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لمكاركة يف افتتاح كرمية لللسيد عمر دودوح الفونيت الذي شرَّفين بدعوة   ع  زيي  الكرر ال يسعين يف البداية إال أن أعبِّ 
ملما  إنهناف املؤلفات والرتب النفيسة مبدينة الناظور وزعلها يف متناول أزيال الباحثني م  طالب العلم. و مرتبته العامرة أبص

احلاضر ابملاضي يف شخص أحد  الً وقد اخرتق القرون واصِ  ،ازًا ابملغربوهّ  ـ إىل اليوم ـ يدعو إىل االعتياز أن يظ  نور األندلس
مِّ  بعمر اب  . ولع  يف دالالت امسه الكخصي املتي    بلدهم: السيد عمر دودوح الفونيتاألندلسيني املهجَّري  ابلسيف م ةِ حفد  

: كنيتهح  فصِ كما تُ   اك ابلعروة الوثقى اليت تربطهم بدار اإلسالم.مس  ح ع  إصرار أعقاب األندلسيني على االستِ اخلطاب ما يُفصِ 
ر منهم إىل بالد الريف أبصوهلم "دودوح" ندلسي بينما يظ  اخليط األ. الضاربة يف أعماق التاريخ ،األمازيغية، ع  اعتيار م  ُهجِّ

بكبه عاصفة ت رايحها اليت هبَّ  وطمس األصول، رغم فداحة عمليات االزتثاث يقاوم عوادي اليم " الفونيت"الرفيع ُُمثَّال يف لقبه: 
لرنها  ،وألقاب   أمساء  التاريخ. إهنا جمرد ظلمات التطرف الديين يف التعصب العرقي و ، يف إحدى أحلك موزات زييرة إيبرياي

  .  املمت ِنعة ع  االنِرسارة انطالقا م  بالد الريف صيغت بتلقائية يف شر  زسور ُمتدَّ  مكحونة بدالالت اترخيية

ء عودة الدفئ إىل األعضاأماًل يف إلعادة ربط احلاضر ابملاضي واستكراف املستقب  وليس هناك أفض  م  الرتاب واملرتبة 
اجله  اليت ال تليق أبه  بلد عريق: اترخيًا وعلوماً ظالمات ، بعد طول أمد التيه يف مسالك اآلخري  واالنغماس يف املكلولة
م  قيمة لدى املغاربة قاطبة أايم ِعّيِهم احلضاري، إذ ظ  املعيار املعتم د  ا كان للرتابان الدالئ  الراشفة عمَّ زُ عوِ وال تُ . وحضارة

بني اب   ،ملك املغرب يعقوب املنصورمبراكش يف حضرة فاض  بني املدن. وليس أدل على ذلك م  املناظرة اليت زرت لديهم يف الت
، إذ مّت تفضي  حاضرة قرطبة ليس جلماهلا وثرائها تهدولكبري أطباء وحرماء وأيب برر ب  زهر   رشد كبري فالسفة وفقهاء عصره

   د  هلل كتباً".ُعمراهنا، وأمنا لروهنا "أكثر بال واتساع 

وضع حيث مّت  ،يت يف اإلسالم ابملغربنِ سة ببالد الريف ابعتبارها أول مدينة بُ رِ وم  املفيد التذكري مبرانة حاضرة نرور املند  
 حناه يف أعمالنا، حسبما وضَّ البلدألول مرة يف اتريخ  إىل الفصحى الرتابة ابحلرف العريب وترمجة الرتب م  اللغات القدميةأصول 
السراينية  :وال تق  حاضرة شالة القدمية أمهية، حيث مت الكروع منذ وقت مبرر يف نق  العلوم م  اللغات القدمية .السابقة

 العموميةوسرعان ما انتكرت املرتبات . لناه يف أكثر م  مناسبة؛ وهو ما فصّ واألعجمية والعبانية إىل اللغتني العربية واألمازيغية
م  الرتب ما ال  ت"مجع، وقد ، وختصصت يف خمتلف أصناف املعارف والعلوملعدوتني املغربية واألندلسيةربوع اواخلصوصية يف 

   .د وال يوصف كثرة ونفاسة"ُي  

ة عالية يف اقتناء "كانت هلم مِهّ إذ  ،يف اختاذ املرتباتوال خيفى كيف تبارى امللوك واخللفاء والتجار وأرابب األموال ببالد املغرب 
إلغريقية املصنفات املرتوبة ابسعًا يف تكجيع أه  القلم على ترمجة أمهات روا وُ خِ مجعها" م  كافة أرزاء املعمور. ومل يدَّ الرتب و 
مرانة غري مسبوقة وأصبحت ألول ـ بفض  ما احتوته م  علوم ومعارف ـ سرعان ما تبوأت إىل اللغة العربية اليت والعبية والالتينية 

وهو  .اهبامالمسة أعت يفمل تفلح كافة اللغات احلديثة املرتبطة ابلوطنيات واألعراق . وهو ما لغة العلم الرونيةية مرة يف اتريخ اإلنسان
يجه ما انتبه إليه أقطاب احلركة االستعمارية ودعاة الفرنرفونية، وقد بذلوا ما يف وسعهم لتفريك منظومة املغرب الثقافية ونس
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أحد أبرز املختصني  حرِّ ص  وليس م  قبي  املصادفة أن يُ الغارقني يف مستنقع اجله  أبنوار بلدهم. النكطاء  اجملتمعي م  خالل حتريك
    "إن الرتاابت العربية ليس هلا أية قيمة اترخيية". املهتمني املغاربة بقوله:األزانب يف اتريخ األمازيغ ولغاهتم، املعتم د م  طرف 

وقد أمرننا م  خالل ذه البقعة م  بالد الريف، الضاربة يف أعماق اتريخ املغرب. هبمرتبة أن يتمَّ افتتاح م  الفأل احلس  و 
واستنطاق مرنوانت الذاكرة األمازيغية املبصومة يف اجلغرافية احمللية  ،مضامني أمهات املصادر العربيةكتب األنساب و استقراء  

املهد األول الذي هي بالد الريف  إلغريقية والالتينية، اإلقرار أنا رواحملفوظة يف الذاكرة الكفوية، وجتميع النتف املتناثرة يف املصاد
ات املمتدة بداخله ملرتفع"طرف هرك"، كما ُعرِفت ابـ معروفاً اجلون الداخ  يف البحر ومنذ ذلك احلني، ظ  شهد ميالد األمازيغ. 

هرذا ظلت . يف كتب املسالك واملمالك قاً و ثّ د مُ ، حسبا ور  "سبخة بو هرك"البحرية الضحلة بساحله بـواشتهرت  ك"،"زب  هر بـ
مجيع األمازيغ  نتسب إليهإبسم زدهم األعلى: "هراك ب  مديد" الذي يحمتفظة يف ذاكرة أه  البلد احمللية  اجلغرافيةعالم األ مكاهري

على مدار آالف السنني متداوال الذي ظ  يتعلق األمر ابألص  اجلامع و  "مازيغ ب  هراك". :م  صلب أب واحد، وهو املتناسلون
 أو "بين "ولد مازيغ"  مجيعًا م ابعتبارهم مت  توثيقه يف الرتاابت اإلغريقية والالتينية القدمية مث ابحلرف العريب الفصيح إىل أن 
  مازيغ". 

 
تبعهم يف قد و  ،"الببر"عكر قران مضت على تسمية أهلهم بـاألمازيغ قد دأبوا على مدار أربعة  إال أن أوثق علماء األنساب

ذمني للج زامع  مركَّب  لفظبويتعلق األمر غة العربية واألعجميات املختلفة. ذلك جمم  أه  القلم ـ قدميًا وحديثًا ـ فيما دوَّنوه ابلل
ب   "بر األعلى املكرتك: همزد عند ب  بر" و"برنوس ب  بر"، املتَِّصلنياملتناسلني م  صلب األخوي : "مادغيس القبليني الربريي  
املتفرعة عنهما ابلببر. ال جمال إذا لالستمرار يف ترديد مقاالت  على تسمية كافة القبائ  ملؤرخونذلك، اندرج اوبمتيال ب  مازيغ". 

بني مصطلح متأص  يف اتريخ املغرب: "بربر"  تكابه غري مقصودالذي  أاثروا زوبعة مفتع لة نتيجة يف الدراسات األمازيغية املختصني 
    تيين ذي داللة قدحية: "ابرابر".ولفظ ال

املغرب إىل ختوم بالد السودان زنوابً وزير  افة أحناءعب كوغلة وانطالقا م  زب  هرك ببالد الريف، انتكرت عكائر األمازيغ مت
ت  . ريب للمتوسطاحلوض الغزير و  كبه زييرة إيبايلالستقرار بعكائرهم البحر مجوع اخلالدات غرابً ومكارف مصر شرقاً. كما عب 
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منذ أقدم العصور زير البليار استوطنت وقد أمرننا الوقوف ضم  املصادر الرالسيرية والعربية على أمساء العكائر األمازيغية اليت 
بالد يتم إدراج إىل حدود القرن التاسع امليالدي. ويتعلق األمر على وزه التحديد مبرنيسة وبقوية. وليس م  قبي  املصادفة أن 

إقليم واحد، ُعِرف ضم  املصادر الالتينية والقكتالية والعربية أيضاً ضم  خالل العصري  الروماين والقوطي وزير البليار الريف 
  ابسم "بالد طنجة وزير البليار فيما وراء البحر". 

 
كبه زييرة يا ب  وكذلك ببكمال إفريقليس فقط  ،خالل العصر القدمياللغة األمازيغية انتكار القرائ  الدالة على وال تعوزان 

مدينة السماء(، =قرطأزنة ) :ألعالم اجلغرافية، مث على اجلذر األمازيغي ملكاهري أمساء ا اجملاورة. وقد أمرننا الوقوفير اجلإيبرياي و 
بكبه زييرة  عديد م  أمساء املواقع ذات األصول القدميةبالد طالقة(. كما شرعنا يف توثيق =د طنجة(، مورطالقة )بال=موريطانية )

ابللغات السامية القدمية وابللغتني االغريقية  كانت اللغة األمازيغية قد أتثرت  إيبرياي اليت ال جمال حلصرها يف هذا املقام. وإذا
يف تروي  الثقافتني اإلغريقية ـ حبرم ِقد مها ـ األمازيغية الذي مارسته  تأثريالنظر يف حجم الفقد أغف  الدارسون والالتينية، 

ت خطأ م  طرف بِ مكاهري املصطلحات الطبيعية والفالحية اليت اعتُ لبعض األصول األمازيغية أمرننا الوقوف على الالتينية. وقد و 
الطرف(، أكرونومو =القمة(، أكروس )=أكرى ) :. نذكر منها على سبي  املثال ألفاظاألص  يةيواننية أو التين اللغويني:

  ....إخلاملسر (=كاريس )النار(، فو =الفالحة(، فوكوس )=)

 
تني اإلغريقية اجلسور الثقافية بني احلضارات الكرقية واحلضار  يف مدِّ لغتهم تدل على دور األمازيغ ومرانة  ك  املؤشرات املتوفرة لدينا

عروفة يف الرتاابت وغين ع  البيان أن مدينة رأس أدار القدمية امل. على مدار آالف السنني ،إفريقيا وأروابشعوب والالتينية وبني 
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وهي  القدمي.األدىن كرق الالرالسيرية بروسادير كانت خالل العصر القدمي مبثابة اجلسر الواص  بني بالد الريف وحضارات 
  يِنّد ع  احلصر ما ت القدمية واملخلفات األثرية وفيماليت ظلت بصماهتا متناثرة يف الرتاابوثقافته املغرب الفصول املبتورة م  اتريخ 

ما  ابلثقافة األمازيغية تكاهلا م  الضياع. إال أن املهتمنياملصادر العربية ويف الذاكرة احمللية، يف انتظار جتميعها وحتليلها وترميمها وان
لغة و وثقافة ُميَّقة متناثرة حبروف الصبيان م  تالميذ املدارس قد شرعوا يف تلقني ، و ثني مبقاالت رواد الباحثني األزانبتكبِّ زالوا م

     . غري انفذةظلماء أزقة يف ألزيال الصاعدة املسار ُيتِّم على ا، مبا يانالبن لةغري ُمرتم  تراكيب و  العلميةُمفر غة م  مضامينها 

الببري الالحق، هتيرلت األصول اخلمسة يف منظومة املغرب القبلية: نفية ومرناسة القا م  األص  األمازيغي القدمي و وانط
املصادر العربية  م  خالل زرد واسع يفالوقوف على أصول وفروع قبائ  الريف، ودة وصنهازة. وقد أمرننا والبانس ومصم

وحتركاهتا  والرالسيرية وترميم سالس  األنساب املنرِسرة وتوطني األزذام والبطون القبلية يف اجلغرافية احمللية وفك تكابراهتا املعقدة
قرون. وقد ظلت قبائ  الريف معروفة خالل الفرتة السابقة لإلسالم ابسم: ارخيية على مدار وتطوراهتا التضم  جماالهتا احليوية 

 خالل القرون األربع اهلجرية مث أصبحوا بعدئذ معروفني األعلى املكرتك "لوى الربري ب  ززيك ب  بر".نسبة جلدهم  "قبائ  لواتة"
 : "نفياو ب  لوى الربري".بهمة"، نسبة جلدهم األدىن يف سلسلة نساألوىل بـاسم: "نفي 

الربريي : "وهلاصة  اجلذمنينفياو". وم  صلبه تفرّع  وجتتمع كافة قبائ  قلعية عند زدهم األعلى املكرتك: "يطوفت ب 
وقد أثبت نسابة الببر أص  أحد اجلذمني ابلقول: وغساسة" الذي  استقرا ابملنطقة املمتدة م  زبال بين ييانس  إىل وادي كرط. 

 فقد تفرع إىل وم  املعلوم أن "غساسة هم أه  زب  هرك" املوغ  يف القدم. أما اجلذم الثاين ولد "يطوفت غساسة".فم  
: "بنو ورتدي  وهم أه  قلوع زارة"، اليت تُنس ب إليها قبائ  قلعية املكهورة يف املصادر العربية بـ "قالع الريف". جمموعتني قبليتني

"ييانس  ب   :وهم بنو ييانس  جبدهمذم الثاين بينما يرتبط اجلاألعلى: "ورتدي  ب  دحية ب  وهلاص". ويرتبط نسبهم مجيعاً بـجدهم 
  وهلاص ب  يطوفت". 

، فقد عند خط التماس بني اجملموعات القبلية الثالث: بقوية القدمية ومرنسية ومرناسةز وادي ملوية وحو ونظرا ملوقع بالد قلعية 
وقبيليت "زواغة ومطماطة"  نذكر منهم "أه  كبدان" أو "قبيلة كبدانة"، .للتداخ  بني أعقاب القبائ اال ظلت على مدار القرون جم

 ء م  هناايت القرن الرابع اهلجريوقبيلة "زرواة". وهي جمم  القبائ  اليت أصبحت بفع  اجلوار "مندرزة يف بين يطوفت". وابتدا
يف املصادر التارخيية معروفة  ،نرور إىل زبال بين ييانس وادي م  "، "ساح  بطوية على طولاملمتدة املنطقة  أصبحتم( 10)
أعقاب بين  ومجيع جتتمع عنده قبائ  قلعية: "بطوي" الذي كرتكاملعلى األ همنسبة جلد. وقد متت تسميتهم كذلك بطوية" "بالدبـ

وا مجيعاً صبحسرعان ما أو وغريهم.  عيدس نت ب  بطوي". وهم أه  متسمان وبين توزي  وبينعمومتهم املتناسلني م  صلب "يصلي
  "بطون بطوية" أو "قبائ  بطوية". بـ يف مصادر العصر معروفني
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األندلس طارق ب  زايد زييرة املغرب وفاتح بالد أن يرون أول أمري تقلد زمام احلرم بفخراً م  بال الريف  املنطقةويرفي هذه 

أبنائها. ومتتد سلسلة نسبه إىل لوى الربري ب  أحد  ،هلاص ب  يطوفت ب  نفياوب  عبد  هلل ب  ولغو ب  ورفجوم ب  ييانس  ب  و 
قاضي اجلماعة أص  أن يرون ها فخراً مادغيس ب  بر ب  متيال ب  مازيغ ب  هراك، حسبما وثقنا ذلك يف أعمالنا السابقة. وحسب

رتفع نسبه يإذ  أبنائها أيضاً،م   ضي البلوطي الوهلاصيبد  هلل القامنذر ب  سعيد ب  عحباضرة قرطبة يف خالفة عبد الرمح  الناصر، 
مِهّة عدل القضاة يف اتريخ املغرب واألندلس قاطبة، وأغيرهم علمًا وأعالهم إىل "وهلاص ب  يطوفت ب  نفياو". ويتعلق األمر أب

  شأانً. و 

ا وحرمائها وبليغ أدابئها وفنانيها أعالم األندلس وكبار فقهائها ومكاهري علمائهتيخر كتب الرتازم والطبقات أبمساء و  
نذكر منهم فقيه األندلس الكهري عبد  هلل ب  عيسى ب  أيب زمنني، "أصله م  نفية م  الببر ببالد الريف. قبائ  نفية  املنتسبني يف

يف هذا املقام. ال صاحب الواثئق الكهري أبو احلس  اجلييري البطيوي، وغريهم ُم  ال يسع ذكره . كما نذكر م  العدوة" املغربية
ملعلومات ال تعوزان انفية. و قبائ  متأصلة يف األندلسية كبه اجلييرة األمازيغية اليت استقرت بمعظم العكائر  يف ذلك ما دامتغرابة 

دايرهم ، وع "معاق  النفييني" جبوف األندلس بني اجلاللقة وبني مدينة قرطبة" تاستوطناليت  نفيةالراشفة ع  خمتلف فصائ  "
دورا أساسيا يف وا لريف قد لعبأه  ا وإذا كانشرق األندلس.  م "ونفية أيضاً قبيلة كبرية بكاطبة"  .ة البالدطوسألندلس ومغرب اب

عبد الرمح  الداخ  اعتبارا لعالقة صقر قريش األموية بقرطبة، إذ اعتضد هبم الدولة قامت  فتح األندلس، فعلى أكتاف قبائلهم
 بني األصولقرون م  العطاء احلضاري، على مدار  جتدان إذاً أمام زسور اترخيية وثقافية ُمتدةنفية وهم أخواله". بـ"مجعته القرابة اليت 

 بة ابألندلس. املتكعِّ  هافروعبالد الريف و راسخة بالالنفيية 

ب والسعة يف املآك ، وعلى عرس ما هو شائع، فم  املعروف يف أمهات قواميس اللغة العربية أن املقصود بعبارة "الريف: اخلص
واقع التارخيية. نذكر دن واملال غرابة يف ذلك ما دامت املنطقة زاخرة ابمل. ضاً والريف ما قارب املاء، والريف حيث يرون احلضر" أي

رمح  وقد عم د اخلليفة عبد ال .م(710)منها "مدينة مليلة اليت أسسها أمري بين يفرن وامسه أملي  عام إثنني وتسعني" م  اهلجرة 
. وم  أبرز م(10)الناصر بعدئذ إىل حتصينها وبناء أسوارها وتوسيع مبانيها إىل "أن شار فت حّد الرمال"خالل القرن الرابع اهلجري 

تق  مدينة غساسة ومرساها وال قلعية. يلة قبإليها تنسب اليت الكاخمة البناء أبعلى زب  هرك، املواقع األثرية أيضا قلعة زارة 
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بني ضفيت البحر املتوسط، مث  مدينة زرواة بواسطة املراكب البحرية رابطة الم  املدن واملراسي انهيك ع  غريها ة. أمهي التجاري
 .  ... إخلومرسى ملوية وميناء اتحبريت 

 فداحة االختالالت احلضاريةهذه املنطقة م  بالد الريف ُمستمِسرة إىل آخر رمق بنظام اجلماعة رغم  وال خيفى كيف ظلت
تفادي ول .م(11)، بدءاً م   القرن اخلامس اهلجري يف دروب الُفرقة الطائفية أه  املغرب واألندلستكعُّب مسارات يت كانت وراء ال

سلي  إىل إعالن اخلالفة األموية مبدينة مليلة حيث ابيعوا  ابدرت قبائ  بطويةمع كلمة املغاربة واألندلسيني، جبالفنت واالستدراك 
ويف حماولة اثنية جلمع الرلمة،  األصبغ ب  احلرم الربضي.  عبد العييي ب  أمحد ب  حممد ب  حممد باحلاكمة  األندلسيةاألسرة 

سارعت قبائ  قلعية إىل دعوة اخلليفة العلوي اإلدريسي حممد ب  إدريس املستعلي "إىل مليلة فأزاز إليهم وابيعوه سنة ست 
 هجرية. ومخسني" وأربعمائة 

مّت اختاذ القرار التارخيي بتجديد النظام السياسي املغريب إبنكاء دولة زوظة على وزه التحديد ص  اتوحبضاً، أيالريف بالد ويف 
عما كان ملا ختلى ملوك بين األمحر يف غرانطة و  العقاب.مبعركة الكهرية هيميتهم بعد  أمر املوحدي املخين املرينية، على إثر اختالل 

، ابدرت قبائ  بطوية إىل إحيائها ببالد الريف اليت املوكول إليها مدافعة العدومارة الغياة اجملاهدي  نظومة السياسية إبمعروفا يف امل
وهي املهمة اليت ظلت سارية . املوكول إليه أمر الدفاع ع  حوزة الوط حص  املغرب هناايت القرن الرابع عكر أصبحت منذ 

"ازتمعت قبائ  بطوية إليه وابيعوه على القيام بدعوته إذ    ب  أيب يفلوس ،أتمري عبد الرمح املفعول على مدار العصر احلديث منذ
 . ونفي األمري اجملاهد حممد ب  عبد الررمي اخلطايب ،اجملاهد الكريف حممد أميايناألمري إىل حني استكهاد  واملوت دونه"

عظم األندلسيني املهجَّري  الذي  أقبلوا ترون بالد الريف ابلذات الصدر الرحب الذي استقب  موليس م  ابب املصادفة أن 
 هلرِ رزاالت دولته وخاصة مُ معظم عبد  هلل الصغري قد نيل مع "فاري  أبمتعتهم إىل زبال بطوية". وم  املعلوم أن آخر ملوكهم 

ظلت  اتزوظة ص أندلسية حبوسرعان ما انتظم األندلسيون املهّجرون برتخيص م  سالطني املغرب يف إمارة غساسة. مدينة مبرسى 
  .قيم التعايش واالختالفومعتقداهتم الدينية، ال يتملون ألعراقهم كديدي التعصب ال والعباد  جتاهد األعداء املرتبِّصني ابلبالد 

م  املفيد بالد بطوية أحد األركان األربعة اليت قامت عليها الدولة العلوية الكريفة. و وليس م  ابب املصادفة أيضا أن ترون 
دت له والريف". ويعتب "الكيخ عمار عام  متسان وبطوية" أول م  أسنِ  رطكان أول ما "بويع أبنراد وك  ري أن موالي رشيدالتذك

مل تن  بعد مرانتها الالئقة ضم   اتريخ املغرب م  فصول  أمامإذا اجلهة م  بالد الريف يف الدولة العلوية. جتدان ذه شؤون احلرم هب
ت إىل اليوم متحركة أبقالم مؤرخني مسرتيني يف ظالل التقليد وقد اغرتفوا م  قوالب املدرسة الفرنسية اليت كتب التاريخ اليت ما زال

  يف أال تقوم أله  املغرب قائمة.يدوهم األم  دت كما هو معلوم إىل برت الكمال وتقطيع اجلنوب وفصلهما ع  القلب، عم  

انرسرت عند عتبة  الضفتني كما كانت على الدوام منذ أقدم العصور إىل أن ويبدو أنه قد آن األوان إلعادة مّد اجلسور بني 
، إذ ال مستقب  لإلسبان والبتغاليني بدون املغرب وال أم  التحيب الوطينالتعصب الديين واالنغالق العرقي و العصر احلديث بفع  

لكروع يف تفريك األسوار الكائرة. وال أدري ه  ان مجيعًا لملصري املكرتك يدعو . إنه اميف العودة إىل الرايدة بدون زرياهن ةرباللمغ
        مبقدوره التقاط مفاتيح اللحظة التارخيية.  بني سياسيي العدو تني م  


