماس...  وعند نقطة معينة، بلغ دوفوكو نهاية "بالد المخزن"حقول تلك األشجار المثمرة بشكل ملحوظ، 
لمساكن اقرية جميلة، في ضيافة أهاليها، ، فنزل ورفيقه في "يمكنه أن يمر عبر هذه المناطق بمفرده نهارا، فكيف يكون األمر مساء
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كانها يعيش س، ، وهي مسقوفة بالقش تارة، وبالقرميد تارة أخرى، وهي غير ذات سطوحبعضها من المقدار وبعضها اآلخر من اآلجر
 .(18)التعرف،  يوجد الشعير والذرة أغلب المزروعات قمح، وإلى جانبهالدعة والطراوة، لترقرق الماء أمامها، وإحاطة التين بها...

وظيفة ليقوم بغادر دوفوكو القرية في الصباح الموالي، صحبة شاب اكتراه من أبيه وسلمه مقابل ذلك أجرة ضئيلة،  
الخصائص الطبيعة ذاتها حاضرة في بالد األخماس، غنى لمسافرين من تطوان إلى الشاون. الزطاط، وهو غير مسلح مثل باقي ا

ووعورة، وادي لحشايش يدحرج مياهه العذبة بين أشجار الزيتون المسنة، وإلى جانبها يعمل الحصادة، وتتصف منحدرات جبل وخصب 
جبال ذات سفوح بين ثنايا الجبل، تبدو مدينة الشاون متكئة على ... ( 19)التعرف،  مزجل بشدة االنحدار، فهي غير قابلة للحرث

الصيف خالبا، خضراء من جهة أخرى، كان منظر دورها في الصباح الباكر تحت أشعة شمس مستقيمة من جهة، ومحاطة بمساحات 
اء غالبيتها، فأنه أمام الرين بدل إحدى أكثر قرى الريف تعصبا، فساكنتها التي يشكل الشر  ،فيخيل للناظر إليها وهي مغطاة بالقرميد

زي ، وألن دوفوكو تنكر ب، إال تحت وابل الحجارة أو السبانرة المالحغير متسامحة مع األجنبي أو اليهود، وهؤالء ال يستطيعون مغاد
 4000أو  3000، ويسكن المدينة نحو (20)التعرف،  ليهودي" اهللا يحرق بوك ي"يهودي، لم يمر أحد منها بجانيه، إال وحدثه قائال: 

 م عشر عائالت يهودية، ويقام السوق هناك يوم األحد.بينه

 القصر الكبير 

اعترف دوفوكو أن الكمية العجيبة من الماء التي صادفها في تجواله في مناطق شمال المغرب، لم يسبق له أن رآها إال في          
ي أماكن وقد كان جلها ف ها،وا أرضا صالحة للزراعة إال زرعو األودية العليا بسويسرا، والحظ أن الناس يحسنون استغاللها، فلم يترك

ألن رحالتهم إلى الكعبة على متن من بقية المسلمين،  اج من المغاربة أكثر بشاشة وأدباكان الحج  ...( 21لتعرف، )ا ممتنعة المنال
 االسفن البخارية والسكك الحديدية، كانت تفتح عقولهم، وتريهم أن الغربيين الذين كانوا يصادفونهم في اإلسكندرية وتونس والجزائر، ليسو 

 ،سرواال ضيقا ينحسر فوق الركبتين، وقميصا قصيرا دون أكمام.. كان لباس الميسورين من قبائل الشمال المغربي، بالضرورة.وحوشا 
على أن المغاربة في جميع .. (.22)التعرف،  وبلغة صفراء وطربوش أحمر اداكن ايصل منتصف الفخذ، وجلباب من صوف أبيض

، قميص صوف أبيضهما كانت حرارة الشمس، وأما الفقراء منهم فكانوا يلبسون أنحاء البالد، معتادون على إبقاء الرأس حاسرا، م
جلبابا أو سلهاما من الثوب نفسه، ويلفون الرأس بقطعة نسيج بيضاء أو حمراء، ويتركون الجمجمة عارية، وينتعلون النعال أو يمشون و 

د ، وكن ال يلبسن حجابا، ويكتفين بقطعة سميكة من الجلحفاة، وأما النساء فيلبسن الصوف والقطن األبيض، كما في التل الجزائري 
 .(22)التعرف،  األشقر، حول سيقانهن عند العمل في الحقول

وقد سجل الرحالة أن المغاربة يبدو الرجال ذوي وسامة وبأس شديدين، وأما النساء فبشعات المنظر وعاديات المالمح...  
دون واد د نخلة"، ويريدون وادي النخلة، يستن": اإلضافة في قول أفراد قبيلة بني حسان مثال، للداللة على "د"حين يستعملون الحرف 

، فشعر باألمان ألنه كما 1883ليوز يو  04بتاريخ  فندق بين تطوان وطنجة. حل دوفوكو في في الفرنسية.. "de" إلى معنى الحرف
 ، مقابل أجرة ضئيلة.دون نظام مع األبقار والغنم في حظيرة البهائم ، وأودعت القافلة دوابها(23)التعرف،  يقول في "بالد المخزن"

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد التاسع والعشرون

 م 2021 –آذار  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

 

691 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

وفي طريقها صادف دوفوكو أراضي غنية صالحة للزراعة، والماء كعادته جاريا في عز الصيف،  ،إلى فاس انطلقت القافلة صباحا
خيام، كما هي حال التجمعات السكنية من وهي أرض بها ، (24)التعرف،  في إحدى قرى بداوة يقام بها سوق أربعاء بداوة اونزلو 

يها وادي وقد اجتازت القافلة إلنحو الشرق، بدت مدينة القصر الكبير مشرفة على جبل صرصر في وسط سهلي، ... تطوان حتى فاس
ه كغير تقدم، ، كان لزاما على دوفوكو أن يتوقف عن الاسبتكان وألن اليوم الموالي ، (25)التعرف،  1883يوليوز  06المخازن مساء 

فقرر االستراحة لتسجيل بعض المالحظات، مع أخذ كثير من االحتياطات حتى ال من اليهود الذين يعظمون هذا اليوم في ديانتهم، 
غم أن ور  أيام السبت... مثل إشعال النار وعد الدراهم والتذاكر ألن اليهود ال يكتبون وال يمارسون شيئا ،(25)التعرف،  يفتضح أمره

 اليهود المغاربة كانوا يعظمون أعيادهم وأوامر ديانتهم األخالقية، فقد سجل أنهم يؤخرون الصلوات الثالث اليومية وأذكار ما قبل األكل
مدينة القصر الكبير لم تكن تستحق ذاك الوسم، فجدرانها غير مطلية بالجير، ومابعده، ويعوضون ما فاتهم منها على حساب البشر... 

مساكن غير محصنة، فهي أقبح مدينة رآها دوفوكو في المغرب، ويضطر سكانها لجلب ما يحتاجونه من الماء، من نهر اللوكوس وال
 1000نسمة، ضمنهم  6000أو  5000، ويقدر هؤالء بنحو (26)التعرف،  في قرب، على بعد نصف ساعة سيرا على األقدام

لى اليهود أن يجدوا مساكن بين المسلمين، وفي المدينة كانت إقامة حاكم، هو ، ولم يكن يومها سهال عيهودي يجتمعون في مالح
، وقربها بساتين البرتقال تسقيها النواعير، ال تنتج ما يالئم مساحتها الشاسعة، ألن أكثر الفواكه يأتى به من تطوان خليفة عامل العرائش

: جماعات، وهم يعبرون عن ذلك بعربيتهم المحلية ن السفر فييفضلو عند مغادرته المدينة، الحظ دوفوكو أن المسافرين  ...أو طنجة
 في الجماعة أمنا واقتصادا. يريدون أن  ، وهم(27)التعرف،  "لعمارة مليحة"

الزيتون زارع في طريقهم، على م فوقعت عينا الرحالةيوليوز،  08حل الجمع المرافق للرحالة ب أوالد عيسى، صباح يوم        
ام، صعدت القافلة على جبل جبجب، مع كثافة سكانية ملحوظة، وبعد قطعهم نهر سبو على األقد ب البري،والتين والعنوالكروم 

.. الحظ دوفوكو أن (.29)التعرف،  مدينة موالي إدريس القديمةشاهدوا جبلي تغات وزرهون على أيمانهم، واتجهوا يسارا نحو و 
ا في أوالد بينما اندثرت نوارة لهبيلة التي صادفهالمنطقة في منتهى غناها، حقول القمح وبساتين الكروم ومزارع الزيتون تغطي األرجاء، 

 شخص من مختلف النواحي... 400أو  300عيسى، وفي سوق أربعاء أوالد جمعة، اجتمع 

 النزول بمدينة فاس

ه دوفوكو إلى منزل سموءل بن شمعون أحد التجار الرئيسيين بالمدينة، حامال إليه رسالة من السيد عند نزوله بفاس، توج 
يافته، ووعده أن يسهل له مأمورية السفر إلى تادلة، وحين قيل له إن الطريق افه وأكرم ضفاستضبن شيمول الذي لقيه في طنجة، 

الطريق المعتادة التي تمر عبر الرباط والدار عنها ب ةستعاضر في االفكالمارة بأراضي قبيلتي زمور الشلح وزيان، غير آمنة، 
فر إلى أبي الجعد، لكن بعد انصرام شهر رمضان، فقبل س،... اتصل دوفوكو برجل من الشرفاء الذي كان ينوي حينها الالبيضاء

نسمة من  70000ساكنة فاس، تقدر ب كانت يومئذ ... ( 31)التعرف، اقتراحه ورأى أن يغتنم تواجده في فاس ليزور تازة وصفرو
نوعة لمصمن قطائف قياطين مزركشة بالذهب والفضة ا يهودي، وكانت فاس ملتقى السلع األوروبية القادمة من طنجة، 3000بينهم 
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صوف و  ت،وجلود تافيالل اإليطالية، والمرجان من جنوةيا، واألحجار الكريمة من باريس، والشمع من مارسيلفي ليون، وأعواد الثقاب 
وشمع العسل وجلود ماعز أيت يوسي وبني ورين، وريش نعام السودان... وكان عمال فاس وصناعها المهرة يستبقون بها أفخر الجلود 

كانت  ...(32)التعرف،  لصنع البالغي واألرائك واألحزمة ومواد الزينة، بينما يصدرون الباقي منها والصوف وشمع العسل إلى أوروبا
أعوانهم إلى أسواق الحياينة وبني مكيلد، لبيع الثياب القطنية والبالغي فاس عاصمة المغرب التجارية، فتجارها الكبار كانوا يرسلون 

 .الجميلة والسكر والشاي، ثم يعودون إليها محملين بالجلود والتمر من تافياللت

رتفاع ا ت تقلل أرباح التجار، وعلى رأسهاإن أسبابا كثيرة كانف التي كانت فاس قلبها النابض،تجارة المغرب  ازدهاررغم  
وكثرة أماكن المكوس على طرق القوافل، وأخيرا الخفر الضروري جنوب هذه السلسلة الجبلية، أثمان النقل على ظهور البغال والجمال، 

... ( 34، )التعرف الجزئي بالسلطة المركزية زيادة على إمكانية الهجمات من حين آلخر، الشتداد الصراعات بين القبائل، واعترافها
، بينما يقرضون % 12وقد كان اليهود بإقراضهم بالربا المرتفع سببا آخر لقلة أرباح التجار، فهم كانوا يقرضون أبناء ملتهم بفائدة 

، ال يتغير في المناطق ... الحظ دوفوكو أن لباس المسلم ذي الظروف االقتصادية المتوسطة( 34)التعرف،  % 30المسلم بفائدة 
مالبس داخلية قطنية، وكسوة خارجية من قماش صوف مطرز على الطريقة الجزائرية، أو قفطان طويل من الجوخ ذي التي مر منها: 

 مخاط فوق الخصر، يشبه الكندورة ويعقد في اتجاه وع من النسيج المحبوك أبيض اللون أو الفراجية وهي قفطان مصن، لون لين جدا
بمجموعة صدف من حرير، وعلى الرأس عمامة واسعة جدا من نسيج جد ناعم من القطن األبيض، ويكسو الثياب حائك رقيق العنق 

، والسوداء لليهود. هذه قاعدة صارمة اءسفراء مجردة للرجال، والحمراء للنمن صوف أبيض، وال تلبس الجوارب، بل البالغي الص
 لسكان مدينة فاس .الحضريون ال يلبسون البرنس، إال حين يشتد عليهم البرد..، وكان (34)التعرف، مطبقة حتى في البوادي النائية

بشرة بيضاء، وهم على العموم ذو حظ معتبر من الجمال، ومالمحهم جد رقيقة متأنثة في بعض األحيان، وحركاتهم كلها نعومة، 
 ء...يقضون وقتا كبيرا في الحمام، سواء أكانوا أغنياء أم فقرا

كان يحكم مدينة فاس وإقليمها، ثالثة باشوات يحكم كل واحد منهم جزءا من المدينة، وعددا من القبائل المتاخمة، فال توجد  
عدة قبائل أو عدة مدن، فلكل قبيلة ذات  واحدإداري في بالد المخزن أداة إدارية تحكم منطقة شاسعة، كما ال سبيل ألن يحكم مسير 

فما يهم السلطان  ،(36)التعرف،  ، أو لكل إقليم قايد معين مباشرة من السلطان، وال يخضع إال لسلطتهل حاضرةأهمية بشرية، أو لك
 أال يتجاوز أي كان في مملكته حدا معقوال من الغنى، وأال يكون له نفوذ كبير، إذ يكفي هذا لقلب عرشه.

 تازة

ضريح موالي إدريس دفين مدينة فاس، لذا فهو في مأمن من سافر دوفوكو إلى تازة، صحبة الشريف سيدي الرامي مقدم  
 ياتهغومن اجتياز الطريق المار بقبيلة وتسول ومكناسة، الخاضعة جزئيا للسلطة المركزية،  الحياينة سلوك الطريق المار من قبائل

ماية في أمر عند تلك القبائل، وفي ح المعروفة بالعنف واللصوصية... إنه في ذمة أحد األعيان الذين يعتمد عليهم السلطان إذا رغب
من باب فاس، في  االثنانيوليوز انطلق  29في صباح  ...( 37)التعرف،  من تعتمد عليه تلك القبائل، في قضاء حاجاتها بفاس
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 نهر سبو، ثم نهر اناون الذي تنمحي فيه المزروعات فقطعاسهلة وغير ذات زرع، اتجاه تازة، وهذه المرة كانت األرض 
... تتكئ مدينة تازة على سلسلة جبلية عالية، فوق مجرى وادي تازة، وتحدها هوات شماال وغربا، وحافة جد وعرة في (40)التعرف،

الشمال الشرقي، وتحيط بها أسوار مزدوجة في عدة أماكن، على أنها ال تحمل أية قيمة عسكرية بخالف سابق عهدها، فمادتها الطين 
 :وبها مساجد ،(42)التعرف،  يهودي داخل مالح صغير جدا 200نسمة، بينهم  4000أو  3000كانها ب المجفف الرقيق، ويقدر س

طليت الدور و اثنان كبيران واثنان صغيران، وثالثة فنادق آيلة للسقوط... بني نصف مساكن المدينة بالحجارة، ونصفها اآلخر باآلجر، 
ضطر صة الحيوانات التي ين الكميات فيها غير كافية لسد حاجيات السكان، وخاباللون األحمر الباهت، وألكثرها خزان ماء عذب، لك

، تحيط بالمدينة حدائق كثيفة من األشجار (43)التعرف،  أصحابها إلى البحث عن الماء عند السيل، تعويضا للنقص الحاصل
ة، األمر الذي القوي غياثةالمثمرة، ال مثيل لها في المغرب... يسهر السلطان مبدئيا على تازة، لكنها عمليا تقع تحت سيطرة قبيلة 

الخروج خوفا من  يتجرؤون علىيعيشون داخل المشور، وال  مخزني 100يجعلها أشد المدن بؤسا على وجه األرض، فللمخزن قايد و
ة غياث وأما أهل. سلطة القايد تنحصر في الفصل بين المتخاصمين من البدو والحضريين واليهود، (44)التعرف،  ة األقوياءرجال غياث

يسلبون عنوة كل ما يروق لهم، وال يتورعون عن سفك دماء من ال يمتثل ألوامرهم طيب النفس، املون المدينة معاملة المحتلين، فيع
طو، أو د يتعرض للسصارا على أهلها، حيث ال يمكن ألحد سكانها أن يخرج، إال إذا كان مرفوقا بأحد أفراد القبيلة، فقرضون حويف

ة احتكار الماء الجرار بالماء، وهكذا أصبح لغياث متر لملء 100أو للقتل، حتى إن السكان ال يقوون على االبتعاد ب  لسوء المعاملة 
خيرا أ يأتي الفرنسيون؟ متى سيخلصوننا، حتى كان بعض المسلمين يقولون: متى (44)التعرف،  مدينة مقابل أجرةالذي يأتون به إلى ال

 ة؟ متى سنعيش في أمان كما هو حال تلمسان؟ من أهل غياث

ثمانها، أرصد دوفوكو تبعا لما ذكر، أن تجارة تازة منعدمة، لصعوبة المواصالت إليها، وبضائع فاس تباع فيها بأضعاف  
ومكناسة  قبيلة هوارة شرقا، تواجدهم حتى نهر اناون، وتحيط بهمالء فقوم من األمازيغ، يمتد غياثة عليها... وأما غياثة هؤ  الستيالء

 إنها قبيلة تسكن الجبال، وقد أذاقت السلطة المركزية طعم الهوان ...( 45)التعرف،  وتسوال شماال، والحياينة غربا، وبني وراين جنوبا
رسه، ، وعقرت فعليها على رأس محلة، فهزمت جيوشه زحفان موالي الحسن إخضاعها لسلطته، و منذ سبع سنوات، حين أراد السلط

وفر بعد عناء كبير من أرض المعركة، ومنذئذ لم يحاول أن يثأر لهذه الهزيمة... ومما أثر عن غياثة، أنهم ذو ورع ضئيل، فال إله 
وال يتجولون إال مسلحين بخناجر أو بنادق، ولباسهم لباس إال البارود... رجالهم أشداء ذوو قامات فارعة، لهم وال سلطان، وال يعرفون 

طويالت القامة، يلبسن الجبة فوق الركبة، فلوال غياب أهل فاس وتطوان ذاته، إال أنهم ال يغطون الرأس، وأما نساؤهم فال يتحجبن، 
ال تحضر هذه و رجاال ونساء، كثيرا، ويستنشقون التبغ جميعهم  غياثة الكيفرجال يستهلك األسلحة واللحية، لظنهن المرء ذكورا... 

 .(47)التعرف، الظاهرة هكذا إال في الصحراء
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  صفرو

فوجد تربة تميل إلى الحمرة، وأرضا كثيرة الحجارة بعيدا عن منطقة السايس،  غشت، صوب صفرو 06وفوكو تازة يوم غادر د       
وهي ذات منازل جيدة ومجيرة، وتمتد حولها بساتين جميلة وواسعة، تنشر أشجارها الكبيرة على فيها ينابيع كثيرة، إنها قرية البهاليل، 

ت، على وتازة وبني مالل ودمنااظر الشاون وال يذكره بها إال مناألرض ظال سميكا وطراوة عذبة، وفيها ثمار عدة، وتغذيها ينابيع ثرة، 
... مدينة صفرو ذات مظهر بشوش، أسوارها كبيرة بيضاء، المنازل جميلة ونظيفة، وتتسلقها أن صفرو أشهر هذه األماكن الساحرة

يها ، وفيهودي 1000تقريبا، ضمنها  3000تعداد سكانها ، (51ص:)التعرف،  الدوالي المغروسة، فتكون عرائش على سطوحها
مسجدان وزاوية، وينحدر عدد هام من المسلمين من سالالت سيدي الحسن اليوسي، وتمثل العمائم الخضراء رمز االنتماء إلى الزاوية 

رز والرمان الليمون والكالفواكه المختلفة من ضائع األوروبية التي ترد عليها، والزيتون والصوف، و الدرقاوية... تصدر صفرو الب
اص بها، خوالعنب، وخشب األرز الذي يرد عليها من جبل ايت يوسي، بينما تستورد الجلد ومنتوجاته من فاس... ويسير أمرها قايد 

  .(52)التعرف،  وهي تابعة إلقليم فاس

 مكناس 

على منطقة سهلية شاسعة غنية  وهي ممتدةقادما إليها من فاس،  غشت 28رحال إلى مدينة مكناس يوم شد دوفوكو ال 
الخصوبة، مشهورة ببساتين العنب والزيتون والبرتقال، وسكانها كثيرون جدا، وكان عليه قبل دخولها المرور عبر بالد السيبة الواقعة 

فات القايد، ر ... وقد رأى الرحالة أن سكان بالد المخزن غير سعداء، فهم يئنون تحت وطأة تصتحت سيطرة قبيلتي كروان وزمور الشلح
، وحيث الدولة تأخذ األموال دون أن تقوم بنفقة لصالح وهجمات اللصوص، فالسلطة المركزية ال تحمي أحدا، بل تهدد أمالك الجميع

البالد، وحيث العدالة تباع، وحيث الظلم يشترى، وحيث العمل ال يفيد، وحيث السجن في انتظار من غلبه الربا وال يستطيع سداد 
كثيرة المزروعات، مرورا بهضبة ، 1883غشت  27يوم  مكناس نحو تادال غادر الرحالة ...( 54)التعرف،  تلكم بالد المخزن : الديون 

خصبة جلها غير مستغل، تعود الوصاية عليها إلى قبيلتي كروان وزمور الشلح، وهما  قبيلتان أمازيغيتان خارجتان عن السلطة 
مى هذه أسلحتهم، وتس يضة تعسفية، بعد أن يوقفه رجال شهرواجب أن يدفع عند كل دوار فر فالمار من أرض كروان، ي... المركزية

اجتاز دوفوكو وادي بهت، وحط رحاله بمنطقة تسمى أربعاء زمور، وبها سوق كثير الرواج،  ...( 59)التعرف،  الفريضة زطاطة
دية عليها األغنياء يلبسون فرجية عا .. رجال هذه المنطقةوعرضت فيه فواكه كثيرة ومتنوعة على شاكلة ما عاينه في سوق الحياينة.

عر الرأس ، وكلهم يحلقون شبرنس، ويضعون عمامة من قطن على الرأس، وأما  فقراؤهم فيلبسون البرنس فقط، ويبقون الرؤوس حاسرة
قطن، قطعة ثوب مستطيلة من الجد بسيط، قوامه ويتركون فوق كل أذن خصلة طويلة شبيهة بنواظر اليهود، وأما النساء فلباسهن 

قطع الرحالة منطقة تافوديت وهي مشجرة تتكون من أضالع ... ( 62)التعرف،  ويحطن رؤوسهن بقطع من ثوب، وال يتحجبن أبدا
، ثم انتهى إلى أرض زيان المتأبية حتى على الدواب، فهي سطوح صخرية وهضاب مرتفعة تحدها شعاب متعددة، واجتاز واد أرجليم

قطعان منتشرة هنا  ،(63)التعرف،  بالجالميد، مكسوة باألشجار تماما، مكونة غابة كثيفة تنتشر فيها الدفلى والتوت والعناب منتفشة
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مازيغية هي األكثر قوة من بين التي توجد شمال سلسلة جبال األطلس، وتحدها األوالثيران... قبيلة زيان  أهمها قطعان الماعزوهناك 
فارس،  18000لح، وبني مكيلد وإشقرن وتادال، ومن قوة فخذات هذه القبيلة الممتدة، أن في استطاعتها تجهيز شقبائل زعير وزمور ال

: صالتعرف، ) وأنها خارجة عن طاعة المخزن، رغم أن بين أهلها قايدا ال يستطيع مطالبة أي من أفرادها، بأداء قيراط من الضرائب
ها ممن هم دورغم أن قبيلة زيان أمازيغية اللسان، إال أن أفرا ،بطيبوبة قلب وال مباالة كبيرة، لكنهم تركوه يعيش بينهم في هدوء، (64

 04غادر دوفوكو قبيلة زيان متوجها إلى تادال يوم  بخالف الرعاة وسوقة الناس...يتكلمون العربية، بخالف  في مستوى اجتماعي عال
بني و  وبني خيران وورديغة وبني مسكين وقطاية وبني معدن هوسماعل وهي بقعة تسكنها عدة قبائل هي بني زمور، 1883شتنبر 

 وتحدها قبائل ايت سري وايت عطا أملو وايت بوزيد وايت ، وتتكون جنوبها من سهل شاسع يسقيه نهر أم الربيع،عمير وبني موسى
وخيول وإبل، وهي خارجة عن سلطة  ... كل القبائل رحل يسكنون الخيام، وتمتلك مقومات الغنى من أغنام(64ص:التعرف، ) عتاب

وال يختلف اللباس كثيرا في هذه القبيلة، إال أن الرجال لم يعودوا يتركون تلك الفتائل الطويلة من الشعر، ، المخزن باستثناء بني مسكين
ص: التعرف، ) برقو ويكسو هذا الثوب الساقين حتى العفيحتفظن باللباس نفسه، ويشددنه بمشابك أو عقد فوق الكتف، وأما النساء 

68).  

 أبي الجعد

، بهذه العبارة استقبل أحد المسلمين دوفوكو عند في أبي الجعد، "ال سلطان وال مخزن، ال أحد سوى هللا وسيدي بن داود" 
... تقع هذه المدينة تحت سيادة (71ص: التعرف، ) 1883 شتنبر 05تادال الفسيح يوم وصوله إلى المدينة، بعد أن غادر سهل 

ومصدر هذه السيادة الروحية، تنتهي إلى ساللة الخليفة عمر بن الخطاب الذي استقرت ذريته، منذ ثالثة قرون ونصف، ونظرا روحية، 
أن دعوات  يؤمنون كانوا فالمغاربة  ،(71ص: التعرف، ) على التوقير والسلطة المعنويةحصلوا لمزاياهم األخالقية وأصلهم المعروف، 

بالمدينة  ...، لذا كانوا يهتمون بشجرة األنساب ويوثقونهاوتفتح لهم أبواب الجنةوتكثر النسل، تخصب األرض،  الولي الشريف أو
وبجانبهما أضرحة جمعت رفات أجداد سيدي بن داود، وهي ذات صوامع عالية وسميكة يعلوها قرميد مسجدان كبيران، 

، ويباع فيه ما يباع في فاس ومكناس، وتصدر بجعد المنسوجات يقام السوق األسبوعي يوم الخميس .(74ص: التعرف، )أخضر
رغم مرور جدول  ..أيام سيرا على األقدام. 4بة ب القطنية والشاي واألرز والبقالة والعطور والمالبس الرفيعة، وتبعد عن بالد السي

 7ؤتى به من لحفظ الماء الذي ي وإرواء البهائم، وتعتمد األسر على الصهاريجليس شروبا، ويصلح فقط لسقي البساتين  امنها، فماؤه
وألن الماء قليل، فبساتين المدينة قليلة العدد، وتنبت ما تنبته حدائق مكناس من  آبار موجودة على بعد كيلومتر واحد تجاه الغرب،
أهل فاس،  ن ببجعد، عن زي ل الحار، وال يختلف زي الحضرييالبطيخ والدالح والفلفرمان وتين وعنب وزيتون، باإلضافة إلى القرع و 

  . (75ص: التعرف، ) ريفييهم فهو زي بني زمور ذاته وأما زي 
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 بني مالل

شتنبر، وخاض نهر سبو، فاجتاز أرض ايت سري القبيلة األمازيغية القويّة،  19توجه ذو فوكو إلى بني مالل يوم  
خمة تعدادها فهم قرية ضواد فم العنصر الذي يستوطنه ايت سعيد، وال ينمتي هؤالء إلى أية قبيلة، بماشيتها وأعداد أفرادها، ثم بلغ 

ها ، وتطل على القرية فتحات مغارات انتشر بين الناس أننسمة، يسكنون عند أسفل الجبل شعبا عميقا تتدفق منه ستة ينابيع 400
حدائق بني مالل ذات ثروة عجيبة، فهي في تاكزيرت وفشتالة وقصبة بني  ...( 81)ص:  مساكن لألرواح، والويل لمن اقترب منها

 ...(84ص:) مالل، شبيهة بما في دمنات والشاون وصفرو وتازة، وثمارها تين ورمان وخوخ وليمون وزيتون، والفتة للنظر حجما وكمية
قبيلة مختلفة عن قبيلة ايت عطا لمنطقة  ، وهي(93)ص:  1883شتنبر  25مالو في واويزغت يوم و داادخل الرحالة أرض ايت عطا 

 150راجل و 800وايت سري شرقا وايت بوزيد غربا، في إمكان ايت عطا دامالو تجهيز تحدها تادال شماال وواد العبيد جنوبا درعة، 
كانيات بالدهم من إم، الناس في واويزغت قليلو الغنى رغم البغال التي يربيها الناس بكثرةفارس، الخيول قليلة في هذه األرض عكس 

ماء ومزروعات ومعادن، فهم يتركون استخراج المعادن، وال يهتمون بأعمال الحقول، وقطعانهم قليلة العدد، فيعيشون على النهاب 
ملن الحناء فالمغربيات ال يستع الحناء بإسراف، وهذا استثناء اللباس هنا هو نفسه في تادال، لكن النساء يستعملن. (94)ص: والسرقة

 ... بكثرة

 طاطا( –تسينت  –)تازناخت  الجنوب الشرقي للمغرب

لفريد وا، (120)ص:  الحظ دوفوكو أن القبائل المغربية جنوب األطلس الكبير، تختلف عن نظيراتها في جزئه الشمالي 
باحترام  زم أفرادهاتلها شيخ أو أنفلوس باألمازيغية، وينكبيرة، متفرقة إلى جماعات على رأس كل م لدى هذه القبائل أنها عائالت

خ وهذه حال قبائل تزكي وواد نون وتيسنت، فالشي ،يت عامركنفدراليات مثل كنفدرالية دادس وااألعراف المكتوبة، وتجتمع في إطار 
وتيسنت تحتفظ الجماعة وفي قصور طاطا ( 122)ص:  متلكاتهمممقابل ضمان حرمات أشخاصهم و يفرض إتاوات على األفراد، 

يت إلى أو تنقله دون توقف من بلقب في البيت نفسه مدة طويلة، بالسلطة المطلقة، وتنتدب لها شيخا منتخبا، وتبقي على هذا ال
يوخ ء الشعائلة حيث لقب الشيخ وراثي، ولهؤالوفي قبائل إداوبالل وايت امرابط وايت اسافن، تنقسم القبيلة إلى فخذات تحكمها ، آخر...

ص: ) أي اعتماد شيوخ يحكمون لسنة واحدةامتياز رئاسة إخوانهم في المنازعات القبلية، وأما أمازيغ سوس فلهم نظام "شيخ العام"، 
.. في بالد الكالوي، تكون اللغة األمازيغية اللغة الوحيدة المتداولة، فالذين لهم دراية باللغة العربية رجل واحد من بين كل .( 123

، اللباس هو نفسه منذ دخول دوفوكو إلى هذه البقاع، لكن النساء هنا يتحلين (124)ص:  امرأة  20رجال، وامرأة من بين كل خمسة 
وق فبكثير من الحلي، ويصبغن وجوههن، ويتقلدن قالدات ضخمة من من العنبر والمرجان، ويتزينن بأساور ومشابك، ويضعن 

 .األطلس الكبير، الحليب والعسل جم من الفضة... ومن المواد الشائعة عند سكان جنوبي أخرى كبيرة الح، ولهن حلأكاليلرؤوسهن 

، عبر تكنزلت مارا على سطوح صخرية ذات مظهر أسود المع يبدو 1883أكتوبر  25انطلق دوفوكو من تازناخت يوم  
 ،اتيةتنعدم فيها الحياة النب ور قفار موحشةوما حول تلك الصخكما لو كان محروقا، وهذه حجارة تتميز بها مناطق الجنوب المغربي، 
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وال توجد بها كائنات حية غير الظبي، وأما الشجر فنخيل تحفه المياه العذبة، في جوف صحار ال حياة فيها، في جميع هذه األماكن، 
، وغالب سكانها من ... تازناخت مدشر كبير بني في مكان حزين(143)ص: سحر خاص حيث ال يمكن أن يسكنها إال السعداء

فعذب لكنه ال يكفي لري المزروعات من الذرة والقرع والبصل وبعض أشجار التين والسفرجل... وسوقها فيه المرابطين، وأما الماء 
مشهور ذو أهمية بالغة لتوسطه بين سوس ودرعة وتلوات، يحمل إليه كل خميس، أهل سوس زيوت منطقتهم، وأهل درعة تمورهم، وأهل 

تعتبر   ..( .149)ص:  حبوبهم، فتحمل التمور في اتجاه الغرب والشمال، وتأخذ الزيوت والحبوب طريق الجنوب والشرق اكالوة 
 وتازناخت بلدة فقيرة، فالبغال فيها والحمير من الرفاهيات، وأما رؤوس الماشية فقليلة للغاية، وأغلب طعام أهلها دقيق الشعير، وأما ذو 

كانوا أم حراطين أم نساء أم يهودا، وال وجود لمن يعرف العربية إال  ايق القمح. األمازيغية لغة السكان أحرار يسر فكان يتغذون على دقال
رمهم الذين يحت رفقة ناس إداوبالليسهل بلوغ تيسنت عبر تازناخت، أيام الخميس موعد سوقها األسبوعي،  ،(150)ص:  نادرا جدا

في جنوب تازناخت، ، و (151)ص:  نونبر 12تيسنت يوم  صوبصحبة الشيخ محمد واثنين من عبيده  الرحالة غادرقطاع الطرق. 
بة مبهرة، فالتربة ذات خصو اختفى التكوين الصخري المألوف في الجنوب المغربي، وانتشرت المزروعات وبدت المغروسات والمداشر، 

سنوات  4االستفادة من سنة االزدهار التي ال تأتي إال بعد  رغبة فيوالموسم وقت حرث، فالعمال يبذرون ويحرثون على عجل، 
فارسا، ويقام على  20بندقية وقرابة  1700هذه البقاع تقع تحت سلطة قبيلة زناكة التي تمتلك حينئذ نحو  ...( 152)ص:  عجاف

المعروفة بكثرة نخيلها، وتنوع تمورها وجودتها من الجهيل وبوفكوس وبو إطوب  تيسنتبدوفوكو  أعجب ،أرضهم سوق أربعاء تالوين
أتقياء لكن ال أحد يحج  وذكر أن حراطينها ،(163)ص: عائلة 500، ويضم كل قصر أكادير 5وعدد قصورها  ،ووبوزكري وبوسواير

 الكسالى ال يعرفون الصالة،دائمة، وأن كثيرا من  إلى مكة، وال أحد يعرف القراءة إال عدد قليل من األولياء، وال أحد يصلي بصفة
، والكسكس طعام الضيوف مع قليل من اللحم، وأما الشاي ويمثل الحراطين تسعة أعشار سكان تيسنت إلى جانب المرابطين والشلوح

هل فاس ومراكش التي يعرفها أ فمشروب الصحراء الذي ال يستطيع توفيره دوما غير القياد والشيوخ والمرابطين واليهود، بخالف القهوة 
اجتاز  .والمراسي، وتصدر تيسنت إلى سوس ومراكش تمورها الجيدة، وتتوصل من هناك بالحبوب والزيوت والمنتوجات األوروبية

نتقل إلى فضاء تتصل فيه السماء باألرض، وهذه األخيرة سهل أبيض تارة وا ،(158)ص:  الرحالة جبل باني باألطلس الصغير
والواحات الخضراء في قلب أمكنة كئيبة، والجو ليس باردا أبدا والسماء دوما  رة أخرى، فتبدأ الحمدة وتظهر أشجار السنطورمادي تا

ون على شأنهم من أصل عربي، ويعيأشار الرحالة في سفره، إلى أن إداوبالل رحل يدعون  ...( 161)ص:  زرقاء نقية تأبى الغيوم
وتتوفر  ،قطع الطرق وسط مثلث تنبكتو وطاطا واألدرار، وتمتد هجماتهم إلى العرب والبربر جنوب نهر درعة، حتى تافياللت وتوات

لكن بعد مرحلة الصراعات بين أبناء مكرز وأبناء حيان أكبر أفخاذ القبيلة،  (،203)ص:  فارس 100بندقية و 1800هذه القبيلة على 
قلت قدرتها على صد الهجمات، بعد أن كان اسمها يرعب قبائل الصحراء، وأما عالقتها بالمخزن فكانت متوترة، ألن أصابها الوهن، و 

ص: ) صادروا قافلة مخازنية حملت ضرائب سوس، ردا على مطالبة السلطان لهم بدفع الضرائب للسلطة المركزيةذات مرة أفرادها 
وا منشغلين بالدفاع عن أنفسهم، ألن هجومات البربر تكررت عليهم، كما طالبوهم بدفع ... بعد أن كانوا يرعبون الجميع، صار ( 205

وكثرت عليهم شكاوى النهب من ايت جالل ومن شلوح األطلس الصغير اإلتاوات عن إبلهم وبنادقهم وحميرهم عند اجياز أراصيهم، 
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 09بتاريخ  .(207)ص: ر مرغما على إثر نفاذ مالهاتخذ دوفوكو طريقه عبر سوس إلى موكدو ... ( 207)ص:  ومن ناس تافياللت
انطلق في اتجاه طاطا واجتاز وادي تمنارت، ثم مر بقبيلة اشتوكة التي كانت تنتمي إلى بالد المخزن، ولباس سكانها  1884يناير 

هناك السيد مونطيل التقى ، عاد بعد مقام قصير في موكدور حيث توجد قنصلية فرنساثم  ،(243)ص:  نفسه لباس حاحا وكسيمة
عبر نهر سوس، فصادف أشجار األركان العالية وحقول الشعير ومغروسات  إلى تيسنتو ، (249)ص:  فأثنى على دعمه واستقباله له

وكل ثم عند أوالد ادريس غير بعيد عن تلكجنت والمنابهة،  ،1884مارس  22يوم  الزيتون، ونزل ضيفا عند أوالد الصغير بقبيلة هوارة
لبس رجالهم ثوب الخنث ، وي(260)ص:  كلمون األمازيغية ويعلنون انتماءهم إلى األصل العربي، ويعيشون على تربية اإلبليتهؤالء 

النساء فلباس نساء المغرب اليومي... ومن والسلهام ويتركون الجمجمة حاسرة مع عمامة حول الرأس من قماش أبيض، وأما لباس 
)ص:  موالمزروعات بالنهر العظي المحيطةأعجب بقصورها ، فمزكيطة في قلب درعة التي مرة أخرى تيسنت عبر الرحالة إلى تازناخت 

ل على عند اندالع الصراعات بين القبائ ،فدادس ذات القصور المحصنة بهية المظهر والتي يخصص بعضها للتراشق بالبارود ،(282
ومن هناك  ،(316)ص:  1884ماي  06تيزي ن تلغمت يوم  جتاز فجسافر الرحالة في اتجاه الشرق وا... ( 289)ص:  الحقول

. (326ص: ) زيتا جيدا والتفاح والرمان والتين إلى فاس صدروالتي تبنهر ملوية،  الجزيرة الصغير المخضرة المتصلة عبر ميسور
ون الهدايا من المرابطين يتلقوال تعترف بسلطة المخزن، لكن شرفاءها ساكنة ميسور نصفها من المرابطين ونصفها الثاني من العرب، 

، (327ص: ) السلطان في زياراتهم لفاس وهي تصرفات شخصية، لغة أهلها عربية يتحدث بها العرب وأمازيغية في قصابي الشرفاء
 12خ  دبدو بتاريومر ب وهم خارجون عن سلطة المخزن...نصفها مستقر والنصف اآلخر من الرحل،  وأما أوطاط الحاج فقبيلة عربية

... غادر دوفوكو المغرب ( 337)ص:  وهو المكان الوحيد الذي كان يتعاطى التجارة يومئذ مع الجزائر من المغرب، 1884اي م
 .(348)ص:  1884ماي  23عبر وجدة المدينة التجارية الغنية، يوم 

 خاتمة

والمعطيات البشرية. كما اهتم باألوضاع  ان أهم ما يميز رحلة شارل دوفوكو الى المغرب هو اهتمامها بالمجال الطبيعي،         
السياسية واألمنية، اذ ضمن الرحالة كتابه معلومات عن المخزن وعالقته بالقبائل ومستويات هذه العالقة، حيث أشار الى تحالفاتها 

 وصراعاتها وأنماط عيشها وتنظيماتها وتقسيماتها، وأفرادها وعدد حاملي السالح ونوعيته...

قد ضمن ف المبالغات التي تضمنتها.بعض نا أن ننكر أهمية رحلة "التعرف على المغرب" على المستوى المعرفي رغم ال يمكن       
الرجالة كتابه العديد من المالحق والجداول المفصلة وفهارس األماكن الجغرافية ورسوم توضيحية ... لذلك كانت غنية بمعلومات 

 Explorateur duم، من خالل الشروحات المقدمة خاصة ما يتعلق بالساكنة )19ن تساعد الباحثين في التعرف على مغرب القر 
Maroc, 107-120-228.) 
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لة الى مواضيع مختلفة رغم أن بعضها يجانب الصواب ومبالغ فيها، كصورة اليهودي المضطهد الذي يعيش حياة أشارت الرح       
، لذلك جاءت كتابات بعض الباحثين المغاربة من أجل 4سات متعددة دحضهاالبؤس والحرمان، واالنسان المتسخ... والتي حاولت درا

 lesانظر كذلك:  -27)مجمل تاريخ المغرب،  تحرير تاريخ المغرب من الرؤية االستعمارية والدفاع عنه، أمثال عبد هللا العروي 
origines sociales et culturelles du nationalisme marcain, 1830-1912عياش )دراسات في تاريخ  (. وجرمان

  المغرب(.

شارل دوفوكو لم يستطع التخلص من النظرة التقليدية والموروث الثقافي و"النظرة الشرقية"، وكغيره من الرحالة االوربيين اعتبر        
دود تدادا غير محأن المغرب جزء من الشرق بما يمثله هذا األخير من سحر واختالف وغموض واستغراب، لهذا فالشرق ال يعتبر ام

 (. 64خارج العالم األوربي المألوف، وانما يبدو حقال مغلقا ومسرحا تمثيليا ملصقا بأروبا )بناء الصورة في الرواية االستعمارية، ص: 

 لمصادر والمراجعا 
ات معهد منشور ابن محمدن محمدو، المجتمع البيضاني في القرن التاسع عشر: قراءة في الرحالت االستكشافية الفرنسية،  -

، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، 8الدراسات االفريقية، جامعة محمد الخامس، السويسي، الرباط، سلسلة بحوث ودراسات رقم 
2001. 

، دار الكتاب، 9أحمد بن خالد الناصري، االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى، تحقيق جعفر الناصر ومحمد الناصر، ج  -
 يضاء.، الدار الب1954-1956

، ترجمة: محمد حاتمي ومحمد جادور، المركز الثقافي العربي، 1912-1830األصول االجتماعية والثقافية للوطنية المغربية  -
 .2016الدار البيضاء، 

 .2007، الدار البيضاء، أفريقيا الشرق 1912-1832بوزويتة سمير، مكر الصورة، المغرب في الكتابات الفرنسية  -
 .1986في تاريخ المغرب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الرباط،جرمان عياش، دراسات  -
دانييل ريفي، خطاب الفوضى المغربية، وتنوعاته في بداية القرن العشرين، ترجمة: محمد المؤيد، أمل: التاريخ، الثقافة،  -

 (.1994، )5، العدد 2المجتمع، السنة 
الفرنسي، مدلة االجتهاد، العدد الخامس والعشرون، السنة السادسة،  سعيد بن سعيد العلوي، صورة المغرب في االستشراق -

 م، بيروت، لبنان.1994هـ/ 1415
 م.1999شارل دوفوكو، التعرف على المغرب، ترجمة: المختار بلعربي، دار الثقافة، المغرب، الطبعة األولى  -

                                                           
كثير الوا الأنظر مثال كتابات محمد كنبيب، التي وضحت أن سالطين المغرب عاملو اليهود وفق الشريعة االسالمية وأحكامها، وأوصوا بالتسامح معهم، فن  -4

 االمتيازات...من 

  Les relations judéo-musulmanes au Maroc, esquisse  Kenbib. M, 1989, Rechercher sur- 

De bilan, publication de la faculté des lettres, série « colloques et séminaires », N 4, p : 35-49. 
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 .1992افي العربي، ، الدار البيضاء، المركز الثق3عبد هللا العروي، مجمل تاريخ المغرب، ط  -
 .1993-10-30عبد النبي ذاكر، المغرب بعيون غربية، العلم )الملحق الثقافي(،  -
 .1994محمد أنقار، بناء الصورة في الرواية االستعمارية: صورة المغرب في الرواية االسبانية، تطوان، مكتبة االدريسي،  -
- A. Brives, Voyages au Maroc (1901-1907) Alger, 1909. 
- Bazin. R, de foucauld ch. 1921, Explorateur du Maroc, Ermite au sahara, plon, paris. 
- charles de foucauld, Reconnaissance au Maroc 1883 – 1884, paris : challamel, 1888. 
- E. Aubin, le Maroc d’aujourd’hui, A. colin, Paris, 1904.  
- Kenbib. M, 1989, Rechercher sur les relations judéo-musulmanes au Maroc, esquisse de 

bilan, publication de la faculté des lettres, série ‘’colloques et séminaires’’, N4.  

 

 

Summary: 

 Travel literature represents an opportunity for the learner to learn about the customs and characteristics of societies. 

When a traveler writes, he is subject to what he sees in an external manner, far from the context of his familiarness. Out of 

normal mode. In addition, travel literature provides researchers with archaeological data on the civilizational, cultural ،

behavioral and other differences between the traveler's mother country and the country of his visit. 

The journey of "Knowing Morocco" was distinguished by the accuracy of the observation and description, along with 

the drawings and maps accompanying the text, etc., so that the trip is based on two texts: a text that expresses the geo-

ethnographic knowledge that it gathered about Morocco, its land and its people,  as the traveler , was able, through his  

disguise,  to sneak  into the  prejudices that prevailed in the French cultural heritage, confirming the concepts of the 

miraculous Morocco, and a text based on his daily memoirs, the events of which he wrote throughout his journey and what 

he lived through. Regardless of all that was written on the trip, it is considered a document dating to Morocco in the 19th 

century, and the first ethnographic work on Morocco. 

Keywords:  The journey  - Morocco  - 19th century 
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