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ABSTRACT 

 

The Master Program titled: « Water in the Moroccan History », at Cadi Ayad 

University, deals with the role water plays in people’s social and economic lives. 

Accordingly, students have focused their research on everything that concerns 

Moroccan tribes in their relation with water… As a result, scholars were required 

to seek anything contributes in writing a history that maintains the social and 

economic life and organizes tribal communities without focusing only on political 

history… That has given rise to a special type of research in documents that 

concern water.  

This research has achieved its goal thanks to the students’ concerted efforts and 

teachers’ recommendations and instructions. Consequently, various important 

documents have been gathered in the field of historical research especially the 

areas which were under academic studies … Although some areas were 

geographically limited, but student were able to come up with more than 100 

documents…The latter have enriched their academic research and contributed in 

a historical writing based on concrete references that have revealed precious 

information….In fact, relying only on books and monographs would not be able 

to achieve such historical and intellectual outcome….  

For these reasons, we have shed light on the role those academic studies, in the 

Master Program of Water, plays in this applied and practical project….By means 

of illustrating its ideas in this scientific contribution, which has dealt with such 

documents, it has dealt with such documents, it has highlighted its structural and 

furthermore objective aspects and revealed the methods and techniques to get it 

and thus reveal clearly the effects and interactions between these documents and 

academic studies taking into account the importance of such documents from the 
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social, intellectual and political sides. Also, taking into consideration the role that 

teachers play in orienting students to the importance of these documents as it 

contribute in writing history from a social and historical angle.  

The Innovative Idea  

It is worth focusing on these documents due to their significance… We need to 

recommend researchers who are interested in this field of study to check and gather 

documents as well as emphasizing the role of academic research in enriching the 

human knowledge in line with the conference‘s subject which is concerned with 

the practical procedures. Among the steps that may provide solutions to keep 

historical documents from getting lost are this kid of research that push students 

to dig into these historical documents.  

 Students are required to seek such documents that exist in their areas because 

researchers who do not belong to these areas usually find it difficult to get these 

documents. This entails students to belong to various areas so that they can gather 

adequate data on these areas in order to create a historical outcome of different 

areas. 
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 الملخص

 

يعاجل موضوع ماسرت املاء يف تاريخ املغرب جبامعة القاضي عياض ، دور املاء يف احلياة االجتماعية واالقتصادية  للناس 
.. هذا ما فرض على عالقتها باملاء.مما دفع الطلبة اىل الرتكيز على البحث عن كل ما يتعلق بالقبائل املغربية  ورصد 

الدارسني ضمنت هذا التكوين التوجه للميدان للنبش عن كل ما ميكن أن يساهم يف كتابة تاريخ يراعي احلياة االجتماعية 
واالقتصادية وتنظيم اجلامعات القبلية دون االقتصار على التاريخ السياسي.. ففرض هذا تنقيبا خاصا عن الوثائق التارخيية  
املتعلقة باملاء , هذا التنقيب حصل بغيته عرب تظافر جمهودات الطلبة  يف البحث  ونصائح وارشادات االساتذة  داخل 

 الفصل الدراسي.
نتج عن هذا تراكم معريف للبحث التارخيي الذي توفرت لديه وثائق تارخيية يف اجملاالت اليت مت البحث فيها ومهتها  

 ذه اجملاالت  واليت تكاد تكون  مساحتها اجلغرافية قليلة ، لكن استطاع كثري من الطلبةالدراسات اجلامعية... فبعض ه
ان حيصلوا على اكثر من مئة وثيقة ، اغنت البحث التارخيي وقدمت اضافات لبحوثهم، مما ساهم يف  حتقق كتابة 

هذا اإلنتاج  لوحدها  ان حتقق تارخيية ملموسة وكشفت عن معلومات قيمة. ما كان للبحث يف الكتب و املنوغرافيات
 الفكري التارخيي..

هذا ما دفعنا  لتسليط الضوء على هذا املشروع العلمي التطبيقي  الذي تلعبه مثل هذه التكوينات  وذلك عرب بسط   
 ةافكاره وما يتضمنه هذا املاسرت وكيف ساهم يف مجع عدد كبري من الوثائق،  مما حتم علينا التعرض يف هذه املشارك

العلمية له  والكشف عن نوعية الوثائق وتعريفها واليت رصدت جوانب موضوعية متعددة ، فدرسناها من الناحية الشكلية  
وبينت هذه املشاركة العلمية  الطرق واالساليب املتعلقة بسبل احلصول على هذه الوثائق والتوصل ألماكنها، وكذا ابراز 

او  وثائق وخمزوناهتا واضافاهتا النوعية ، سواء من الناحية االجتماعية او الفكريةعالقة التأثري والتأثر احلاصلة بني ال
السياسية او الفقهية ، مركزين على الدور الفعال الذي لعبه االساتذة يف توجيه وتكون الطلبة ، وحثهم على البحث 

خ هلم عرب زاوية بة تاريخ من ال تاريوالتنقيب عن مثل هذه الوثائق وعيا منهم مبا هلا من اضافات جديدة تسهم يف كتا
 التاريخ االجتماعي.
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 مقدمة 

مما ال شك فيه أن الدراسات واألحباث اجلامعية بالوطن العريب والعامل اإلسالمي عموما ، أضحت هلا أمهية كربى     
يف الرقي واالزدهار الذي حتققه الشعوب واألمم نتيجة األحباث العلمية املميزة اليت تضيف لإلنسانية مكاسب مهمة 

ور الشعوب واألمم، ومن هذه البحوث ما يتعلق باحلقل التارخيي وكذلك العلوم اإلنسانية وما هلا من دور مهم يف تط
 الذي بدوره يساهم يف تطور احلضارات انطالقا من كون دراسة املاضي طريق لفهم احلاضر .

تعترب الدراسات التارخيية خزانا مهما للثقافات وتعتمد بشكل كبيري على الوثائق واملخطوطات رغم ما عرفته الوثيقة من  
تطور يف مفهومها مع مدرسة احلوليات بأروبا ، مما ساهم يف توسيع هذا املفهوم الذي انتقل من املعىن املادي للوثيقة ، 

الكلمة  مل ماهو مكتوب أي الوثيقة املكتوبة والوثيقة املادية. فلو حبثنا يف اصلاىل معاين متعددة واصبحت الوثيقة تش
أي الوثيقة لوجدناها عربية األصل ، وهي تستعمل من طرف املؤرخني العرب كمقابل للكلمة الالتينية 

documentent اليت أصبحت .document   بالفرنسية وأيضا باالجنليزية واليت حتمل يف األصل معىن قانونيا
تفيد احلجة اليت تقنع القاضي ومن هذا االستعمال كلمة وثيقة ، والسبب يف ذلك  هو أن املؤرخ العريب مازال يستعمل 

يقة هتماما خاصا بالوث. ونشري بدورنا إىل ان بعض الدراسات اجلامعية التارخيية أولت ا 1يف الغالب احلجج املكتوبة 
نظرا ألمهيتها وما جتود به من معلومات اجتماعية او تارخيية او سياسية ، وانفردت شعبة التاريخ جبامعة القاضي عياض 
مراكش بفتح ماسرت حتث عنوان " املاء يف تاريخ املغرب " هذا ما جعل العديد من الطلبة الباحثني يغوصون  يف البحث 

ة املتعلقة باملاء سواء من ناحية بيع املاء أو النزاع حوله  أو  حق ملكيته ، وكذلك طرق تنظيمه عن الوثائق التارخيي
درجات مميزة نظرا ملا حققته من إضافات جديدة انطالقا من الوثائق اليت مت  2وتوزيعه وتدبريه ، ونالت بعض البحوث

ليت لق بالتاريخ احمللي ، ذلك أن أغلب البحوث ااجيادها ، أو من ناحية املعلومات اليت أضافتها خصوصا فيما يتع
  اعتمدت على وتائق حملية مرتبطة باملاء هتم بشكل كبري اجلانب الفالحي فتعاجل طرق السقي والتدبري والتوزيع والفتاوى

                                                           

. ص 2005عة  سنة املغرب الطبعة الراب –املفاهيم واالصول، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء عبداهلل العروي مفهوم التاريخ، االلفاظ واملذاهب،  -  1 
82. 

 حبث الطالب رشيد الشحمي، كنموذج هلذه البحوث و الذي أشرف عليه الدكتور املنصف الكريسي ، اجنز مباسرت املاء يف تاريخ املغرب. - 2  
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بإزالة الغموض عن  كاملتعلقة باملاء، مما أفرز لنا ذخرية علمية مهمة من ناحية الوثائق اغنت اخلزانة املعرفية التارخيية وذل
 احلياة االجتماعية للقبائل املغربية قيد الدراسة وتناوهلا من جانب أخر غري اجلانب السياسي وفقط. 

استطاعت هذه البحوث أن تؤرخ لتاريخ اجتماعي للمناطق معتمدة بشكل كبيري على املعطيات اجلغرافية اليت لعبت  
اءهتا وأهنا كتبت بطريقة صعبة ليس من السهل التعرف عليها أو قر دورا مهما يف تفسري بعض هذه الوثائق خصوصا 

انطالقا من الوهلة األوىل نظرا لقدمها أو قدم استعمال  مصطلحاهتا اليت تعىن بفرتة كتابتها ، فسامهت اجلغرافيا الطبيعية 
لى تاريخ من ال التعرف عباألساس يف فهم هذه الوثائق. ومهما يكن فإن هذه الوثائق تعد لبنة اساسية ومركزية يف 

تاريخ هلم ، فرصدت لنا جوانب مهمة من تاريخ املهمشني ، وهذا أمر مل يقتصر فقط على املعلومات اليت قدمتها هذه 
الوثائق بل أيضا مشل مستويات العناية هبا ومجعا وختزينها، ونتجت عن هذه الدراسات البحثية التارخيية املتعلقة باملاء 

ثائق اليت تالمس احلياة االجتماعية للقبائل هذه الوثائق منها ما مت حتقيقه ومنها ما حيتاج للتحقيق وفرة مهمة يف الو 
لكونه  مشلته عملية اجلمع والتخزين . وإىل جانب البحث عن الوثائق املتعلقة باملاء مت اكتشاف العديد من املخطوطات 

ر علمية و احلياة الفكرية خصوصا ما تزخر به الزوايا من ذخائذات الطابع الفقهي اليت ترصد احلياة الدينية للقبائل أ
 وفكرية.

 فما هي نوعية هذه الوثائق التارخيية اليت مت اكتشافها واحلصول عليها؟

 ومن هي اجلهة اليت كانت تشرف على ختزينها؟

 وما هي سبل التوصل إليها والطرق املستعملة يف احلصول عليها؟

 من الدراسات واالحباث اجلامعية ؟وكيف استفادت هذه الوثائق 

هذا ما دفعنا للخوض يف هذا البحث العلمي الذي يرصد دور الدراسات واألحباث اجلامعية يف خدمة املخطوطات 
والوثائق التارخيية ، وعيا منا بالدور الفعال الذي قدمته بعض األحباث التارخيية خبصوص الوثائق احمللية املتعلقة باملاء، 

علينا وضع تصميم هلذا البحث يراعي موضوع املؤمتر الدويل ويصب يف منحى أهدافه ، ومبنيا على مناذج   فكان لزاما
 حية من امليدان اهتمت هبذه الوثائق أجنزت داخل ماسرت املاء بتاريخ املغرب.
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 المبحث األول : نماذج من الوثائق العدلية المتعلقة بالماء.

 : تعريف الوثيقة. 1-1
ال خيامرنا أدىن شك يف اإلقرار مبسألة كون الوثيقة كلمة عربية ومجعها وثائق والوثيقة مؤنث للوثيق وهو الشيء احملكم  

والوثيقة يف األمر إحكامه ، وامليثاق مبعىن العهد واملواثقة مبعىن املعاهدة. ونظرا ملا بلغه عدد الوثائق من وفرة وتطور وملا 
مت   كتابة التاريخ وإزالة اللبس على احلقل التارخيي عموما ، جند أن  املدرسة الوضعية بأروبا اهتهلذه الوثائق  من أمهية يف

ين بالوثائق ومت تقديس الوثيقة بشكل كبيري نظرا لكون اروبا كانت حتتاج للوثائق لكتابة التاريخ ، حىت أن املؤرخني الشهري 
 ئق" .م هبا القرن التاسع عشر ككل أال وهي " ال تاريخ بدون وثالوجنلوا وسينيوبوس أطلقا قولتهما الشهرية اليت وس

ويذهب املؤرخ كولني وود يف تعريفه للوثيقة بالقول " أي شيء ميكن أن يصبح وثيقة ألي سؤال تارخيي، ويعزز هذا    
جل معرفة ماضي أ املؤرخ مارو حينما يعرف الوثيقة بأهنا هي كل مصدر للمعلومة ميكن للمؤرخ أن يستخرج منه شيئا من

 اإلنسان.

ويبقى تعريف لوسيان لو فيفر يف تعريفه للوثيقة من التعاريف األكثر وضوحا، إذ يقول " ال شك أن التاريخ        
يكتب اعتمادا على الوثائق املكتوبة إن وجدت ، لكن ميكن بل جيب أن يكتب إعتمادا على كل ما يستطيع الباحث 

ن أي مصدر من املفردات والرموز. ومن املناظر الطبيعية، ومن تركيب األجور، من أشكال مبهارته وحدقه أن يستنبطه م
املزارع ومن األعشاب الطفيلية من خسوفات القمر ومن مقارن الثريان من فحوص العامل اجليولوجي لألحجار ومن 

 .3حتليالت الكيميائي للسيوف احلديدية "

لفه ف أن مفهوم الوثيقة خيضع لتوسع يف مدلوله نتيجة الستمرارية ما خينستخلص مما سبق التطرق إليه من التعاري 
املاضي ، مبعىن أن خملفات اإلنسان وأثاره يف استمرار متزايد ، وانطالقا من هذا االعتبار وجدنا يف الدول العربية بعض 

 بد اهلل العروي ومن هؤالء، األستاذ عاملفكرين أدركوا أن  مفهوم الوثيقة  يف الوقت الراهن مل يعد يؤدي املعىن املطلوب 

                                                           

 .81خ، مرجع سابق، ص عبداهلل العروي ، مفهوم التاري - 3 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 3, 2017 

 
 79 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

واليت مجعها شواهد وحسب هذا األخري فالشاهدة  شاهدةالذي استعمل مكاهنا كلمة يعتربها أمشل منها وهي كلمة 
 هبذا املعىن هي كل خملفات املاضي مهما كانت أشكاهلا وموادها ومنافعها .

 وبذلك فإن هذا التطور احلاصل يف مفهوم الوثيقة ونظرا لتوسع مدلوهلا فعبداهلل العروي جيد تفسريا هلذا التوسع باإلقرار  
بأنه نتيجة للتطور التارخيي الطويل فيتحدث لنا ويقول " لو سألنا باحثا يف متحف أثري عن ماهية الوثيقة لقال على 

اتية لو سألنا باحثا على عتبة مكتبة وطنية لقال : هي املخطوطات والرسائل الفور هي بقايا حجرية حيوانية، أو نب
والكناشات، لو سألنا  متخصصا يف تاريخ القرن التاسع عشر لقال هي التقارير القنصلية والصور الشخصية والنقود. 

 4االشعار واألغاين"جوابات و لو سألنا متخصصا يف القرن العشرين لقال هي : اخلطب املسجلة واالفالم الوثائقية واالست

هذا ما جيعلنا نقر بأن تعريف الوثيقة يتخذ طابعا خمتلفا حسب الزمان واملكان واجلهة املقدمة للتعريف ، وكذلك   
جناز إقرارنا بأن الوثيقة التارخيية حسب متطلبات ختصص ماسرت املاء يف تاريخ املغرب واليت تعترب لبنة أساسية يف كثابة وإ

ا وتعاجل خرى وهلا تعريفها وتتميز جبوانب شكلية وموضوعية هتمها وتتعلق هبالبحوث اجلامعية هلا خصوصياهتا هي األ
مواضيع متس احلياة االجتماعية للسكان متاشيا مع أهداف التخصص الذي ينتقل باملؤرخ الباحث من قوقعة التخندق 

البحث التارخيي  إىليف البحث التارخيي السياسي الذي متيز بتحكم مؤرخي البالط واحلاشية  وأملى علينا اخلروج 
اإلجتماعي الذي يدرس عالقات اإلنسان والقبائل فيما بينها، ويزيل اللثام عن تاريخ املنسيني واملهمشني ، هذا ما 

 فرض علينا توضيح تعاريف للوثيقة العدلية املتعلقة باملاء وامكنة تواجدها.

 شكلي المتعلق بها.: الوثيقة العدلية المتعلقة بالماء تعريفها والجانب ال1-2     

ني من هي الوثيقة اليت يكتبها العدل مبوجب رمسي مبين على قواعد قانونية ، يتكلف بتحريها وفق تعي الوثيقة العدلية
 خبط يده حيث يتخذ هذا األخري صفة القاضي 5السلطان او جهاز املخزن، وتوجد وثائق عدلية يكتبها الفقيه

                                                           

 .80عبداهلل العروي ، مفهوم التاريخ ص  - 4 
ن إماما و : باللغة العامية املغربية هو ذلك اإلنسان احلافظ للقرأن الكرمي والذي يؤم اهل القرية او القبيلة او العشرية يف الصلوات اخلمس ويك الفقيه - 5 

وكتابة  الشريعة ، فيكتفي الناس يف كونه حافظا للقران الكرمي وعارفا بامور إمامة الناس يف الصالة ،للمسجد وال يشرتط فيه توفر التضلع يف علوم الفقه و 
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شكاال االخري نظرا العتبارات عديدة منها إتقان الكتابة والتوثيق، وتتخذ الوثيقة أالصغري يف القبيلة تبعا ملهمة هذا 
متعددة يف كتابتها. وليس بالضرورة أن يكون الذي حيرر هذه الوثائق يشتغل مع الدولة ، وإمنا قد يكون يف بعض 

 األحيان ممن منحتهم األعراف القبلية فعل هذا األمر.

 شكل الوثيقة العدلية: 

ال ميكن أن نقر بأن الوثيقة العدلية اليت تعاجل املاء أهنا ذات شكل واحد ، حيث أهنا ختتلف بدورها حسب الزمان  
واملكان ويف معظمها مكتوبة بالصمغ ، وتكتب على وجهني فإما ان تكتب على ورق من الكاغد  أو على اللوح 

 اخلشيب: 

وشكل الكتابة من منطقة ألخرى مبراعاة تقاليد  6تكلفة، وختتلف لغةويتكلف بتحريرها الفقيه أو العدل حسب اجلهة امل 
وأعراف املنطقة، ونظرا لكتابتها باليد فإهنا تعترب صعبة القراءة وال يتاح للجميع فهمها وقراءهتا إال من طرف عارفني 

 غري  7ها متميز خبطلبخببايا هذه الكتابة وأناس متضلعني يف حل شفراهتا ، فلو متعنا يف هذه الوثائق لوجدنا أغ

نظرا  8واضح وغري مقروء ، وتكتب بطريقة  اسرتسالية  يف املوضوع وتفتقر يف بعض األحيان لألسلوب اللغوي الرصني
لكون املغرب يعرف استقرارا أمازيغيا قبل جميئ العنصر العريب الذي متيز بالكتابة والتدوين، وأيضا عدم متكن الفقيه من 

 .قواعد اللغة العربية

 

                                                           

ا القبيلة ، واليت تتكلف هبعقود البيع والشراء بني مجيع أفراد العشرية او القبيلة،  وهو الذي يلجا يف بعض األحيان إليه  لكتابة املواثيق العرفية اليت تتميز 
 اغتها كبنود لقوانني عرفية يصوغها اعيان القبيلة وأفرادها.القبيلة بص

ب لالقبائل اليت يغلب عليها العنصر االمازيغي بعض مفردات ومصطلحات البحث حترر باللسان االمازيغي. اما القبائل ذات العنصر العريب الغا - 6 
 فتستعمل فيها مصطلحات عربية صرفة.

املسند: حيث يعتمد فيه على الكتابة بالصمغ وتستعمل القصبة للعب دور القلم يكتب به غما على الورق او على يسمى هذا اخلط باخلط النسخي    -7 
 االلواح، ويسمى باملسند التصاله بالسند حيث يستمد من الفقيه  الذي يستمده من شيخه الذي درسه .

 عون يف علوم اللغة العربية  كشيوخ الزوايا.هذا حكم ال ميكن تعميمه على كل الفقهاء، فناك بعض الفقهاء متضل - 8 
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ومبا أن اجملال املغريب  يتميز بالتمازج بني املكون العريب واألمازيغي فقد ظهرت بعض اللهجات اليت جتمع بني عدة  
 لغات وتستمد قواعدها النحوية من لغات متعددة فنجد الوثيقة حتمل بني طياهتا عدة مصطلحات أمازيغية على الرغم 

قيام مما أفرز لنا تنوعا يف املصطلحات ، جيعل من الدارس الذي يسعى لل  من كوهنا مكتوبة بالعربية وباخلط العريب ،
بدور التحقيق مطالبا مبعرفة املصطلحات األمازيغية اليت توظف يف بعض األحيان بسياقات اللغة العربية وتكتب باخلط 

  ذلك.االمر غري العريب وال ينتبه هلا كثريا ، ويعتقد القارئ أهنا مصطلحات ضمن اللغة العربية، وحقيقة

هذا ما ميكن أن يربز لنا وثائق يف القبيلة املغربية يف سياقها العام تستجيب للتنوع الثقايف احلاصل يف الزخم الفكري  
 العريب وتالقحه بثقافات عدة وانسجامه مع جمتمعات متعددة.

تب على األلواح ذا شكل الكتابة ، فتكوالوثيقة املكتوبة على اللوح بدورها ال خترج عن السياق العام يف كتابتها وك 
املصنوعة من اخلشب، وهذا واضح جلي يف القبائل املغربية اليت هلا وثائق عدة مكتوبة على األلواح اخلشبية حىت أن 

 اليت ألفها أساتذة باحثني وجامعيني إىل االعتماد على مثل هذه الوثائق يف حترير كتبهم. 9عديدا من الدراسات والكتب

والوثيقة املكتوبة على األلواح قد تعترب عرفا يستمد مشروعيته من القوانني املنظمة لسري القبيلة ،كما هو الشأن أللواح   
جزولة، واللوح هو كل صفيحة عريضة خشبة أو عظما ومجعه ألواح. واأللواح عبارة عن قوانني وقواعد وضوابط صارمة 

ف يعاقب هبا كل من صدرت منه خمالفة  ما من املخالفات اليت متس شر ، تشتمل على إجراءات تتعلق بعقوبات مالية 
 اإلنسان أو ماله أو بدنه... واأللواح عند القبائل اجلزولية املغربية مقدسة أكثر من تقديس القانون العصري... وال خترق 

 

 

 

                                                           

 كتاب ألواح جزولة والتشريع اإلسالمي ملؤلفه حممد العثماين  أستاذ باحث جبامعة ابن زهر اكادير.   - 9 
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ميع. فهناك من يسميه بالديوان ، ولكنها معروفة عند اجل 10نصوصها وال حترف...والتسمية باللوح ليست عامة يف جزولة
ومن هنا فإن األلواح هي األخرى يكتب عليها وتعترب من مناذج الوثائق  11. ومن يسميه  بالقانون ومن يسميه بالعرف.

 العدلية املتعلقة باملاء، يسري عليها مايسري على الوثائق املكتوبة على ورق الكاغد.

 ستعملة في البحوث الجامعية.: مضامين ومحتويات الوثائق المائية الم1-3

 مبجرد اخلوض يف غمار حتليل  الوثائق التارخيية املتعلقة باملاء فإننا سنالحظ تنوعا كبريا يف مضامني هذه الوثائق ، اليت  
لعرفية اتزيل لنا الغطاء على جانب مهم من تاريخ القبائل والعشائر والقرى الصغرية ذات الطابع البدوي احملتكمة للقوانني 

املبنية على توثيق الفقيه لبنود شىت من االعراف وترصد اجلانب العالئقي سواء ما بني الفالحني أو السكان أو احلرفيني، 
وتالمس جزءا هاما من عيش هؤالء الناس مبعزل عن القرارات السياسية الكربى والقوانني املنظمة للدولة .  يكون 

أن املاء يعترب مادة حيوية ال ميكن االستغناء عنها فمشاكل الصراع حوله وكذا  هو سيد هذه القوانني ، ومبا 12العرف
استعماله يف احلياة اليومية لساكنة القبائل والقرى ، كان حاضرا بشكل كبري فرض بشكل أو بأخر الركون للتعامل مع 

ها إال عن طريق باملاء ال ميكن اكتشاف األرض وفق ما تزخر به الطبيعة من هذا املعطى مما أفرز لنا عادات وتقاليد مرتبطة
الوثائق اليت تعود ألزمنة سابقة تبني لنا كيفية استعمال هذه املادة احليوية والتنظيم االجتماعي الذي ينشأ انطالقا من 

 وفرة أو ندرة املاء.

السقي وتبني أساليب  قوبذلك فمضامني الوثائق املتعلقة باملاء ال خترج عن حيز جانب السقي والتعامل املرتبط بطر   
 التدبري ، فبعد استقراء للوثائق اليت مت مجعما واالعتماد عليها يف البحوث والدراسات اجلامعية اليت اعتنت هبذه الوثائق،

سنجدها تعاجل مواضيع خمتلفة منها ما يتعلق ببيع األرض ومنها ما يتعلق ببيع املاء وشراءه وكراه ، ومن الوثائق ما يعتمد 
 وصف اجلغرايف للمكان الذي تعاجله الوثيقة.على ال

                                                           

تاب حممد ورد هذا يف ك جزولة : هي أحد أفخاذ الرببر القدمية، وقد عرفت هبذا اإلسم من قدمي جدا، كما كانت قدمية يف هذه الناحية من املغرب،   - 10 
 .238م ص  1996هـ  1386املختار السوسي، إيليغ قدميا وحديثا،  املطبعة امللكية ، الرباط  

. ص ص  . 2004حممد العثماين ، الواح جزولة والتشريع اإلسالمي، دراسة يف اعراف القبائل السوسية يف ضوء التشريع اإلسالمي. الطبعة االوىل    - 11 
99-100-101. 

 العرف ما تعارفت عليه القبائل وما اجتمع الرأي حوله وقد خيالف يف بعض االحيان قوانني الدولة ، وتستند له القبائل كمصدر للتشريع.    -12 
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ومن هذا نستخلص الوضعية اليت كان عليها منسوب املاء يف مكان معني يف فرتاث سابقة، حيث تتطرق الوثائق  للبيع 
والشراء والرهن والكراء ، وتبني طرق التنظيم، اليت تتسم يف بعض االحيان أو كثري منها بالتعقيد وتعتمد على أساليب 

وفرة. ملتطور الذي يتماشى وخصوصيات اجملال اجلغرايف، حسب الندرة والابتكرها اإلنسان لتطويع اجملال تنم عن فكره ا
فهذه الوثائق تعاجل كل ما يتعلق باملاء وما يرتتب عنه من صراعات ونزاعات وفتاوى خبصوص بئر او ساقية او نقطة 

 ماء أو طرق التوصل حلل الصراعات ما بني العالية والسافلة. 

تبني ملكية املاء على الشياع  13صل عليها واملدرجة يف حبث الطالب رشيد الشحميوهنا مثال من إحدى الوثائق احمل  
 . 1817غشت  2يعود تارخيها ليوم السبت 

 .14عنوان الوثيقة :  ملكية املاء على الشياع

 ") احلمد هلل وحده                وصلى اهلل على سيدنا حممد.

ن بستة يت ابراهيم من بلدة أيت عد باحضران املسطور مجيع حبرية أزافنهاية ماصح وثبت للفقري أمحد بن عبدالكرمي أ
فيه  18افدان يعين تلمست 17بتوررت مواليان القبلة وفدان  16ومخسة أقصاب وربع من فذان تلمشمشت  15أقصاب

 ومثانية أقصاب ونصف من فدان بامرغن املسمى  20باملس19أربعة عشر قصبا وإحدى عشر قصبا وربع من فدان أكيد

                                                           

 م. مشيخة ايت إنزال منوذجا. تقدمي1929م إىل 1704رشيد الشحمي جوانب من قضايا املاء بقبيلة مسفيوة من خالل وثائق عدلية من سنة  - 13 
 ،2015ودراسة، حبث لنيل شهادة املاسرت ، ماسرت املاء شعبة التاريخ واحلضارة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة القاضي عياض مراكش سنة 

هم فسنالحظ أن الوثيقة حتمل بني طياثها مصطلحات مكتوبة باللسان األمازيغي لكن بصياغة عربية مما يؤكد ما تطرقنا له خبصوص ضرورة -  -14 
 املصطلحات االمازيغية .

 مقياس تقاس به مساحة االرض وهي القصبة الطويلة فيها سبعة اذرع. -  15  
 إسم حبرية نسبة إىل شجرة املشمش املوجودة هبا. - 16 
 فدان كتبها باللسان االمازيغي وهو احلقل املزروع باللغة العربية. - 17 
 ذات منبع مائي أو تربتها دائمة الوحولة.نوع من االراضي املزروعة، وتعين األرض  - 18 
 أكيود يعين القرن وهنا يعين هبا صفة االرض املنعرجة. - 19 
ار مموضع جغرايف، وكلمة املس تعين منبع ماء أنظر طوبونيمية كلمة سجلماسة عند : حسن إدريسي وعبدالعزيز يوسفي، األوضاع االجتماعية واملع - 20 

 .6-5-4-1، ص ص. 2008هـ ( أفاق بريس 8هـ إىل  2بسجلماسة ) من قرن 
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وفدان تلمعفريت فيه مثانية اقصاب ونصف وفدان حتث اجلنانة فيه إحدى عشر  22من جيهة رحية الشتاء 21 كضيف
النابت يف رأسه خروبة مثانية اقصاب وقصبني غري ثلوث يف أملوان وثالثة اقصاب  ونصف  23قصبا وحبرية املوالية إسل

لك بينه وبني ابنه كروم بن امحد منها للفقري امحد وذ 24يف إكلي مواليان الدار ومخسة أقصاب وثلوث يف فدان افرض
ليوم احتياجه بينه وبني ابنه ويعين حقهما يف جنانة العنب جنانة  25اربعني قصبا واحدى ومخسني البنه املذكور وقيده

نسخة صحيحة تامة وحظهما  27وجنانة متزرت 26ايت ايت تزكال قصبا واحد وثالثة اقصاب وربع يف جنان تلخوخة
وكتب يف التاسع عشر رمضان عام اثنني وثالثني  30التني والزيتون من غري قسمة 29وكذلك أصول 28يف املاء على الشيع

 .33"32(31ومائتني وألف عبد ربه حممد بن عبداهلل الكاليل

                                                           

 يف أكيضو ، وهو شجر اخلروب، أي حبرية تسمى فأكيضو نسبة إىل شجرة اخلروب املوجودة هبا. - 21 
 أي مكان قدوم ريح املطر، ويسمى احيانا عني املطر وهو الغرب. - 22 
 أي إسيل، وهو الواد وهنا يقصد الشعبة. - 23 
 لعشب الكثري وجيمع منه أي يفرض منه باألمازيغية ، ويقال ملكان جيمع فيه املاء.موضع جغرايف يوجد فيه ا - 24 
 أي وسجله وكثبه.  - 25 
 أي شجرة اخلوخ ونسب اجلنان هبذا اإلسم لوجود شجر اخلوخ هبا.نظرا لقلة هذا الشجر هبذا البلد. - 26 
 جنان به متازرت أي الشالل الصغري. - 27 
مشرتكا بني الناس على التساوي غري حمدد املكان ، وهنا غري حمدد الوقت . إال أننا مل نقف عليه ، رمبا كان نظاما مائيا نوع من امللكيات يكون  -28 

 باملنطقة ومل يعد موجودا ألسباب جمهولة .
 كلمة امازيغية تعين أشجار.   -29 
 ،  وهذا إذا خص االمر االشجار فإن املاء ايضا شياع وغري مقسوم.هذه الكلمة تفسر لنا كلمة الشياع أي امللكية غري املقسومة بني االفراد - 30 
 هذا العدل هو بدوار تازليطة من مشيخة تغدوين .بالقرب من حتناوت اقليم مراكش. - 31 
 .احلمد هلل وحده                وصلى اهلل على سيدنا حممد - 32 

 ن بلدة أيت عد باحضران املسطور مجيع حبرية أزان بستة أقصاب  ومخسة اقصاب وربع منفنهاية ماصح وثبت للفقري امحد بن عبدالكرمي أيت ابراهيم م
نية اقصاب افذان تلمشمشت    بتوررت مواليان القبلة وفدان  افدان يعين تلمست  فيه اربعة عشر قصبا واحدى عشر قصبا وربع من فدان أكيد باملس  ومث

رحية الشتاء  وفدان تلمعفريت فيه مثانية اقصاب ونصف وفدان حتث اجلنانة فيه احدى عشر قصبا ونصف من فدان بامرغن املسمى يف كض  من جيهة 
أقصاب وثلوث  ةوحبرية املوالية اسل النابت يف رأسه خروبة مثانية اقصاب وقصبني غري ثلوث يف أملوان وثالثة اقصاب  ونصف يف إكلي مواليان الدار ومخس

عين نه كروم بن امحد منها للفقري امحد اربعني قصبا واحدى ومخسني البنه املذكور وقيده  ليوم احتياجه بينه وبني ابنه وييف فدان افرض  وذلك بينه وبني اب
ملاء على احقهما يف جنانة العنب جنانة ايت ايت تزكال قصبا واحد وثالثة اقصاب وربع يف جنان تلخوخة  وجنانة متزرت  نسخة صحيحة تامة وحظهما يف 

 .كذلك اصول  التني والزيتون من غري قسمة  وكتب يف التاسع عشر رمضان عام اثنني وثالثني ومائتني وألف عبد ربه حممد بن عبداهلل الكاليلالشيع  و 
 .93 92رشيد الشحمي..مرجع سابق  ص ص  - 33 
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التارخيي واملتوفرة  اليت تعىن بالبحثانطالقا من حتليل مضامني هذه الوثيقة فإننا توصلنا اىل  منوذج من مناذج الوثائق 
عند األهايل بكثرة حتتاج اجلمع والتحقيق لتبيان جوانب مهمة من تاريخ اجملال والعالقات البشرية وكيفية التصرف يف 

 األرض واملاء.

 

والطابع الذي عليها  .34الصورة إلحدى الوثائق احمللية تعىن بالبيع والشراء، تبني أشكال الوثائق التارخيية العدلية احمللية
 مل خيتم إال بعد احلصول عليها.

 

 

                                                           

وثيقة من عند األهايل. وبعض البحوث فاق  100توجد وثائق كثرية على شاكلة هذه الوثيقة وغريها، فبحث الطالب رشيد الشحمي مجع أزيد من  - 34 
 وثيقة. 200
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 المبحث الثاني: أماكن الحفاظ على الوثائق والجهة المحافظة عليها.

 : الجهة الساهرة على المحافظة على الوثائق المتعلقة بالماء. 2-1             

عندما نتتبع الوثائق املتعلقة باملاء وحناول التعرف على اجلهات اليت تسهر على احلفاظ عليها ، يصعب علينا حتديد    
اجلهات بالضبط اليت تتوفر على هذه الوثائق لكن ما يالحظ يف املغرب هو األماكن ذات االستقرار البشري القدمي 

 غي جند هذه الوثائق على وفرهتا ال تكاد تعد وال حتصى.واليت تضم يف غالب األحيان غلبة العنصر األمازي

انطالق من كون أماكن االستقرار القدمي هي عكس املناطق اليت تعرف ترحاال وسكنتها القبائل اليت تعرف الرتحال 
وغالب طبعها  ، واليت ميكن انتساهبا للقبائل العربية اهلاللية واملعقلية الوافدة على املغرب يف القرن اخلامس عشر للميالد

يتميز بطغيان اجلانب الرعوي على اجلانب الفالحي مما جعل الوثائق املتعلقة باملاء قليلة باملقارنة مع األماكن ذات 
الكثافة السكانية الكثيفة والقدمية اليت تستقر يف األرض وتتخذ  جنبات األهنار سكنا هلا كالقبائل املصمودية القاطنة 

دم وعراقة اجلانب الفالحي ، هذا هو ما أفرز لنا كثرة يف الوثائق وحال دون التعرف على اجلهة باجلبل واليت تتميز بق
 اليت لديها هذه الوثائق بالضبط.

لكن على الرغم من ذلك فيمكن اإلقرار بكون الفئة املثقفة واليت تعي أمهية هذه الوثائق فإهنا حتتفظ هبا يف حوزهتا  
خوفا عليها من الضياع، وتساهم بشكل كبيري يف احلفاض عليها واالسباب الراجعة هلذا االحتفاظ كثرية ومتنوعة حبسب 

 ن هذه األغراض:األغراض وبكثرة اجلهات اليت حتتفظ هبا،  وم

ما يتعلق برسوم البيع والشراء سواء ما تعلق باملاء واألرض بني طرفني بائع ومشرتي، مما يفرض على املشرتي احلفاظ  
 على هذه الوثائق قصد التصريح هبا عند الضرورة وتبيان ملكيته.

 عليا . ومنها ما يتعلق بكراء نوبات املاء ، وساعات السقي والتقسيم مما يتطلب احلفاظ 

ومع مرور الوقت حيتفظ هبذه الوثائق  األبناء ابا عن جد ، ويف بعض األحيان جند األعيان هلم هذه الوثائق، حيتفظون 
 هبا .
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وحيتفظ هبا العدل الذي يقوم بتحرير الوثائق بني األفراد وكذلك الفقيه الذي حيل النزاعات بني القبائل واجلماعات،  
 هبا كإرث عن أبيهم.ويرثها ابناءه. وحيتفظون 

ما نستخلصه من هذه النقطة هو أن الوثائق متوفرة يف املنازل وكذا عند الشيوخ واألعيان خصوصا يف مناطق اإلستقرار 
البشري القدمي، ترعاها جهات خمتلفة ولكن يصعب الوصول إليها لكون هذه اجلهات ختاف من الغرباء خصوصا طالب 

 لتجسس وال ميكنوهنم من هذه الوثائق. فيبقى عديد منها حبيس التكدس يف أماكنالعلم حيث يعتربوهنم من وسائل ا
قد ال تكون صاحلة للحفاظ عليا وقد تتعرض للتلف وقد يقدم أحد األبناء بعد وفاة ابيه حبرق كل املخلفات القدمية 

هبا ومبزاياها  جة عدم الوعياليت مل تعد صاحلة لالستعمال أو يصعب قراءهتا، مما يؤدي لفقداهنا والتخلي عنها نتي
 التارخيية.

 :األماكن المعدة للحفاظ على الوثائق المتعلقة بالماء. 2-2       

حتظى الوثائق التارخيية املتواجدة باألحواز واليت متتلكها األهايل أو الساهرون على شأن احلفاض على هذه الوثائق،    
على عناية خاصة على اختالف هذه الوثائق وتنوعها ، والوثائق املتعلقة باملاء شأهنا شأن مجيع الوثائق ال خترج عن 

 منطق االحتفاظ هبا واحليلولة دون إتالفها. 

أمام ضعف اإلمكانيات اليت تسمح باحلفاظ على الوثائق يف أمكنة متطورة ونسخها عرب احلاسوب فإن اجلهات املكلفة  
هبذا احلفاظ واليت يف الغالب تكون هي املالكة هلذه الوثائق فإهنا ابتكرت وسائل عديدة تستجيب ملتطلبات هذا احلفاظ 

تجيب حيان يكون بعيدا  عنا مما يفرض ضرورة التفكري يف طرق وأساليب تس، ذلك ان الوثائق وزمن كتابتها يف غالب األ
ملعايري احلفاظ عليها قصد استمراريتها يف الزمن دون تعرضها للتلف او التمزيق، سواء من خالل وضعها يف صناديق 

بشرية، او يادي الوإحكام إغالقها بشكل جيد لتفادي ضياعها وكذا من خالل إخفائها عن االنظار لكي ال تتلفها األ
يساء استعماهلا وسواء من خالل محايتها من التلف جراء العوامل الطبيعية من رطوبة وارتفاع للحرارة أو تدخل القوارض، 

 اليت مبكنها أن تتسلل للوثائق املصنوعة من الكاغد واليت يسهل على الفئران قدمها ومتزيقها.
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تعانوا لوثائق وعرفوا الدور الذي تلعبه، لوسائل للحفاظ على هذه الوثائق. واساهتدى الناس املعنيون باحلفاظ على هذه ا
بوسائل طبيعية تساهم بشكل كبيري يف احلفاظ على هذه الوثائق ، ولكن على اختالف هذه الوسائل والتقنيات اليت 

ها ان تساهم يف اتالف ميكنتستعمل يف احلفاظ على هذه الوثائق ، فإن العامل لبشري بتدخله يبقى أهم العوامل اليت 
هذه الوثائق مما جعلنا نالحظ أن بعض العائالت حتافظ على هذه الوثائق يف حمالت خمصصة لألشياء الثمينة قصد 

 إخفاءها  على االنظار وعدم متكني االطفال منها لكي ال يثم إتالفها. 

وثائق فإهنا يف بعض األحيان تكون هذه الوباإلضافة إىل كون هذه الوثائق تعرف هذه اإلجراءات للحفاظ عليها ، 
 مقدسة ، وهلا أمهية خاصة ، نظرا لعدة اعتبارات حيث أهنا يف بعض األحيان تكون إثباتا على حيازة بقعة أرضية، أو 

حتديدا مهما حلل نازلة فقهية متعلقة باملاء أو غريه ، وقد تكون متعلقة ببيع وشراه أو كراء ، مما جيعل مالكها حيافظ 
 عليها حفاظا جيدا.

جند ايضا  بعض القبائل العربية متتلك شجرة النسب خصوصا إذا كان هذا النسب ممتدا لرسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم،  فتحظى هذه الوثائق بعناية خاصة ، ويتم تقدميها ساعة احلاجة لتباهي هبا والتباهي بالنسب الشريف للعائلة 

سمياهتا ة ، ومثل هذه الوثائق كثرية يف بالد املغرب على اختالفها وتنوعها وتنوع أشكاهلا ومأو القبيلة املالكة هلذه الوثيق
 والقضايا اليت تعاجلها.

 ومن الوسائل املستعملة يف احلفاظ على الوثائق عند العائالت :

من  ا: حيث يتم طي الوثيقة بعناية فائقة ولفها وإدخاهلا جلزء من القصب، يكون مغلق استعمال القصب -1
جهة ومن اجلهة األخرى املفتوحة يتم إغالقها بقطعة من اخلشب يثم جنارهتا على مقاس فوهة القصبة املفتوحة 
، وجتمع هذه الوثائق لتوضع يف صناديق خشبية تساهم يف حفظها عن األنظار، وحيكم إغالق هذه الصناديق 

ل بعض ج هلا. ويف بعض األحيان توضع داخبأقفال يف حالة تواجدها بغرف متاح جلميع أفراد العائلة الولو 
الغرف اليت تتميز باحلفظ وعدم امكانية دخول مجيع أفراد العائلة هلا، خصوصا إذا كانت العائلة كبرية فيها 

 اجلد واالبناء واحلفدة وزوجات األبناء.
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 صورة لقصبة تستعمل لحفظ الوثائق تبين كيفية إغالق القصبة وكيفية نجارتها .

: هذه الطريقة اليت تعد للحفاظ على هذه الوثائق،  قد ال تسمح حبفظها بشكل جيد وقد استعمال الحقائب -2
تزيد من امكانية تعرضها للتلف، ولكن على الرغم من ذلك فهي من الوسائل اليت حتافظ على مجع هذه 

ذي يف غالب وضع فيه الالوثائق، وتسهم يف مجعها وختزينها، ونفس الشيء بالنسبة للمكان العام الذي ت
 االحيان يكون يف غرف خاصة مغلقة بأقفال ال ميتلك مفاحته إال البعض من العائلة.
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 .35صندوق خشيب جتمع به القصبات اليت حتتوي على الوثائق يف ملك إحدى العائالت

 

 .2014الوثائق احمللية بعد إخراجها من القصبات وحماولة تفريغها يف ملفات.سنة 

                                                           

 .223رشيد الشحمي ، مرجع سابق، صورة مقتطفة من البحث ص   - 35 
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 المبحث الثالث: توجيهات أساتذة ماستر الماء وسبل الحصول على الوثائق.

 تذة ماستر الماء في تاريخ المغرب: توجيهات اسا3-1       

قبل الشروع يف احلديث عن التوجيهات اليت يقدمها اساتذة شعبة التاريخ واحلضارة، نرى أنه من االفيد تقدمي تعريف  
 ملاسرت املاء.

: هو تكوين يروم استكمال الدراسات العليا بالنسبة للطلبة احلاصلني  ماستر الماء في تاريخ المغرب :  1         
، من طرف اساتذة التاريخ واحلضارة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 2011على اإلجازة يف  شعبة التاريخ مث فتحه سنة 

ستعانة بعلوم ي عرب معرفة اجملال املغريب حق املعرفة وذلك باال، وهو هبذا االسم فإنه يويل أمهية قصوى للتاريخ االجتماع
أخرى تساعد التاريخ ومن بني هذه العلوم علم اجلغرافيا، وهبذا يكون هذا املاسرت منفتحا على اجملال ويدرس الزمن 

ملاء وعالقته بالكون ا الطويل ، ويثور على تقديس التاريخ السياسي ومتجيده، ويلفت االنتباه للتاريخ االجتماعي. فمسألة
واإلنسان أتارت اهتمام املفكرين والباحثني منذ القدمي  هبذه املادة احليوية ....فليس غريبا ان جند أعرق احلضارات 

كن الكربى واجملاري املائية، فحضارة النيل وحضارة بالد الرافدين مل ي البشرية واكثرها تطورا نشأت ومنت حول االهنار
 .36ال التحكم يف املياه، وما يفرز ذلك من تركز للسلطة وتبيان تراتبية اجتماعية واضحةبناؤها ممكنا لو 

لية : صب اهتمام األساتذة الباحثني على توجيه الطلبة  للبحث يف املنوغرافيات احمل: توجيهات األساتذة للطلبة 2
للقبائل واجلماعات املغربية ملا تزخر به هذه املعطيات من معلومات جمالية مهمة تساهم يف فهم العالقات 

ز على التاريخ املتعلق كياالجتماعية وربطها بالعامل الزمين ، وتوظيف هذه املعطيات يف البحث التارخيي، مع الرت 
بالبادية  ألن الكتابات اليت عنت هذا الصنف من اجملاالت ال خترج على نقل معلومات تارخيية قليلة حول مناطق 
 البحث ذلك أن الذين كتبوا تاريخ املغرب اهتموا بشكل كبيري باحلواضر والعواصم املغربية الكربى دون إيالء أي 

 

                                                           

ير طباعة داحممد مهدان، املاء والتنظيم اإلجتماعي، دراسة سوسيولوجية ألشكال التدبري اإلجتماعي للسقي بواحة تودغى، منشورات جامعة ابن زهر اكا36 
 .6. ص 2012سوسه اكادير سنة ونشر 
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انصبت أقالم الباحثني واملؤرخني سواء منهم احمللني أو حىت األجانب على الوصف اجلغرايف أمهية بالنسبة للبوادي، و 
يف بعض األحيان نقل معلومات تارخيية مغلوطة، ال تعري أدىن امهية للسكان وعالقاهتم للمجاالت املدروسة بل 

جلد قصد باحثني تشمري ساعد ااالجتماعية مربزة جوانب وصامتة على جوانب كثرية ومعطيات مجة. مما فرض على ال
 البحث يف قضايا متعددة فكان 

لزاما على هؤالء األساتذة تكوين ثلة من الطلبة خبصوص البحث امليداين وفق معايري تستجيب للبحث االكادميي ومبنية 
قدراهتم بعلى رؤى واضحة. فتسىن للطلبة الباحثني حصول االستفادة النظرية داخل حصص تكوين املاسرت، واستعانوا 

 البحثية وعالقاهتم بالقبائل اليت يقطنوهنا، وتعرفوا على  العائالت اليت متتلك الوثائق نظرا ملا هلم من عالقات سواء كانت
عالقة قرابة او صداقة ومعرفة، مما استوجب االعتماد على وعي املثقفني من هذه العائالت، لتسهيل عملية مجع الوثائق 

ا ودراسة املناطق اليت مل تصلها اقالم املؤرخني إال شططا ، وإماطة اللثام على جوانب متعددة  قصد حتقيقها وسرب أغواره
كمسالة املاء وما يرتتب عنها من أحداث اجتماعية وسياسية وتقنية ترصد احلياة الفكرية والثقافية لسكان البوادي وتربز 

البحث  مجع هذه الوثائق وحتقيقها واالستفادة منها يف عالقاهتم باألرض واملاء. واليت ال ميكن معرفتها إال عن طريق
 التارخيي، والدراسات األكادميية.

هذا ما أهل جمموعة من الطلبة  وجعلهم يشتغلون على املنوغرافيات ومجع الوثائق احمللية اليت حتتفظ هبا العائالت واألسر  
ق  خلق شبكة من العالقات مع سكان هذه املناطالعريقة يف البوادي مستغلني انتماءاهتم للمجاالت املدروسة. عرب

قصد متكينهم من الوثائق واالستعانة بالرواية الشفوية نظرا ملا هلذه األخرية من إضافات نوعية للحقل التارخيي وخوهلم 
 االنتماء للمجاالت املدروسة مالحظة العادات والتقاليد قصد اكتشاف الذهنيات.

 وثائق التاريخية المتعلقة بالماء.: سبل الحصول على ال3-2       

هنج الطلبة يف احلصول على الوثائق التارخيية سبل متعددة وأساليب كثرية لكن تبقى أهم وسيلة للحصول على هذه   
الوثائق التارخيية هي املعرفة الشخصية للعائالت املالكة للوثائق وكذا انتماءاهتم للمجاالت اليت يدرسوهنا ، فال ميكن 

 ائالت لكون هذه االخرية ال متكن الوثائق إال ملن تعرفهم.ألي كان احلصول على الوثائق من طرف هذه الع
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ومن الطرق اليت يعتمد عليها الطلبة يف البداية هي التعرف على العائالت ومعرفة اليت هلا الوثائق واالستئناس معها  
نطقة ولو باالقتصار ملبزيارهتا اول مرة دون السؤال على الوثائق مباشرة،  بل االكتفاء بفتح نقاشات متعددة هتم تاريخ ا

 على التاريخ الذي ختتزنه الذاكرة. 

هذا ما يتطلب مهارة مهمة يف فنون التواصل وخربة كافية يف معرفة تاريخ املنطقة وأحداثها التارخيية، والرتكيز على 
وثائق، فال ميكن لالبطوالت اليت ميزت املنطقة قصد حتقيق الثقة املتبادلة مع العائالت وكذا اجلهات اليت متتلك هذه ا

للباحث اخلوض مباشرة يف موضوع الوثائق ألنه قد يعتقد أصحاهبا أنه من الذين يبحثون على الكنوز، ويفوت عليه 
 فرصة احلصول على الوثائق بل يف بعض االحيان إنكار وجودها.

 احث ألخر.سنعرج على ذكر البعض منها دون التطرق هلا بأكملها ذلك ان الوسائل والطرف ختتلف من ب 

فباإلضافة لعامل القرابة الذي يكون مع هذه العائالت قد حيصل ان تكون اجلهات املالكة للوثيقة، هلا ميوالت علمية   
وتضم بعض الدارسني باجلامعة مما جيعلهم يسامهون يف متكني الطلبة الباحثني من الوثائق، بل وتوصية ابائهم واقربائهم 

ول ق للباحثني قصد تصويرها واالحتفاظ بالنسخ األصلية، مما يتيح للباحث امكانية احلصبتقدمي املساعدة ومنح الوثائ
 على نسخ قصد جتميعها وبعد ذلك تفريغها يف ملفات تسهل عملية دراستها وحتقيقها.

رب ع ويف حالة صعوبة احلصول على الوثيقة من طرف العائلة ونقلها ألقرب مركز للنسخ، فإن الباحث يلجأ إىل تصويرها
أالت تصوير أو عرب جهاز اهلاتف النقال ، مما يفرض على كل باحث ضرورة التسلح بكل األجهزة الالزمة لضمان 
حصول أفضل، على هذه الوثائق. ومن املستلزمات اليت يتخذها الباحث اىل جانبه، الكراسات واالقالم اليت تساهم يف 

توفري أجهزة حتافظ عليها ، ومكان االحتفاظ هبا ، فإنه ملزم أيضا بتسجيل تاريخ احلصول على الوثيقة واسم اجلهة اليت 
التصوير قصد إحكام تصوير الوثيقة، وضرورة أخد صور حىت املكان الذي حتتفظ فيه قصد اإلحالة عليها ساعة الضرورة. 

 الوثيقة والباحث. بوكذلك ضرورة التوفر على ألة تسجيل صوتية قصد تسجيل الرواية الشفوية واحلوار الدائر بني صاح
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يستحب يف حالة عدم حصول االطمئنان الالزم بني الباحث واملمتلك للوثيقة، عدم إظهار جهاز التسجيل ، لكي ال  
حيصل حتوير يف النقاش ولعتمة يف الكالم بالنسبة للممتلك للصورة ولكي يتكلم بعفوية وتلقائية دون مركبات نقص ، 

 قد جتعله ال يقدم املعلومات بشكل صحيح.

ر وبعد جتميع هذه الوثائق فإن الطلبة الباحثني يعكفون على تفريغها يف ملفات متعددة ، فتسنح الفرصة لألستاذ املؤط 
يف البحث على االطالع عليها وتقدمي املساعدة والتوجيه للطلبة والسهر على تقدميها يف احلى حلة واالستفادة منها 

ا وتضاف خلزانة لتحقيق والكتابة التارخيية. وتغين البحث التارخيي عموموتوظيفها يف البحوث بطريقة تنسجم ومعايري ا
البحوث اجلامعية املنصبة حول احلياة االجتماعية املرتبطة باملاء مربزة الرتاتبية االجتماعية احلاصلة عن هذا املعطى 

 .وموضحة العالقة بني السلطة واألرض واملاء

 

 .2014ا يف ملف خاص قصد احلفاظ عليها، سنة صورة تبني عملية تفريغ الوثائق ووضعه
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 المبحث الرابع: الدراسات واألبحاث الجامعية وعالقتها بالوثائق.

 : اإلضافات النوعية الوثائقية للبحوث الجامعية.4-1              

لعبت الوثائق احمللية احملصل عليها من طرف الباحثني يف سلك املاسرت، والذين اجنزوا حبوثا انطالقا من خالل مجع هذه 
الوثائق ادوارا هامة. حتصل بواسطتها تراكم معريف تارخيي باجملال وبالعالقات اإلجتماعية اليت متيز سكان البوادي ورصدت 

لطة علومات خبصوص الرتاتب اإلجتماعي وتوصلت بعض هذه البحوث إىل إبراز السحياهتم اليومية عرب التقاط بعض امل
وما هلا من ادوار يف هذا الرتاتب. وكيف أن املاء عامل أساسي يف حتديد هذا الرتاتب ومعيار من معايري معرفة السلطة 

 ، حبيث ان من ميتلك القوة هو الذي يسري وميتلك اكرب حصص للماء. 

ه الوثائق فقد مت التقاط عديد من اإلشارات اليت أسهمت يف إغناء البحث التارخيي عموما أثرت انطالقا من هذ  
النقاش الفكري الدائر حول الوثائق احمللية اليت يذهب البعض لتسميتها بالوثائق العدلية لكون العدول هو من يتكلف 

 بتحريرها، او الفقيه الذي سبق اإلشارة اليه. 

أن القبائل والعشائر والقرى الصغرية اليت تكون بعيدة عن مركز السلطة قد ال حتظى باهتمام بالغ فكما هو معروف ب   
من طرف السلطة وتكون شبه غائبة حىت عند املفكرين واملؤرخني وال يولوهنا أمهية قصوى، وهذا راجع باألساس إىل  

عرف   من احلاشية، ومبا أن تاريخ املغربكون االقالم اليت تكتب التاريخ عموما تكون قريبة من السلطان وتعترب
إمرباطوريات كربى مرت منه كالدولة املوحدية واملرابطية، وعلى الرغم من كون هذه الدول تشكلت عن طريق القبيلة 
حيث لعبت هذه االخرية دورا مركزيا ورياديا يف تأسيس عديد من الكيانات، فهي مل حتظى بالدراسات الكافية اليت 

 ل.تشفي الغلي

انصبت اقالم املؤرخني على احلواضر ونسيت امر البوادي ومل تدرس املورفولوجيا السكانية للبوادي إال من خالل أبعاد  
وزوايا ال خترج على منطق متجيد الدولة احلاكمة وال نكاد جند ذكرا لبعض القبائل اال يف حالة زيارة بعض السالطني هلا 

  القبيلة للمشاركة إىل جانب السلطان يف حركاته، مما دفع الطالب الباحثني يف أو من خالل بعض الرسائل ألعيان هذه
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ماسرت املاء، للبحث يف تاريخ املناطق عرب تسليط الضوء على  املنوغرافيات وحماولة اإلطالع على التاريخ املنسي قصد 
رب مجع املعطيات ومعرفة تارخيها، عفهم اجملال القروي فهما عميقا ، فتسىن للطلبة حصول فرصة البحث يف مناطقهم 

 اليت ذكرهتا املصادر التارخيية ومقابلتها ببعض الوثائق احمللية اليت يف كثري من األحيان جندها تغطي النقص احلاصل يف
 تاريخ هذه املناطق وتسد بعض الثغرات املتعلقة باحلياة االجتماعية للسكان.

 حث مبعلومات تبني جوانب متعددة تالمس ما هو اقتصادي وما هو اجتماعيجتود  الوثائق احمللية والعدلية على البا 
وما هو سياسي،  وما هو ذهين ، وترقى يف بعض املستويات اىل نقل احلقيقة عرب تصحيح بعض التواريخ واملعلومات، 

ية، ليربز هذا أو سياس خصوصا إذا تعلق األمر باألشعار اليت ينظمها الناس على السلطة املركزية أو أي واقعة اجتماعية
الشعر الذي قد يعرت عليه متضمنا يف هذه الوثائق ويتناول حقائق تغيب يف التاريخ الرمسي. مما يتيح للباحث فرصة 

لة، املقابلة بني الرواية الرمسية اليت يكتبها مؤرخو السالطني والرواية املتضمنة يف الوثائق اليت تنبع من صلب القرية والقبي
 ستوى الفكري والثقايف والذهين ألهل املنطقة وسكاهنا.تعرب عن امل

إن البحث يف ثنايا الوثائق العدلية اليت تعد مصدرا مهما لتوثيق حياة األفراد واجملتمعات خاصة يف جانب املعامالت  
دعم البحث يف تاملائية ، هو حبث أساسي للمؤرخ ملا تقدمه من فائدة وأمهية علمية للبحث واالستدالل التارخيي، ألهنا 

الظواهر االجتماعية واالقتصادية جملتمع ما، إذا كان الغرض األساسي من تأليفها يكمن يف تلبية ضرورات أملتها  مصاحل 
تتجلى يف حاجة الناس إليها يف شؤون حياهتم اليومية ، ومن مث فهي انعكاس ملشكالت اجملتمع وبنياته، وبالتايل فهي 

م تاريخ عادات واعراف وتنظيمات اجملتمع، وتعطي البديل لبعض ما سكتت عنه كتب تقدم مادة تارخيية هامة هت
 .37التاريخ

إن هذه الوثائق، وخاصة وتائق املعامالت املائية، تعد مصدرا تارخييا حقيقيا لبعض ما تعرفه حركية األسر باملنطقة مثل  
 تقسيم الفخذات واهلجرة الناجتة إما عن حروب أو أفات طبيعية مثل اجلفاف والقحط واالوبئة، وتعد مصدرا للتاريخ 

 

                                                           

 .202رشيد شحمي، جوانب من قضايا املاء بقبيلة مسفيوة من خالل وثائق عدلية ، مرجع سابق ، ص   - 37 
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د تتضمنه من معلومات حتملها يف طياهتا ومضموهنا . وإمجاال إن هذه الوثائق ستفيلألعالم البشرية واجلغرافية...، ملا 
 التاريخ فيما يلي:

 احلياة السياسية للمجتمعات. -
 احلياة االجتماعية واالقتصادية ألنشطة السكان. -
 احلياة الفكرية والثقافية واللغوية والدينية ألي جمتمع. -
 .األعراف و القوانني والتنظيمات باجملال -
 اعالم القضاة والعدول والفقهاء وائمة املساجد. -
 وفيات االعالم واالعيان مثل القواد والشيوخ. -
 املصطلحات احمللية واملراحل اليت مرت هبا . -
 العمالت النقدية املتداولة واملكاييل واالوزان. -
 حتقيق األنساب ومعرفة تسلسل األجداد. -
 توثيق دور كل من املرأة والرجل باجملتمع. -
 38اسة اللغة واملراحل اليت مرت منها.در  -

 : الدراسات الجامعية وأثرها على الوثائق.4-2

سأبدأ هنا بعبارة أوردها الطالب رشيد الشحمي يف هناية حبثه من خالل التوصيات اليت خلص إليها  إلبراز هذا        
الدور انطالقا من مثال حي، حيث قال"  ويف األخري ، وانطالقا من إمياننا بالبحث التارخيي من خالل الوثائق العدلية 

 بشرية نوصي مبا يلي:) احمللية (.  من اجل دراسة اجملتمعات ال

 

 

                                                           

 .203 -202مرجع  رشيد الشحمي مرجع سابق. ص ص.  - 38 
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ان يتم مجع هذه الوثائق ووضعها يف أرشيف حملي من أجل االعتناء هبا ، وحفظها من الضياع ، وذلك عن  -
طريق إحداث فروع ملؤسسة ارشيف املغرب ...للقبائل املغربية قصد مجع وتصوير وتوفري الوثائق والكتابات ، 

 .39ووضعها رهن إشارة الباحثني والراغبني يف ذلك
وهبذا فمثل هذه التوصيات تسهم يف التوعية بدور الوثائق وتربز كيف استفادت  الوثائق من الدراسات اجلامعية وذلك  

 عرب الدعوة  جلمعا والتنقيب عنها وأرشفتها وصيانتها.
وانطالقا من اجملهودات اليت يبدهلا طلبة ماسرت املاء وكذا التوجيهات اليت يقدمها هلم االساتذة فإننا نلحظ بشكل كبري  

 وجلي مدى استفادة البحوث التارخيية من هذه الوثائق وكذلك استفادة هذه الوثائق من هذه البحوث حيث يتم 

لباحثني يف ملفات خاصة ، وارشفتها يف احلواسيب اخلاصة بالطلبة ا إخراجها حليز الوجود عرب مجعها وحتقيقها ووضعها
 الذين اهتموا هبا ومجعوها.

هذا دليل على ان هذه البحوث مل تسهم وفقط يف إغناء التاريخ بل سامهت ايضا يف احلفاظ على هذه الوثائق ودعت 
ال شك اإلتالف دفونة يف املنازل، واليت يهددها بالعديد من الباحثني إىل اخلوض يف غمار البحث عن الوثائق املنسية وامل

إن مل تسارع اجلهات املعنية بالتنقيب عنها وارشفتها وحماولة إنقاذها، بل ومجعها ويف حالة مل يتسىن للجهات املعنية 
ذه الوثائق مجعها ، نتيجة استحالة احلصول عليها نظرا للصعوبات اليت تواجه املعنني امام تعنت بعض العائالت املالكة هل

وعدم متكينها للباحثني واملهتمني هبا. فمن الواجب على هذه اجلهات على األقل دعم الطلبة الباحثني وتشجيعهم قصد 
 استكمال البحث عن هذه الوثائق.

إن الدراسات اجلامعية التارخيية  تروم دائما التوصل للجديد وتكشف عن حقائق تارخيية مهمة وفق مناهج البحث  
مة ي اجلديدة وتستجيب ملتطلبات الساحة التارخيية مما جعل البحث عن الوثائق التارخيية العدلية واحمللية ضرورة ملز التارخي

 جعلت من هذه الوثائق صلب املوضوع ودفعت بالطلبة الباحثني إىل التنقيب عن هذه الوثائق ومجعها وختزينها.

   

                                                           

 .203رشيد الشحمي ، مرجع نفسه. ص  - 39 
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ة هتدف ض لعملية مجع وختزين وحمافظة مبنية على قواعد سليمبفضل هذه الدراسات والبحوث أصبحت الوثائق تتعر 
لتحقيق نتائج مزدوجة تروم اإلفادة واالستفادة فحصلت االستفادة للدراسات اجلامعية من خالل املعلومات اليت تكتنزها 

 مجعها وختزينها ن يفهذه الوثائق، واإلفادة اليت تقدمها هذه البحوث والدراسات اجلامعية للوثائق، ماهي  إال مزية  تكم
ومحايتها من اإلتالف وتشجيع البحث  عن طريق التنقيب عنها والدعوة إىل احملافظة عليها. و هبذا تكون العالقة املتبادلة 

 بني الوثائق والدراسات اجلامعية عالقة تكامل وتالحم وعالقة تأثري وتأثر.

على عديد من الوثائق كان من املمكن تعرضها للنسيان فلوال البحوث والدراسات اجلامعية ملا تسىن لنا احلصول  
وضياعها مع الزمن أمام صعوبة إحاطة الناس املعنيني بأرشفة الوثائق على كل الوثائق، ولذلك فالدراسات اجلامعية 

 وفرت لنا كما هائال من الوثائق اليت الزالت حتتاج للدراسة والتدقيق والتحليل.

 خاتمة.

تاريخ املغرب، للطلبة الباحثني يف خضم موضوعه، فتح باب جيعلهم يتوجهون صوب البحث عن ول ماسرت املاء يف ح 
 الوثائق التارخيية املتعلقة باملاء، قصد التنقيب عنها واالستفادة منها يف إجناز حبوثهم اجلامعية ، مما افرز لنا توفر كم هائل

ن معلومات جديدة أمام البحث التارخيي عموما، ملا تتضمنه ممن الوثائق التارخيية اليت كانت طي النسيان وفتحت أفاقا 
اقتصادية واجتماعية وسياسية وذهنية وفكرية ، فأغنت البحث التارخيي املتعلق بالقبائل املغربية اليت اجنزت حوهلا هذه 

اليب وتقنيات سالبحوث، ومت التعرف على نوعية هذه الوثائق من الناحية الشكلية واجلهات اليت ختتزهنا ، ووظفت أ
متعددة ترمي للتعامل اجليد مع هذه الوثائق عرب ختزينها ومجعا واالحتفاظ هبا وكذا سرب اغوارها ، وهذا مل يلقى جناحا 
إال باالستعانة بالتوجيهات اليت يقدمها اساتذة شعبة التاريخ للخوض يف غمار البحث التارخيي عرب التنقيب عن هذه 

، وتعددها ال ميكن إحصائها ، واليت تتطلب حفاضا وعناية خاصة قصد عدم تعرضها للتلف الوثائق، واليت على وفرهتا
وبواسطة هذه البحوث والدراسات اجلامعية، مت التعرف على هذه الوثائق واجلهات اليت متتلكها واالماكن اليت توضع 

حققها بعض  ها عرب بعض النجاحات اليتفيها وطرق واساليب احلفاظ عليها ، كما ان املمارسة امليدانية اليت استنتجنا
الطلبة يف التنقيب عن هذه الوثائق امكننا معرفة سبل وطرق التوصل هلذه الوثائق واخلطوات اليت هنجها هؤالء الطلبة يف 

 احلصول عليها ، وكيفية التعامل معها.
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ذه الوثائق مواضيع هذه الوثائق، فحصل هلبيد أننا أدركنا مزايا هذه الوثائق من خالل اإلضافات النوعية اليت المستها 
عالقة تأثري وتأثر حبيث مل تستفد منها وفقط هذه البحوث ، بل حثى الوثائق التارخيية العدلية املنتشرة عند العائالت 
استفادت عرب مجعها وارشفتها يف ملفات خاصة وإتاحتها للباحثني واملهتمني قصد االستعانة هبا يف قادم االحباث 

اسات. وهبذا تكون هذه الوثائق مبثابة خزان للمعلومات دفني يتطلب البحث والتنقيب عنه ملا له من أدوار طالئعية والدر 
 يف البحث التارخيي.

كما أن الدراسات واألحباث اجلامعية لعبت دورا رياديا يف الكشف عن هذه الوثائق اليت تعترب مادة دمسة باملعلومات 
ث العلمي ة املعرفية التارخيية، مما دعا املعنيني بأمر البحث العلمي إىل تشجيع الباحثني والبحالتارخيية اليت تغين الساح

عموما ملا له من كبري الفضل يف حتقيق الرقي واالزدهار للدول والشعوب واالمم ، ومعرفة هذه الوثائق إضافة نوعية مهمة 
 يها. تدعوا ملزيد من التنقيب والبحث عنها وتطوير سبل احلصول عل

 الفكرة اإلبداعية.

يه جيب الرتكيز على امهية هذه الوثائق، مما يستوجب على املشتغلني يف هذا اجملال املتعلق بتحقيق الوثائق ومجعها  التنو   
بالدور الفعال للدراسات واالحباث اجلامعية  ملا هلا من كبري الفضل يف اغناء املعرفة اإلنسانية . وكذا دورها التنقييب عن 

لوثائق التارخيية ،ومتاشيا مع موضوع املؤمتر الذي يعىن باإلجراءات العملية فمن اخلطوات اليت نقرتحها وميكن ان تقدم ا
حلوال للحيلولة دون ضياع هذه الوثائق التارخيية ، هو خلق مثل هذه التكوينات اليت تدفع بطلبة اجلامعات والباحثني 

 عموما للتنقيب عنها,

املكونني اختيار عينات من الطلبة ختتلف جماالهتم ليتم تغطية اكرب مساحة من اجملاالت ، فيحتاج هذا ما فرض على  
للطلبة على اختالف اماكنهم للبحث عنها نظرا ملا يلعبه االنتماء جملاالت قبلية يصعب  على الدارس الذي ال ينتمي 

مح جبمع ل الباحثني من احلصول عليها،  مما يسهلا  احلصول على هذه الوثائق اليت تبقى حكرا على فئة ال متكن ك
ة اكرب عدد من الوثائق قصد كتابة تاريخ مشويل مبين على مجع الوثائق احمللية اليت تساهم  يف كتابة التاريخ اجلهوي ، بغي

 خلق تراكم تارخيي يعطينا صورة مركبة على امكنة متعددة تفرز لنا تارخييا تركيبيا.
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