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يناير  تاأ�سي�سه, منذ  الذي مت  الدولية  التعاون وال�رشاكة  ا�ستمرارية م�رشوع  الكتاب  ميثل هذا 

2005، بني كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بن م�سيك, جامعة احل�سن الثاين بالدار البي�ساء )اململكة 

املغربية( وجامعة كيني�ساو, مبدينة اأطالنطا, بولية جورجيا )الوليات املتحدة الأمريكية(.

لقد مت تنفيذ العديد من امل�ساريع بني الطرفني يف فرتة تزيد عن ع�رش �سنوات تناولت جمالت 

الأمريكية(  املغربية  الدرا�سات  يف  والدكتوراه  واملاج�ستري  الإجازة  برنامج  )تاأ�سي�ش  البيداغوجيا 

والبحث العلمي )تبادل الأ�ساتذة ون�رش العديد من الأعمال ....(, والعمل اجلمعوي )اإن�ساء اجلمعية 

الدولية للدرا�سات املغربية الأمريكية(, واملجال الثقايف والفني )اإن�ساء املتحف اجلامعي لنب م�سيك, 

اإقامة معار�ش حمورية, امل�ساركة يف فعاليات ثقافية )مهرجانات, لقاءات...(. 

الهتمام  ذات  موا�سيع  تتناول  املقبلة  ال�سنوات  يف  مربجمة  اأخرى  م�ساريع  عدة  هناك 

الأ�ساتذة  تبادل  الأطل�سي”, وكذلك  املغرب”, و“العبودية عرب  الن�سائية يف  “القيادة  منها  امل�سرتك 

والطالب...

اإن هذا العمل امل�ستمر والدوؤوب وهذه امل�ساريع الغنية واملتنوعة و�سعت دعامة متينة ل�رشاكة 

منوذجية توجت بتنظيم �سنة املغرب يف كيني�ساو يف الفرتة 2018-2019 وبتميز وح�سول كلية الآداب 

والعلوم الإن�سانية بنم�سيك, جامعة احل�سن الثاين بالدار البي�ساء, على اجلائزة الكربى لـ “اأهم �رشيك 

جمتمعي دويل” جلامعة كيني�ساو 2019.

يف اإطار التبادل والتفاعل الدائم بني خمتلف اجلهات الفاعلة داخل الطرفني, �سجعنا الأ�ساتذة 

ا�ستمرار  املهم  من  اأنه  اعتربنا  املغرب.  جوانب  خمتلف  حول  العمل  هذا  يف  الن�رش  على  والطالب 

املعلومات  من  املزيد  تقدمي  من خالل  والأمريكي  املغربي  املجتمعني  بني  احلوار  وتعميق  التوا�سل 

والبيانات التي ت�سهد على انفتاح وعمق الثقافة املغربية. اإنه ا�ستثمار ا�سرتاتيجي يوفر فر�سة للقارئ 

لكت�ساف تنوع ومتيز وخ�سو�سية هذه الثقافة.

تعطي املو�سوعات التي تتناولها املقالت املن�سورة يف هذا العمل فكرة عن الثقافة املغربية 

وانفتاحها وديناميتها وهويتها التي عرفت مزج العديد من اخل�سو�سيات الإقليمية اللغوية والإثنية 

كلمة ال�سيد العميد
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املجالت,  من  العديد  يف  املغرب  ي�سهده  الذي  التطور  عند  للوقوف  الفر�سة  تفتنا  ومل  والفنية. 

وخا�سة يف ريادة الأعمال والتقنيات احلديث لالت�سال.

مع مرور ال�سنوات, ولد هذا التبادل الثقايف حميمية وقوى عالقة �سداقة اإن�سانية بني الطرفني 

�ساعد على �سمان دوامها وا�ستمرارها, وذلك يف اإطار احرتام متبادل وعالقات دولية ا�سرتاتيجية 

تربط بني �سفتي الأطل�سي.

                                                                                     د٠ عبد القادر كنكاي

                                                                   عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بنم�سيك

                                                                                             الدار البي�ساء

                                                                           جامعة احل�سن الثاين بالدار البي�ساء

                                                                                           اململكة املغربية
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املتحف اجلامعي لبنم�سيك

�رضورة احلفاظ على الذاكرة اجلماعية للحي واملدينة

�سمري الأزهر1

متيز  التي  الثقافية  الهوية  على  حمافظة  الرتاث  على  املحافظة  يف  األي�س 

ال�شعوب فيما بينها؟ األي�س فيها افتخار واعتزاز بالنف�س؟ األي�س فيها احرتام وتقدير 

اأال يج�شد  التقرب من دواخلنا ومن خواطرنا ووجداننا؟  اأال متكننا من  للآباء؟ 

الرتاث الثقايف حموالت تاريخية وثقافية ورمزية جد مهمة، تقوي ح�س انتماء 

ال�شخ�س اإىل جمتمع اأو اأمة ما؟ األي�س فيها بحث عن اخللود واال�شتمرارية؟... اأو 

لي�س الرتاث جزءا من الثقافة؟ نعم، اإن يف املحافظة على الرتاث كل هذا وذاك2.

للموؤ�ش�شات  ناجحا  البي�شاء، منوذجا  الدار  بنم�شيك،  االإن�شانية  والعلوم  االآداب  كلية  تعترب 

والكلية   ،1984 �شنة  ن�شاأتها  منذ  والثقافة.  الفن  بق�شايا  خا�شا  اهتماما  تويل  التي  املغربية  اجلامعية 

حري�شة على اإدراج اأن�شطة فنية وثقافية �شمن براجمها اجلامعية باعتبارها اأفقا اأ�شا�شيا لتنمية االإن�شان 

قيم  تر�شيخ  يف  خ�شو�شا  والفن  عموما،  الثقافة  تلعبه  الذي  بالدور  منها  واإميانا  املعرفة.  ولتطوير 

والعلوم  االآداب  كلية  قامت  والثقافات،  ال�شعوب  بني  واحلوار  االآخر،  على  واالنفتاح  الت�شامح، 

ثقافية وطنية ودولية متنوعة يف مو�شوعاتها ويف مقارباتها.  بتنظيم تظاهرات  بنم�شيك  االإن�شانية 

املوؤ�ش�شة اجلامعية  لهذه  بنم�شيك علمة مميزة  االآداب  لكلية  الفني والثقايف  املنحى  اأ�شبح هذا  لقد 

حمليا ووطنيا ودوليا. 

متحف  نواة  باإن�شاء  بنم�شيك  االإن�شانية  والعلوم  االآداب  كلية  قامت  االجتاه،  هذا  يف  �شريا 

اجلامعة  ولتفعيل مفهوم  اقت�شادي،  ال�شو�شيو  اجلامعية وحميطها  املوؤ�ش�شة  بني  ليكون ج�رسا  بالكلية 

اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر  والرمزية.  املادية  وحاجياته  االإن�شان  ق�شايا  يف  مبا�رسة  تنخرط  التي  املواطنة 

هذا املتحف يعد اأول متحف جامعي ين�شاأ داخل اأ�شوار موؤ�ش�شة جامعية مغربية. فخلفا للمتاحف 

الفنية  واالأعمال  النادرة  القدمية  والتحف  االأدوات  تعر�س  والتي  اخلا�شة،  اأو  العمومية  التقليدية 

اجلامعي  للمتحف  ي�شتغل مديرا  بنم�شيك(،  االإن�شانية  والعلوم  االآداب  البي�شاء، كلية  بالدار  الثاين  احل�شن  باحث )جامعة  اأ�شتاذ   -  1
لبنم�شيك وكاتبا عاما للجمعية املغربية لل�شيا�شات الثقافية.

2 - حممد عبد اجلليل الهجراوي، م�شتقبل ما�شينا، من�شورات اململكة املغربية وزارة الثقافة، مطبعة التومي، 2013، �س 42.
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تعترب  التي  بنم�شيك  ل�شاكنة  املعي�شة  وباحلياة  املتنوع،  الثقايف  بالرتاث  املتحف  هذا  ُيعنى  النفي�شة، 

الوطنية �شد  املقاومة  �شاهموا، من جهة، يف  الذين  البي�شاء  الدار  مدينة  �شكان  من  يتجزاأ  ال  جزءا 

امل�شتعمر، ومن جهة اأخرى، �شاركوا يف االزدهار االقت�شادي لهذه املدينة التي اأ�شبحت بف�شلهم 

العا�شمة االقت�شادية للمملكة. 

اأوال  التذكري  اأريد   ،
ّ
الفتِي  

ّ
املتحف اجلامعِي واأن�شطة هذا  واأهداف  ن�شاأة  قبل احلديث عن   

بتعريف املتحف عموما، وثانيا بتعريف املتحف اجلامعي خ�شو�شا.

I - تعريف املتحف.

املتحف موؤ�ش�شة ثقافية ُتعنى باملحافظة على الرتاث الثقايف املنقول، وذلك من خلل اقتناء   

التحف وحفظها من التلف، ثم عر�شها للجمهور. ومتثل هذه القطع والتحف املعرو�شة جزءا من 

الرتاث الفني اأو االأثري  اأو االأركيولوجي اأواالإثنوغرايف الذي يعك�س ثقافة االأ�شلف وح�شارتهم 

وعاداتهم وتقاليدهم.

وجه  يف  املفتوحة  الثقافية  باملوؤ�ش�شة  املتحف   )ICOM( للمتاحف  العاملي  املجل�س  يعرف   

العموم، والتي تهدف اإىل خدمة املجتمع وتطويره، وذلك من خلل و�شع كل ما يزخر به من مواد 

اأجل البحث والدرا�شة والتثقيف والتعليم والرتفيه.  الباحثني والدار�شني واملهتمني من  اإ�شارة  رهن 

كما ي�شرتط يف املتحف اأن يكون موؤ�ش�شة غري ربحية �شواء من خلل االأن�شطة املقدمة اإىل العموم، اأو 

من خلل التجارة اأو امل�شاربة يف املواد املقتناة.

اأن  املنتظر  ومن  �شمولية،  اأكرث  للمتاحف  جديداً  تعريفًا  للمتحف  العاملي  املجل�س  يقرتح   

واملتنوعة  املختلفة  الذاكرة  حلفظ  باالأمكنة  املتاحف  فيعرف  املقبل،  العام  جمعه  يف  عليه  ي�شادق 

املت�شاوي  والو�شول  احلقوق،  امل�شاواة يف  املقبلة، وت�شمن  االأجيال  عليها  تتعرف  لكي  و�شيانتها 

الكرامة  االإ�شهام يف  للعامل بهدف  اإىل فهم جيد  املتاحف  ال�شعوب. كما تطمح  الرتاث جلميع  اإىل 

االإن�شانية والعدالة االجتماعية وامل�شاواة العاملية والرفاه العاملي3.

II - اأهمية املتحف اجلامعي. 

ثقافيتان  موؤ�ش�شتان  اأنهما  اإال  واملتحف،  اجلامعة  بني  ظاهري  اختلف  من  يبدو  ما  رغم 

متكاملتان ت�شعيان اإىل تقدمي املعرفة وتذوق الفن وقبول االختلف الثقايف؛ اإذ تتقاطع مهمة كل من 

اجلامعة واملتحف، فكلهما ي�شعى اإىل تربية املواطن وتثقيفه. تعتمد اجلامعة على الدرو�س النظرية 

َن نخبة مثقفة قادرة على االنخراط يف احلياة ال�شيا�شية والعلمية والثقافية  واالأبحاث االأكادميية لُتكِوّ

للبلد، ويهتم املتحف بجمع املقتنيات وحفظها وعر�شها للعموم ق�شد اال�شتفادة من هذه التجارب 

الفنية اأو التاريخية. تعتقد اأورور جيجي Aurore Giguet اأن:

3 - https : // hyperallergic.com / 513858 / icom – museum – definition /
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Museums are vital institutions where education, inspiration, history 
and creativity are defined and displayed for all to see.  They have the power 
to change the way we see and understand our world, and in the importance 
of close observation and challenging preconceived notions.  For a university 
campus, a well-developed museum can be a critical player in not only 
unifying its own campus base but also in building and maintaining strong 
relationships with its surrounding community, including the public schools, 
residents and visitors, by giving them access to the type of education 
resources only a university can offer4.

املتاحف هي موؤ�ش�شات حيوية حيث يتم عر�س وتقدمي التعليم واالإلهام 

والتاريخ واالإبداع لفائدة اجلميع. اإن للمتاحف القدرة على تغيري الطريقة التي 

نرى بها عاملنا ونفهمه، كما متكننا من امللحظة الدقيقة وجتاوز االأفكار امل�شبقة. 

دورا  يلعب  اأن  فقط،  لي�س  املتطور،  اجلامعي  للمتحف  ميكن  للجامعة،  بالن�شبة 

اأ�شا�شيا وحا�شما يف توحيد القاعدة الطلبية اجلامعية، ولكن وكذلك بناء واحلفاظ 

على علقات قوية مع املجتمع املحيط باجلامعة، مبا يف ذلك املدار�س العمومية، 

وال�شاكنة املجاورة، وزوار احلي، من خلل منحهم اإمكانية الو�شول اإىل نوع من 

املواد التعليمية التي ال تقدمها اإال اجلامعة.

باململكة  مان�ش�شرت  رئي�س جامعة   ،Alan D. Gilbert اأالن دي جلبارت  الربوفي�شور  يذهب 

يقول  بينهما.  التمييز  ميكن  ال  نظريان  واملتحف  اجلامعة  اأن  ويعترب  هذا،  من  اأبعد  اإىل  املتحدة، 

الربوفي�شور اأالن دي جلبارت:

A great museum, in short, is an educational institution par excellence. 
The great bulk of human knowledge and creativity emerges, inductively 
and deductively, from what we already know, from the knowledge we have 
inherited and not forgotten. If you know nothing about the past you can 
neither make sense of the present nor learn anything new.

So a great university is, already, among other things, a museum, even 
if it does not always recognize the fact. It is enhanced by hosting its own 
museums and/or galleries because such institutions resonate powerfully 
with the very idea of university5.

اإن متحفا كبريا، هو باخت�شار، موؤ�ش�شة تعليمية بامتياز، يظهر الكم الكبري 

للمعرفة واالإبداع االإن�شانيني، ب�شكل ا�شتنتاج باطني وظاهري، من خلل ما قد 

4 - Aurore Giguet, The Importance of a University Museum, http://barrickmuseum.wordpress.com/2011/08/18/the-
importance-of-a-university-museum/
5 - Alan D. Gilbert, Evoking Humanity : Reflections on the importance of university museums and collections, 
http://edoc.hu-berlin.de/umacj/2/gilbert-alan-d-1/PDF/gilbert.pdf. 
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التي ورثناها والتي ال  اأدركناه من قبل، ومن خلل املعرفة  اأو  نكون قد عرفناه 

تن�شى. اإن كنت ال تعرف �شيئا عن املا�شي، فاإنه ال ميكنك اأن تفهم احلا�رس، كما 

ال ميكنك اأن تتعلم اأي �شيء جديد. 

كما اأن جامعة كبرية، هي من بني اأمور اأخرى، متحف، بالرغم من اأنها 

ال تعرتف دائما بهذه احلقيقة، اإنها تتعزز با�شت�شافتها ملتاحف و/اأو اأروقة خا�شة، 

الأن مثل هذه املوؤ�ش�شات تردد بقوة �شدى فكرة اجلامعة.

اإن املتحف اجلامعي ال ي�شعى اإىل اأن يقوم مقام املتحف الكل�شيكي، بل هو اإ�شافة نوعية يف 

Why Uni-“ Holland Cotter هذا االإ�شكال يف مقاله  يناق�س االأ�شتاذ هوالند كوتر املتاحف،   عامل 

اجلامعي  املتحف  اأن  اإىل  فيخل�س  مهمة؟”،  اجلامعية  املتاحف  “ملاذا   ”versity Museums Matter
االأخري  هذا  الأن  بها،  القيام  على  الكل�شيكي  املتحف  يجروؤ  ال  قد  م�شاريع  يف  ينخرط  اأن  ميكنه 

ومعنوية  مادية  اإكراهات  وله  عر�شها(،  ثم  وحفظها،  االأدوات،  )اقتناء  معني  ن�شق  �شمن  ي�شتغل 

قد جتعله حبي�س نظرة معينة. اأما املتحف اجلامعي، فهو منفتح على جميع �شعب اجلامعة )االأدبية، 

الفئات،  هذه  جتمع  م�شاريع  اجلامعة  رحاب  يف  ينجز  اأن  ميكنه  اإذ  والعلمية(؛  والفنية،  والتقنية، 

ي�شت�شهد  متجان�شة.  اأو تخ�ش�شات غري  فئات  اجلامعة  تبدو خارج  قد  والتي  التخ�ش�شات،  وهذه 

هوالند كوتر بثلثة م�شاريع قام بها املتحف اجلامعي جلامعة ييل Yale University بالواليات املتحدة 

اأهمية  تق�شي  اللغة” حماوال  و�شوق  “بيكا�شو  االأول حول مو�شوع  املعر�س  اإذ متحور  االأمريكية؛ 

الكلمات، املكتوبة، واملر�شومة، واملطبوعة، واملنطوقة، يف فن بيكا�شو. وقدم املعر�س الثاين “ثقافة 

تقدميه  وطريقة  ال�شاي،  اإعداد  اأدوات  عر�س  خلل  من  واحلا�رس”  املا�شي  بني  اليابان  يف  ال�شاي 

التي جت�شد فل�شفة دينية وثقافة وطنية، ومبوازاة لهذا الن�شاط اأقيمت عرو�س للوحات فنية ت�شكيلية 

وم�رسحية يف املكان نف�شه. اأما املعر�س الثالث، فقد اأقيم تخليدا للذكرى املائتني على ميلد ت�شارلز 

fossils، وطيورا حمنطة و�شورا  واأحجار  املعر�س خرائط  Charles Darwin، وت�شمن هذا  داروين 

اإثنوغرافية، ولوحات فنية انطباعية، وقبعات ن�شائية باريزية. يخل�س هوالند كوتر اإىل القول:

«If it weren’t for academic museums, these shows wouldn’t happen. And that would 
be a real loss»6                                                       

“لوال املتاحف االأكادميية اجلامعية، ملا كان يف مقدور هذه العرو�س اأن ترى النور، مما كان 
�شي�شكل خ�شارة حقيقية.” 

يف  ي�شهم  الأنه  الطالب،  حياة  يف  مهما  دورا  اجلامعي  املتحف  يلعب  هذا،  اإىل  باالإ�شافة 

ا�شتكمال تكوين درو�شه النظرية، وميكن اأن يكون خمتربا لتجارب فنية، وف�شاء اجتماعيا يلتقي فيه 

الطلبة، ويتيح لهم فر�شة روؤية االإبداعات الفنية والتجارب التاريخية، كما ميكنهم اأن يعي�شوا جتربة 

بينهم يف جو مرح وهادئ،  فيما  فيتقا�شمون االأفكار  الفن واالأدب والتاريخ والعلوم،  مبا�رسة مع 

6 - Holland Cotter, Why University Museums Matter, http://www.nytimes.com/2009/02/20/arts/design/20yale.
html?pagewanted=all&_r=1& 
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بعيدا عن �شغوطات الفرو�س والواجبات االأكادميية. بهذا، ي�شكل هوؤالء الطلبة جمهورا م�شتقبليا 

للمتاحف ب�شفة عامة، وميكن اأن يقدم الدعم املادي واملعنوي لهذه املوؤ�ش�شات الثقافية على اعتبار 

العميقة يف �شخ�شيتهم. يف هذا االإطار تقول االأ�شتاذة  اأن جتربة املتحف اجلامعي تركت ب�شماتها 

املتواجد بجامعة   Samuel P. Harn Museum of Art Rebecca Nagy، مديرة متحف  ناغي  ريبيكا 

فلوريدا بالواليات املتحدة: 

I think, for their own sakes, campus museums across the country 
need to reach out to students and convince them of the importance of 
museums as reservoirs of knowledge and places of personal enjoyment and 
discovery. Tradionally, the cultural etite, educated at these very institutions 
have been the most generous and consistent supporters of museums. A 
future without the support of these soon –tobe alumni and donors is a 
frightening prospect for campus museums, one that I hope will not – but 
worry will – come true7.

الطلبة  مع  التوا�شل  البلد  عرب  اجلامعية  املتاحف  م�شلحة  من  اأنه  اأعتقد 

للكت�شاف  واأمكنة  للمعرفة،  خزانات  باعتبارها  املتاحف  باأهمية  واإقناعهم 

كانت  اجلامعية  املوؤ�ش�شات  بهذه  املتعلمة  املثقفة  النخبة  اإن  ال�شخ�شية.  واملتعة 

دائما االأكرث �شخاء، واالأ�شد دفاعا وغرية على املتاحف. اإن م�شتقبل بدون دعم 

اأال ي�شبح هذا  اأمتنى  هوؤالء املتخرجني واملتربعني اجلدد يعترب احتماال خميفا، لذا 

االحتمال حقيقة.

III - ن�ساأة املتحف اجلامعي لبنم�سيك.  

يف �شنة 2005، مت التوقيع على اتفاق اإطار تعاون اأكادميي / ثقايف بني كل من جامعة احل�شن 

The Georgia Con-  الثاين بالدار البي�شاء واحتاد جامعات والية جورجيا بالواليات املتحدة االأمريكية

sortium الذي ي�شم �شبع ع�رسة موؤ�ش�شة جامعية. يهدف هذا االحتاد اإىل تعزيز التفاهم بني الثقافات، 
واإىل تدعيم التعاون االأكادميي والثقايف بني اجلامعات االأمريكية ونظرياتها الدولية. يف هذا االإطار، 

Kennesaw State Uni- تقامت بعثة من جامعة احل�شن الثاين بالدار البي�شاء بزيارة جامعة كين�شو �شتاي

اأ�شاتذة من جامعة كين�شو �شتايت بزيارة اإىل  versity يف �شنة 2007، كما قام فريق يتكون من ثلثة 
كلية االآداب والعلوم االإن�شانية بنم�شيك يف فرباير 2008، وخلل هذه الزيارة، األقى هوؤالء االأ�شاتذة 

حما�رسات، ونظموا ور�شات عمل لطلبة كلية االآداب حول موا�شيع لها �شلة بعلم املتاحف. نذكر 

على �شبيل املثال ال احل�رس: التاريخ ال�شفهي، واأهمية احلفاظ على الذاكرة اجلماعية، واأهمية املتحف 

االأمريكي  الوفد  اجتماعات بني  الثقايف عدة  الربنامج  اأعقبت هذا  اإلخ...  ثقافية  موؤ�ش�شة  باعتباره 

واأ�شاتذة كلية االآداب بنم�شيك، وتبلورت من خللها فكرة اإن�شاء متحف بالكلية. 

7 - Rebecca Nagy, The Role of the Campus Museum  in an Age of Distributed Education, http://futureofmuseums.
blogspot.com/2012/11/the-role-of-campus-museum-in-age-of.html
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 IV - وظيفة املتحف. 

Community Museum The Ben M’sik متحفا ذا وظيفة  لبنم�شيك  يعترب املتحف اجلامعي 

بيداغوجية يهدف اإىل احلفاظ على الرتاث الثقايف )املادي واملعنوي( ل�شكان �شاحية بنم�شيك، واإىل 

الف�شاء اجلغرايف من مدينة  بهذا  القاطنة  الفئات االجتماعية  تاريخ وعادات  بغنى وتنوع  التعريف 

الدار البي�شاء. ميكن تلخي�س مهمة هذا املتحف يف النقط التالية: 

1 -  احلفاظ على ذاكرة احلي وال�شاحية واملدينة.

لتح�شني  الرتاث  �شيانة  باأهمية  اخل�شو�س  على  والطلبة  عموما،  ال�شباب  حت�شي�س    -  2
ال�شخ�شية وتقويتها يف احلا�رس وامل�شتقبل.

3 -  تقوية العمل البيداغوجي الهادف اإىل تعزيز املواطنة.

4 - تنظيم معار�س حملية ووطنية ذات اأبعاد وموا�شيع خمتلفة. 

V- اأن�سطة املتحف. 

اأ – املعر�ض املتنقل الأول.

االآداب  كلية  من  متطوعني  طلبة  ي�شم  للمتحف  فريق  اأول  تكون  االأهداف،  هذه  لتحقيق 

بنم�شيك؛ اإذ قام هذا الفريق باأن�شطة داخل اأ�شوار الكلية وخارجها جلمع مواد اأول معر�س متنقل 

لهذا املتحف الفتي. اأجنز الطلبة ا�شتجوابات مع �شاكنة احلي حول اأ�شباب نزوحهم اإىل مدينة الدار 

البي�شاء، وحول التغيريات الدميغرافية والعمرانية التي �شهدتها هاته ال�شاحية خلل العقود االأخرية 

من القرن املا�شي.

هنا ندرج بع�شا من هذه ال�شهادات. يقول اأمني بو�شعيب )57 �شنة( : 

انتقلت للعي�س يف بنم�شيك يف منت�شف ال�شتينات حيث كنت اأعي�س يف 

الطرقات  يف  خا�شة  كبرية  تغيريات  احلي  هذا  عرف  قبل.  فيما  �شطات  مدينة 

والبنايات. كان بنم�شيك حيا �شفيحيا، وبعد عملية ترحيل ال�شكان وا�شتفادتهم 

من بقع اأر�شية حت�شنت االأمور. كان الإن�شاء احلي ال�شناعي ببنم�شيك اأثر يف النمو 

الدار  يف  االأعلى  ال�شكانية  الكثافة  فيها  اأ�شبحت  التي  املنطقة  بهذه  الدميغرايف 

املفعم  بال�شباب  مليء  �شعبي  حي  الأنه  بنم�شيك،  يف  العي�س  اأحب  البي�شاء... 

يلعبون  وال�شبان  باحلي،  املوجودة  احلدائق  اإىل  يذهبون  النا�س  اأرى  باحليوية. 

يعترب  الذي  اجلملة  �شوق  ببنم�شيك  يوجد  كما  الريا�شة،  وميار�شون  القدم  كرة 

مفخرة لنا، الأن ال�شاحنات تاأتي اإليه من جميع اأنحاء املغرب، من ال�رسق والغرب 

تعترب  التي  احلديثة  بنم�شيك  جمزرة  كذلك  توجد  كما  واجلنوب...  وال�شمال 

كذلك مفخرة لنا نحن �شكان بنم�شيك8.

2009 با�شتجواب بع�س �شكان حي بنم�شيك حول جتربتهم  اإىل املتحف اجلامعي لبنم�شيك �شنة  - قام جمموعة من الطلبة ينتمون   8
االإن�شانية واالجتماعية بهذا احلي وتوثيق �شهاداتهم.
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يف نف�س املو�شوع، يقول عبد الرحيم )50 �شنة(:

�شهدت منطقة بنم�شيك تغيريات كبرية من الناحية العمرانية، ملا ا�شتقررت 

بهذه املنطقة كانت اأغلبيتها اأر�شا فلحية اإىل غاية 1978 تقريبا... يفتقر هذا احلي 

اإىل النظافة واالأمن، وتتف�شى فيه املخدرات ويعرف معدال كبريا يف االإجرام. 

ي�شتطرد عبد الرحيم قائل: )اأ�شتاأذنكم يف نقل كلمه بالدارجة، كما جاء 

على ل�شانه لتبليغ ال�شورة كما هي(: “وحنا يف هذه املنطقة معروفني ما�شي غري 

كات  بالزيرو  معروفني  لفوق،  لوطوروت  من  كلو  بنم�شيك  بل يف   3 فامل�شرية 

at�“ 04 فهو كيدير منك اأنك ولد  اآخر  “04”، يكفي تقول �شي واحد من حي 
هذ  على  خايبة  فكرة  “déjà” عندهم  االأخرى  واالأحياء  النا�س  يعني   ،”tention

املنطقة.”9

اأما ال�شيدة جربان مباركة )حوايل 75 �شنة(، فتقول: 

يف احلقيقة، جئت اإىل الدار البي�شاء عام 1940، لكن مل اأنتقل للعي�س يف 

ال�شفيح.  مدن  فيه  وتنت�رس  فلحية  اأرا�س  عن  عبارة  كان  الأنه  اآنذاك،  بنم�شيك 

ا�شطررت للعي�س يف احلي املحمدي اإىل غاية 1962، حيث �شمعت بوجود حي 

اإليه. ا�شرتيت منزال وع�شت فيه اأحلى  جديد بنم�شيك ا�شمه “�شباتة”، فانتقلت 

اأيام حياتي اإىل غاية يومنا هذا... اأحب هذا احلي، فهو جميل و�شعبي، توجد به 

احلمامات وال�شوق والبقال. باالإ�شافة اإىل هذا، هناك جرياين الذين اأحبهم كثريا. 

األتقي بهم يوميا، اأزورهم ويزورونني يف االأفراح واالأقراح. ال ميكنك اأن حت�س 

بالوحدة يف هذا احلي اأو يف االأحياء ال�شعبية االأخرى عموما. اإن حينا لي�س كتلك 

االأحياء الراقية التي تت�شم بالربودة وتطغى عليها النزعة االأنانية10. 

للتذكري، تعد عمالة بنم�شيك اإحدى املقاطعات املكونة لوالية الدار البي�شاء الكربى، حيث 

الدميغرايف،  امل�شتوى  على  اأما  الكربى،  البي�شاء  للدار  االإجمالية  امل�شاحة  من   27% يعادل  متثل ما 

فيقطن بها حوايل 640000 ن�شمة ح�شب اإح�شاء،1982  لريتفع هذا العدد اإىل اأكرث من مليون ن�شمة 

�شنة 2004. توافد على هذه ال�شاحية اأعداد كبرية من املهاجرين من خمتلف مدن وجهات اململكة، 

واأدى هذا االنفجار الدميغرايف اإىل تكوين اأحد اأكرب حي �شفيحي مبدينة الدار البي�شاء، والذي كان 

ياأوي اأكرث من 90000 ن�شمة. كما كانت تعاين هذه ال�شاحية من عدم وجود بنية حتتية كافية، ومن 

ارتفاع مهول يف معدل االأمية. يف �شنة 1981، اأ�شبحت بنم�شيك عمالة ت�شرتعي اهتمام ال�شلطات 

العمومية باململكة؛ اإذ مب�شاعدة البنك الدويل، مت الق�شاء على اأحياء كبرية من دور ال�شفيح، وبنيت 

مدينة ع�رسية حتمل ا�شم موالي ر�شيد، وت�شم 13500 منزل ملا يناهز 80000 ن�شمة، كما رافق هذا 

العلوم  كليتي  من  كل  ف�شيدت  ال�شاحية،  لهذه  التحتية  البنية  لتح�شني  جبارة  جمهودات  امل�رسوع 

9 - نف�س امل�شدراأعله.
10 - نف�س امل�شدر اأعله.
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واالآداب، وملعب ريا�شي، ومركب ثقايف، ومن�شاآت اجتماعية وثقافية. يقول ر�شى بنكريان، اأحد 

املهند�شني املعماريني، والذي �شاهم يف ت�شميم هذه املدينة اجلديدة، وكان �شاهدا على هذا التحول 

املعماري الذي عرفته هذه ال�شاحية.

Il faut être conscient qu’avec la disparition programmée de Karyan 
Ben M’sik, disparaîtra également une partie de la mémoire casablancaise 
....Disons seulement que les karyans ont logé les auteurs anonymes d’une 
bonne partie de l’épisode anticolonial de Casablanca, et qu’ils conservent 
toujours en leur sein quelques- unes des archives secrètes de la résistance 
armée. Il faudra d’ailleurs écrire un jour l’histoire sociale de Karyan Ben 
M’sik et Karyan Central. Décrire cette histoire comme des annales de 
pionniers11. 

يجب علينا اأن نكون واعني اأن االختفاء املربمج لكريان بنم�شيك �شوف 

يواكبه كذلك اختفاء جلزء من الذاكرة البي�شاوية. نكتفي بالقول اإن الكاريانات 

كانت تاأوي فاعلني جمهولني جلزء مهم من احلقبة اال�شتعمارية للدار البي�شاء، كما 

اأن هذه الكاريانات مازالت ت�شم بني جدرانها بع�س االأر�شيفات ال�رسية للمقاومة 

بنم�شيك  لكريان  االجتماعي  التاريخ  كتابة  يف  التفكري  اإذن،  يجب،  امل�شلحة. 

وكريان �شنطرال، وميكن و�شف اأو ت�شبيه هذا التاريخ مبذكرات الرواد.

اإن هذا املعر�س املتنقل املتكون من ع�رس لوحات، والذي اأجنزه املتحف اجلامعي لبنم�شيك 

اأ�شبحوا  الذين  بنم�شيك  �شكان  وتراث  وعادات  تاريخ  من خلل  بنم�شيك  �شاحية  ق�شة  يحكي 

يتقا�شمون هذا الف�شاء اجلغرايف، وجتمعهم قوا�شم ثقافية وتاريخية معينة �شاعدت على خلق هوية 

اأدراج مكاتب وخزانات  اأ�شا�شي يف  بنم�شيك يوجد ب�شكل  تاريخ  اإن  بنم�شيك.  جديدة ب�شاحية 

وغرف �شاكنة بنم�شيك. يف هذا ال�شدد، كتب اأحمد قابيل يف موؤلف” ال�شاوية: التاريخ واملجال”: 

الثقافة خ�ش�شت جوائز حتفيزية لكل  اأن اجلهات الوزارية امل�شوؤولة، خا�شة منها وزارة  “حبذا لو 
بالتاريخ  تتعلق  ور�شوم  قدمية  فوتوغرافية  �شور  من  بحوزتهم  عما  الك�شف  يف  ي�شاهمون  الذين 

ال�شيا�شي املغربي اأو باحلياة االجتماعية اأو الفكرية.”12

تكمن اأهمية هذا املعر�س املتنقل يف حت�شي�س ال�شباب باأهمية �شيانة الرتاث املحلي والوطني، 

فرغم اأن هذا املعر�س خا�س ب�شاكنة معينة ملدينة الدار البي�شاء، اإال اأنه يعك�س تنوع وغنى واختلف 

الرتاث الثقايف للمدينة ب�شفة خا�شة، وللمملكة ب�شفة عامة.

11 -Reda Benkiran, « Bidonville et recasement, modes de vie à karyan Ben M’sik (Casablanca) » in http://w\
vw.archipress.org/reda/index.php?option=com_content&task=\dew&id=81&Itemid=27.

12 - اأحمد قابيل، “من اأجل تاأ�شي�س متحف خا�س بحادث الدار البي�شاء وانتفا�شة ال�شاوية” يف ال�شاوية : التاريخ واملجال، كلية 
االآداب والعلوم االن�شانية بنم�شيك، دار الن�رس املغربية، �س 221.
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 ب - جمموعة املعرو�سات باملتحف.

يف غياب موارد مالية القتناء املعرو�شات، اختار فريق املتحف اجلامعي لبنم�شيك طريقة غري 

مكلفة لتاأثيث ف�شاء هذا املتحف، حيث اعتمد باالأ�شا�س على اأ�شياء قدمها الطلبة هدايا للمتحف. 

و�شور  ووثائق،  ورجالية،  ن�شائية  تقليدية  وملب�س  مطبخية،  اأواين  عن  عبارة  االأ�شياء  هذه  كانت 

عائلية، واآالت يدوية، واأخرى كهربائية، اإلخ... اأ�شياء يف جمملها قدمية رخي�شة الثمن، ولكنها ثمينة 

واأجداد  واآباء  اأمهات  االأدوات من طرف  ا�شتعملت هذه  فقد  والرمزية.  املعنوية  القيمة  من حيث 

الطلبة املتربعني، فهي، اإذن، جت�شد جزءا من تاريخهم العائلي واملحلي.

اإن للأ�شياء ب�شفة عامة دورة حياتية تبداأ ب�شنعها يف امل�شنع اأو يف املحرتف، ثم بعد ذلك   

الوظيفي.  ا�شتعمالها  مدة  انتهاء  “متوت” بعد  ثم  اأجلها  من  التي خلقت  الوظيفة  ت�شتعمل ح�شب 

اإال اأن هذه االأدوات مُتنح حياة اأخرى يف املتاحف الكت�شابها بعدا ثقافيا ورمزيا. فمن اال�شتعمال 

فني ورمزي وح�شاري  دور  لعب  اإىل  تنتقل  االأدوات  لهذه  واحد  مبالك  املرتبط  اليومي  الوظيفي 

ووجداين، وت�شبح ملكا جماعيا، كل من دخل املتحف ُتذكره مبا�شيه وعائلته وثقافته وجذوره. يف 

هذا ال�شدد يقول حممد عبد اجلليل الهجراوي:

اإن كل ما ي�شنف تراث، وعلى خلف كل منتوج اآخر، ميتد مرتني يف 

اأن�شاأ من اأجلها، والثانية حينما  الزمن. االأوىل حني ي�شنع، لي�شغل الوظيفة التي 

االأطول  تكون  قد  االأخرية،  املرحلة  وهذه  اجلماعية.  الذاكرة  من  جزءا  ي�شبح 

وظيفته  تتعدى  اجتماعية  وظيفة  له  �شت�شبح  خللها  فمن  حياته.  يف  واالأهم 

االأ�شلية، فت�شري املحافظة عليه �رسورية تلزم �شاحبه وتتعداه، فيهتم به املجتمع 

مبختلف �رسائحه وت�شلط عليه االأ�شواء وتتوجه اإليه االأنظار اأكرث من ما كانت عليه 

يف املرحلة االأوىل13.

ج – املرحلة الثانية.

لقد د�شن هذا املتحف الفتي املرحلة الثانية من عمره مب�رسوع اآخر، ب�رساكة مع متحف كيني�شو 

�شتايت؛ اإذ اأ�ش�س كل متحف فريقا من الطلبة املتطوعني. ففي هذا االإطار، قام فريق متحف بنم�شيك 

با�شتجواب وت�شجيل )�شوتا و�شورة( ثلثني فردا من �شاكنة بنم�شيك من خمتلف االأعمار وال�رسائح 

بنم�شيك،  بحي  وعلقته  وانطباعه  جتربته  منهم  واحد  كل  قدم  الثقافية.  وامل�شتويات  االجتماعية 

وتندرج هذه التجربة يف ما يعرف ب “oral history” اأو التاريخ ال�شفهي؛ اإذ توثق هذه ال�شهادات، 

وتكون دعامة للباحث، ومكملة للبحوث النظرية املتوفرة باملكتبات. 

توج هذا امل�رسوع بحفل “حديث ومغزل”، والعنوان م�شتمد من املوروث الثقايف، ويرمز 

كلم  هو  ومغزل”  “حديث  اأخرى  ب�شيغة  الوقت.  باأهمية  ويذكر  الهادف،  اجلماعي  العمل  اإىل 

وحتاور وت�شاور، ومبوازاة معه، و�شمنه العمل والتطبييق. يف مبادرة فريدة وقف خم�شة اأفراد من 

13 - حممد عبد اجلليل الهجراوي، م�شتقبل ما�شينا، من�شورات اململكة املغربية وزارة الثقافة، مطبعة التومي، 2013، �س 43.
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�شاكنة بنم�شيك فوق خ�شبة م�رسح املركب الثقايف موالي ر�شيد ليتقا�شموا مع اجلمهور الذي حج 

بكثافة اإىل هذه املوؤ�ش�شة الثقافية، �شهادات �شخ�شية توؤرخ لذاكرة فردية، ولكن ت�شاهم كذلك يف 

بلورة ذاكرة جماعية. اإن �شاكنة عمالة بنم�شيك ت�شكل منوذجا خمت�رسا للمغرب؛ اإذ ت�شم عدة فئات 

من ال�شاكنة التي اندجمت فيها العادات والتقاليد وان�شهر فيها املوروث الثقايف اجلهوي، لتتاأ�ش�س 

�شفة قد تكون مميزة ل�شاكنة بنم�شيك. 

من مناذج هذه املداخلت، اأقدم مقتطفا من �شهادة االأ�شتاذ قا�شم مرغاطا الذي ترعرع بحي 

بنم�شيك،  االإن�شانية  االآداب والعلوم  بكلية  واآدابها  العربية  اللغة  ب�شعبة  اأ�شتاذ  االآن  بنم�شيك، وهو 

يقول االأ�شتاذ قا�شم مرغاطا: 

واأنا  املكان  به هذا  “حديث”، واأق�شد  االأول  ال�شق  �شهادتي من �شقني: 

اأتذكره طفولة. اأنظر اإىل نف�شي، واأنا طفل �شغري يلعب كثريا ويحلم كثريا. طفل 

الثقايف موالي  املركب  هنا يف  اأجل�س  اليوم  اأنا  يفكر.  اأن  ويكره  يحيا  اأن  يريد 

ر�شيد، واأراه يف طفولتي على غري ماهو عليه االآن. كان اأر�شا ممتدة، ي�شكنها بئر 

و�شاحة حمراء جميلة �شكلت ف�شاء للجري اللنهائي. جميل اأن يتحول البئر، 

الذي منحنا املاء يف هذه املنطقة، اإىل مركب ثقايف يتنوع ماوؤه بني الفن واملعرفة 

واالإبداع، وغريها من املياه الرمزية العذبة. اأال يدل هذا على اأن بنم�شيك اأنتجت 

مياهها املتنوعة، وانتقلت ب�شل�شة من اإنتاج املاء الطبيعي اإىل �شياغة مياه رمزية، 

ولن تكون جدبا وال قحطا يف القادم من االأيام؟ اأال ي�شكل هذا املركب الثقايف 

وما �شيتبعه من اإنتاجات يف الفكر والفن واالإبداع م�شادر حليوات خ�شيبة ووافرة 

ممتدة يف الزمان ويف الوجدان؟

التي  العالية  املنطقة  تلك  اإىل  اأجته  ال�شغر،  واأتذكر  االآن،  اأفتح عيني  حني 

واملراعي  القمح  حقول  �شكنتها  وقد  امل�شافة،  من  بقليل  املكان  هذا  عن  تبعد 

لكلتي  االآن جماال  �شارت  االأمهات،  اأنتجت خبز  التي  احلقول  هذه  املمتدة... 

االآداب والعلوم بنم�شيك. األي�س هذا اأي�شا دليل قاطعا على اأن هذا التحول هو 

حتول من ما هو مادي وطبيعي اإىل ما هو رمزي، عميق جدا؟ هكذا ع�شت واأعي�س 

االآداب  بكلية  اأ�شتاذ  واأنا  عليه،  ما �رست  اإىل  مفتوحة  التحول، من طفولة  هذا 

والعلوم االإن�شانية.

ال�شق الثاين “مغزل”، اأخ�ش�شه لكل اأمهات بنم�شيك، ن�شاء ب�شيغة احلياة، 

و�شمنهن اأرى اأمي وقريناتها اللواتي كن م�شادر �شلبة للحب وللعمل ولل�شخاء. 

اأ�شكال العفة وال�شمود. من عقل ال�شغري  ن�شاء تعلمن من ال�شوف والغزل كل 

اأرى كم كان ال�شوف كثريا ووافرا يحيط بهن وهن يتكومن داخله، وكم كان 

الغبار كثيفا وهن يتنف�شن �شواده. �شوف ك�شول يحتاج اإىل الكثري من التطويع 

والتليني لريق ولي�شفو، وقر�شال �شدئ واأ�شنان م�شطه حافية حتتاج اإىل الكثري من 
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اجلر ذهابا واإيابا. كم اجتهدت ن�شاء بنم�شيك يف الغزل لتكن عبورا لِيّنًا بدل اأن 

تكن ِحمل وثقل.

كل  تقاوم  حية  لذاكرة  ا�شتعارة  واملغزل  احلديث  اأن  اإىل  اأخل�س  هنا  من 

اأ�شكال الن�شيان ولتجربة اإن�شانية ت�شري بتجدد نحو م�شتقبل اأف�شل14.

من خلل هذا احلفل “حديث ومغزل” د�شن املتحف اجلامعي لكلية االآداب بنم�شيك تقليدا 

والتفاعل  التوا�شل  ج�شور  وميد  والثقايف  اقت�شادي  ال�شو�شيو  حميطها  على  اجلامعة  انفتاح  ُير�شخ 

وعما  ال�شاكنة،  عن  الروؤيا  حتجب  التي  الكلية  اأ�شوار  اختفاء  يف  تكمن  احلدث  رمزية  اإن  بينهما. 

يقع من اأحداث ثقافية واأكادميية تكون اجلامعة م�رسحا لها. كما اأن هذه االأ�شوار حتجب الروؤيا عن 

اهتمام  ماألوفة ال ت�شرتعي  ثقافية  اأحداث اجتماعية عادية ومظاهر  يقع من  الباحثني عما  االأ�شاتذة 

و�شائل االإعلم. 

توا�شلي  لقاء  بتنظيم  بنم�شيك  االآداب  لكلية  اجلامعي  املتحف  قام  النهج،  �شريا على هذا   

وتر�شيخ  املحيط،  على  االنفتاح  اإطار  ويف  املجتمع”15.  خدمة  يف  “التطوع  بعنوان  وبيداغوجي 

العمومية،  املغربية  باملدر�شة  الواعدة  الطاقات  وت�شجيع  بهما،  والتح�شي�س  واملواطنة،  التطوع  قيم 

مرة  ر�شيد  موالي  الثقايف  املركب  �شهد  بنم�شيك،  االآداب  لكلية  والفني  الثقايف  للت�شور  وتكملة 

للتذكري بقيم  الكلية. كان احلفل منا�شبة  ابتدائية من حميط  اأخرى حفل تربويا، ب�رساكة مع مدر�شة 

الت�شامن والتاآزر من اأجل خدمة ال�شاكنة التي تعترب خزانا للذاكرة املحلية والإمكانات احلفاظ عليها 

وت�شجيع ال�شباب على االفتخار بانتمائهم لهذا احلي.

متثلت  مبادرات.  بثلث  بنم�شيك  االآداب  لكلية  اجلامعي  املتحف  قام  ال�شياق،  هذا  يف   

االأوىل يف اإن�شاء قاعة للمعلوميات بهذه املدر�شة االبتدائية املجاورة لكلية االآداب، حيث مت تزويدها 

بع�رسين حا�شوبا وع�رسين طاولة ونا�شخة واحدة. اأما املبادرة الثانية، فتمثلت يف انخراط اأع�شاء فريق 

املتحف اجلامعي لبنم�شيك، واملتكون من طلبة الكلية، يف عمل تطوعي ق�شد تدري�س اللغة االأجنليزية 

واالإعلميات، وتقدمي درو�س الدعم يف اللغة الفرن�شية والريا�شيات لتلميذ هذه املدر�شة االبتدائية. 

اقتناء جمموعة من الكتب وتوزيعها على التلميذ املتفوقني بهذه املدر�شة  الثالثة يف  وجتلت املبادرة 

االبتدائية. 

الذين  املتحف  فريق  باأع�شاء  للحتفاء  منا�شبة  املجتمع”  خدمة  يف  “التطوع  حفل  كان   

قاموا بهذه املبادرات النبيلة خدمة حليهم وملجتمعهم، كما كان منا�شبة للتاأكيد على اأن التعليم بكل 

اأطواره، من االبتدائي اإىل اجلامعي، يف خدمة التوا�شل واالأداء البيداغوجي واالجتماعي الهادف اإىل 

تعزيز املواطنة احلقة. وحول جتربته طالبا متطوعا ملدة ثلث �شنوات واكب امل�شاريع ال�شالفة الذكر، 

يقول يو�شف �شورغو:

14 - قدم هذه ال�شهادة ذ. قا�شم مرغاطاا، اأ�شتاذ باحث بكلية االآداب والعلوم االإن�شانية بنم�شيك، خلل حفل “حديث ومغزل” الذي 
اأقيم باملركب الثقايف موالي ر�شيد يف 05 يونيو 2010.

15 - اأقيم هذا احلفل “التطوع يف خدمة املجتمع” باملركب الثقايف ملي ر�شيد يف 18 ماي 2011.
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ما فهمته طوال رحلتي يف املتحف اجلامعي لبنم�شيك هو كونه متحف 

تعلمت من خلل  لقد  املغرب.  به يف  يحتدى  اعتباره منوذجا  جمتمعي، وميكن 

ما  يف  تكمن  املتحف  قيمة  اأن  فيها  �شاركت  التي  املختلفة  واالأن�شطة  امل�شاريع 

يقدمه اإىل جمتمعه املحلي والوطني، فاملتحف اجلامعي لبنم�شيك يتوا�شل مع النا�س 

ويرفع م�شتوى الوعي بينهم16.

د - املتحف يف قلب املجتمع.

دور  حول  م�شتديرة  مائدة  بتنظيم   2013 اأبريل   25 يف  لبنم�شيك  اجلامعي  املتحف  قام   

املتاحف املغربية يف احلفاظ على الرتاث والذاكرة اجلماعية املحلية والوطنية، كما ان�شب االهتمام 

كذلك على دور هذه املتاحف يف ن�رس الوعي واملعرفة. وقد حاول هذا اليوم الدرا�شي االإجابة عن 

جمموعة من االإ�شكاالت والت�شاوؤالت من قبيل: ما املق�شود “مبتحف احلي”، و“متحف اجلامعة”، 

و“متحف التاريخ املحلي، و“الرتاث” و“الهوية” و“العلقة بني اجلامعة واملتحف واملجتمع”.

اأ�شاتذة  اجلامعة  رحاب  يف  مرة  الأول  جمع  كونه  يف  الثقايف  اللقاء  هذا  اأهمية  وتكمن   

جامعيني وخمت�شني يعملون يف املتاحف. ح�شب املتدخلني، كانت هذه اأول فر�شة يلتقي فيها اأ�شاتذة 

باحثون يدر�شون مواد نظرية، مثل التاريخ والرتاث والعلوم االإن�شانية ب�شفة عامة مبخت�شني يعملون 

باملتاحف ويواجهون اإكراهات مادية )نذرة املوارد املالية( وثقافية )عدم انت�شار ثقافة املتاحف يف 

املجتمع املغربي(. غالبا ما كانت تعمل هاتان الفئتان يف انف�شال تام عن بع�شهما البع�س؛ اإذ كانوا 

قليل ما يجتمعون لتبادل االأفكار وتوحيد الروؤى با�شتثناء بع�س املبادرات الفردية من ذلك الفريق 

اأو ذاك. لقد خلق هذا اليوم الدرا�شي من�شة للتفكري يف �رسورة العمل امل�شرتك من اأجل خلق دينامية 

ثقافية داخل املجتمع، وداخل اجلامعة تعنى باملوروث الثقايف والذاكرة اجلماعية حمليا ووطنيا.

ه - املغرب والوليات املتحدة الأمريكية يف احلرب العاملية الثانية.

تاريخيني  حدثني  الع�رسين  القرن  من  االأول  الن�شف  خلل  البي�شاء  الدار  مدينة  �شهدت   

هو  االأول  احلدث  ثانيا.  برمته  والعامل  اأوال،  اإفريقيا  �شمال  على  جيو�شرتاتيجية  اأبعاد  لهما  كانت 

 Torch( االإنزال الع�شكري االأمريكي مبدينة الدار البي�شاء �شنة 1942، وهو ما يعرف بعملية ال�شعلة

Operation(. كان الهدف من هذه العملية الع�شكرية مهاجمة �شمال اإفريقيا اخلا�شع حلكومة في�شي 
املوالية للأملان وت�شكيل قاعدة ع�شكرية متكنهم من ال�شيطرة على جزء من املحيط االأطل�شي وعلى 

البحر االأبي�س املتو�شط ثم غزو جنوب اأوروبا.

اأو  البي�شاء  الدار  موؤمتر  هو   1943 �شنة  البي�شاء  الدار  مدينة  عرفته  الذي  الثاين  احلدث  اأما   

املوؤمتر، والذي ح�رسه كل من رئي�س  فيه  الذي عقد  اآنفا  اإىل فندق  ن�شبة  اآنفا  اأي�شا موؤمتر  ما ي�شمى 

الواليات املتحدة االأمريكية فرانكلن روزفلت ورئي�س الوزراء الربيطاين ون�شتون ت�رست�شل، باالإ�شافة 

اإىل اجلرنال �شارل دوغول عن قوات فرن�شا احلرة. وقد ح�رس امللك الراحل حممد اخلام�س وويل العهد 

16 - Youssef Sourgo, « Making Change : Making History ! » in Ben M’sik Community Museum : Building Bridges, 
Faculty of Letters Ben M’sik, Casablanca, 2012, p. 56.
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اآنذاك املرحوم موالي احل�شن حفل الع�شاء الذي اأقيم بهذه املنا�شبة. كانت رمزية ح�شور امللك حممد 

اخلام�س رفقة ويل عهده اإىل جانب هوؤالء الزعماء تكمن يف االإ�شارة اإىل تاأييد املغرب للحلفاء يف 

اإىل حق املغرب امل�رسوع يف  املنا�شبة  الرئي�س االأمريكي خلل هذه  اأ�شار  حربهم �شد االأملان. كما 

اال�شتقلل من اال�شتعمار الفرن�شي.

للأ�شف ال�شديد، ال يوجد مبدينة الدار البي�شاء متحف يوثق ال للحدث االأول، وال للحدث   

الثاين رغم اأهمية هذه الفرتة احلا�شمة يف تاريخ املدينة حمليا وجهويا ثم دوليا، وحتى الفندق الذي 

نزل به هوؤالء الزعماء واأقيم فيه موؤمتر اآنفا، قد مت هدمه وبنيت على اأنقا�شه بناية ع�رسية جديدة. كان 

من املفرو�س اأن يبقى هذا الفندق معلمة تاريخية �شاهدة على هذه احلقبة التاريخية، ويحت�شن بني 

جدرانه اأر�شيف هذا املوؤمتر من وثائق و�شور واأفلم ت�شورية لوقائع هذا املوؤمتر الذي �شكل منعطفا 

حا�شما يف احلرب العاملية الثانية.

انطلقا من اأهمية هذين احلدثني، قام فريق املتحف اجلامعي لبنم�شيك بتعاون و�رساكة مع   

من  يتكون  معر�س  باإجناز   )Kennesaw State University( االأمريكية  كيني�شو  متحف جامعة  فريق 

اثنتي ع�رسة لوحة بالعربية واالإجنليزية مرفقة ب�شور فوتوغرافية جت�شد املوا�شيع املتطرق اإليها، حيث 

تتناول كل لوحة مو�شوعا حمددا:

- لوحة 1: عبارة عن مقدمة تاريخية وجغرافية وثقافية عن املغرب.

اعرتف  حيث   1786 �شنة  اإىل  ترجع  التي  االأمريكية  املغربية  العلقات  تتناول   :2 لوحة   -

ال�شلطان �شيدي حممد بن عبد اهلل با�شتقلل الواليات املتحدة االأمريكية؛ اإذ كان املغرب اأول دولة 

تعرتف با�شتقلل الواليات املتحدة.

- لوحة 3: فيلم “كزابلنكا” »Casablanca«. ي�شور الفيلم وقائع خيالية ورومان�شية مبدينة 

العام  الراأي  تهييئ  هو  الفيلم  هذا  ت�شوير  من  الغر�س  كان  االأمريكي.  االإنزال  قبل  البي�شاء  الدار 

االأمريكي لعملية “ال�شعلة” التي كان اجلي�س االأمريكي يهِيّئ لها. ورغم اأن الفيلم مل ي�شور يف الدار 

البي�شاء حيث اأن جميع م�شاهده �شورت داخل ا�شتديوهات هوليود  اإىل اأنه جنح يف تر�شيخ �شورة 

مدينة الدار البي�شاء يف الذهنية االأمريكية مما جعل �شهرتها قائمة اإىل اليوم يف املتخيل االأمريكي.

- لوحة 4: ع�شية الغزو كمرحلة ا�شرتاتيجية اأوىل للزحف على اأوروبا انطلقا من جنوب 

اأوروبا.

- لوحة 5: عملية ال�شعلة: نزل االأمريكيون يف 8 نوفمرب 1942 حتت قيادة اجلرنال جورج 

باتون يف ف�شالة واآ�شفي واملهدية، ثم الدار البي�شاء حيث طوق االأمريكيون امليناء وحا�رسوا املدينة 

ثم دخلوا بعد مقاومة القوات الفرن�شية التابعة حلكومة في�شي.

- لوحة 6: كان لوجود االأمريكيني باملغرب اأثر على احلياة اليومية للمغاربة حيث مل تكن 

البي�شاء،  الدار  ل�شكان  اليومي  املعي�س  على  وقع  لها  كان  بل  ع�شكرية،  عملية  ال�شعلة جمرد  عملية 

وم�رسوب  دجينز  و�رساويل   Chewing-gum كالعلكة  منتوجات جديدة  ي�شتعملون  اأ�شبحوا  حيث 



املغرب املتعدد: التنوع الثقايف والهوية

20

اأ�شبحن  واجللباب  احلايك  مثل  التقليدية  امللب�س  ارتداء  اعتدن  اللواتي  الن�شاء  وحتى  كوكاكوال، 

اجلديدة يف  ال�شلوكات  هذه  توثيق  اإىل  ال�شلوي  احل�شني  باملغني  مما حدا  ملب�س ع�رسية،  يرتدين 

اأغنيته ال�شهرية “املاريكان”.

الثانية  العاملية  “الكوم” يف احلرب  املغاربة  اإىل دور اجلنود  اللوحة  7: تتطرق هذه  - لوحة 

وما عرف عنهم  من �شجاعة واندفاع وقوة ج�شمانية وتاأقلمهم مع الت�شاري�س اجلبلية الوعرة. هذه 

االإيطاليني  من  على كل  مهمة  انت�شارات  ويحققون  االأمامية  اجلبهات  دائما يف  ال�شفات جعلتهم 

واالأملان.

- لوحة 8: اليهود املغاربة خلل احلرب العاملية الثانية. قامت حكومة في�شي الفرن�شية اإبان 

احلرب باإلغاء مواطنة اليهود وتطبيق قوانني عن�رسية يف حقهم وترحيلهم اإىل مع�شكرات االعتقال 

وجتريدهم من اأب�شط حقوقهم. لكن امللك حممد اخلام�س رف�س هذه القوانني العن�رسية، كما رف�س اأن 

يلب�س رعاياه اليهود ال�شارات ال�شفراء معتربا اأن املغاربة م�شلمني ويهود مواطنون ال فرق وال متييز 

بينهم.

ا�شرتاتيجية  لو�شع  اآنفا  فندق  احللفاء يف  قادة  اجتمع  اآنفا.  البي�شاء  الدار  موؤمتر   :9 لوحة   -

باأن  روزفلت  االأمريكي  الرئي�س  و�رسح   ،1943 يناير  خلل  احلرب  من  املتبقية  للفرتة  ع�شكرية 

الواليات املتحدة االأمريكية تدعم ا�شتقلل املغرب بعد نهاية احلرب.

- لوحة 10: اأ�شطورة اخلطاأ يف ترجمة كلمة “كزابلنكا”. بعد املوؤمتر، انت�رست �شائعة باأن 

اأحد اجلوا�شي�س االأملان اأر�شل برقية مفادها اأن قادة احللفاء �شيجتمعون يف مدينة “كزابلنكا”، اإال 

اأنه متت ترجمة كلمة “كزابلنكا” الدار البي�شاء بالبيت االأبي�س »White house«، فاعتقد االأملان اأن 

هذا االجتماع �شوف يعقد بالبيت االأبي�س بوا�شنطن عا�شمة الواليات املتحدة.

11: ا�شتح�شار احلرب العاملية الثانية يف مقربة بنم�شيك. تعد مقربة بنم�شيك اأكرب  - لوحة 

مقربة للم�شيحيني باملغرب. خلل عملية ال�شعلة قتل 526 جندي اأمريكي، ومت دفنهم يف هذه املقربة 

قبل اأن ينقل رفاتهم �شنة 1948 اإىل الواليات املتحدة. ومبنا�شبة الذكرى اخلم�شني لعملية ال�شعلة اأُقيَم 

ن�شب تذكاري يف مقربة بنم�شيك �شنة 1992 تكرميا الأرواح اجلنود االأمريكيني الذين ق�شوا يف هذه 

العملية، وتقام ذكرى �شنوية عند هذا الن�شب يف 11 نوفمرب من كل �شنة حت�رسها وفود ر�شمية متثل 

فرن�شا واإجنلرتا والواليات املتحدة االأمريكية.

اإيجابية بالن�شبة  اآنفا نقطة حتول  البي�شاء /  12: �شكلت عملية ال�شعلة وموؤمتر الدار  - لوحة 

وتاريخه  للمغرب  املتميز  اجلغرايف  املوقع  بف�شل  وذلك  الثانية،  العاملية  احلرب  خلل  للحلفاء 

الدبلوما�شي الطويل مع الواليات املتحدة. وكانت نهاية احلرب اإيذانا ببدء عهد االأمم املتحدة وت�شفية 

اال�شتعمار يف جميع اأنحاء العامل.

ّعر�شت هذه اللوحات الأول مرة يف رحاب كلية االآداب والعلوم االإن�شانية بنم�شيك مبنا�شبة 

الذكرى 75 لعملية ال�شعلة، وقد ح�رس هذا احلفل جمموعة من ال�شباط ال�شامني ينتمون اإىل اجلي�س 

االأمريكي، وكان برفقتهم موؤرخ ع�شكري اأمريكي. لقد ح�رسوا جميعا خ�شي�شا اإىل املغرب لتخليد 
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هذه الذكرى. فخلل هذا احلفل قدم املوؤرخ االأمريكي عر�شا حول االأبعاد االإ�شرتاتيجية والتداعيات 

العملية  هذه  حيثيات  عن  �رسوحات  الع�شكريون  ال�شباط  قدم  كما  ال�شعلة.  لعملية  الع�شكرية 

)اال�شتعداد يف �رسية تامة يف الواليات املتحدة، وعدد اجلنود امل�شاركني، ونوع العتاد الع�شكري، 

وال�شعوبات اجلغرافية واجلوية اأثناء االإنزال، اإلخ...(. ح�رس هذا احلفل اأكرث من 200 طالب وطالبة 

من كلية االآداب والعلوم االإن�شانية بنم�شيك، واألقوا اأ�شئلتهم مبا�رسة على البعثة الع�شكرية االأمريكية 

التي عربت عن �رسورها بهذا املعر�س الذي اأجنزه طلبة مغاربة واأمريكيون، والذي يج�شد الروابط 

القوية بني البلدين يف احلرب وال�شلم.

ُعر�شت هذه اللوحات االإثنتا ع�رسة للمرة الثانية خلل حفل اآخر نظمته القن�شلية االأمريكية 

“كزابلنكا”.  ال�شهري  االأمريكي  للفيلم   75 بالذكرى  االحتفال  املنا�شبة هي  كانت  البي�شاء.  بالدار 

كان احلفل عبارة عن مائدة م�شتديرة ا�شُتدعي اإليها عدد من املتدخلني من الواليات املتحدة، واأخ�س 

بالذكر كاتب األف كتاب حول فيلم “كزابلنكا”، وبنت بطل الفيلم، وثلة من املثقفني االأمريكيني 

الذين قدموا �شهاداتهم حول هذا الفيلم، والظروف التاريخية التي اأجنز فيها، والنجاح الذي حققه، 

وتاأثريه يف املتخيل ال�شعبي االأمريكي حول الدار البي�شاء خ�شو�شا واملغرب عموما. ح�رس هذا احلفل 

عدد من املدعوين ذووا االهتمام مبجال التاريخ وال�شينما، كما ح�رسه كذلك فريق املتحف اجلامعي 

لبنم�شيك طلبة واأ�شاتذة، والذين قدموا �رسوحات للمدعوين عن هذه اللوحات املعرو�شة.

الدار  ثانوية عمومية مبدينة  املتنقل كانت يف رحاب  املعر�س  فيها هذا  التي قدم  الثالثة  املرة 

البي�شاء. وقف تلميذ هذه الثانوية مبختلف م�شتوياتهم الدرا�شية عند هذه اللوحات بتيماتها االثنتا 

ع�رسة، حيث كانت فر�شة اإما للتعرف على اأحداث مل ي�شمعوا بها ومل يقراأوا عنها من قبل، اأو ليكملوا 

معلوماتهم عن هذه الفرتة التي قراأوا عنها يف الف�شل �شمن درو�س التاريخ. كما عرب هوؤالء التلميذ 

عن اإعجابهم بهذه اللوحات التي تلقي ال�شوء ن�شا و�شورة عن فرتة حا�شمة يف تاريخ مدينتهم.

Ken- 2019 بجامعة كيني�شو  اللوحات، فكانت يف فيها هذه  ُعر�شت  التي  الرابعة  املرة   اأما 

nesaw State University بوالية جورجيا بالواليات املتحدة االأمريكية مبنا�شبة �شنة املغرب بهذه اجلامعة 
االأمريكية. كان الغر�س من تنظيم هذه التظاهرة الفنية والثقافية على طول ال�شنة اجلامعية ا�شت�شافة 

املغرب برحاب هذه اجلامعة، والتعريف بتاريخه وثقافته وعاداته وتقاليده، فاأقيمت ندوات وملتقيات 

فكرية وحفلت مو�شيقية ومعار�س ال�شناعة التقليدية، اإلخ... كان عر�س هذه اللوحات خلل هذه 

املنا�شبة حدثا متميزا وفر�شة للطلبة االأمريكيني الكت�شاف فرتة مهمة يف العلقات املغربية االأمريكية 

اإبان احلرب العاملية الثانية، والتي ترجع اإىل معاهدة ال�شداقة املغربية االأمريكية املوقعة بني ملك املغرب 

حممد الثالث بن عبد اهلل والرئي�س الثالث للواليات املتحدة االأمريكية توما�س جفر�شون يف 1786.

ر - اليوم العاملي للمتحف.

ثقافة  انت�شار  مدى  لدرا�شة  راأي  با�شتطلع  متطوعني  طلبة  من  املتكون  املتحف  فريق  قام 

املتاحف لدى �شاكنة بنم�شيك عموما، وطلبة كلية االآداب والعلوم االإن�شانية بنم�شيك خ�شو�شا. 

قبل،  من  متحفا  زاروا  اأن  لهم  ي�شبق  مل  اجلامعة  طلبة  من  عري�شة  ن�شبة  الأن  كبرية  ده�شتنا  كانت 
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ويعتقدون اأن املتحف موؤ�ش�شة فتحت اأبوابها خ�شي�شا لل�شياح االأجانب17. لت�شحيح هذه ال�شورة 

اخلاطئة وتقدمي جوانب اإيجابية عن املتاحف، قمنا مببادرة فريدة وبقلب املعادلة. فاإذا كان الطلب 

املغاربة ال يذهبون اإىل املتاحف، فاإنه وجب على املتاحف اأن تاأتي اإليهم للتعريف بها وعر�س بع�س 

من حتفها. ال اأخفيكم �رسا اأن هذه املبادرة تبدو نظريا �شهلة، ولكنها �شعبة التطبيق على اأر�س الواقع. 

فللمتاحف العمومية واخل�شو�شية طقو�شها وقوانينها جتعل نقل املقتنيات من مكان اإىل اآخر عملية 

�شناديق  اخلزن يف  �شلمة  مثل  مو�شوعية،  �رسوط  غياب  م�شتحيلة يف ظل  �شبه  تكن  مل  اإن  معقدة 

خ�شبية معدة لهذا الغر�س، وو�شيلة نقل جمهزة، وتاأمني يوؤطر نقل هذه التحف من مكان اإىل اآخر 

وعر�شها ملدة حمدودة يف مكان معني، باالإ�شافة اإىل �رسوط ال�شلمة التي يجب اأن تتوفر يف املكان 

الذي �شوف تعر�س فيه هذه املنقوالت.

التي  مبادرتنا  بنبل  املتاحف  بع�س  اإقناع  فقد جنحنا يف  والتحديات،  ال�شعوبات  رغم هذه 

تخدم اجلامعة من جهة، واملتاحف من جهة اأخرى، واغتنمنا فر�شة االحتفال باليوم العاملي للمتاحف 

الإنزال هذه الفكرة على اأر�س الواقع.

يحتفل العامل باليوم العاملي للمتاحف يف 18 ماي من كل �شنة، حيث داأب املجل�س العاملي 

للمتاحف )ICOM( على تنظيم هذا االحتفال منذ 1977 الذي ميثل حلظة فريدة من نوعها يف حياة 

املتاحف. والهدف من وراء تنظيم هذا اليوم التوعيُة باأن املتاحف و�شيلة هامة للتبادل الثقايف والتفاهم 

وال�شلم بني ال�شعوب، الأن املتاحف تقوم بو�شع ت�شور وخمطط لفعاليات واأن�شطة هذه املنا�شبة التي 

ميكن اأن تدوم يوما واحدا اأو اأ�شبوعا كامل18. تفتح املتاحف اأبوابها باملجان للعموم للتعريف بها 

وا�شتقطاب زوار جدد من خمتلف االأعمار وال�رسائح االجتماعية.

“االآمنة”  اأماكنها  من  اخلروج  بفكرة  املتاحف  بع�س  اقتنعت  االأهداف،  هذه  مع  ان�شجاما 

من  كل  قام  االأوىل،  التجربة  يف  املنقوالت.  بع�س  وعر�س  الطلبة  لقاء  ق�شد  اجلامعة  اإىل  والذهاب 

متحف عبد الرحمان ال�شلوي )الدار البي�شاء( ومتحف بالغازي )بوقنادل( مب�شاركتنا يف تنظيم هذه 

التظاهرة الثقافية، حيث اأطرت مديرة متحف عبد الرحمان ال�شلوي مائدة م�شتديرة حول اأهمية 

ودور املتحف يف املجتمع. وقام متحف بالغازي بعر�س جمموعة اإثنوغرافية داخل رحاب الكلية.

اأ�شاتذة الكلية  يف التجربة الثانية، قمنا بتنظيم يوم درا�شي حول املتاحف �شارك فيه ثلة من 

املتحف يف  االأ�شاتذة دور  ناق�س هوؤالء  والتاريخ واجلغرافيا(.  )االإجنليزية  �شعب خمتلفة  اإىل  ينتمون 

التوعية والتنمية واحلفاظ على الذاكرة. كما قام متحف التاريخ واحل�شارات )الرباط( بنقل جمموعة 

باملتحف  تعرف  كتيبات  اجلامعي، وتوزيع  احلرم  الرومانية وعر�شها داخل  التماثيل  من جم�شمات 

وبغنى وتنوع جمموعته االأثرية واالأركيولوجية.

17 - نتائج هذه الدرا�شة من�شورة يف مقال ل�شمري االأزهر حتت عنوان “ثقافة املتاحف واجلهوية” من�شور يف كتاب الن�س وهوية املعنى، 
العدد 2، 2018، كلية االآداب والعلوم االإن�شانية بنم�شيك الدار البي�شاء.

18 - https : // icom.museum»evenements
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ولعله ب�شهادة اجلميع، فقد لقيت هذه املبادرة جناحا تنظيميا وطلبيا حيث حققنا االأهداف 

املتوخاة منها، وهي تقريب املتاحف اإىل الطلبة وتوعيتهم بالدور الثقايف الذي تلعبه املتاحف. فلأول 

مرة يف تاريخها، ح�شب علمنا، خرجت هذه املتاحف من اأ�شوارها ال�شيقة وخارج اإطارها االإداري 

املعقد اإىل ف�شاء رحب اختلط فيه البعد املعريف والثقايف بالبعد االإن�شاين والوجداين. 

ع – ا�سرتاتيجية ت�ساركية.

اختار  الأنه  لبنم�شيك،  اجلامعي  للمتحف  الت�شاركي  البعد  املختلفة  االأن�شطة  هذه  جت�شد 

ا�شرتاتيجيته الت�شاركية مع فئات خمتلفة. 

اأوال. اعتمد املتحف على روح التطوع لدى طلبة الكلية الذين �شاهموا بوقتهم وجهدهم يف 

اإخراج اأفكار نظرية اإىل حيز الوجود. 

ثانيا. ا�شتفاد املتحف من تكوين وخربة اأ�شاتذة كلية االآداب والعلوم االإن�شانية بنم�شيك الذين 

اغنوا املتحف مب�شاركتهم يف اأن�شطة املتحف.

ثالثا. كان اإطار ال�رساكة بني جامعة كيني�شو �شتايت Kennesaw State University فعاال يف 

و�شع برامج م�شرتكة لبناء ج�شور التوا�شل والتفاهم بني جامعة مغربية وجامعة اأمريكية، فقد انخرط 

الطلبة املغاربة واالأمريكيون يف برامج موحدة وتوا�شلوا اإما ب�شفة غري مبا�رسة عرب و�شائل االت�شال 

االجتماعية )من فاي�س بوك ووات�شاب، اإلخ..(، اأو ب�شفة مبا�رسة؛ اإذ قام كل فريق بزيارة االآخر يف 

بلده االأ�شلي، فقد �شافر فريقان من املتحف اجلامعي لبنم�شيك اإىل الواليات املتحدة، وزاروا عدة 

متاحف بكل من اأطلنطا ووا�شنطن، كما قدم الفريق االأمريكي اإىل املغرب اأربع مرات، وقام اأفراده 

بزيارة متاحف بكل من الرباط ومراك�س وفا�س وطنجة وتطوان. 

رابعا. اعترب متحف بنم�شيك م�شاركة �شاكنة بنم�شيك �رسورية وحا�شمة يف جناح امل�رسوع؛ 

اإذ ا�شتجابت خمتلف الفئات العمرية واالجتماعية للربامج التوثيقية اأو الثقافية اأو الرتفيهية التي نظمها 

املتحف اجلامعي لبنم�شيك. 

الثقايف  املركب  مثل  ثقافية  واأخرى  عمومية،  تعليمية  موؤ�ش�شات  م�شاركة  كانت  خام�شا. 

موالي ر�شيد ناجعة على اعتبار اأن كل من املتحف واملدر�شة واجلامعة واملركب الثقايف موؤ�ش�شات 

وملدينته  حليه  واملعنوي  املادي  الرتاث  على  املحافظة  باأهمية  وحت�شي�شه  املواطن  توعية  يف  تنخرط 

ولبلده. 

�شاد�شا. كان انعقاد اليوم الدرا�شي حول دور املتاحف يف املجتمع، والذي نظمه املتحف 

اجلامعي برحاب كلية االآداب والعلوم االإن�شانية بنم�شيك مبثابة اإ�رساك وت�شارك مع اأ�شاتذة وخمت�شني 

يف املتاحف ق�شد الت�شاور يف ق�شايا متحفية واال�شتفادة من جتارب �شالفة. 

ونخ�س  لبنم�شيك،  اجلامعي  املتحف  اأن�شطة  يف  الوطنية  املتاحف  بع�س  �شاركت  �شابعا. 

ومتحف  البي�شاء(،  )الدار  ال�شلوي  الرحمان  عبد  ومتحف  )بوقنادل(،  بالغازي  متحف  بالذكر 

التاريخ واحل�شارات )الرباط(، ومتحف ات�شاالت املغرب )الرباط(. كانت م�شاركة هذه املتاحف 
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فعالة؛ اإذ اأغنت جتربة املتحف اجلامعي لبنم�شيك الفتي و�شاعدته يف اإنزال براجمه على اأر�س الواقع، 

ما كان له اأن يقوم بها لوحده لوال م�شاركتهم القيمة وم�شاندتهم ودعمهم اللم�رسوط.

ثامنا. �شاهمت جمعية ذاكرة الدار البي�شاء Casamémoire، وهي جمعية ت�شعى اإىل احلفاظ 

على الرتاث املعماري ملدينة الدار البي�شاء، يف بع�س اأن�شطة املتحف اجلامعي لبنم�شيك ق�شد حت�شي�س 

كما  به.  االفتخار  يجب  عمرانيا  اإرثا  تعد  التي  املباين  بع�س  على  واحلفاظ  االعتناء  باأهمية  الطلبة 

�شارك املتحف اجلامعي لبنم�شيك يف الدورة ال�شاد�شة الأيام الرتاث يف اأبريل 2014، والتي نظمتها 

اجلمعية على مدى ثلثة اأيام، حيث عمل اأع�شاء فريق املتحف اجلامعي لبنم�شيك مر�شدين متطوعني 

ال�شتك�شاف التحف املعمارية يف العا�شمة االقت�شادية. كما عر�شت لوحات املعر�س املتنقل االأول 

و�شط  املوؤ�ش�شات  باإحدى  عر�شت  لوحات  ع�رس  خلل  من  بنم�شيك  �شاحية  ق�شة  يحكي  الذي 

املدينة للتعريف بعادات وتقاليد وتراث هذه ال�شاحية.

اإن املتحف اجلامعي لبنم�شيك اإطار �شغري ويطمح اإىل جمع �شتات الذاكرة املحلية زمانا   

:Katarzyna Pieprzak ومكانا. عن هذه التجربة، تقول كطارزينا بييربزاك

While large museums in Morocco struggle to redefine their founding 
missions and become relevant structures in public life, the Ben M’sik 
Community Museum plays the crucial role of re-defining museology in 
Morocco and making sure that neighborhoods are not forgotten19. 

مهماتها  �شياغة  اإعادة  املغرب جاهدة  الكبرية يف  املتاحف  بينما حتاول 

لبنم�شيك  املحلي  املتحف  يلعب  العامة،  للحياة  منا�شبة  بنيات  لت�شبح  االأ�شا�شية 

تبق  ال  لكي  االنتباه  ويثري  املغرب،  يف  املتحفية  تعريف  اإعادة  يف  حا�شما  دورا 

ال�شواحي يف طي الن�شيان.

خال�سة 

اأن  لبنم�شيك  اجلامعي  املتحف  الذكر، حاول  ال�شالفة  والربامج  االأن�شطة  من خلل هذه   

عوامل  فيه  تتقاطع  ه�شا  هام�شيا  حيا  يعترب  ظل  ما  غالبا  والذي  اأوال،  بنم�شيك  حي  لذاكرة  يوثق 

ب�رسية واقت�شادية واجتماعية جتعل البع�س يعتقد اأنه لي�س جديرا باالهتمام والدرا�شة االأكادميية. اإن 

الثقافية رد االعتبار حلي بنم�شيك  هذا املتحف اجلامعي املتوا�شع يحاول من خلل هذه االأن�شطة 

ول�شاكنيه، الأنهم يحملون موروثا ثقافيا غنيا، كما اأنهم �شاهموا يف الكفاح امل�شلح �شد اال�شتعمار، 

لها لت�شبح العا�شمة االقت�شادية  وكان لهم دور وم�شاهمة يف احلياة االقت�شادية ملدينة الدار البي�شاء اأَهّ

للملكة. كما حاول هذا املتحف اأن يوثق لذاكرة مدينة الدار البي�شاء ثانيا، من خلل الوقوف على 

القرن الع�رسين وما �شهدته املدينة من اأحداث تاريخية واأخرى اجتماعية �شكلت منعطفا يف احلياة 

البي�شاوية.

19 -KatarzynaPieprzak, « Participation as Patrimony : The Ben M’sik Community Museum and the Importance of 
the Small Museum in Morocco » in Ben M’sik Community Museum : Building Bridges, Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines, Ben M’sik, Casablanca, 2012, p15.
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اإن اأهمية هذا املتحف اجلامعي لبنم�شيك ال تكمن يف م�شاحة ف�شائه، وال يف عدد املواد   

جديدة  دينامية  يخلق  اأن  يحاول  ثقافيا  م�رسوعا  كونه  يف  تكمن  ولكنها  به،  املعرو�شة  واالأدوات 

هذه  اإىل  اجلغرايف  وبانتمائهم  الثقايف  مبوروثهم  فخورين  والطلبة  ال�شباب  ويجعل  الكلية،  داخل 

الرقعة اخلا�شة من مدينة الدار البي�شاء.
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مظاهر التعاي�ش بني اليهود وامل�سلمني عرب التاريخ:

اقت�ساديا وثقافيا ودينيا

ر�شيدة ف�ؤاد1

مقدمة

     �إن �حلديث عن �ليهود �ملغاربة يف بلدهم �ملغرب، ور�صد جميع �أمناط حياتهم يف دولتهم، 

يعترب غو�صا يف ذ�كرة �لتاريخ �لعتيق و�لو�صيط و�حلديث، كما يعترب تقييما للهوية �ملغربية يف جتلياتها 

�ملتعددة من حيث �لعن�رش �لب�رشي: �لأمازيغ و�ليهود و�لعرب. هذ� �لتنوع �لذي ُ�حرتم يف �ململكة 

�ملغربية منذ �لقدمي �إىل �ليوم، ول �أدَلّ على ذلك من تاأكيد ملك �ملغرب حممد �ل�صاد�س يف �لد�صتور 

�ملر�جع للمملكة يف �صنة 2011م على �لرو�فد �لثالثة �ملكونة للهوية �ملغربية، وهي: �لعن�رش �لأمازيغي، 

و�لعن�رش �ليهودي، و�لعن�رش �لعربي، و�لتاأكيد �أي�صا على �لتمازج �لجتماعي و�لقت�صادي و�لثقايف 

و�لديني بني جميع مكونات �ملجتمع �ملغربي على مدى �لتاريخ.

     كما �أن �صمة �ملغرب �ملت�صامح، وتفتحه على جميع �حل�صار�ت و�لأقو�م جعل منه عرب 

�لتاريخ �أر�س ��صتقبال و��صتقر�ر وتعاي�س �صلمي كبري لكثري من �لنا�س، و�أخالق �لت�صامح و�لتو��صل 

�لعربي �لإ�صالمي،  �أر�س �صلم و�صالم متميزة د�خل �ملحيط  �لديانات؛ جعل منه  �لتاريخية بني كل 

وخري دليل على ذلك �لزيارة �لأخرية للبابا �إىل �ملغرب )�أيام 13-14 �أبريل �صنة 2019( بدعوة من �مللك 

�ملغرب  �ملقيمة يف  �مل�صيحية  و�مل�صلمني و�جلالية  �ليهود  متثيلية كبرية من  �ل�صاد�س، وبح�صور  حممد 

و�ملهاجرين �إليه من �إفريقيا، �حرت�ما وتقدير� للعالقات �لتاريخية بني �ملغرب و�لعامل �مل�صيحي.

     يخ�س مو�صوعي جزء� مهما من مكونات �لهوية و�لذ�كرة �ملغربية، وهو �ملكون �ليهودي؛ 

�إذ �نكب كثري من �ليهود و�مل�صارقة على �لبحث يف جذور هذ� �لوجود �ليهودي وفاعليته يف تاريخ 

�ملغرب. كما �أن �جلامعة �ملغربية مل تن�س �لهتمام بهذ� �لر�فد �لعربي، فخ�ص�صت له بظهري ملكي 

�ليهودي.      و�لدين  و�لثقافة  �لعربية  باللغة  يخت�س  علميا  كر�صيا  �ملا�صي،  �لقرن  من  �ل�صتينيات  منذ 

وهذ� �لعمل �لذي �أقدمه، يعيد �إىل �لذكرى �ل�صورة �لعامة لهذ� �ملكون �لب�رشي �ملهم د�خل �ملجتمع 

�ليوم، وذلك من  �إىل  �لعتيق  �لتاريخ  �ملغربي، و�لذي �صكنت طو�ئفه كل مناطق �ملغرب تقريبا منذ 

خالل �ملحاور �لتالية:

1 - ر�صيدة فوؤ�د، �أ�صتاذة �للغة �لعربية بكلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�صانية بنم�صيك، جامعة �حل�صن �لثاين بالد�ر �لبي�صاء
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I - التعاي�ش االقت�صادي 

II- التعاي�ش الثقايف                            

III- التعاي�ش الديني

I- التعـاي�ش االقت�صادي

     �إن �أبرز موؤ�رش�ت �لتعاي�س هو �جلانب �لقت�صادي، حيث َتباُدُل �مل�صالح �ملادية وحتقيق 

�لرثوة. مل يع�س �ليهود يف �ملغرب خارج �لن�صيج �لقت�صادي للبلد، بل �إنهم �صاركو� فيه منذ �لزمن 

�لعتيق وحتى قبل جميء �لإ�صالم، �صو�ء يف �لزر�عة و�لفالحة �أو �لتجارة و�ل�صناعة، ومتيزو� يف جمالت 

�قت�صادية �أكرث من غريها، و��صتهرو� مبجموعة من �ملهار�ت يف مهن خمتلفة. ومن �أ�صهر �أ�صماء �لعائالت 

يرو و�أبن�صور  �ليهودية يف هذ� �ملقام نذكر عائلة: روتي بال�صا وَمْيَمر�ن وطوليد�نو، و�أبناء عطار و�رشرِ

وبن  و�رشفاتي  ومان�صانيو  وبريدكو  و�صونبال  دند�ن  وبن  وليفي  وكوركو�س،  وبرينت  وروز�لي�س 

زميو وكان�صينو وكوريات و�ملليح وفيفون. و�لطبقة �ملتحكمة يف �قت�صاد �لبالد ومنا�صبها �ل�صامية 

قليلة مقارنة مع �لقاعدة �لعري�صة للمو�طنني.

1. مهن اليهود املغاربة

و�لعمر�ن،  و�ل�صناعة  �لتجارة  مثل  معينة  باأعمال  �ملغرب  ليهود  �لقت�صادي  �لن�صاط  �رتبط 

فاأتاحت لهم هذه �لأن�صطة فر�صة “لتجميع �لرثوة، فاأ�صبحو� �صيارفة وجتار� و�صناعا. كما عملو� يف 

�لتجارة �خلارجية حيث �صاعدهم على ذلك عالقاتهم �لتجارية يف جميع �أنحاء �لعامل”2.

اأ - الفالحة

ين�صط ح�صب  �أو  يتقل�س  �لقدمي، كان  �لزمن  باملغرب منذ  ن�صاطا فالحيا  �ليهود       عرف 

ومنتوجاتها  وزر�عته  بالأر�س  �لإن�صان  �رتباط  خالل  من  ذلك  ويفهم  �ل�صائدة،  �لعامة  �لظروف 

ومو��صيها، نظر� لأهمية ذلك يف حياته �ليومية. يذكر �ملوؤرخ �لإ�رش�ئيلي هري�صبورغ �أن “يهود �ملغرب 

كانو� يك�صبون بعرق جبينهم من ملكيات زر�عية �صغرية. وكانو� يحظون على قوتهم بالعمل يف 

�لزر�عة وتربية �ملو��صي. وكانو� يتعاطون �لفالحة.”3. فكانو� يتاجرون يف �حلبوب و�خل�صار و�لثمار 

كالزيتون و�لفو�كه يف �لأ�صو�ق �ملحلية، من منتوجات ممتلكاتهم �لفالحية و�صيعاتهم �لزر�عية، �أو 

من منتوج �لفالحني �لذين �أقر�صوهم �ملال، وبالن�صبة للمو��صي �ملختلفة، فكان لهم دور يف �إنتاجها 

وبيعها و�حلر�س على �أحليتها كما تفر�صه �رشيعتهم يف مو�صوع �لغذ�ء و�لذبائح.

الأق�صى”، �لطبعة 1، مكتبة �لر�صد، �صنة2006، �س.153 املغرب  2 - عطا علي حممد ريه، “اليهود يف 
3 - Hirshberg H.Z: “ A history of the Jews in north Africa from antiquity to the sixteenth century.” Vol. 2??éd, 
par E. Bachan et R.Attal, Leiden, E.J. brill, 1981, pp.207-321   
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ب - ال�صناعة

مفيدة،  جتارية  �صلع  �إىل  معينة  �أولية  مو�د  حتول  �لتي  و�ملهن  �حلرف  خمتلف  بها  نق�صد       

فاْمَتهن �ليهود �حلد�دة و�أهميتها للمو��صي و�لأو�ين و�لبناء، وكذلك �لعطارة �لتي تقوم على حتويل 

منتوجات فالحية �إىل مو�د غذ�ئية، مثل �لزيتون و�لزيت و�لزبدة، و�لعطور، مثل �حلناء و�لزعفر�ن 

�لنحل و�خلمور و�لدخائن )�ل�صجائر(.  �إىل جانب جتارة �صمع  �لزهر و�ليا�صمني، وغريها،  ومقطر 

�لدكاكني  �ملدن يف  �صو�ء يف  �ملغربية  �لأو�صاط  م�صهورة يف  �لعطار  �أو  �ليهودي  �لبائع  �صخ�صية  �إن 

و�حلو�نيت �أو يف �لبو�دي حيث �لعطار �ليهودي �ملتجول ب�صلعه �ملتنوعة يعرب �لقرى �ملغربية وكل 

�أ�صو�قها، و�حلاجة كانت كبرية �إىل خدماته يف جميع منا�صبات �حلياة كالأعياد و�لأفر�ح. وغالبا ما 

كان ينجح يف �لتغلغل يف كل �أو�صاط �ملجتمع يهود� �أو �أمازيغا �أو عربا. بالإ�صافة �إىل �أنهم �متهنو� 

�لطبيب و�ل�صيدلين و�ل�صتعانة مبعارفه  �ليهودي  �إىل  �أن �حلاجة  �لدباغة و�ل�صناعات �جللدية. كما 

يخُل  �لذين مل  �ملغاربة  �ل�صالطني  تاريخ  �لقدمي، ويذكر ذلك  �لتاريخ  منذ  �ملغرب  وكفاء�ته، عرفها 

بالطهم من طبيب و�صيدلين يهودي تقريبا، ي�صهر على �صنع �لأدوية �ملختلفة.

ج- ال�صياغة

     �حتكر �ليهود يف �ملغرب مهنة �ل�صياغة بجد�رة عرب تاريخ �ململكة، على �لأقل من �لقرن 

�لعا�رش ميالدي �إىل حدود منت�صف �لقرن �لع�رشين، بل �إن بع�س �ملهتمني باجلانب �لقت�صادي ليهود 

قو�فل  بقوة يف  �ليهود  �صاهم  �إذ  ميالدي؛  �لثامن  �لقرن  �إىل  تعود  �ليهود  م�صاهمة  �أن  يرى  �ملغرب 

�لتجارة �لعابرة للمغرب باجتاه �جلنوب �ل�صحر�وي �لإفريقي حيث جتارة �لذهب و�لف�صة و�لنحا�س4 

و�لأحجار �لكرمية، �إىل جانب مو�د و�صلع جتارية متنوعة وخمتلفة، كانو� ي�صنعون منها �صلعا جتد قبول 

لدى جمهور �ملقتنني، وت�صد حاجيات ورغبات كثرية. فاأ�ص�صو� لنمط يف �صياغة �حللي و�ملجوهر�ت 

دور�  �ليهودي  �ل�صائغ  لعب  “فقد  �لإقليمية.  �أو  �ملحلية  �حللي  �أنو�ع  بني  ومتميز جد�  بهم  خا�س 

حا�صما يف �صخ�صنة �حللي �ملغربية بحيث حافظ على �لتقنيات �لعتيقة يف �صياغة �ملجوهر�ت، و�أي�صا 

ن�رش تقنيات �أجنبية عريقة”5. وقد �نفرد �ليهود بحرف �ل�صياغة يف �ملنطق �جلنوبية كالأطل�س �ل�صغري 

وو�دي د�د�س ودرعة وتافياللت وجبل باين و�إغيل نوغو قرب تالوين و�أُمالني بتاهال. و�نتقلو� مع 

مرور �لزمن �إىل �ملدن �لكبرية؛ مثل مر�ك�س و�أكادير وفا�س و�ل�صويرة ومكنا�س وطنجة وتطو�ن.

د- اخلياطة 

     وهي �أي�صا من �ملهن �لتي �حرتفها �ليهود يف �ملغرب وبرعو� فيها، وقد �رتبط ن�صاطها بتجارة 

�لفتاوى  “كانت مزدهرة جد�، كما تدل على ذلك كرثة  �أنها  �لزعفر�ين  �لتي يذكر حاييم  �لن�صيج 

�لو�ردة يف �صاأنها )...( حيث وقفنا على �صفقات هّمت �أنو�عا من �لأثو�ب �مل�صتوردة �لتي �صجلت 

4 - Michel Abitbol: “communautés juives des mafés sahariennes du Maghreb”, publication du centre de 
recherche sur les juifs d’Afrique du Nord, institut ben-Zri et l’organisation mondiale des juifs d’Afrique du Nord, 
jems§§alem, 1982, pp.230-231
5 - Henriette Camps-Fabrer: “le rôle des bijoutiers juifs dans l’Orfée verrerie nord-africaine”, dans communautés 
juives des manges saharienne du Maghreb”, p.285
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يف عقود �لتوثيق �أو يف �صجالت �ملحا�صبة، مثل �لثوب �ملو�صى �ملعروف ب“�إم�صكيتيو” و“�مللف” 

و“�ل�صتان” وكلها كانت م�صتوردة من جبل طارق، و“برناطا” وهي عبارة عن قما�س �صويف غليظ 

“كاليماكو”  ي�صمى  �ل�صوف  �لكامرب�ي” وهو ثوب من  “كتان  �أزرق-�أ�صود، وقطع من  ذي لون 

وكتان هولند�”6. وين�صاف �إىل ذلك �أثو�ب �حلرير �ملتنوعة و�مل�صتوردة من �لهند و�ل�صني.

     كان �ليهودي خياطا يف �ملالح ويف �لبو�دي ويف �ملدن، لالألب�صة و�لأفر�صة و�خليام و�رشوج 

و�صالطني  ملوك  بالطات  �إىل  بها  �رتقى  �لتي  مهنته  يف  متميز�  كان  �أي�صا  ولكنه  و�لدو�ب،  �خليل 

�لكبرية هذه  �ليهودية  �لعائالت  �أ�صماء بع�س  للق�رش. وقد تو�رثت  فاأ�صبح �خلياط �خلا�س  �ملغرب، 

�ملهمة وقامت بها على �أح�صن وجه، ويبدو ذلك جليا مع �لأ�رشة �لعلوية �لتي حتكم �ملغرب، و�لتي 

�عتمدت على مهارة �خلياط �ليهودي يف كل �أمور �حلياكة د�خل �لبالط، منذ تاريخها �لأول �صو�ء 

يف �لعا�صمة فا�س �أو مر�ك�س �أو �لرباط حديثا.

     ونورد، هنا، مثال حيا لأ�رشة يهودية مغربية ظلت يف خدمة �ل�صلطان �أبا عن جد تخيط له 

كامل حاجياته �صو�ء يف �للبا�س �أو �لأثاث، ويف �صور ر�قية وجميلة، وهي عائلة �صا�صون بوطبول. 

“فانطالقا من عام 1877، �صي�صبح �أبر�هام �صا�صون خياطا لل�صلطان �حل�صن �لأول، م�صتمر� يف مهنته 
خالل حكم مولي عبد �لعزيز، مولي حفيظ ومولي يو�صف، ثم �صيدي حممد بن يو�صف �لذي 

�صيحمل لقب حممد �خلام�س بعد �ل�صتقالل، و�صيخلفه �صهره حاييم بوطبول يف ماأموريته. ليو��صل 

�آل بوطبول عمله يف بالطي �مللكني حممد �خلام�س و�حل�صن �لثاين. ومتيزت عالقات عائلتي �صا�صون 

�لعلوية، وذلك  �ليهوديتني بالقرب و�لألفة مع بالطات �صتة �صالطني وملوك من �لأ�رشة  وبوطبول 

�حلياة  �صياقات  وكذلك  �ملغرب،  تاريخ  �صياق  يف  هذه  م�صارهم  ق�صة  وتندرج  �صنة،   120 طو�ل 

�لجتماعية و�لثقافية للطائفة �ليهودية �ملغربية”7. وي�صكل هوؤلء �صل�صلة مهمة هم خياطو �ل�صلطان 

�إليها  ينتمون  �لتي  للطائفة  �أمور  يي�رش كثري� من  �لذين كانو� يحظون بعطف مولوي خا�س، وكان 

ويحميها يف �لظروف �حلرجة للبالد. كما هو �ل�صاأن مع  طائفة مهنية يهودية �أخرى ل يقل دورها 

�أهمية يف �لن�صج �لقت�صادي �ملغربي وهي طائفة جتار �ل�صلطان.

2 - جتار ال�صلطان

     ��صتطاعت بع�س �لعائالت �ليهودية �ملغربية ن�صج عالقات نفعية وطيدة مع �ل�صلطة �حلاكمة 

يف �ملغرب، و�أبانت عن فائدتها وقدرتها خلدمة �لبالط �أو �ملخزن. فتم �عتمادها يف مهن ومنا�صب 

بالطات  قدمو� خدماتهم يف  �أفر�د  “وهم  �لبالط،  بيهود  �لعائالت  هذه  وتعرف  و�صامية،  متنوعة 

�أو �لدبلوما�صية  �ل�صيا�صة �لد�خلية  �حلكام ب�صفتهم و�صطاء بني �ل�صلطان و�لرعية، و�أي�صا يف �صوؤون 

ووكالء  ومدر�ء  وترجمان  و�صطاء  باعتماد  �ملغرب  يف  م�صتمر�  ز�ل  ما  تقليد  وهذ�  �خلارجية”8. 

واملغرب”، �س.390 الأندل�ش  6 - حاييم �لزعفر�ين: “يهود 
مغربية”، ترجمة �صعيد عاهد، من�صور�ت مر�صم، �لرباط، �صنة 2009،�صفحة  يهودية  عائلة  م�صار  ال�صلطان.  �ألبري �صا�صون: “خياطو   - 7

�لغالف وللفائدة ُ�نظر تفا�صيل �لكتاب �لو�رد يف 183 �صفحة، مدعمة بكثري من �ل�صور �ملعربة.

َفِرد”، ترجمة خالد بن �ل�صغري، د�ر �أبي رقر�ق للطباعة و�لن�رش، �لرباط، ط1، �صنة  ّ ال�صِ املغرب وعامل  ل�صلطان.  8 - د�نييل �رشوتر: “يهودُيّ 
2011، �س.27
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 )Sumbal( �ُصمبل  نذكر:  �لعائالت  �أعرق  ومن  �ملغربية.  �ليهودية  �لطائفة  من  للملك  وم�صت�صارين 

جتميع  مثل  من  �لد�خلية  بالتجارة  يهتمون  كانو�  وقد   ،)Corcos( وكوركو�ْس9   )Pallache( وّبال�ْس 

يف  وتوزيعها  و�جلملة،  بالتق�صيط  وغريها،  و�لغذ�ئية  �ل�صناعية  �ملتنوعة  �ملنتوجات  وتوفري  �ل�صلع 

�لدولية  وبالعالقات  �خلارجية  �لتجارة  باأعباء  يقومون  كما  و�لبعيدة.  �لقريبة  و�لقرى  �ملدن  �أ�صو�ق 

�أ�صا�صيا يف  بت هذه �لفئة يف �لن�صف �لثاين من �لقرن �لثامن ع�رش “دور�  ل�صالطني �ملغرب. وقد لعرِ

�جلهود �لتي بذلها �ملخزن لتدعيم �صلطاته بالعتماد على �لتجارة، وخا�صة عرب مر�صى �ل�صويرة �لتي 

��صتقر فيها �آل َمقنني”10.

�لإ�صالمية  �ليهودية  �لعالقات  عمق  يف  تكمن  �لتي  �ملهمة  و�أدو�رهم  مكانتهم  ولتو�صيح 

من  �لبالط  “يهود  باأن  توؤكد  �رشوتر،  لد�نييل  �صهادة  نورد  جمتمعهم  يف  جتذرهم  و�إبر�ز  باملغرب، 

موقعهم كوكالء �صلطانيني يتمتعون بقوة �لنفوذ، قد كانو� مبثابة و�صطاء بني �لطائفة �ليهودية ت�صفي 

�أن  �ليهودي  �ل�صلطان  ي�صتطيع وكيل  �ملقابل  �ملجتمع ككل. ويف  �ليهود يف  على و�صعية  �ل�رشعية 

ميكن �أفر�د �لطائفة �ليهودية من �حل�صول كجماعة على �ُصلفات مالية من بيت مال �ملخزن11؛ �إل �أن 

هذه �لو�صعية كانت ت�صطرب قليال �أو كثري� ح�صب تغري �لأحو�ل �ل�صيا�صية و�لقت�صادية للبلد وتغري 

�ل�صالطني.

II - التعاي�ش الثقايف

�إن جمال �لتعاي�س �حلقيقي بني مكونات �ملجتمع �لو�حد هو �حلياة �ليومية �لقائمة على قيم 

ثقافية م�صرتكة، ويحر�صها كل طرف بغرية �صديدة. فالتاريخ جمع �ليهود و�لأمازيغ و�مل�صلمني يف 

كنف ثقافة ذ�ت �صبغة مغربية عريقة، حافظ عليها جل �ليهود �لذين غادرو� �ملغرب، ويعربون عنها 

يف منا�صبات متعددة.

1 - اللغات

 و�أهم عنا�رش �لثقافة �للغة؛ فقد ��صرتك �ملغاربة يف لهجات متعددة على �مل�صتوى �لعامي، 

ومنها �للهجات �لأمازيغية �ملتنوعة )متازيغت، ت�صلحيت وَتريفيت(، و�للهجة �لعربية �لعامية ذ�ت 

Ju-( يهودية-�أمازيغية لهجة  بني  ما  تنوعت  �لتي  �ليهود  ولهجات  �ملختلفة،  و�لتعابري   �للكنات 

 ،)Judéo-espagnole( �إ�صبانية  )Judéo-arabe( ولهجة يهودية  déo-berbère( ولهجة يهودية-عربية 
�للغة  نوع  يف  ويوؤثر  �لبالد.  غرب  �أو  �رشق  �أو  جنوب  �أو  �صمال  �ل�صكن  منطقة  ح�صب  وذلك 

�لأ�صول �لإثنية ح�صب �لنتماء �إىل طائفة �لبلديني )تو�صابيم                    ( �أو �إىل طائفة �ملهجرين 

)ميكور��صيم                      (.

9 - للفائدة ر�جع كتاب:
Nicole S.Sarfaty: “Les courtisans juifs des sultans marocains: Hommes politiques et hauts dignitaires, XIII, 
XVIII, siècles”, Paris, Editions Bouchéne, 1999.

ال�ّصفرد” �س.33 اليهود  املغرب وعامل  ال�صلطان.  10 - د�نييل �رشوتر: “يهودّي 
11 - نف�س �ملرجع، �س.56-57
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اأ - اللغة اليهودية-العربية

ويق�صد بها عموما لغة �ليهود يف �لبلد�ن �لإ�صالمية12، وت�صمل �ملكتوب و�ملنطوق. ويعود 

غناها على م�صتوى �لأدب و�لفكر �إىل �للغات �لعربية و�لآر�مية و�لعربية. فهي و�صيلة تعبري �لو�عظ 

و�خلطيب و�ملف�رش للن�صو�س �لدينية وللحرب. وت�صتعمل �حلرف �لعربي لإنتاج �لتعابري �أو �جلمل �أو 

�لُبنى �لعربية. فهي يف م�صمونها كالم عربي ويكتب بخط عربي. ولعل �لفرتة �لأندل�صية ت�صهد على 

�لقيمة �لكبرية لهذ� �لرت�ث، وعلى �لن�صاط �لو��صع يف ��صتعماله بني �ليهود، ويعتربونها  فرتة ذهبية 

)ْتُقو�فت هازَهاف                             (. كما ي�صهد على ذلك ما �أُثر يف ر�صالة ليهود� �بن قري�س 

)متاأدب يهودي من �لقرن �لتا�صع �إىل �لعا�رش ميالدي( يوؤ�خذ فيها يهود فا�س على �إهمالهم لالآر�مية 

�ملفيدة يف �لعلوم �لعربية ومت�صكهم باللهجة �لعربية-�ليهودية13.

وتعرب هذه �للهجة عن �هتمامات �لإن�صان �ليهودي �ملختلفة �صو�ء �لعاطفية �أو �لجتماعية �أو 

�لثقافية �أو �ل�صعائرية. فعلى م�صتوى �لدين وت�رشيعه جند كاتبا يهوديا عاملا بخبايا �ليهودية �ملغربية يف 

حميطها �ملغربي، هو �أندري �صور�كي يقول ما معناه �إن “�لظاهرة �لر�ئعة يف تعريب �ليهود ��صتعماُلهم 

�ملتميز للغة �لعربية يف �أمور �لدين: فالتور�ة تقر�أ يف ترجماتها �لعربية )مثال ترجمة �صعديا غاوؤون( 

يف �لبَيّعرِ و�لفقهاء �ملنظرون و�للغويون و�ل�صعر�ء ل يرتددون يف ��صتعمال �للغة �لعربية لتعليم حقائق 

�لدين �ليهودي. ويف �لت�رشيع �لقانوين نقا�صات �حلاخامات و�لربيني تز�وج ما بني �لعربية و�لعربية 

ّي ن�صيم”14. مثل رو�يات ر�برِ

لقد تكلم �ليهود لهجات خا�صة بهم عندما ل يرغبون يف �إ�رش�ك طرف ثالث يف �لكالم، 

تعرف ب“ل�صون” و“ل�صونية” و“تال�صونت” )من �لعربية ل�صون              �أي ل�صان ولغة(. ويكتبون 

“َن�ْس-ْقَلْم”  �لعربية بخطوط عديدة متنوعة ما بني �خلط �لعربي �ملربع و�خلط �لأندل�صي  �مل�صامني 

و“�لتعليق” �أو “�ملَْكْرَكْب” وهي خطوط يدوية متد�ولة بني يهود �ملغرب15.

ب - اللغة اليهودية- الإ�صبانية

��صتمر �ليهود �ملطرودون من �صبه �جلزيرة �لإبريية و�لذين ��صتقرو� باملغرب يتحدثون لغتهم 

�لأ�صلية؛ �للغة �لق�صتالية، مدة طويلة، وكانت ت�صكل يف �لبد�ية حاجز� كبري� لندماجهم يف �لن�صيج 

تبنو�  �ل�صنني  مرور  مع  لكن  �لبلديني(،  �أي  )�لتو�صابيم  خا�صة  و�ليهودي  عامة  �ملغربي  �ملجتمعي 

�للهجة �لعربية �ليهودية �ملحلية، وتقل�س ��صتعمالهم للغة �لأم. وجندها عند �لعائالت �لق�صتالية �صمال 

يف  مر�ك�س  يف  �أو  وطنجة،  و�أ�صيال  �لكبري  و�لق�رش  و�لعر�ئ�س  و�ل�صاون  تطو�ن  مدن  مثل  �ملغرب 

12 - D.Cohen: “Parlers judéo-arabes”, dans encyclopédie de l’Islam, Leyde-Paris, 1913-1942, pp.312-315
 L/barges et D/Goldberg, فا�س”، ن�رشها:  �إىل يهود  يهود� بن قري�س  “ر�صالة  بعنو�ن:  �لعربية  باليهودية  - وهي ر�صالة مكتوبة   13
Paris، 1857 و�أعادها يف مقال: G.Vajda: “La chronologie de Juda Ibn Quraysh” يف جملة Sépharad، مج XIV، �صنة1954، 

�س.385-387

14 - A.Chouraqui: “La saga des juifs d’Afrique du Nord”, p.92
15 - Vassel Eusèbe: “Littérature populaire des Israelites tunisiens” dans le revue Tunisienne, N° de septembre, 
octobre, 1904, pp/280-281
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�أو�صاط �مليكور��صيم )�ملطرودين(. و�أهم عنا�رش هذه �للغة هو “�لالدينو”  )Le laddino( �لذي تدر�س 

به �لتور�ة  و�مل�صنا و�أكاد�  

عيد �لف�صح و�لأدعية و�لأنا�صيد �لدينية. وقد حافظ كبار �لأحبار �ليهود على �لرت�ث �ملكتوب 

هاتقانوت                           �صيفر  �ل�صهري:  �لعربي  كتابه  يف  �أنقاوة  �لر�بي  مثل  كبرية؛  بغرية  بالالدينو 

                                )�أي كتاب �لفتاوى(.

ج- اللغة اليهودية- الأمازيغية

�إنها لهجة �لطو�ئف �ليهودية يف �صو�س وجبال �لأطل�س، وهي تعرب عن �آد�ب �صفوية مهمة، 

وت�صم ق�ص�صا وخر�فات و�أمثال ون�صو�صا �صعرية، وهي �أي�صا لغة �لطقو�س و�ل�صعائر �لدينية “بحيث 

�لطو�ئف  عند  يتم  كان  كما  بالأمازيغية.  يتم  وتف�صريها  �ملقد�صة  للن�صو�س  �لتقليدي  �لتعليم  كان 

�ليهودية �لأخرى بلهجاتها �ملحلية �ليهودية �لعربية �أو �ليهودية �لإ�صبانية”16. و�أهم �أثر لهذه �لآد�ب 

حاييم  قدمه  �لف�صح،  عيد   )Aggadah( �أجد�  عن  �أمازيغيا  ن�صا  جند  �لعتيقة   �لأمازيغية  �ليهودية- 

.P.Galand-Panet  17 لزعفر�ين ودر�صه مع �لباحثة�

2 - العادات والتقاليد

�إن هذ� �ملجال غني بالتالقي و�لت�صاكن للمغاربة جميعا يهود� وم�صلمني، فقد ح�صل �لتاأثري 

و�لتاأثر منذ �لزمن �لأول، لي�صكل هوية مغربية متنوعة. 

اأ - احتفاليات الفرح واحلزن

�ليهود و�مل�صلمني يف �لحتفالت، وي�صرتكون يف كثري  لأهل �ملغرب طقو�س مت�صابهة بني 

من �لعاد�ت؛ فمثال يف �لزو�ج �لذي يباركه �ل�رشع ويفر�صه، جند �رشورة توثيق هذه �لعالقة �ل�رشعية 

بو��صطة رجال �لدين فقهاء �أو حاخامات، يف عقد مكتوب عند �مل�صلمني، وعند �ليهود، يف وثيقة 

ُتوبا )              (، وُت�صادق عليها �ل�صلطات �لق�صائية �ملحلية �ملو�زية. ويفرت�س �لعقد�ن  ت�صمى كرِ

ورمبا  �لعائلتني،  بني  عليه  ومتفقا  مقّدر�  مهر�  ويت�صمنان  �لعملية،  بهذه  و�إخبار�  وح�صور�  �صهود� 

�لتزوج عليها، مع  �أو  �أخرى،  �أو قرية  �ملدينة  �إىل  �لزوجة  �إليه �رشوط خا�صة مثل عدم نقل  تن�صاف 

حتديد موؤخر �ل�صد�ق.

تتوىل  خطبة  من  و�مل�صلمني؛  �ليهود  لدى  مت�صابهة  مبر�حل  �لزو�ج  عملية  متر  �لعقد  وقبل 

�لن�صاء �أمرها يف �لبد�ية، ثم تكّلل بلقاء �لرجال بعد �لقبول و�حل�صم يف �لأمر. ويت�صمن �حلفل هد�يا 

نقدية من ذهب �أو ف�صة �أو �أثو�ب ومالب�س وحلوى و�صكر ودقيق وزيت و�صمن وخ�رش وفو�كه، 

وخا�صة �حلناء و�لتمر و�للوز و�لبي�س، ذ�ت �لقيمة �لرمزية. وتكون وجبات �لطعام مت�صابهة مع بع�س 

16 - Haïm Zafrani: “La lecture traditionnelle de l’hébreu chez les juifs arabophones de Tiznit (Maroc)”, article 
dans G.L.E.C.S, Tx, 1963-1966, pp29- 33
17 - H. Zafrani et P. Galand-Pernet: “Une version berbère de le Haggadah de Pesah/ texte de Tinrhir du Todhra 
(Maroc)”, Paris, 1970, supplément au tome XII des comptes rendus du G.L.E.C.S
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�لفروقات �لقليلة بح�صب �لأ�صل، فنجد يف �ملناطق �لأمازيغية �أو �لعربية، �أو ذ�ت �لتاأثري �لأندل�صي 

�لإ�صباين، �أطباقا حتمل �لآثار �حل�صارية و�لثقافية �لقدمية.

ويحيي هذه �لأفر�ح �أجو�ق خمتلفة ومتكونة من �ليهود و�مل�صلمني معا، وقد ��صتهرت كثري 

من �لفرق و�لأ�صماء �لفنية �صو�ء يف �لغناء �أو �لرق�س من �جلهتني يف تالقح وتعاي�س فريد. و�إىل �ليوم 

�ملغرب وحبهم  ببلدهم  و�أغنياتها  �أ�صعارها  �ملغاربة حتتفي يف  �ليهود  �لفنانني  �أ�صماء خالدة من  جند 

�لعميق له، وت�صبتهم مبغربيتهم و�أ�صولهم �لثقافية و�للغوية �ملغربية يف منابر دولية كثرية، �صو�ء د�خل 

�إ�رش�ئيل �أو خارجها. ونذكر منها: �صامي �ملغربي، �لإخو�ن بوطبول، ورميوند �لبي�صاوية، وغريهم 

كثري من �ل�صباب �ليهودي �حلري�س على جذوره �ملغربية يف �إ�رش�ئيل.

  جند �أي�صا �آثار �لثقافة �ملغربية �ملحلية يف �حتفالت عيد �لف�صح             ، �إذ بعده ب�صبعة �أيام 

و�لرو�يات  �لأمازيغية  �لتقاليد  “ميمونة”. وح�صب  بهم، وهي حفل  مبنا�صبة خا�صة  �ليهود  يحتفل 

و�خل�رشة  �خل�صوبة  جلب  على  وقادرة  جد�،  فائقة  و�صطوة  �صلطة  ذ�ت  ّية  جنرِ فميمونة  �لقدمية، 

د باخلري �لوفري و�لنتاج �لغزير يف مو��صم �حل�صاد و�لقطاف، متى ُ�حرتمت كل �لطقو�س  و�جلمال، وَتعرِ

�لو�جبة يف حقها.

خا�صة،  �ملوت  طقو�س  من  كثري  يف  �أي�صا،  وم�صلمني  يهود�  �ملغاربة  ي�صرتك  �لأحز�ن  ويف 

�هلل  �أعطى..  �هلل   ( بقوله:  عزيز  �أو  قريب  وفقد�ن  �ملوت  فاجعة  عند حدوث  ربه  يذكر  فاليهودي 

�أخذ/                                                           �أي �إيلوهيم نتان... �إيلوهيم لقاح(، ويو�زي ذلك 

ن من موت �ل�صخ�س يتم �إغالق عينيه ومتديده  قول �مل�صلمني: “هلل ما �أعطى وهلل ما �أخذ”. فبعد �لتيُقّ

على ظهره بالكامل، ثم مبا�رشة تغ�صيله وفق �لعادة و�ل�رشع. وبعد تهييئه للدفن يقوم �حل�صور بتالوة 

�لأدعية و�ل�صلو�ت وطلب �ملغفرة له، و�أن ُتتقبل �أعماله �ل�صاحلة، وتغفر ذنوبه وزلته، و�أن يرحم 

ّ �أهله. ثم يحمل نع�صه للمقربة �ليهودية ويو�رى �لرثى برمي �حلا�رشين حفنة �أو حفنتني من  وُي�صربرِ

�ملو��صاة  بتقدمي  �مل�صلمون  فيها  ي�صاركهم  �لتي  �لعز�ء  تبد�أ مر��صيم  �لعودة  �لرت�ب د�خل قربه. وعند 

و�مل�صاعدة.

و�لطالق �أي�صا �أمر حزين مي�س �لأ�رشة ويك�رشها، وقد يقع ويف كثري من �ملر�ت لأ�صباب تافهة، 

مثل حرق �لطعام �أو غريه، �صو�ء عند �ليهود �أو �مل�صلمني �ملغاربة. فبالرغم من نهي �ل�رشع عن هذ� 

�لفعل �إل �أنه يجوزه وفق �رشوط حمددة، و�لعادة و�لعرف �مل�صرتكني بني �أطياف �أهل �ملغرب يجعل 

هذ� �لفعل د�رجا ومكرر�. وي�صاحب �لطالق جمموعة من �ملعتقد�ت و�خلر�فات حول �ملر�أة �ملطلقة، 

وكيف �أنها ت�صبح وجها م�صوؤوما غالبا ما ينفر �ملجتمع من �لزو�ج بها ثانية، �أو حتى �إدخالها بيتا �آخر 

ولو ز�ئرة. ونف�س �لأمر ي�رشي على �ملر�أة �لأرملة فال ينظر �إليهما بتفاوؤل و�حرت�م.

ب- املعتقدات واخلرافات

�إنه عامل �لتعاي�س و�لت�صارك بامتياز بني �ملغاربة عموما من خالل منا�صبات خمتلفة بحيث يظهر 

ت�صبت “�لإ�رش�ئيليني -زيادة على �ل�صعائر �لدينية �لتقليدية- مبعتقد�ت ل عالقة لها بالأ�ص�س �لدينية 

�أهمية ما  �لفلكلور  �لتي ت�صفي على  �لكثرية  �لبحتة مما جعل حياتهم تزخر بالحتفالت و�لعو�ئد 
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ور�ءها �أهمية”18. فهو جمال �لرو�بط �لتي جتمع بني �ل�صحر و�لدين و�لفن و�لطب وغريها من �صلوكات 

ف. وهذه  �لإن�صان �ملنبثقة من معتقد�ت وخر�فات �كت�صبها عرب �لقرون ومل ميحها كلية �لدين �ل�رشّ

�لأمور تكتنف �ملرء طيلة حياته ورمبا �أي�صا بعد موته. وتتوزع ما بني �ل�صحر و�ل�صعوذة و�لعني �ل�رشيرة 

)                     (، و�لو�صفات �لعالجية �ملتنوعة، و�لتمائم و�لأدعية وغريها. فحالة �لعقم جتّي�س �لأ�رشة 

و�ملعارف و�لأ�صدقاء لإيجاد حل لهذه �ملع�صلة؛ لأن �لدين يو�صي باأن يكون لكل �إ�رش�ئيلي �أولد� 

ي�صمنون تخليد �جلن�س �ليهودي، فتكون �ملر�أة خمترب� لكل و�صفات �لعرف وتعويذ�ته. وعند �حلمل 

ت�صبح �حلامل كنز� ثمينا يجب حر��صته ب�صدة من �لعني �أو �لوحم �ل�صيء. وملعرفة جن�س �ملولود تقوم 

مبمار�صات غريبة، �أهمها رمي بع�س �ل�صب يف جممر يت�صكل على �إثره جن�س �ملولود. �أو �أنها ت�صع 

بع�س �حلليب على ورق �أبي�س ترميه يف �لنار، فاإذ� �حمر �لورق كان �ملولود ذكر�، و�إذ� بقي �أبي�صا 

كان �ملولود �أنثى. كما يخ�صى عليها من �لإجها�س كثري�، فتتكرر تالوة �لأدعية و�ل�صلو�ت يف بيتها.

�إىل  �لت�رشع  مثل  و�لتقاليد من  �لعاد�ت  لكثري من  منا�صبا جد�  �ملجال  �لولدة يكون   وعند 

�هلل و�لتو�صل �إىل �لأولياء و�ل�صاحلني، و�إيقاد �رُشُج �أو �صموع يف �لبيعة حتى تتدخل بركتهم وحتفظ 

�لو�لدة و�ملولود معا، ويحتفظ بجزء من خال�س �لولدة، تعلقه �لن�صاء فوق “�رشير �لأم حلمايتها من 

�لأفكار �ل�صيئة و�لو�صاو�س �ل�صيطانية. ومتى يب�س هذ� �لغ�صاء؛ فاإنه ُيجعل يف و�صادة �ملولود ليبعد عنه 

�ل�رشور و�لأمر��س وليحافظ عليه �صحيحا �صاملا كما ولدته �أمه”19.

وت�صتمر مقاومة �لعني �ل�صيئة و�ل�صارة و�لأرو�ح �ل�رشيرة )خا�صة ليليت(، مبمار�صات كثرية 

ماأخوذة من �ملحيط �لثقايف و�ملجتمعي �ملغربي �ملتنوع �لعربي و�لأمازيغي؛ مثل �خلمي�صة �أو �ليد �أو 

�ل�رشة )فيه �صب وحرمل(، �أو تعليق ر�أ�س ديك مبدخل �حلجرة قربانا �إىل �ل�صياطني حفظا للمولود. 

III - التعاي�ش الديني

�إن تاأثري �ليهود و�رشيعتهم يف �لو�صط �ملغربي؛ قدمي جد� قدم دخولهم �لأول �إىل �ملغرب، فقد 

ر�أينا يف بد�ية مو�صوعنا مدى تاأثريهم يف �لأمازيغ �لوثنيني، و�أي�صا تاأثرهم بهم مع �ل�صنني، وهذ� �أمر 

در�صه كثري من �ملهتمني بوجود �ليهود باملغرب، ما بني موؤيد لنظرية تهويد �لقبائل �لأمازيغية، ونظرية 

غ �ليهود. و�خلال�صة �لأكيدة �أن �ليهود مل يكونو� مب�رشين بدينهم عند ��صتقر�رهم باملغرب لغياب  متُزّ

فكرة �لتب�صري يف �ليهودية، ولكنهم تبادلو� �لتاأثري و�لتاأثر �لطبيعي �لذي يفر�صه �لت�صاكن و�لتجاور 

يف �لف�صاء �جلغر�يف �لو�حد.

وقد تغري �لو�صع عندما فتح �مل�صلمون �ملغرب، و�أ�صبح �لإ�صالم �لدين �لر�صمي للمغاربة؛ �إذ 

دخل �ليهود يف قانون �ل�رشيعة �لإ�صالمية، وهو “�لذمة” بحكم �أو�مر �لقر�آن �لكرمي، فهم �أهل كتاب 

ومنحهم  عقيدتهم،  �حرت�م  حقوقهم  و�أهم  �لإ�صالمية،  �لدولة  �جتاه  و�جبات  وعليهم  حقوق  لهم 

18 - �إيل مالكا: “العوائد العتيقة اليهودية باملغرب من املهد اإىل اللحد”، �لطبعة 2، مطبعة �لنجاح �جلديدة، �لد�ر �لبي�صاء، �صنة 2003، �س.3
19 - نف�س �ملرجع، �س.10-9 ُ�نظر �أي�صا �ل�صفحات 11-12
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حرية ممار�صة دينهم، وحرية تو�رثهم ومعامالتهم وفق �رشيعتهم، وحماية �صالمة �أرو�حهم و�أمو�لهم 

للبلد،  و�لقت�صادي  و�ملجتمعي  �لروحي  بالأمن  �لإخالل  و�متناعهم  ذلك،  عن  �جلزية  دفع  مقابل 

وعدم م�صاعدة �لأعد�ء وخيانة �لوطن.

1 -  حرية العبادة

ية دينية كبرية يف ممار�صة كافة �صعائرهم �لدينية باملغرب، ويحرتم �مل�صلمون  ّ يتمتع �ليهود بحررِ

هذه �حلرية يف معظم �لأوقات، با�صتثناء بع�س �حلو�دث �ملت�صددة يف �لتاريخ. وكان �ليهود يقيمون 

و�لبتهالت  و�لأدعية  �لتور�ة  وتالوة  و�ل�صالة  �لعبادة  مقر  هي  �لبيعة  لأن  �صكنو�،  حيثما  ّيَعُهم  برِ

�أي�صا ملتقى �أع�صاء �لطائفة يف �أعيادهم �ملفرو�صة، ويف  ولقاء يوم �ل�صبت �ملقد�س وطقو�صه، وهي 

�حتفالتهم )�لزو�ج، �خلتان، بلوغ �ل�صبي..(، وتتد�ر�س فيها كل �أمورهم �لدينية و�لدنيوية.

كما �أن “�حليدر”)          ( �أو �مل�صيد20  يعترب مكانا مهما للتعليم �لأويل �لتقليدي لالأولد 

ي�رشف عليه حاخام يعينه جمل�س �لطائفة ويقوم بجميع حاجياته. و��صتهر �ملغرب - يف �إطار �لتعاي�س 

 ،)Yechiva مفردها   Yechivot( و”�لي�صيفوت”  �لعتيقة،  �لدينية  مد�ر�صه  بكرثة  �ل�صلمي-  �لديني 

وهي حلقات �لدر�س �لديني �لعميق يف �لتور�ة و�لتلمود و�لرت�جيم، �لتي يلجها بع�س �صباب �ليهود 

�لر�غبني يف درجات معينة من �حلاخامية. 

وقد حر�س ملوك �ملغرب على حماية ُدور �لعبادة �خلا�صة باليهود، و�آخر مثال على ذلك 

م�صاهمة ملك �لبالد حممد �ل�صاد�س يف ترميم و�إ�صالح َبْيعة �بن دنان يف فا�س، و�إقامة ي�صيفا جديدة 

يف رحاب �أكرب بَيّع �ليهود بالد�ر �لبي�صاء. 

2 - الق�صاء الديني

وتقوم به حمكمة ت�صمى “بيت دين” )                  ( مهمتها �لق�صاء بني �ليهود وفق �أو�مر 

و�رشيعة �لتور�ة و�لتلمود، ويرت�أ�صها قا�س يهودي، وتاأخذ ب�رش�ئع �ملوروث �لديني �لهائل منذ ع�رش 

�إتباعه �رشعا(. كما ل  �لو�جب  �لنهج  “بالهالخا” )�أي  �ملعروف  يو�صف كارو21  �إىل ع�رش  �لّتنائيم 

تهمل هذه �ملحاكم يف �أحكامها �رشيعة �لعرف و�لعادة �ملحليني ح�صب و�صية �مل�صنا و�لتلمود �لقائلة: 

ْفَق عرف �لبلد و�لعادة فوق �ل�رشع وتلغيه”22، خا�صة يف مو�صوع “�حلالل  “يجب �أن يكون �لكل ورِ
و�حلر�م” يف �لأطعمة و�لأ�رشبة.

وقد حر�س �صالطني �ملغرب على حرية و��صتقاللية �لق�صاء عند �ليهود، مثلما ين�س على ذلك 

�أمر  �أن يق�صي يف  �أعزه �هلل، فاإنه ل ميكن  �أعزه �هلل، و�لقا�صي  “باأمر من �صيدنا �مللك  هذ� �ملر�صوم: 

�ليهود �إل ق�صاة  بني �إ�رش�ئيل )مر�صوم 1603(”23. وما ز�ل �إىل �ليوم ف�صاء للمحكمة �لعربية د�خل 

�أروقة �ملحاكم �ملغربية، خا�صة يف مدينة �لد�ر �لبي�صاء، حيث توجد رئا�صة �لطائفة �ليهودية. 

20 - يقابله �لكّتاب للتعلم �لأويل للقر�آن و�للغة �لعربية عند �مل�صلمني.
21 - �لقرن �ل�صاد�س ع�رش، وهو �صاحب خمت�رش “�صوكان عاروخ”

واملغرب”، ج2، �س514 الأندل�ش  22 - حاييم �لزعفر�ين: “يهود 
23 - حاييم �لزعفر�ين، نف�س �ملرجع، �س.355
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3 - زيارة املقابر والأ�رضحة

و��صتبدلتها  �لوثنية  حاربت  و�لإ�صالم-  �ليهودية  -ومنها  �ملوّحدة  �لديانات  جاءت  عندما 

�لرب  مع  �لعالقة  تنظم  و�أو�مر  عباد�ت  على  وتن�س  �هلل،  هو  و�حد�  ومعبود�  خالقا  حتدد  ب�رش�ئع 

�لت�صور�ت  لالإن�صان مبثل هذه  �لعميق  �أفر�د �ملجتمع. لكنها مل تنجح يف حمو هذ� �حل�س  بقية  ومع 

�لتعبدية �لذهنية، �لتي �صكلت ركاما من �ملعتقد�ت و�لعاد�ت، وتركزت يف طق�س �ل�رش�ئح �ملخ�ص�س 

و��صطة  باأنها  يعتقدون  وقدر�ت خارقة  قد�صية  �ل�صعبية  �لثقافة  عليهم  و�صكبت  معينني،  لأ�صخا�س 

بينهم وبني �خلالق، وبها تتم �ل�صاحلات من �صعادة وحب وثر�ء وخري... �إلخ.

اأ - الأولياء وال�صاحلون

�إن �صيوع هذه �لظاهرة يف �لو�صط �ملغربي و��صتمر�رها بني �ليهود و�مل�صلمني على �ل�صو�ء ليدل 

دللة قطعية على ت�صارك وتقا�صم لنف�س �لتاأثري�ت �حل�صارية �لوثنية و�لإفريقية و�لأمازيغية و�مل�رشقية 

�لتي عرفها �ملغرب، وهي يف �أعماق خميلة وفوؤ�د كل �ملغاربة يهود� وم�صلمني. وهذه �لظاهرة حريت 

كل �لد�ر�صني من �أنرتوبولوجيني وعلماء �جتماع وعلماء �لدين غريهم، و�لذين �نتهو� �إىل �لقول �إن 

�لأمر يتعلق مبوروث ثقايف �جتماعي وتاريخي وفولكلوري و�قت�صادي عام، يخ�س عموم �لديانات 

يف  و�ملز�ر�ت  �لأ�رشحة  لهاته  و��صعا  �نت�صار�  �ملغرب  جغر�فية  وتعرف  وثنية.24  �أو  موحدة  �صو�ء 

�صمالها وجنوبها و�رشقها وغربهان فنكاد جند قبة �رشيح لويل من �لأولياء يف كل قرية ومدينة ونف�س 

�لأمر بالن�صبة لقبور �صديقي �ليهود.

ومن مظاهر �لتقاء �مل�صلمني و�ليهود يف هذه �ملعتقد�ت و�لطقو�س، وجود مز�ر�ت م�صرتكة 

�لتعبد  بنف�س  ويقومون  و�ل�صاحلني.  �لأولياء  نف�س  من  و�حلماية  �ل�صفاعة  معا  “يرجون  بينهما، 

�ل�صلو�ت. ويعود  �لدعو�ت ونف�س  بنف�س  �ل�صدقات، ويتو�صلون  �لرموز، ويقدمون نف�س  وبنف�س 

كل و�حد منهم �إىل بيته بعد �أن ز�ر نف�س لويل، غنيا يف خياله بكل �خلري�ت �لتي كان يرتقبها من 

توفق زيارته هاته، مزود� على كل حال مبزيد من �لإميان و�لآمال”25. ونذكر منها: �صيدي بلعبا�س 

�ن  مبر�ك�س )1205-1130(، �صيدي قا�صي حاجة بقرية �لعونات نو�حي دكالة، وي�صميه �ليهود “حَزّ

�أ�صله �إىل �لقد�س، �صيدي يحيى بن يون�س دفني وجدة، �صيدي حممد بن  هارون كوهن” ويرفعون 

مثل:  �ليهود  يحجها  م�صلمني  ومز�ر�ت  �صمعاي.  بن  يو�صف  ربي  �ليهود  ي�صميه  بوجدة  �صقرون 

�صيدي خملوف بالرباط، �صيدي بوحاجة ب�صال و�صيدي علي بوغالب بالق�رش �لكبري. و�أخرى يهودية 

يزورها �مل�صلمون مثل: �أبر�هام طوليد�نو بطنجة، ولد زمريو باآ�صفي، ربي خليفة بن مالك باأكادير، 

ربي عمر�ن بن ديو�ن  بو�ز�ن )�أو�خر �لقرن 18(ـ �لربي �أبنري ها�صارفاتي بفا�س )1884-1827( �صول 

حات�صوويل �لقدي�صة بفا�س، ربي رفائيل �أنقاوى )مات �صنة 1935( ربي �أمينيا كوهني مبر�ك�س، ربي 

�أو  بال�صديق  يلقبونه  ليوين، و�مل�صلمون  د�ويد  �ليهود  ي�صميه  بدرعة،  �ملغرب  د�ويد در�ع، جنوب 

24 - ميكن مر�جعة كل:
E.Doutté: “Notes sur l’Islam maghrébin, Les marabouts”, Paris, 1900, et M.Basset: ”Le culte des grottes au 
Maroc”, Alger, 1920.

واملغرب” ج2، �س.208 الأندل�ش  25 - حاييم �لزعفر�ين: “يهود 
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مول در�ع، وربي يو�صف بينطو بتاوريرت. ويبقى �ل�رشيح �لأكرث زيارة لدى �ليهود هو ربي حنانيا 

كوهني �صيد مر�ك�س26.

ّي �أو مولي، �أو ُمول )�أي �صاحب( �أو  وي�صبق ��صم �لقدي�س �أو �لويل نعوتا متنوعة مثل: ربرِ

�أو  �لعناية،  �أو  �أو �حلبيب  �لعزيز،  �أو   )1984 �إ�رش�ئيل �صنة  “بابا �صال” �لذي مات يف  �لويل  بابا )مثل 

“�إمَيّا” )�أي  �لتقدي�س فيطلق عليها  �لكبري بالأمازيغية(. وللن�صاء حظ من هذ�  وغ )�أي  �لُزّ �أو  �ل�صبع 

ّي )�صيدتي( �أو لَلّ )مولتي(27. �أمي( �أو �ْصترِ

2 - الهيلول:

وقّبايل28   هو �صويف  ما  مع  وتد�خلها  �لروحي  �ملجال  �ل�صعبية يف  �ملعتقد�ت  ��صتمر�رية  �إن 

قوية حول  منا�صبات ودللت  لها  معينة  �ملغربية، طقو�صا  �ليهودية  �لأو�صاط  لدى  وديني، خلقت 

ديقني، ي�صمونها هيلول )               (، وهي يف و�قع �لأمر ��صتمر�ر لتقدي�س  �صخ�صية �لأولياء �ل�صّ

�ليهود عامة لذكرى وفاة �لنبي يو�صف يف 7 �آذ�ر، وذكرى وفاة �لربي �صمعون بريوحاي، و�لربي 

مئري �صاحب �ملعجز�ت. و�أ�صبحت تعم جميع �أوليائهم باملغرب، ويخ�ص�س لذلك موعد �صنوي ل 

يتاأخر عنه غالبا �لزو�ر �ليهود �ملغاربة من جميع �أنحاء �لعامل. فيحجون �إىل �ملغرب يف هاته �ملو��صيم 

برعاية �ل�صلطات وم�صاعدة �ملو�طنني �لقاطنني يف �أماكن هذه �ملز�ر�ت.

“و�كت�صبت هذه �ملنا�صبات �صبغة �أ�صو�ق ذ�ت طابع ديني ودنيوي، �صبيهة بعادة “�ملُو�َصم” 
يف �ملجتمع �لإ�صالمي. وتقع جمريات �لزيارة يف مدفن �لربي �أو �لويل عموما، بعد نذر نذره �لز�ئر 

و�لزيارة  “�لهيلول”  طقو�س  وتت�صمن   )....( ربي  قرب  لزيارة  رغبة  ملجرد  �أو  ماألوف،  غري  حلدٍث 

�صعائر خا�صة ت�صحبها ولئم كبرية. وتزخر �أي�صا بكثري من �لأمور منها �ل�صلو�ت وتر�تيل �ملز�مري، 

و�لأطعمة �لوفرية و�لإفر�ط يف �رشب “ماحيا” و�خلمر و�لرق�س و�لغناء، و�إ�صعال نري�ن �لفرح، و�إقامة 

�حلفالت �لفولكلورية �ل�صعبية )...(. وتكون هذه �حلفالت منا�صبة لالإبد�ع �لأدبي و�لفني، �صو�ء 

باللغة �لعربية �أو باللهجات �ملحلية، وحتكي �لق�صائد �لطو�ل �أو �لق�ص�س �صرية �لويل �خلارقة للعادة، 

وتغنى خالل �ملز�د �لعلني لإ�صعال قنديل زيت �أو �صمعة مهد�ة للويل �أو �لربي، و�رشب كاأ�س ماحيا” 

�ملقربة  �لأخرى يف  �لحتفالت  باقي  بينما جتري  �لبيعة،  بالهيلول يف  �ليهود  نخبه. ويحتفل  على 

خا�صة. وجرت �لعادة باأن تكون �لزيارة �أيام �خلمي�س و�لثنني وع�صية ر�أ�س �ل�صنة وعيد �لغفر�ن، 

ويحذر �لنا�س من زيارة �لقرب �لو�حد مرتني يف نف�س �ليوم”29.

�لذين  �ليهود  لكل  و�ل�صالمة  �لر�حة  و�صائل  توفري  على  �ليوم  �ملغربية  �ل�صلطات  وحتر�س   

�مل�صتوى  على  ويتم  �أ�صالفهم.  �صكن  موطن  وزيارة  ولل�صياحة  �لغر�س،  لهذ�  �ملغرب  �إىل  يحجون 

26 - ُ�نظر:
27 - Louis Voinot: “Pèlerinages judéo musulmans du Maroc”, Editions Larose, Paris 1948, pp17.91 voir aussi: 
I.Ben-Ami: “La vénération des saints chez les juifs du Maroc”, Jérusalem 1984
 André Chouraqui: “Histoire des juifs en Afrique du Nord”, Hachette, Paris, 1985, pp208 et 211.

28 - ن�صبة �إىل �لقَبّال Kabbale �ليهودية، وكتابها �لزوهار، �لذي ين�صب �إىل �لربي �صمعون بْر يوحاي.
واملغرب”، ج2، �س.504-506 الأندل�ش  29 - حاييم �لزعفر�ين: “يهود 
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�لإعالمي مو�كبة هذه �ملنا�صبة ونقل �صور لها يف �لأخبار �لوطنية، لأن �ليهود يرفعون يف نهاية هذ� 

�لحتفال �أدعية و�صلو�ت موروثة مللك �لبالد و�أ�رشته وللمو�طنني �مل�صلمني وللمغرب كافة.

خال�صة

�إن �لبحث يف �لهوية �ليهودية باملغرب، يُنُمّ على �لوجود �نتماء كامل ومتجذر لليهود �ملغاربة 

عرب �آلف �ل�صنني يف �أر�س �ملغرب، فبعبور �لتاريخ جندهم منت�رشين يف كل �لبالد قبل �مليالد وبعده، 

وبعد �لفتح �لإ�صالمي وخالل �حل�صارة �لأندل�صية وبعد �أفولها. وحرية تنقلهم و��صتقر�رهم يف �ملدن 

و�لقرى و�ل�صهول و�جلبال و�ل�صو�طئ، ترتجم وطنية كاملة، �فرت�صت تعاي�صا وت�صاكنا وجتاور� بني 

خمتلف مكونات �ملجتمع �ملغربي �لأخرى )�لأمازيغ و�لعرب(.

�أو  رف�صته  ول  �ليهود  وجود  من  متانع  مل  �لبلد،  ل�صالطني  �لعامة  �لر�صمية  �ملو�قف  �أن  كما 

فر�صت عليه قيود� خا�صة، �إل يف بع�س �حلالت �ل�صتثنائية نتيجة ظروف �صيا�صية �أو �قت�صادية. بل 

�إن �لبالط �عتمد على �ليهود يف �أمور كثرية للدولة، فا�صتعان مبهار�تهم وقدر�تهم يف جمال �لتجارة 

و�ل�صناعة و�لدبلوما�صية و�لرتجمة و�لطب، وغريها من �ملهام �ل�صامية. و�حرتف �ليهود مهنا و�صنائع 

جعلتهم يختلطون مع �مل�صلمني لتحقيق �مل�صالح �خلا�صة و�لعامة. ومل تغري �لأحد�ث �ل�صيا�صية �لعاملية 

�ملتاأخرين: حممد �خلام�س و�حل�صن  �لعلوية  �لدولة  �لطارئة من مو�قف ملوك �ملغرب، خا�صة ملوك 

ُنّ لهم �ليهود �عتبار� خا�صا وحمبة د�ئمة، ملو�قفهم �لنبيلة �صد �لفا�صية  �لثاين وحممد �ل�صاد�س. �لذين ُيكرِ

�لغربية.

�إىل  كبري  حنني  على  �ملغاربة  �لهجرة  يهود  معظم  تعبري  وهو  مهم  �أمر  �إىل  �لنهاية  يف  ن�صري 

موطن �لأجد�د، و�لرغبة يف زيارته ورمبا �لعودة و�ل�صتقر�ر فيه من جديد، و��صتثمار هذه �لعالقات 

يهود� وم�صلمني،  �ملغاربة  �أح�صن، يجمع من جديد بني  ل�صالح م�صتقبل  �لتعاي�س  �لتاريخية، وهذ� 

ويرمم �لهوية �ملغربية �ملتنوعة. ومن �لناحية �لر�صمية تاأ�ص�صت متاحف وجمامع علمية لدر��صة و�حلفاظ 

على �لذ�كرة �ليهودية �ملغربية، باإ�رش�ف يهودي مغربي.
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�رسد العرب

اأو�ضاع وتلقيات

قا�سم مرغاطا1

�أوال. مدخل 

ثقافة،  �أي  يف  ح�سا�سية  �لأمور  �أ�سد  من  �أمٌر  وتفكيَكه  �لثقافية  �لأنا  ن�سق  تتُبَّع  �أن  �سك  ل 

ولي�س عند �لعرب فح�سب، ولكنه يزد�د �أهمية يف ثقافة �لعرب حينما نكت�سف �ل�رص�ع �لذي يقوُدُه 

ِقِه على �أن�ساق ثقافية �أخرى مبربر�ت ل تاريخية ول معرفية.  �لبع�ُس دفاعًا عن �أ�سالِة هذ� �لن�سِق وتفُوّ

�إن ن�سق �لأنا �لثقافية يدخل يف كل مناحي �حلياة، وتبد�أ �لثقافة يف متثيل �ل�سورة عن نف�سها، وعن 

�لعامل من حولها يف �لأدب مثلما تفعل �لكامري�ت من خالل حركات �لإ�ساءة وطبيعة �لإطار�ت 

مُب�سمّيات  �لقيم   بع�س  فتخ�ُسّ  �ملتخَيّل،  �لطابع  ذ�ت  �لأدبية  �جلماليات  تاأتي  ثم  �لتحكم،  وز�وية 

��ستعارية جمالية تقوم مقام �لتفييئات �لجتماعية و�لتاريخية يف �لعامل �لفعلي �ملرجعي. ومثلما لدينا 

قت بني �ملت�ساوين بذر�ئع متنوعة عرقية �أو عقدية �أو لونية  تفييئات �جتماعية تكونت من �لزمن وفَرّ

�أو لغوية، فاإن �لقيم �ملتخيلة قد مَرّ عليها ت�سنيف مماثل، فتميزت قيمة من �أخرى، وجرى تق�سيمها 

على �جلماليات �لأدبية. 

قيمه  منح  �إىل  مييل  فاإنه  ولغاته،  وثقافاته  وفنونه  بخ�سائ�سه وطقو�سه  ما  يتميز جمتمع  وكما 

�ملتخَيّلة �أهمية مُتاثل قيمتها �لثقافية ذ�تها، ويف ن�سو�س �أدب �لعرب ما ي�سري �إىل تقبيح قيم وجتميل 

�إن ن�سق �لأنا �لثقافية تنبني عليه ت�سور�ت  �أو ما يحيل على مركزية قيم وتهمي�س �أخرى.  �أخرى، 

ومتثالت، وكلها قد حتمل �ل�سيء ونقي�سه - كما هو �ساأن �لن�سق �لذهني - �إذ يكون هناك معنيان 

متناق�سان، وقد يت�ساحبان يف جتاور د�ئم، ومبقد�ر ما نقول باإن�سانية ثقافة ما تاأتي جمل ثقافية كا�سفة 

�لثقافية  باخل�سو�سية  ويتو�سل  يتغذى  �أنه  مبا  ثقايف  ن�سق  �أي  �سرية  هي  وهذه  ذلك،  بعك�س  لتقول 

ل�سمان دميومته ومفعوليته، ويرف�س حركات �لتحول �لطبيعية و�لتاريخية يف بنياته و�أن�ساقها.

وفق هذ� �مل�سعى �لعام، يبدو �أن �حلاجة �إىل بناء مو�سوع يف �ملعرفة �لفنية و�جلمالية و�لثقافية 

م�ساألة حا�سمة يف ت�سور �رصد �لعرب، خا�سة وقد عاينا �أن مفهوم �ل�رصد قد ُحّدد يف م�ساحات �أدبية 

1 - قا�سم مرغاطا، �أ�ستاذ باحث ب�سعبة �للغة �لعربية و�آد�بها، بكلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�سانية بنم�سيك، جامعة �حل�سن �لثاين بالد�ر �لبي�ساء 
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وفكرية متباينة، و�أغلبها ح�سيلة معطيات خارجة عن �لأدب، ومن منظور موؤ�س�سات ل �أدبية، هي 

�ملجتمع، و�ل�سيا�سة، و�لتاريخ، و�لدين، وغريها من قطاعات �حلياة �لعربية. وتزد�د �حلاجة �إحلاحًا 

�سابقة من  �ل�سعبية يف فرت�ت  �ل�رصود  �لأدب، و�سمنه  بالبحث يف و�سع مفهوم  �لأمر  يتعلق  حني 

�لتي بت�سافرها ن�ساأ وتكون مفهوما  �لعو�مل و�ل�رصوط �ملو�سوعية و�لأدبية و�لفنية  �لتاريخ، وبتتبع 

�لأدب و�ل�رصد. 

لعلنا يف هذ� �ل�سدد ندرك �أهمية ت�سور �لباحث عبد �لفتاح كيليطو حني �أكد �أنه “يف حديثنا 

�ملدر�سي، ويف منا�سبات �أخرى، ن�ستعمل كلمة “�أدب”، �إل �أننا يف �لغالب ل نفكر �أو ل نرغب يف 

حتديدها وتو�سيح معاملها. فكـاأن �ملدلول �لذي توؤديه معروف وطبيعي ول ي�سكل مع�سلة خليقة باأن 

توؤدي �إىل در��سة م�ستقلة وجدية”2. �ألي�س جدير�، يف هذ� �ل�سدد، �أن نفكر يف م�ساألة ف�سل �لبحث 

�لنقدي يف بناء مو�سوعه يف �لأدب �لعربي �لكال�سيكي من منطلق منظور د�خلي ينه�س على تلقي 

جمالياته بديال للبحث يف ق�سايا وظو�هر قد ُتخرج �لبحث �إىل جمال �لتاريخ و�لعقائد و�ملوؤ�س�سات؟ 

للغاته و�سوره  �لكال�سيكي و�سمات مميزة  �لعربي  �أن ن�ستخل�س مفهوما معينا لالأدب  هل ن�ستطيع 

�لتعبريية و�أجنا�سه و�أ�سكاله ومرجعياته �لثقافية؟ هل من �ملمكن �أن منتلك ت�سور� متكامال لالأدب؟ 

قد يقال �إن �لأدب �لعربي ميتلك �لعديد من �خل�سو�سيات، لكن ي�سعب علينا �أن نحدد �أين تكمن 

تلك �خل�سو�سيات، وهذ� يف حد ذ�ته دليٌل على �إخفاق �لإطالقية و�لنغالقية يف �أدب �لعرب، ويف 

خطابات �خل�سو�سية و�لهوية �لنموذجية، ودعوٌة �إىل بناء مو�سوع �لأدب و�ل�رصد يف �سيغ �لفرت��س 

و�لقر�ءة �ملفتوحة. 

�إن كل حماولة لإدر�ك مفهوم �لأدب �لعربي �لكال�سيكي وبناء مو�سوعه يقت�سي �لقب�س على 

�ل�سنن و�لوظائف �جلمالية و�لو�سائط �لثقافية �لتي مثلها هذ� �ملفهوم يف حقب تاريخية متنوعة، خا�سة 

و�لتاريخية  �لجتماعية  �ل�رص�عات  موقع حا�سم يف خ�سم  يجعالنه يف  �لأديب وجتربته  و�أن وعي 

�لأدب  للتعريف مبفهوم  “�إذ� كانت كل حماولة  �أدبيا وجماليا، وخا�سة  فيها  ينخرط  �لتي  و�لثقافية 

م يف موقعه �حلا�سم  ّ �سننا ووظائف، يف حقبة تاريخية معينة، مرتبطة من ناحية بوعي �لأديب �ملتج�سِ

من �خل�سومات �لأدبية �أو م�ساركته فيها، ومرتبطة من ناحية �أخرى مبوقعه �خلا�س �لذي ي�سغله يف 

ف �لأدب من منظور �لأدباء �أنف�سهم، �أو  �حلقل �لأدبي، فاإن �لرتباطني كليهما يحتمان علينا �أن ُنَعِرّ

�لأطر�ف �ملعنية �ملت�سارعة على فر�س هذ� �ملفهوم �أو ذ�ك من مفاهيم �لأدب �ملتنازع عليها”3.

نعتقد، هنا، �أن �ملدخل �لإجر�ئي ملقاربة �رصد �لعرب ياأتي يف �سياق �لرد على �لباحث �ملغربي 

�لكال�سيكي؟  �ل�رصد  ندر�س  “كيف  و�لغر�بة”:  “�لأدب  كتابه  ت�ساءل يف  كيليطو حني  �لفتاح  عبد 

لي�ست �مل�ساألة م�ساألة طريقة تقنية �أو مو�سة منهجية. كلنا يعلم �أن �ل�سوؤ�ل يندرج حتت �سوؤ�ل �آخر: ما 

هي عالقتنا بالأدب �لكال�سيكي؟”4. هل من �ل�رصوري �أن نعيد قر�ءة �لرت�ث، و�أن نعيد قر�ءة �لأدب 

�لكال�سيكي، �أم �أنه ميكن �أن نقوم بالقر�ءة دون �إل�ساقها بفكرة �لعودة؟ وكيف تكون �لقر�ءة دون 

2 - كيليطو، عبد �لفتاح، �لأدب و�لغر�بة، د�ر �لطليعة للطباعة و�لن�رص، بريوت، لبنان، �لطبعة �لأوىل، 1982، �ل�سفحة 12.
3 - خ�رص، �لعادل، �لأدب عند �لعرب، مقاربة و�سائطية، من�سور�ت كلية �لآد�ب منوبة، تون�س، �لطبعة �لأوىل، 2004، �ل�سفحة 10.

4 - كيليطو، عبد �لفتاح، �لأدب و�لغر�بة، مرجع مذكور، �ل�سفحة 40.
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�أدبية دون �أن نلتفت �إىل ما�سيها، ونر�ها يف حتققها �لقر�ئي  عودة؟ وكيف ميكن �أن نقر�أ ن�سو�سا 

فقط؟ هل ميكن ذلك؟ ما �ل�سبيل �إىل حتقيق هذ� �لفرت��س؟

ثانيا. يف �الأو�ضاع و�لتلقيات.

1. يف و�ضع �ل�ضفاهية وبناء �الأخالف.

�لكال�سيكي  �لعربي  �جلمايل  �لأدبي  �ملنجز  �ل�رصد يف جممل  روؤيتنا لأو�ساع  نبلور  �أن  ميكن 

تلقي  عنا�رص  على  ينبنيان  باعتبارهما  مت�سارعني  ولي�سا  متقابلني،  و�سعني  ت�سكل  تتبع  خالل  من 

�سوء  يف  �ل�رصد  و�سع  نت�سور  �لعمودية  و�سع  ففي  �ملبادئ.  متفاوتة  تن�سي�س  وترهينات  خمتلفة 

�إىل  �سعيًا  �لكال�سيكي و�رصوده  �لعربي  �لأدب  �ملتخ�س�سة يف  �لدر��سات  تعمقت  �أنه مهما  �فرت��س 

هذ�  خمتلف جو�نب  ذلك يف  �أو�سحنا  كما  تو�جه،  فاإنها  لهما،  مو�سوعية”  “حقيقة  على  �لعثور 

�لبحث، بحاجزي �لهوية �لدينية �لتي �ساغها �لإ�سالم، و�لكتابية �لتي �سنعها �لتدوين، وجتلياتهما 

�لثقافية و�لقيمية يف خمتلف مناحي ن�سق �لأنا �لثقافية �لعربية، خا�سة و�أننا ندرك يف �لن�سق �لثقايف 

�لعربي �لعام �أن �ل�سوؤون �لثقافية �لعربية يف معظمها، �أُعيَد ت�سكيلها يف �سوء معايري �لروؤية �لدينية، 

و�إكر�هات �لكتابية �لتي �ساغها ع�رص �لتدوين مبالب�ساته �لثقافية و�ل�سيا�سية و�لجتماعية، ومبنظور 

�ملغايرة ملا كانت عليه �لطبيعة �لثقافية و�جلمالية للمو�د �لثقافية و�لرمزية �ل�سفاهية.

�إن تر�سيم حدود عمودية ن�سق �لأنا �لثقافية ومتعلقاتها �جلمالية، وخا�سة حدودها �ل�سعرية 

�أي�سا. ولعلنا يف هذ�  �لعمودية هو ما يدفع �إىل �لتفكري يف و�سع �ل�رصد يف �سوء م�ستوى �لعمودية 

�لو�سع ندرك �أن �لبحث يف �ل�رصود �ل�سعبية يزد�د �سعوبة ب�سبب �لتد�خل �لالنهائي بني �ل�سفاهية 

و�سعريته  �لعمودي  �لثقايف  �خلطاب  مار�سها  �لتي  �لثقايف  �لتملك  ��سرت�تيجية  وب�سبب  و�لكتابية5، 

�ملغلقة جتاه مظاهر �لتعبري �لنرثي �ملعا�رصة له، �أو تلك �لتي �سبقته. يتاأكد هذ� �مللمح يف �عتبار �لن�س 

يف  متاما  �ل�سجع  ��ستعمال  يتجنبون  �لنا�س  كاد  �أن  �لأثر  من  له  كان  ومتثيليا  بالغيا  �إعجاز�  �لقر�آين 

�ل�سوؤون �لدنيوية طو�ل �لقرنني �لأولني من تاريخ �لإ�سالم، وذلك مهابة من هذ� �لإعجاز6. 

5 - لتو�سيع هذه �لفكرة نقر�أ ما �أكده �لباحث �أحمد �جلّوة يف كتابه “من �لإن�سائية �إىل �لدر��سة �لأجنا�سية”، قرطاج للن�رص و�لتوزيع، 
�لطبعة �لأوىل، 2007، حني قال: “�إن �لتفاعل بني �مل�سافهة و�لكتابة جتاذبا وتد�فعا لي�س ظاهرة تقت�رص على �لتاآليف �لتي حوت مو�قف 

يف �ملفا�سلة بني �ل�سعر و�لنرث على غر�ر “�لإمتاع و�ملوؤ�ن�سة”، و”�لإحكام يف �سناعة �لكالم” لأبي قا�سم �لكالعي �لأندل�سي” نظرة 

�أجنا�س �لكتابة  �أمر �سائع يف  �إىل ن�رصة �لقري�س” للمظفر �لعلوي، و”كتاب �ل�سناعتني” لأبي �لهالل �لع�سكري، و�إمنا هو  �لإغري�س 

�لعربية �لقدمية �لد�لة على “�نتظام �ملنطوق يف �سلك �ملكتوب” على حد عبارة عبد �لعزيز �سبيل. فحني نظر يف م�سنف �لتنوخي “ن�سو�ر 

�ملحا�رصة و�أخبار �ملذ�كرة” و��ستخل�س من مقدمة �لكتاب �أن �ملوؤلف يبدو و�عيا باأنه يكتب يف جن�س خمتلف، و�أورد ما يحدد مادة 

هذ� �لكتاب وهي يف جوهرها “�ألفاظ تلقطتها من �أفو�ه �لرجال وما د�ر بينهم يف �ملجال�س، و�أكرثها مما ل يكاد يتجاوز به �حلفظ يف 

�ل�سمائر �إىل �لتخليد يف �لدفاتر” على حد عبارة �لتنوخي”، مرجع مذكور، �ل�سفحة 116.

6 - بروكلمان، كارل، تاريخ �لأدب �لعربي، نقله �إىل �لعربية د. عبد �حلليم �لنجار، د�ر �ملعارف، �جلزء �لثاين، �ل�سنة، 1983، �ل�سفحة 
5. ُينظر كذلك �إىل �لباب �خلام�س �خلا�س بالنرث يف �جلزء �لأول من هذ� �لباب: “للموؤلف �لعذر يف عجزه عن فهم طبيعة �لنرث �لقر�آين، 
ومتييز مر�حل �لنرث �لعربي وتاريخه. فاإذ� كان �لقر�آن ��ستخدم �ل�سجع فقد ��ستخدم �إىل جانبه كل ما عرفه �لنرث �لعربي من �أ�ساليب لي�سجل 

�أعلى درجات �لإعجاز يف كل منها، و�إذ� كان �ل�سجع قد نال تقدي�سا دينيا فقد ميكن تلم�س ذلك يف �جلاهلية حينما كان �أ�سلوب �لكهان 

و�أمثالهم، ولقد نهى �لدين عن �ل�سجع مل�ساهاة �لكهان، ولأنه خروج على طبيعة �لي�رص يف �لتعبري، وملا فيه من �لفر�غ �لفكري و�لف�سول 

�للفظي، و�إمنا �ملرء باأ�سغريه قلبه ول�سانه، وح�سبك �أن �أحلك مر�حل �لنرث �لعربي هي �لتي �سار �ل�سجع فيها غر�سا من �لأغر��س �لفنية”.
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هذ� �ملعطى �لثقايف �ملتجذر يف و�سع �لعمودية ويف وجد�ن �لروؤية �لثقافية و�لأدبية �لعربية 

لل�رصد تلزم بالتفكري على �أنه “لبد من �أن نعود �إىل مهمة ت�سييد نظرية �أدبية، �أو نظام من �ملبادئ �أو 

�لتاريخ  �لآخر من  بع�سها  ذ�تها وت�ستمد  �لفنية  �لأعمال  نقد  �أفكارها من  بع�س  ت�ستمد  قيم  نظرية 

�أن  ي�ستطيع  ل  فالتاريخ  كذلك:  و�ستظل  بع�سها  عن  م�ستقلة  �لثالثة  �لفروع  هذه  �أن  �إل  �لأدبي. 

�أندريه  لقد تكلم  �لتاريخ.  با�ستيعاب  �أن حتلم  �أو يحل حملها، و�لنظرية ل ميكنها  �لنظرية  ي�ستوعب 

مالرو ب�سكل بليغ عن �ملتحف �خليايل �لذي ل جدر�ن له، و�لذي يقوم على معرفة وثيقة بالفنون 

�لت�سكيلية يف �لعامل كله. ول�سك �أننا يف جمال �لأدب نو�جه نف�س �مل�سكلة �لتي يوجهها �لناقد �لفني، 

�أو على �لأقل م�سكلة �سبيهة بها: فنحن ن�ستطيع – ب�سكل �أ�سهل- �أن نقيم متحفا يف مكتبة، ولكننا 

�سنظل نو�جه جدر�ن �للغات و�أ�سكالها �لتاريخية. وي�ستهدف �لكثري من عملنا حتطيم �جلدر�ن عن 

طريق �لرتجمة و�لدر��سة �لفيلولوجية و�لتحقيق و�لأدب �ملقارن، �أو عن طريق �لت�سور و�لتخيل يف 

�أب�سط �لأحو�ل. فما �لأدب يف نهاية �ملطاف – مثله مثل �لفنون �لت�سكيلية، مثل �أ�سو�ت �ل�سمت �لتي 

حتدث عنها مالرو- �إل جوقة �أ�سو�ت تتحدث عرب �لع�سور، وتوؤكد حتدي �لإن�سان للزمان و�لقدر، 

و�نت�ساره على �لزو�ل و�لن�سبية و�لتاريخ”7. هنا، قد ن�ستطيع �فرت��س بناء مو�سوع “�ملتحف” �خليايل 

�جلمايل �لعربي �لذي ل جدر�ن له لي�س للفرجة، و�إمنا للبحث و�لتفكري، و�لذي ميكننا من مو�جهة 

جدر�ن �للغات �لثقافية �لعربية و�أ�سكالها �لتاريخية، و�لذي ي�ستهدف ��ستكناه طبقات �لن�سق �لثقايف 

�ل�رصد، و�سمنها حتولت يف  بناها  �لتي  �جلمالية  �لتحولت  و�فرت��س  و�لتخيل  �لت�سور  عن طريق 

ن�سق �لأنا �لثقافية �لعربية نحو �لأفقية �لتي هي خروج من قيم �سعرية �لفحولة، و�جلماعة، و�ل�سلطان 

اظه لت�سكيل قيم هوية �رصدية فردية ُتعلي من �ساأن �لإن�سان �لفرد خارج �أي ت�سنيف  �ملرجع �لعام وُوَعّ

�سيا�سي �أو �جتماعي، بل جُتلي قيمة �لفرد �جلمايل تاأنيثا وذكورة على حد �سو�ء. 

2. يف و�ضع �لكتابية وبناء �الأ�ضالف.

�لتد�خل بني �خلطابات  تزد�د �حتمالت  لل�رصد  �ل�سفاهية  �لثقافية  ن�سق  �أنه يف مرحلة  يبدو 

�ل�رصدية  �إنتاجها يف �سور خمتلفة يف �سوء مقت�سيات  �أحيانا  بع�سها، ويعاد  �ل�سفاهية، وتذوب يف 

�رصدنتها  فيه  تعاد  �أو  �ل�رصود  فيه  تظهر  �لذي  �لع�رص  و�إيديولوجيا  �لتلقي،  وحاجات  �ل�سفهية، 

وحتبيكها، خا�سة و�أن �لثقافات �ل�سفاهية مل توفر ظروفًا ت�ساعد على حماية ن�سو�سها �لأدبية، وهي 

يف و�قع �حلال ل ت�ستطيع ذلك، لأن تلك �لن�سو�س رهن �لتد�ول �ل�سفاهي �لذي يتعر�س لإكر�هات 

و�نزياحات و�إق�ساء�ت كثرية. 

عموما، فالن�سو�س �لقدمية، مبا فيها �لدينية متنح �لو�سيط )�ل�سارد( مكانة مهمة، فهو يو�سل 

بني قطبني: م�سدر �لن�س وغالبا ما يكون جمهول، ويف �لن�سو�س �لدينية �إلهيا، ومتلقيه، ولعل قوة 

�لتو��سل بني �لو�سيط و�ملتلقي هي �لتي ُتك�سب - يف �لثقافات �ل�سفاهية - �ل�رصود �ل�سفاهية دللتها 

و�أهميتها ووظائفها. وميكن �لتاأكيد على هذ� �ملعطى �لدقيق يف ت�سور �ل�سفاهية وو�سائطها عندما 

�إل  �ل�سفاهي، ومل ي�سبح كتابيا  “�سكل �ملجتمع �لإن�ساين نف�سه بد�ية مب�ساعدة �لكالم  ندرك كيف 

7 - رينيه ويليك، مفاهيم نقدية، ترجمة حممد ع�سفور، �سل�سلة عامل �ملعرفة، فرب�ير، 1987، �ل�سفحتان 24 و25.
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بالكتابة  �أية معرفة  �لتي مل مت�سها مطلقا  �لثقافة  �أُ�سمي �سفاهية  تاريخه...  يف وقت متاأخر جد� من 

“�ل�سفاهية �لثانوية” �لتي تتميز بها �لثقافات  “�أولية” بالتقابل مع  �إنها  �أولية”.  “�سفاهية  �أو �لطباعة 

�إذ حتافظ على وجودها و��ستمر�رها يف وظيفتها من  �لعالية يف �لوقت �حلا�رص؛  �لتكنولوجيا  ذ�ت 

خالل �لتليفون، و�لتلفاز، و�لر�ديو، و�لو�سائل �لإلكرتونية �لأخرى �لتي يعتمد وجودها على �لكتابة 

و�لطباعة”8.

يتقوى هذ� �ملعطى حني ندرك �أنه “ورغم �أن �لكتابية ت�ستهلك �أ�سالفها �ل�سفاهيني، بل حتطم 

ذ�كرتهم �إن مل تاأخذ بالغ حذرها، فهي ت�ستطيع ��سرتد�د ذ�كرتهم �أي�سا، وميكن �أن ت�ستخدمها من 

�أجل �إعادة بناء �لوعي �لإن�ساين يف نقائه �لأ�سيل؛ ذلك �لوعي �لذي مل يكن كتابيا على �لإطالق، �أو 

على �لأقل. تعيد بناء هذ� �لوعي بدرجة معقولة، �إن مل يكن ب�سكل كامل”9. 

     وفق هذ� �ملنحى، مل تقم �لكتابية �لعربية �لعمودية باإجناز حذر �لبتالع و�ل�ستحو�ذ على  

وعي  على  وهي  “�جلاهليني”،  �أ�سالفها  �بتلعت  �لتي  �جلديدة  �لكتابية  هنا  ونق�سد  �ل�رصد،  �سفاهية 

�ل�سماح  بدل  �لن�سق  ��ستمر�رية  ت�سمن  قد  ن�سق لحق  و�حتو�ئه يف  �ل�رصد  بامت�سا�س  �أنها  و��سح 

بالتجدد وبالتحول يف �لن�سق �أو خارجه.

لعل �لقتناع �ملبدئي بجدوى هذ� �لإ�سكال نابع من منطلق �لرد على من يعتقد بعدم �أهمية 

�لبحث يف �رصد �لعرب باعتباره ل يخ�سع لنظام حمدد، �أو حافل بالتكر�ر، �أو يفتقر �إىل �لفنية ب�سكل 

�لتي  وبالأ�ساليب  وبالقو�نني  وباملبادئ  بالأ�سكال  �لإحاطة  م�سعى  على  مقاربتنا  ترتكز  لذ�  عام. 

�لروؤية  عليها  �نبنت  �لتي  �لأ�س�س  و�أن  و�لرمزية، خا�سة  �جلمالية  قيمه  �إنتاج  �ل�رصد يف  هذ�  وظفها 

�ل�سيقة �لقيمية  توؤكد �كتناف “نظرية �لوجود” �لإ�سالمية لنظرية �لأدب عند �لعرب، و�أن تق�سيم 

�ملناطقة يف  “جن�س �لأجنا�س” على حد تفكري  �ل�سعر مبا هو  �إىل �سعر ونرث وهيمنة  �لأدب عندهم 

قدميا”،  �أجنا�سية  نظرية  “غياب  ويف�رص  �لنظرية،  هذه  م�سكال يف  بد�  ما  يفك  �لأ�سناف،  ماهيات 

خالفا ملا كان عليه �لأمر عند �لإغريق ويف �لع�سور �لأوروبية �لو�سيطة و�لكال�سيكية10، وهي �لروؤية 

�لتي دفعتنا �إىل �لنظر خارج ن�سق �لعمودية؛ �أي �لنظر يف تقابل مع “نظرية �لوجود �لعربي �لإ�سالمي” 

�لتي ت�سوغها متثالت �لعمودية لالأدب، بافرت��س نظرية لالأدب ولي�س نظرية للوجود �لعربي، ماد�م 

�ل�رصد �لعربي �لكال�سيكي قد مكننا من �إدر�ك �أفقية �أدبية مفتوحة على �لآد�ب �لإن�سانية، ومعها �أفقية 

�لثقافات �لإن�سانية �لهندية و�ل�سينية و�لفار�سية  �أن�ساق  �أنا ثقافية متعددة ومتنوعة ت�سرتفد من  ن�سق 

�إمكانا  �ملقرتح  هذ�  �سوء  يف  �لكال�سيكي  �لعربي  �لأدب  وت�سور  �ل�رصد  �ألي�س  وغريها.  و�ليونانية 

�لعمودية،  �لكال�سيكي خارج  �لعرب  للبحث عن نظرية لأدب  و�أ�سا�سية  �أن �حلاجة كبرية  لإدر�ك 

وخارج نظرية �لوجود �لعربي، ماد�م �ل�رصد يوفر �لرب�هني و�ل�ستدللت على ذلك؟

8 - و�لرت،ج، �أوجن، �ل�سفاهية و�لكتابية، ترجمة ح�سن �لبنا عز �لدين، مر�جعة حممد ع�سفور، �سل�سلة عامل �ملعرفة، �لعدد 182 �لكويت، 
فرب�ير، 1994م، �ل�سفحة 59.

9 - �ملرجع نف�سه، �ل�سفحتان 65 و66.
10 - �أحمد �جلّوة، من �لإن�سائية �إىل �لدر��سة �لأجنا�سية، قرطاج للن�رص و�لتوزيع، �لطبعة �لأوىل، 2007، �ل�سفحة 36. 
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مزيد  �لعرب  عند  �لرت�ثية  �ملدونة  يف   
ّ
�لأدبي للجن�س  �لد�ر�س  “با�ستطاعة  �ملنحى،  هذ�  يف 

�ختبار هذه �لأفكار ومتحي�س �لنظر يف منطلقاتها بالعودة �إىل جن�س �ملقامة عند �لهمذ�ين حتديد�ً. 

وو��سل  كيليطو  �لفتاح  عبد  د�سنه  �لذي  �لقدمي  �ل�رصدي  �لنمط  بهذ�  �خلا�س  �لنقدي  �مل�رصوع  �إن 

على  عرو�س  وب�سمة  �سبيل  �لعزيز  وعبد  �سّمود  وحمادي  يحياوي  ور�سيد  طر�سونة  حممود  بناءه 

يف  تقبله  من  �ألو�نا  للمقامات-  �لد�ر�سني  وروؤى  �أطو�ره  عرب  يظهر-  �حل�رص،  ل  �لتمثيل  �سبيل 

�لع�رص �حلديث، ويك�سف �ملعايري �لأجنا�سية �ملعتمدة يف قر�ءة �جلن�س د�خل منظومة �لأدب �لعربي 

�لقدمي. و�إذ� ما كان �لنقاد �لقد�مى وبع�س �لد�ر�سني لهذ� �لأدب من �ملحدثني قد تعاملو� مع ن�سو�س 

�لهمذ�ين بكونها �أمار�ت على �ل�سنعة �للفظية، وعلى �لولع �ل�سديد باأ�ساليب �لبديع، وعلى ت�سوير 

�أدب �لكدية، فاإن من تقبل هذه �ملقامات على غري هذه �لتقييم �لنقدي �ملاألوف قد حنّي هذ� �جلن�س 

من �لكتابة و�أبرز رهاناته �لإن�سائية �لتي �ندرجت يف مق�سدية �لتاأليف وفتحت �آفاق �نتظار مل يرغب 

�لقد�مى يف �رتيادها، �أو مل تكن كفايتهم �لقر�ئية لهذه �لن�سو�س قائمة ب�سبب حمبتهم جلن�س �ل�سعر، 

وخ�سيتهم من خلخلة �ملقامة لأ�سولها �لر��سخة يف ذ�كرتهم وذ�ئقتهم. �إننا ن�ستح�رص يف هذ� �ل�سياق 

ما ذكره “جري�ر جنيت” خا�سا مبحبة جن�س من �أجنا�س �لأدب �أو نفور من جن�س �آخر �أو بالتفاعل 

�أو  �أو فنان  بني �لقر�ء و�أنو�ع من �لن�سو�س: “لقد �أدركنا دون �سك )هذه �مل�ساألة(: �إن حمبة كاتب 

�لنفور منهما، مثلما مل تتوقف عن ممار�سة هذ� �ل�سلوك و�لتعبري عنه، تعني ذلك وتتجاوزه �إىل حمبة 

جن�س، مبا �أن �ملوؤلف �أو �لفنان لي�س �أكرث من طبقة �آثار �أو جمموعة منها. ول�ست على يقني باأن حب 

مار�سيل”  “غابريال  �لتي كان  �ملطلقة  �لفر�دة  �قرت�با من هذه  �أكرث  �سعور�  �أو كرهه يكون  فريد  �آثر 

.”)l’unique( 11”ي�سميها “�ملتفرد

لعل جوهر مفهوم �لتفرد هو ما يقود خيوط �لبحث يف مدونة �ل�رصد و�أفقيتها �جلمالية، وهو 

ما يدفعنا �إىل طرح �أ�سئلة كثرية متعلقة بو�سعية �ل�رصد يف مقابل �أ�سكال �أدبية خمتلفة على ر�أ�سها عالقته 

بال�سعر، وعالقته بال�سلطة �لأدبية و�لثقافية و�لدينية، وطبيعة ن�سو�سه و�أ�سكالها، وعالقتها بن�سو�س 

�لثقافة �لر�سمية ومرجعياتها �ملتعددة، وكيف كان دور �لثقافة �لعربية �لإ�سالمية يف �حلكم على �ل�رصد 

�إما بالرتقاء به �إىل مرتبة �لن�س مثل بع�س مناذج �خلطابة �أو �إهمالها وجعلها يف مرتبة �أقل من قبيل 

�رصد بع�س �لق�سا�س. هكذ� نرى كيف يت�سع مفهوم �لن�س �لأدبي �ت�ساعا يتوزع ب�سببه بني �ل�سفاهي 

 
ّ
و�لكتابي، وبني �لعقيدة و�جلمالية، وبني �للغة و�ملرجع، لأنه يف جمال بحثنا �أ�سد �رتباطا بن�ساط فني

ومبمار�سة جمالية. و�إذ� كان �حليز �لذي نروم تدقيق �لبحث فيه هو �لعالقة بني �لأجنا�س و�لن�سو�س 

�لأدبية، فاإن جملة من �لأ�سئلة تثار بال�رصورة وذلك من قبيل: هل يحقق �لن�س طبيعة �جلن�س �لذي 

يندرج �سمنه ويكون وفيًاّ خل�سائ�سه؟ هل يتمرد �لن�س على �جلن�س ليكت�سب �لفر�دة و�لفردية؟ ما 

�سائر  تو�سح  مدى  �أي  �إىل  �أو�ساعا حتمية؟  �جلن�س  على  �لن�س  مترد  فيها  يبدو  �لتي  �لأو�ساع  هي 

�لعالقات بني �لأجنا�س و�لن�سو�س حركية �لأدب وحيويته؟12 هل ينبغي على �لبحث يف �ل�رصد �أن 

يقف عند حدود �لتجني�سات �ل�سابقة �أم �أنه ميكن �أن يقرتح �أفقا جديد� للتجني�س و�لتن�سي�س خارج 

�أطر نظرية �أدب �لعرب قدميا؟ هل خلو كتب تاريخ �لأدب �لعربي �لكال�سيكي من تو�سيف دقيق 

11 - �ملرجع نف�سه، �ل�سفحة 95.
12 - �ملرجع نف�سه، �ل�سفحة 39. 
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لل�رصد مثلما ح�سل مع �ل�سعر طبيعي يف �سياق ن�سق �لأنا �لثقافية �لتي تتمحور حول �لتجربة �ل�سعرية 

�لعمودية يعني �نغالق �لثقافة و�ن�سد�د �أفق �لبحث فيها؟ �ألي�س كل هذ� مربر� مو�سوعيا ملا يقرتحه 

�لبحث يف �ل�رصد باعتباره �إمكانا لتمو�سع قر�ءة �إن�سانية يف ما�س ظل مغلقا ونهائيا؟

ثالثا. تلقيات �ل�رسود. 

1. يف �لتلقي �ملغلق.

�إن �لبحث يف تلقيات �رصود �لعرب �لكال�سيكية ينطلق من قناعة فكرية و�أدبية جمالية تقف 

يف خمالفة للنزوع �لزماين للرت�ث ل�سالح �ملنظور �لن�سي �جلمايل للرت�ث؛ �إذ يحق لنا يف هذ� �ل�سدد 

يعرتف  �أل  ميكن  هل  و�جتماعي؟  تاريخي  �إقر�ر  جمرد  هو  ما  ن�س  باأدبية  �لعرت�ف  هل  �لت�ساوؤل: 

بظاهرة �أدبية يف ع�رصها ويرتتب عن ذلك �إق�ساء تاريخي لها قد يدوم قرونا وقرونا؟ �أكرث من ذلك، 

هل ميكن لن�سو�س تبد�أ حياتها تاريخا �أو ح�سارة �أو فل�سفة �أن يتم ت�سنيفها �أدبا؟ هل ميكن لن�سو�س 

�سفاهية �أن تناف�س يف �لقيمة �لأدبية ن�سو�سا كتابية؟ كيف ميكن مقاربة �رصود �لعرب يف �سوء �لبحث 

يف �لأ�سكال و�لبناء�ت بدل �لبحث يف �لتاريخ و�لتطور.

�زد�دت  �لزمنية،  مرجعيته  يف  �بتعد  كلما  �لأدبي  �لن�س  �أن  �عتبار  على  تتفق  �لأ�سئلة  هذه 

�ل�سعوبة يف ر�سم �حلو��سي �لأدبية بحكم �مل�سافة �لتاريخية و�لثقافية �لتي تف�سلنا عنه، وهي �لو�سعية 

�لذي  �ل�سيء  �ل�رصد،  �لتفكري يف  �أمامنا عند كل مرحلة من مر�حل م�سار  �لتي �سادفتها و�نت�سبت 

يقودنا �إىل �لنظر يف �لو�سع �لأدبي و�لثقايف لل�رصد د�خل م�ساحة �لأدب و�لثقافة �لعربية من خالل 

تغيري و�سع �لتلقي، ومن خالل تطور �أ�ساليب �ملقاربة �لأدبية، وما يطرحانه من كيفية �لتعامل معهما، 

لأننا ندرك �أن “للن�س دللت �ستى بع�سها قدمي تر�ثي وبع�سها �لآخر حد�ثي. و�لن�س لي�س مفهوما 

مقت�رص� على جمال �لأدب و�لإبد�ع بالل�سان و�إمنا هو مفهوم ي�سمل جمالت �أخرى غري �لأدب”13.

لقد �عتنى بع�س �لنقاد �لإحيائيني باملوروث �ل�رصدي مثل حممد روحي �خلالدي وق�سطاكي 

تو�ريخ  كتاب  عند  كبري�  �هتماما  يلق  مل  �ل�رصدي  �ملوروث  هذ�  �أن  حني  يف  و�سو�هما،  �حلم�سي 

�لأدب �لعربي، مثل حممد دياب بك، وجرجي زيد�ن، و�لر�عي، وغريهم. وقد طر�أ حتول كبري على 

طبيعة �لنظرة �إىل �لأدب �ل�سعبي عند �لنقاد �لعرب �ملحدثني منذ ثالثينيات �لقرن �لع�رصين، مثل فوؤ�د 

ح�سنني علي، و�سهري �لقلماوي، وعبد �حلميد يون�س، وغريهم، و�جتهت بع�س هذه �لدر��سات �إىل 

�لبحث عن �أ�سئلة �لتاأ�سيل لربط �ل�رصدية �لعربية �حلديثة باملوروث �ل�رصدي.

كما �سهد �ملوروث �ل�رصدي يف �سبعينيات �لقرن �لع�رصين تنُبّهًا من �لنقاد �لعرب �إىل �رصورة 

�ل�ستفادة من منجز�ت �لنظرية �لنقدية �لغربية يف تلقيهم �لتاأ�سيلي لإيجاد نظرية �أنو�ع �أدبية خا�سة 

يف  وتفاوتو�  �لثقايف،  للنقد  تلقيهم  ويف  و�لتاأويلي،  �لبنيوي  تلقيهم  ويف  �لقدمي،  �لعربي  بال�رصد 

�لنقدية  �لدر��سات  تتحول  �لذي  �ل�سارم  �لآيل  �لتطبيق  بني  �لغربية  �لنقدية  �ملرجعية  من  �ل�ستفادة 

�إىل �لأنو�ع �ل�رصدية يف عالقتها  �إىل مترينات �سكلية خال�سة، وبني �لتمثل �لإبد�عي �لذي ينظر  فيه 

بالأن�ساق �ملعرفية و�لثقافية للمجتمع �لعربي.

13 - �ملرجع نف�سه، �ل�سفحة 36.
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قد يعد كتاب حممد دياب بك “تاريخ �آد�ب �للغة �لعربية” �أول منجز يف �لنقد �لعربي �حلديث 

لتاريخ �لأدب �لعربي، وقد �قتفى �أثر �مل�ست�رصقني �لأملان يف تق�سيمهم �لأدب �لعربي وفقا للعو�مل 

�لفنون  ومن  ت�سليًة،  �ل�رصد  باعتبار  �لكتاب  من  �سئيل  ن�سيب  �سوى  �ل�رصد  ي�سكل  ومل  �ل�سيا�سية، 

�ل�رصدية �لتي وقف عندها �لق�س�س و�حلكايات �ملو�سوعة. و�لق�س�س عنده تنق�سم �إىل ق�سمني: “منها 

ماله خارج يطابقه، فيكون من علم �لتاريخ، ومنها ما هو حكايات خمرتعة و�سعت لت�سلية �لنفو�س 

�لت�سنيف فيه  �لنوع  يعرف �لآن بالرو�يات، وقد من  ليلة وليلة، وهذ�  �ألف  �لفر�غ ككتاب  وقت 

معا�رصونا �قتد�ء بالإفرجن، فاإنهم يف هذ� �لفن حازو� ق�سبات �ل�سبق”14. 

وجند هذ� �ملنظور �أي�سا عند جرجي زيد�ن يف كتابه “تاريخ �آد�ب �للغة �لعربية”؛ �إذ ي�سنف 

�ملوروث �ل�رصدي �إىل �سنفني، هما: “�لق�س�س �ملو�سوعة مثل ق�سة عنرتة، وق�سة �لرب�ق، وق�سة بكر 

وثغلب، وق�سة �سيبان مع ك�رصى �أبو �رصو�ن، و�لرو�يات �لغر�مية، و�لق�س�س �ملنقولة، وهي ما نقله 

�لعرب من �لق�س�س عن �للغات �لأخرى مثل �لفر�س و�لهند، ومن هذه �لق�س�س �ألف ليلة وليلة”15.

“�أن رو�ج  يرى حممد عمر  �إذ  �ل�سخافة و�لأوهام؛  وليلة كتاب  ليلة  �ألف  �لبع�س  �عترب  لقد 

ليلة وليلة و�سرية �سيف بن ذي يزن وكتاب عودة  �ألف  �لنا�رصين مثل كتاب  �ملرويات �ل�رصدية عند 

�ل�سيخ �إىل �سباه دليل على �نحطاط كبري فينا وخذلن لي�س له مثيل و�لعياذ باهلل”16. كما ينعت ثقافة 

�لعو�م ب“كتب �لفقر�ء”، في�سفها بعمومها باأنها “بذيئة يتعلمون منها �ل�سفاهة ويعلمون منها ما طر�أ 

على قلة �لأدب و�لرذيلة من �لطو�رئ، وهذه �لكتب �لتي يوؤلفها لهم �ل�سفهاء و�حل�سا�سون، وهي 

مملوءة ب�سور هزلية قبيحة يقطر منها �لقبح وقلة �حلياء...”17. 

�إن �إقر�ر �سفه ن�سية �رصد ما تبقى حماولة تاريخية ل�سياغة تلق �أدبي يقوم على �أخالقيات خارجية 

بدل جماليات �أدبية، ولعل تغري و�سع �لتلقي ومعه تغري مفهوم �لأدب يف�رص �أن هذه �لقر�ء�ت �لأخالقية 

هي �لآن لتاريخية، وكل من ي�سعى �إىل حتيينها بطريقة �أو باأخرى، �إمنا هو خارج �لتاريخ وخارج 

�لعربية �لكال�سيكية  �لر�ف�س لل�رصود  �لتلقي �لأخالقي  حتولت �لأدب و�لوعي �لإن�ساين. قد نفهم 

�لأكرب  �ملحرك  �لعمودية  �لثقافية  �لأنا  ن�سق  �ل�سلطة، ومتخيل  ينه�س خطاب  �أن ور�ءها  �عتربنا  �إذ� 

لتاريخ ر�سمي فيه �خلليفة و�ل�سلطان وو�عظوه مناذج متثيلية، يف حني تغيب �لعامة ول حت�رص �إل يف 

�لر�سمية  �لثقافة  ملرجعيات  �ملتتبع  ولعل  و�لأخالقية.  �ملرجعية  وعموديتها  لل�سلطة  �لتابعة  �لأن�ساق 

يجد �أن ذكر �لعامة غالبا ما يرد يف مقابل �ل�سلطان، �ملرجع �ملتعايل على �لتحقق �لإن�ساين، مكت�سبا 

�سيغة �جتماعية عامة، “فيقال عامة �خللق وعامة �لأمم”18. �إن �لعامة يف ن�سق �لأنا �لثقافية �لعمودية 

متهمة بق�سور عقلها وتفاهته، لذلك كانت �أ�رصع �إىل تلقي �خلزعبالت و�خلر�فات و�لأ�ساطري على 

�أنها حقائق يقينية ل �سك فيها، و�لتي �سكل �ل�رصد مهدها �جلمايل، ويف �سوئها �إمكان �سناعة ن�سق 

14 - دياب، حممد بك، تاريخ �آد�ب �للغة �لعربية، مطبعة جريدة �لإ�سالم، �لقاهرة، �جلزء �لثاين، 1900.، �ل�سفحة 70. 
15 - زيد�ن جرجي، تاريخ �آد�ب �للغة �لعربية، طبعة جديدة ر�جعها وعلق عليها �سوقي �سيف، موؤ�س�سة د�ر �لهالل، �جلزء �لثاين، 

1913، �ل�سفحتان 70 و71.
16 - عمر، حممد، حا�رص �مل�رصيني �أو �رص تاأخرهم، طبعة م�رص، 1902، �ل�سفحة 147. 

17 - �ملرجع نف�سه، �ل�سفحة 219.
18 - �جلاحظ، �حليو�ن، �جلزء �لثالث، حتقيق عبد �ل�سالم حممد هارون، �لقاهرة، �سبعة �أجز�ء، 1948، �ل�سفحة 78.
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و�لديني  �ل�سيا�سي  منها  متعددة،  بالعامة، ومنفتحا على متخيالت  ثقافية عربية مفتوحة مرتهنا  �أنا 

و�جلمايل و�ملهم�س، مما �أبقاها خارج �لثقافة �لر�سمية ون�سقها �لعمودي.

�أن�ساق �ل�رصد يف عالقته بال�سلطة �ل�سيا�سية و�لتاريخية  من هنا، ندرك �رصورة �لك�سف عن 

و�لرت�تبية �لجتماعية، ويف ت�سييده لن�سق �لأنا �لثقافية �لأفقية �ملفتوحة على �أن�ساق ثقافات �أخرى، 

يبني  لل�رصد  �لأفقية  �لثقافية  �لأنا  ن�سق  ولعل  وغريها.  و�ليونانية  و�لفار�سية  و�ل�سينية  �لهندية  ومنها 

�لعجيب و�لغريب و�لطبيعي و�لو�قعي و�لتاريخي، �سو�ء كانت �رصد�  متخيال متنوعا ومفتوحا من 

�سفاهيا �أو كتابيا؛ مثل �ألف ليلة وليلة، وكليلة ودمنة، و�لبخالء، وغريها من متون �ل�رصد.

هذ� �لتنوع �جلمايل ي�سم �لن�سق �لأفقي ويظهر �لقدرة �جلمالية لل�رصد على �لنتقال بو�ساطة 

�ملهم�سة  �ل�سعبية  �لثقافة  جماليات  �إىل  �لعمودي  ون�سقها  �لعاملة  �لثقافة  من  و�لغريب  �لعجيب 

وحو�ملها  �ملهيمنة،  لل�سلطة  م�سادة  وفنية  تعبريية  جمالية  �أن�ساق  خلق  يف  ي�سهم  مما  و�ملقموعة، 

�ملتنوعة، و�سمنها عباءة �خلليفة و�ل�سلطان ووعاظ “�حلقيقة” �ملتعالية على �لتجربة �لإن�سانية.

2. يف �لتلقي �ملفتوح.

خمتلفة،  ومبناهج  خا�سة،  �لأدبي  و�خلطاب  عامة  �خلطابات  حتليل  يف  �لو��سح  �لتطور  �إن 

و�ل�سري،  و�ملقامات،  و�لبخالء،  ودمنة،  وكليلة  وليلة،  ليلة  �ألف  مثل  ب�رصود  �ملتز�يد  و�لهتمام 

و�لأخبار، و�لرت�سل وغريها من �لأ�سكال �لنرثية �لكال�سيكية، ُيظهر حتولت يف و�سع �لتلقي �لعربي 

كيليطو،  �لفتاح  وعبد  �ل�سيخ،  بن  �لدين  �أمثال جمال  من  و�لباحثني  �لنقاد  بع�س  فيها  �بتعد  �لذي 

و�سعيد يقطني، وغريهم، عن �لقر�ءة �لإيديولوجية؛ �ل�سيء �لذي ز�د من �لتاأكيد على �لقيمة �لفنية 

م �لقر�ءة �لإيديولوجية �لتي ر�كمت جهود� عرب  �جلمالية و�لرمزية لهذه �لأمناط من �لن�سو�س، و�أَزّ

�لتاريخ، و�لتي كانت، يف �لغالب، تهتم بالناثرين �أكرث من �لهتمام بالن�سو�س. من هنا فـ”�مل�ساألة 

�لأجنا�سّية هي �لقاعدة �لتي عليها تتاأ�س�س �لإن�سائية �لقدمية و�حلديثة، وهي �ملفتاح �لذي ي�ساعد على 

ولوج عامل �لنظرية �لأدبية وميكن من �لتعرف على �أن�ساق �لكتابة و�لتاأليف �للفظي، بل �إن �مل�ساألة 

�أي�سا، وحتدد طبيعة �للتقاء بني �ملجالني  بالدنيوي وباملقد�س  �أحيانا عالقة �لأدب  �لأجنا�سية تف�رص 

على نحو ما كان عليه �لأمر يف نظرية �لأدب عند �لعرب ملا حتكمت �لعقيدة يف عامل �لق�سيدة وملا 

��ستبعد �ل�سعر �لتمثيلي �لذي تكون مبا هو �أ�سطوري، وملا تقل�س ح�سور �لق�س�س وكاد يختفي من 

مدونة �لأدب �لعربي �لقدمي خ�سية �لإلهاء عن “مقا�سد �ل�رّصيعة”19. وعليه ميكن ت�سور نظرية ن�سية 

لل�رصد يف بناء جمالياته ويف �سناعته لأفقه �لثقايف.

و�إذ� طرحنا �لدر��سات �ملعرفية �لعميقة و�حل�سيفة �لتي تندرج يف حماولة �لبحث يف �لن�سق 

�لثقايف �لعربي، مثل �أعمال عبد �هلل �لعروي، وحممد عابد �جلابري، وعبد �لكبري �خلطيبي، وغريهم، 

��ستغالها  فاإننا مل نلحظ يف هذه �لدر��سات ما يظهر �مل�ساألة �لأجنا�سية لل�رصود �لكال�سيكية وكيفية 

وطرقها يف توليد �ملعنى ووجوه �سناعتها لل�سور و�لتخييالت. كما �أنه لي�س هناك ـ ح�سب �طالعي 

من  لل�رصود  لتجميع  وجود  ول  �لإ�سالم،  جميء  قبل  ظهرت  �لتي  لل�رصود  بتاأريخ  و��سح  �هتمام  ـ 

19 - �أحمد �جلّوة، من �لإن�سائية �إىل �لدر��سة �لأجنا�سية، مرجع مذكور، �ل�سفحة 7.
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منظور منهجي حديث، على �لرغم مما وفرته نظريات �ل�رصد �حلديثة من �إمكانات مهمة لالقرت�ب من 

خمتلف �أ�سكال �ل�رصد قدميها وحديثها، لأن “بناء �لنظرية �لأجنا�سية يعادل وفق هذ� �لت�سور بناء نظرية 

�لأدب، كما �أن و�سع �لقو�عد �لأجنا�سية �خلا�سة بالآد�ب �لقومية يتيح �لإملام باأ�سول هذه �لنظرية 

يف ذ�تها وعن تاأمل مقوماتها. ولي�ست �لنظرية �لأجنا�سية مف�سولة عن تفكري �لثقافة يف ذ�تها وعن 

تاأمل مكّوناتها. و�لبعد �لثقايف للم�ساألة �لأجنا�سية موقف �أقّره حمادي �سّمود حني قال: “�إن كّل 

ثقافة حتتاج يف تنظيم ف�ساء�ت منجزها �لإبد�عي �إىل �سو�بط وحمدد�ت متّيز على �أ�سا�سها بني �أجنا�س 

“مدخل  ذلك �لإنتاج و�أنو�عه. ومن تلك �ملحدد�ت ما يكون يف �لن�س ذ�ته، ومنها ما يكون يف 

�لن�س وعتباته”. فنحن نحتاج �إىل تقرير ما ي�سمح للمتعامل مع ن�سو�س ثقافة �أن يدرك �ملحدد�ت 

و�لرو��سم �لتي يف�سل بها بني �ل�سعر و�لنرث، وبني �لر�سائل و�خلطب، وبني �مللحمة و�ملاأ�ساة )...( 

�إن �ملحدد�ت و�ل�سو�بط تاريخية متولدة عن ت�سور مين �أن تغريه عو�مل �لتطور ودخول مالب�سات 

جديدة يف �ل�سياق �حلاف”20. 

�أي �خلروج من  �لكال�سيكي؛  �لعربي  �ل�رصد  �لتقليدي يف مقاربة  �لطرح  �إذن، جتاوز  علينا، 

�لتلقي  ونظريات  و�لتخييلية  و�للغوية  �ل�رصدية  �ملناهج  متنحه  ما  �سياق  يف  للرت�ث  �لزماين  �ملنظور 

و�لنقد �لثقايف من �أدو�ت ومفاهيم لر�سد �لظو�هر �لفنية �جلمالية، ولإدر�ك �لقيم �لثقافية جماليا، 

ولالإحاطة باملمتلكات �لرمزية و�لتخييلية؛ و�لدخول �إىل جمال تلق يقوم على �لن�سية بو�سفها بحثا 

�أو  �أو �لتاريخي  �أدبيا فنيا جماليا يف �لأ�سكال و�ل�سيغ و�لبناء و�لإحالة �ملفتوحة ومتخيلها �لو�قعي 

�لعجيب �أو �لغريب.

لقد بد� لنا وقد �قرتحنا مفهوم ن�سية �لرت�ث �إطار� للتفكري �أن �لتعامل مع �ل�رصود �لكال�سيكية 

وفق هذ� �لإ�سكال �ملنهجي هو بد�ية �ل�رصعية �لفنية و�لثقافية لالأدبية �ل�رصدية، لأنه �ت�سح �أن �لتعامل 

ِدَينينْ ول كافيني يف تغطية  �لإيديولوجي و�لتلقي �ملغلق مع �خلطاب �ل�رصدي �لكال�سيكي مل يعود� جُمنْ

وجمهود�ته  �لتعامل  هذ�  منجز  وفرة  من  �لرغم  على  ميثلها،  �لتي  و�لرمزية  و�لثقافية  �لفنية  �مل�ساحة 

يف مرحلة زمنية حمددة من عمر �لثقافة �لعربية، ولأن”�لأدب �لعربي مل ي�سع �إىل �إر�ساء نظرية �أجنا�س 

�لروؤية وذلك  �لتعبري عن تلك  �أو بني طريقة  �لعربية وفكرها،  �للغة  �ملتني بني  �لتعالق  �أدبية، ب�سبب 

�ملوقف بو��سطة �للغة... قد يوحي هذ� �لتاأويل للق�سية �لأجنا�سية عند �لعرب بروؤية مثالية تغلب نظام 

�لكون على نظام �لأدب، وحتكم �ملقد�س �لديني يف �أ�سول �لنظرية �لأدبية �لتي ل ت�ستمد حركتها 

عند  �لأجنا�سية  للق�سية  �لتاأويل  هذ�  ورغم  عليها.  متعال  بقانون  تتحرك  و�إمنا  ذ�تها  من  وحيويتها 

�لعرب قدميا، تظل �لأطروحة �سديدة �لتما�سك يف ح�سارة �لعرب وثقافتهم”21.

ر�بعا. ��ضتنتاج �أويل.

قد ن�ستنتج ب�سكل �أويل مع �إمكان تطوير هذه �لقر�ءة �لنقدية �أنه بو�سع تعامل نقدي حديث 

متبلور عن نظريات �ل�رصد و�لتلقي �لثقايف و�ملتخيل �ملفتوح، �أن يك�سف عن �لأ�سكال �لن�سية ل�رصد 

20 - �ملرجع نف�سه، �ل�سفحة 15.

21 - �ملرجع نف�سه، �ل�سفحة 21.



�رسد �لعرب: �أو�ضاع وتلقيات

51

�لعرب، وبناء�ته �لفنية، و�ملظاهر �خلطابية، وكيفيات ت�سكيل �ملعنى وطرق �ختيار �لتخييل وحمتويات 

�لتمثيالت �لذهنية، خا�سة وقد �أثارنا �لوعي بهذ� �لتوجه يف �ل�سنو�ت �لأخرية عند بع�س �لباحثني، 

منظور  نبحث عن  �إبر�هيم، وغريهم، وجعلنا  �هلل  يقطني، وعبد  و�سعيد  كيليطو،  �لفتاح  عبد  مثل 

خا�س، وذلك ما ميكن �أن يحقق بف�سل قر�ءة دقيقة ملتون �ل�رصد �لكال�سيكي، وبو��سطة قر�ءة نقدية 

للروؤى �لتاريخية و�لأدبية �لتي قاربتها. هل ميكن �لنظر يف �رصد �لعرب �لكال�سيكي �نطالقا مما �أكدنا 

عليه؛ �أي �لنطالق من �ملقاربات و�لتلقيات �لتي �أن�ساأها “�لآخر” لأجنا�س �لأدب؟ هنا، قد ن�سك 

باأن �لوعي باإ�سكال �لتاأ�سيل و�لتجني�س ميكن �أن يتم بالبحث �ملغلق د�خل “�لأنا” �لأدبية و�لثقافية 

�لعربية، بل ميكن �أن يتم ذلك بتمثل �ملقرتحات �لتجني�سية �لتي غذت �أعمال �لدر��سات �لأدبية يف 

�ل�رصد �لكال�سيكي  �أ�سكال  �أن ل فائدة من قر�ءة  �لبع�س  “�لآخر” �لأدبي و�لثقايف. قد يعتقد  جمال 

و�جلمالية  �لفنية  و�إمكاناته  �ل�رصد  بخ�سو�سيات  لالإحاطة  حماولة  �أي  �أن  ندرك  لكننا  و�أجنا�سه، 

حققته  �لذي  �لرت�كم  ومنذجة  �لتجني�س  فكرة  مر�جعة  دون  يتحقق  �أن  ميكن  ل  �ملختلفة  و�إحالته 

�ملمار�سة �لإبد�عية �لعربية. ولعل هذ� �لأفق من �ل�سعي هو ما نحاول بناءه، يف هذه �ملرحلة من �إجناز 

�جلمايل  �لأدبي  �إ�سكالها  وطرح  �لكال�سيكية،  �ل�رصود  يف  للنظر  و��سعا  �ملجال  بفتح  �لقر�ءة،  هذه 

و�لثقايف. 
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