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 المسار الحضاري فً منطقة الشاون
 (بقلم عبدالعزيز بنعبداهلل)

 

تمتد ما بٌن نهر النكور شرقا وبالد الهبط ؼربا مع قربها من بوؼاز جبل  (1)   ؼمارة قلب منطقة شفشاون 

طارق أي المجاز التقلٌدي منذ فجر التارٌخ بٌن العدوتٌن الجنوبٌة و الشمالٌة أي بٌن القارتٌن اإلفرٌقٌة 

واألوربٌة األمر الذي جعل منها مهبطا للفٌنٌقٌٌن والرومان وربما فرٌق من العمالقة وحتى أهل القوقاز ومدٌنة 

وهنالك آثارعتٌقة ترجع لهذا العهد مثل قنطرتً تلمبوط  (2)شفشاون نفسها قابمة على أنقاض مدٌنة رومانٌة 

الؽماري والٌا للمنطقة من قبل  (ٌولٌان) كلم من الشاون وقد كان 15شرقً المدٌنة على بعد  (ماكو)ومدشر 

 ( هـ88عام )وطارق بن زٌاد منذ  (3)القوط بإسبانٌا قبل انطالق الفتح اإلسالمً على ٌد موسى بن نصٌر

والٌزال مسجد ابن نصٌر قابما بٌن شفشاون وتطوان و كذلك مسجد الشرافات المنسوب لطارق بن زٌاد وقد 

 هـ مملكة نكور أو إمارة بنً صالح ابن منصور 92انبثقت فً نفس الفترة أٌام الولٌد بن عبد الملك عام 

. الحمٌري العربً شرقً المنطقة قرب بادٌس

ومعناه القرنان ونالحظ  (إشاون )فكلمة شفشاون تشٌر فً مفهومها األصٌل إلى قمتً الجبل المحٌط بها و هو 

وجود النسبة إلى الشاون قبل تأسٌسها بقرون مثل العالمة أحمد بن محمد بن عبدالرحمان الشاونً شٌخ القاضً 

(. 61فهرسة عٌاض ص  )عٌاض 

ولكننا نتساءل هنا قبل تحلٌل المراحل التً مرت بها المنطقة بعد الفتح اإلسالمً عما كانت علٌه منذ 

فجرالتارٌخ؟ 

إن الحفرٌات التً قام بها الجٌولوجٌون قد كشفت منذ العصر الحجري األول عن بقاٌا إنسان مستحجر ٌرى 

األركٌلوجٌون أن عهده سٌتراوح بٌن ثالثمابة ألؾ ومابة ألؾ سنة قبل مٌالد المسٌح علٌه السالم وهو صنؾ 

بشري ٌوصؾ باألطلسً ألنه عثر علٌه بسلسلة جبال األطلس و ٌظهر من موقع األماكن التً عثر بها علٌه أن 

اإلنسان األول فً فباته المجهولة كان ٌتنقل عبر مناطق مؽربٌة مختلفة ولذلك تم العثور لحد اآلن على ما 

قرب رباط الفتح ثم  (إنسان القبٌبات )و (الدارالبٌضاء)بعٌن الذٌاب فً أنفا  (بإنسان سٌدي عبدالرحمان)ٌعرؾ 

 (إنسان فاس)قرب آسفً و أخٌرا  (جبل الرهود )  فً 1962الذي وجدت جمجمتان تمثالنه عام  (إنسان أسفً )

 وال ٌستبعد أن ٌعثر ٌوما ما فً منطقة ؼمارة على بقاٌا إنسان متحجر ال سٌما وان 1985بهٌكله الكامل سنة 

السبٌل الذي نهجه اإلنسان المؽربً كان ٌنتجع فٌه المٌاه الوافرة و المراعً الخصبة حٌث انطلق من 

إلى أن وصل إلى أقصى الجنوب العامر الذي تحدث اإلدرٌسً عما وراءه  (4)بالمؽرب الشرقً  (تافوؼالت)

مما سماه بالثلث الخالً وأؼرب ما ٌلفت النظر فً هذا النهج انبثاقه من الشرق نظرا لشبه هذا الصنؾ 

 له شبه قوي بالنوع type capsienبتونس ٌعرؾ بالصنؾ القبصً  (قبصة)المؽربً بصنؾ عثر علٌه بمدٌنة 

 و ٌالحظ المؤرخون أن صنفا آخر صحراوي المحتد قد انضم إلٌه إبان جفاؾ (Natoufiens)النطوفً الفلسطٌنً 

أي  (العهد الحجري األعلى)الفٌافً الجنوبٌة فاتجه لٌلتقً باإلنسان األطلسً وٌحدد الجٌولوجٌون هذه الفترة من 

 (إنسان التشاد)الحدٌث بنحو خمسٌن ألؾ سنة قبل المٌالد فً حٌن تحدد الفترات األخرى بملٌون سنة فً 

فً  (داروٌن )وخمسة مالٌٌن بالنسبة إلنسان كٌنٌا وقد ناقش العلماء هذه التوارٌخ الباهظة التً أثارتها نظرٌة 

 (أصل اإلنسان) فً كتابه (Biberson ) وبٌبرسن (Einstein)النشوء واالرتقاء ومن هؤالء العلماء اٌنشتاٌن 

 Creation of Man" خلق اإلنسان "  فً كتابه Causer Niaziوقد الحظ العالم الباكستانً موالنا قوصر نٌازي 

أكد أن العالم خلق قبل المٌالد بسبعة آالؾ سنة وقد ورد ذلك مفصال فً كتاب ( كارلطون ) أن العالم  ( 6ص )

الخطوط الكبرى " فً كتابه   H.G. Wells   كما الحظ وٌلز  .The History of Man , p. 63" تارٌخ اإلنسان " 

 أن هذه المدة  ٌمكن رفعها إلى اثنً عشر ألؾ سنة بل وحتى عشرٌن ألفا على ( Outlines of History )" للتارٌخ 

 م أن عمراالنسان سبعمابة ألؾ سنة وقد فند العالم 1858األكثر ولم ٌقل أحد من العلماء قبل قولة داروٌن عام 
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الباكستانً هذه الدعوى بالحجج العلمٌة قً جزء كبٌر من كتابه مستندا إلى نصوص المؤرخٌن والفالسفة 

. والنسابٌن  من بٌنهم العرب والمسلمون

ومن جهة أخرى انطلق من أقصى جنوب الجزٌرة العربٌة إنسان مشرقً آخر عثر على بقاٌاه فً بالد الٌمن 

واكبها كنعانٌون    فٌنٌقٌون  - (مصر)عبر (لٌبٌا)وٌشهد كثٌرمن المؤرخٌن أن هذه الفبة الٌمنٌة قد هاجرت إلى 

 التارٌخ ج)هم صنهاجة ومصمودة وكتامة والؽرٌب أن ابن خلدون  (إفرٌقش)وذلك بواسطة أمٌر حمٌري هو - 

إلى المؽرب بدعوى أن مؤرخً مصر لم ( إفرٌقش بن صٌفً)فً إنكار دخول ( ابن حزم)قلد  ( 91 ص  6

أي البحر ) (بحر القلزم)وقد ؼفل ابن خلدون عن كون  (دلتا النٌل)ٌشٌروا إلى مرور هذا األمٌر الحمٌري من 

. هو أقرب طرٌق من الٌمن إلى الصحراء اإلفرٌقٌة المؽربٌة  (األحمر

المصمودٌة  (ؼمارة)والذي ٌهمنا من هجرة الٌمنٌٌن أن فً ضمنهم القبابل المؽربٌة الثالث المتجمعة كلها فً 

وبعض أجزاء الرٌؾ الصنهاجٌة والكتامٌة وهو ٌدل على انؽمار منطقة الشاون الؽمارٌة منذ هذا العهد ضمن 

( 5)المهاجرات التً كانت مسرحا لإلنسان اإلفرٌقً األسٌوي 

 قبل المٌالد مدٌنة 1101وٌضاؾ إلى هذه الهجرات هجرة كنعانٌة عربٌة هً هجرة الفٌنٌقٌٌن الذٌن أسسوا عام 

 (لمطة )وهً  (ولبطة هً لمطة فً سٌاق مكة وبكة فً األسلوب القرآنً  ) Leptis Magnaلبطة الكبرى 

  Utiqueالواقعة الٌوم على بعد نحو ستٌن كلم من طرابلس الؽرب وقد أسسوا فً نفس السنة مدٌنة عتٌقة 

واختار  (أي قرٌة حداش أو القرٌة الحدٌثة  ) (قرطاج) قبل المٌالد بتأسٌس 814عززوها بعد ذلك عام )بتونس 

( اللكوس) التً اقتبس اسمها من قبٌلة آل كوس  ) (Lixus)الفٌنٌقٌون شمالً المؽرب إلقامة مدٌنة لٌكسوس 

إلقامة أول مركز تجاري لهم على شاطا المحٌط األطلنطً  (الهبط)ومعنى ذلك اختٌار الكنعانٌٌن منطقة 

ٌشمل فً عرؾ المؤرخٌن المحدثٌن مجموع المنطقة الشمالٌة الممتدة من طنجة  عبر  (الهبط)ومعلوم أن 

أصٌال و العرابش والقصر الكبٌر إلى البصرة والشاون ووزان ومسارة والبدع أن تكون لهذه المنطقة مٌزة 

وهو الفٌلسوؾ الطبٌب الذي الٌهتم بالتارٌخ إلى وضع رسالة حول  (ابن رشد)خاصة هً التً حدت العالمة 

(.   بالمنطقة( ٌحمد)وهو من علماء   )( 6)أشار إلٌها الوزٌر الٌحمدي  (الهبط)

 ( Miles)تقع ضمن الثالوث المعروؾ عند الرومان  (شفشاون)وإذا قفزنا إلى عهد ما قبل المٌالد نالحظ أن 

مارا فً ضلعٌه الشرقً  (شالة)قرب المهدٌة ثم  (تاموسٌدا )قرب تطوان لٌصل إلى  (تامودة)والذي ٌنطلق من 

ووزان وكانت الشاون تعرؾ آنذاك  ( Oppidum Novum)والقصر الكبٌر  (باناسا)والؽربً بالبصرة 

 (. 7 ( )77 ص 1 فً وصؾ وتارٌخ المؽرب ج Godardحسب كودار  ) (  Oppinum)ب

 (.م. ق240)عام  ( Septem Fratres)اسم  (سبتة)وقد كان للرومان جوالت فً هذه المنطقة حٌث أطلقوا على 

أعقبها انحٌاز فلول . م. ق146عام  (قرطاج )حٌث لجأ أسطول فٌنٌقً رده الرومان وكان ذلك إرهاصا لسقوط 

حٌث انطلقوا فً مراكب قرطاجٌة مؽربٌة من المحٌط عبروا مٌاهه طوال ثالث  (الهبط)من القرطاجٌٌن إلى 

والذي ٌؤكد ذلك وجود كتابات بالبونٌة أي لؽة قرطاج  (البرازٌل)سنوات وصلوا بعدها إلى شواطا ما سمً 

حٌث ذكر رونان  (الهبط)كما ٌشرح لنا سبب كتابة ابن رشد عن  8 ) .   ). م. ق125الكنعانٌة تحمل تارٌخ 

Renan  فً كتابه حول ابن رشد Averroès et l'Averroïsmeأن كرٌسطوؾ كولومب  Christophe Colomb   

فً الطب البن رشد  (Colliget) (الكلٌات )اعترؾ بأنه لم ٌشعر بوجود قارة ٌابسة وراء المحٌط حتى قرأ كتاب 

. فً مخطوطته الالتٌنٌة 

ومن مظاهر حمٌرٌة المنطقة و عروبتها أن صالحا بن منصور الحمٌري هو الذي نشر اإلسالم بها زمن 

(. 9)الخلٌفة األموي الولٌد بن عبد الملك وعلى ٌدٌه أسلم من فٌها من صنهاجة وؼمارة 

( ٌولٌان)التً كان ( سبتة )انطالقا من  ( هـ92 )وقد قامت ؼمارة بدور كبٌر فً ربط المؽرب باألندلس منذ عام 

الؽماري عامال علٌها و ما لبثت المنطقة أن وقعت فً قبضة الوالً عمر بن عبٌد هللا المرادي الذي ضم طنجة 

توالت بعدها  فتن ظهر خاللها البرؼواطٌون  بعد أن  انقرض  بنو أمٌة  فً الشرق   ( هـ114)إلى سبتة  عام  

بعد خمس سنوات على جانب كبٌر ( وأمه من نفزة فً المنطقة)واستولى عبدالرحمان الداخل  ( هـ132 )عام 

 ( 375) ضمن  ( هـ157)الذٌن ناضلوا طوال عقدٌن من السنٌن إلى عام  (الخوارج)من العدوتٌن برز خاللها 
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أول من باٌعه من ( ؼمارة)فكانت  ( هـ172)ظهر بعدها المولى إدرٌس األكبر عام  (حسب ابن خلدون)معركة 

بالرؼم عن )للقضاء على الخوارج وفصل المؽرب عن الدعوة العباسٌة  ( هـ188)القبابل وشد أزره منذ عام 

قسم المؽرب بٌن أبناء المولى إدرٌس اإلثنً عشر  ( هـ213) وفً عام  (10 )وجود أشراؾ عباسٌٌن بؽمارة 

مع باقً الساحل المتوسطً إلى أوابل القرن الرابع  (عمر)بالمنطقة ثم انتقلت إلى أخٌه  (القاسم)فاختص 

الهجري حٌث ظلت حواضر الهبط مراكز حضارٌة فً قبضة األدارسة فالحمودٌون وهم من حفدة األمٌرعمر 

بؽمارة ولهم عقب بالصخرة من بنً  (تازؼدرة)فً مدشر  (رؼم انتشار دولتهم باألندلس بعد األربعمابة )ظلوا 

وكذلك العمرانٌون الذٌن مازالت فبة  ( 156 ص 2الدرر البهٌة للفضٌلً ج  )كرفط بخندق البٌرفً بنً مسارة 

 (. 171 ص 2الدرر ج  )منهم بسماتة وحجر النسر وبنً خالد فً ؼمارة ومنهم أوالد التبر بفاس 

على  (بصرة الكتان)لتتجه عبر  (قرطبة)وكانت منطقة الهبط منذ القرن الثالث ممرا لقوافل تجارٌة تنحدر من 

حسب ابن خرداذبة و - ثم الٌمن والبصرة الشرقٌة ( سجلماسة )كلم من سوق أربعاء الؽرب إلى  ( 18)نحو 

وكان من مظاهر التطور االقتصادي فً هذا المسار وخاصة فً سجلماسة التعامل - االصطخري وابن حوقل 

.  بحواالت مصرفٌة بدل عملة التبادل المحلً

تخلله صراع حاد بٌن  (337)وهنا وقعت المنطقة فً أرجوحة بدأت بسطو األموٌٌن األندلسٌٌن علٌها عام 

على المؽراوٌٌن الذٌن ظلوا مع ذلك متمسكٌن  ( هـ387 )انتهى بانتصار األموٌٌن عام  (بنً ٌفرن)و  (مؽراوة)

( .  11) فانقرضوا بظهور ٌوسؾ بن تاشفٌن  ( هـ460)بالمنطقة طوال نحو مابة سنة إلى عام 

والذي ٌالحظ من هذا الصراع بٌن قادة العدوتٌن تبلور مظاهر الفتنة بٌن فبات مشرقٌة مثل الٌمانٌة ومضر و 

فبات أندلسٌة مؽربٌة انتقل بعضها إلى الرٌؾ حٌث أسست طابفة منها مدٌنة بكاملها فً بنً قمٌل بٌن مثٌوة و 

على رأسها محمد بن أبً عون ومحمد بن  - (70المؽرب للبكري ص  )( م 824-  هـ 209 )عام - بنً بوفراح 

وكذلك آل بنعبدهللا الذٌن أقاموا قرٌة تحمل إسمهم فً عمالة الحسٌمة . عبدون وجماعة من األندلسٌٌن البحرٌٌن

. (وادلو)دابرة بنً ورؼٌال وآل الناصر التطوانٌون وؼٌرهم فً ضفاؾ 

ولعل هذا التجمع المؽربً األندلسً على طول الساحل الجنوبً للمتوسط كان نتٌجة للهجمات التً قام بها 

 م فً ؼارتهم على لشبونة واشبٌلٌة ومدٌنة نكور 844/  هـ 230القراصنة السكندنافٌون والتً تبلورت عام 

ابن ) كلم شرقً الجزابر مشتى األندلسٌٌن فً القرن الخامس 175 ونجد حتى فً مرسى بجاٌة  على بعد 

حٌث بدأ التبادل مع البندقٌة وبٌزا وجنوة ومرسٌلٌا ومن هذه القبابل األندلسٌة بنورزٌن  ( 619 ص 1خلدون ج 

.   قرب شنتمرٌة وهً قبٌلة هوارٌة Albarracinبؽمارة أصلهم من سهل بنً رزٌن 

جاز ابن تاشفٌن إلى األندلس استجابة لصرخة المعتمد بن عباد إال أنه أبا قبل ذلك إال منازلة  ( هـ470)وفً عام 

 ( هـ500)وعندما خلفه ولده علً بن ٌوسؾ عام  (نكور )سكوت  لتحرٌر  سبتة وما انتقض من ؼمارة  فهدم 

 ( هـ537)وظل رجال ؼمارة ٌناوبون إلى أن توفً عام  (أمركو)واصل تحصٌن الرٌؾ بإقامة قالع مثل قلعة 

فانضم مصامدة المنطقة فً ؼمارة و وادي لو وتطوان وبادٌس إلى الخلٌفة الموحدي عبدالمومن ابن علً الذي 

كما )وعزز موانا الرٌؾ بنحو مابة قطعة من أسطوله الذي أصبح  ( هـ542 )اقتحم الرٌؾ والهبط بعد عام 

وبعد وفاة الخلٌفة  (أعظم أسطول فً البحر المتوسط  (تارٌخ إفرٌقٌا الشمالٌة )ٌقول أندري جولٌان فً 

إلى استبصال شافة  ( هـ563)فاتجه عام  ( هـ558)عبدالمومن باٌع الموحدون ولده أبا ٌعقوب ٌوسؾ عام 

 ( هـ561)وكذلك  سبع بن منؽفاد عام  ( هـ559 )الثابرٌن مرزدغ الصنهاجً الذي انبثفت دعوته من ؼمارة عام 

فعقد ألخٌه أبً علً على ؼمارة وسبتة التً أصبحت آنذاك فً طلٌعة مراكز إنتاج الورق الذي ال ٌضاهٌه 

.  سوى ورق شاطبة باألندلس

حق  ( هـ637)منح األندلسٌٌن عام  ( هـ630 )وعندما بوٌع الخلٌفة الموحدي عبدالواحد الملقب بالرشٌد أول عام 

اللجوء إلى المؽرب حسب ظهٌر شرٌؾ حرره قاضً الرباط آنذاك أبو المطرؾ بن عمٌرة المخزومً ولعل 

عندما حاول األمٌر ابن هود اقتحام مصب  ( هـ635)ذلك كان سبب انضمام اإلشبٌلٌٌن إلى المولى الرشٌد عام 

وبداٌة مضاٌقة  ( هـ633)وقد تخللت هذه الفترة أحداث جرفت باألندلس بعد سقوط قرطبة عام . أبً رقراق

سواحل الرٌؾ من طرؾ المراكب اإلسبانٌة الصلٌبٌة حٌث هاجرت فبات أندلسٌة إلى هذه الشواطا من 
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 )الحسٌمة إلى وادي لو وكان أول لقاء بٌن الموحدٌن وبنً مرٌن بوادي نكور حٌث انتصر المرٌنٌون عام 

وتزاٌد  ( هـ609) عام ( وقعة العقاب)بعد أن انهارت قوى الموحدٌن فً  ( 4 ص 2االستقصا ج   ) (هـ613

 ( هـ684)الصراع دفاعا عن حوزة السواحل الجنوبٌة للمتوسط بعد أن استكمل بنو مرٌن احتالل المنطقة عام 

ساده تناوش متراكم فً المنطقة فاستقر بنووطاس فً الرٌؾ  (12)بجواز رابع إلى األندلس ومر قرن كامل 

واقتحم بنومرٌن بعض أجزابها متخذٌن من حاضرة تطوان مركزا جدٌدا بعد أن مر على بناء قصبتها فً عهد 

 عام Reo de Salado( وقعة طرٌؾ )وانهزم أبوالحسن فً  ( هـ685)الخلٌفة ٌوسؾ المرٌنً نحو ربع قرن 

 706) و خالل ذلك كان أبو ثابت عامر المرٌنً الذي هلك والده األمٌر عبدهللا بؽمارة قد اختط عام  ( هـ741)

مدٌنة تطوان كمركز لتنسٌق الؽارات التً كان ٌشرؾ علٌها شخصٌا فً الرٌؾ وجبالة وكان قد مر على  (هـ

 ( هـ786)فاحتلوها عام ( سبتة)وقفز بنو األحمر أمراء ؼرناطة إلى  ( هـ685 )بناء قصبتها ربع قرن 

 (م1414 /  هـ 818 )فتمخضت المناوشات بٌن اإلخوة المتناحرٌن عن احتالل البرتؽالٌٌن لهذه المدٌنة عام 

 ( م1458/  هـ  863)ٌوم ثالث أكتوبر  (القصر الصؽٌر)فانفسح المجال للسطو على مدن الهبط وقراه انطلق من 

هنا ظهر أمراء بنً راشد فً . (14 )( م 1437/  هـ 841)عام  (13)بعد السٌطرة بحرا على جزٌرة المقدنوس 

فانبرى المجاهد . جبل من جبال ؼمارة وهو جبل الشاون لتجمٌع قوى الجهاد فً معقله الطبٌعً الحصٌن

لمدٌنة فً عدوة  ( م1471/  هـ 876)الشرٌؾ الحسن بن محمد العلمً المعروؾ بأبً جمعة فخطط منذ عام 

وادي شفشاون حٌث استمد مواد عمرانها من منطقتها الثرٌة بالحجر الجٌري الصلب الذي ساعد على تعزٌز 

ثم استكمل عمرانها ابن عمه علً بن موسى بن راشد بعد أن توفً هو شهٌدا بدسٌسة  (سبتة)قلعتها لتحرٌر 

وقد درس األمٌر علً فً قرٌة الخزٌنة  ( 19 ص 3ج /  161  ص2االستقصا ج )اإلفرنج فبنى قصبة شفشاون 

بجبل الحبٌب الواقع على بعد أربعٌن كٌلومتر من تطوان عملٌات  (قرٌة الخروب )بالرٌؾ وانطلقت من 

 ( 15).أخرى خاضها بنو راشد لتحرٌر طنجة وأصٌال

قد تعززت  ( 16)وأصبحت قلعة شفشاون أشبه بفاس متناسقة الحضارة والعمران فً عداد مدابن المؽرب 

قصبتها وأبراجها وتحصٌناتها العسكرٌة بأبنٌة امتدت مع هجرة األندلسٌٌن إلٌها خاصة فً العدوة الجدٌدة 

. فامتزج التزاوج منذ اللحظة األولى بٌن أبهة دار اإلمارة والجامع الكبٌر

على أن الشبه بفاس لم ٌنحصر فً المحٌط الجبلً ووفرة المٌاه وانقسام الحضارة إلى عدوتٌن فحسب بل إن 

نشاط الصناع والتجار نما بسرعة فً أحٌاء سكنٌة ما لبثت أن اتسمت بعد بضعة عقود من السنٌن بتقسٌمات 

عمرانٌة برز من خاللها الطابع الحضاري واالقتصادي معا فقامت حومة األندلسٌٌن تؽطً حوالً ثلث سكان 

فاس )مأل آل بنعبدهللا وحدهم الجزء من الوادي الذي ٌحمل اسمهم ولعل أبرز وجوه الشبه بٌن فاس وشفشاون 

( 17)أواخر القرن الثانً الهجري بعد وقعة الربض  - هو هجرات األندلسٌٌن منذ نشأتهما الواحدة  (الصؽرى

موبل القطب الكبٌر  (جبل العلم)والثانٌة أواخر القرن التاسع الهجري فكانت الجالٌة األندلسٌة مع أشراؾ 

موالي عبدالسالم بن مشٌش أولى الفبات التً عمرت المدٌنة منذ تشٌٌد معالمها أعقبتها بعد نٌؾ وعقد من 

بعد أن مرت بتطوان التً ظلت تصلها بشفشاون  ( هـ888)السنٌن موجة أخرى انحدرت من ؼرناطة عام 

حركة مكوكٌة للمجاهدٌن الذٌن كانوا ٌؽٌرون على السواحل األسبانٌة انطالقا من وادي مرتٌل لللجوء عند 

فً ؼرناطة آخر معقل أندلسً  (18)االقتضاء إلى معقلهم الجبلً وقد كانت لألمٌر علً بن موسى بن راشد 

جوالت وصوالت فً محاربة األسبان بجانب إخوانه األندلسٌٌن الذٌن التحقوا به لمواصلة الجهاد من أقرب 

حصن فً العدوة الجنوبٌة وهو شفشاون وقد قام بنو راشد فً أول انتفاضتهم قبٌل سقوط ؼرناطة بتشٌٌد 

كمركز لتنسٌق الؽارات فً الرٌؾ والجبل ضد خصومه من  ( هـ706 )تطوان التً اختطها أبو ثابت عام 

وأصبحت الشاون بتواكب مع تطوان  قاعدة  ( هـ685)أدعٌاء العرش وكان قد مر على قصبتها نحو ربع قرن 

الجهاد بقٌادة علً المنضري ضد الوجود األجنبً وكان المفروض أن تؽرق الحاضرة الجبلٌة الجدٌدة فً 

تخطٌط عسكري رصٌن ٌستلزمه موقعها االستراتٌجً ولكن انبثاق روح وثابة لدى األشراؾ العلمٌٌن 

وزمالبهم الؽرناطٌٌن لم تؽفل الجانب الحضاري العمرانً واالقتصادي ضمانا لنوع من االكتفاء الذاتً فً 

منطقة قد ٌعزلها الجهاد الموصول عن بقٌة األطراؾ ولكن تواكب الجهاد ظل قابما بٌن شفشاون وتطوان وفاس 
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بعد أن  ( هـ947)العاصمة التً بلور الجهاد فٌها األمٌر موالي إبراهٌم بن علً بن راشد الذي توفً بها عام 

كان وزٌرا ألحمد الوطاسً فقام أخوه معززا بأفواج جدٌدة من األندلسٌٌن كان لهم ضلع فً توسٌع وقعة الجهاد 

وتركٌز العمران فً آن واحد باألحٌاء الجدٌدة فً المدٌنة وظلت اإلمارة الراشدٌة فً نضالها المتماسك زهاء 

إلى أن قام ضدها السعدٌون فوجه السلطان عبدهللا الؽالب األمٌر محمد بن عبدالقادر  ( هـ969-  هـ 876 )القرن 

وبذلك انهزم بنو راشد وؼادر  (م1560/ هـ960 )السعدي كتٌبة للقضاء على األمٌر محمد بن علً بن راشد عام 

. لالنتقال بحرا إلى الشرق واالستقرار بالمدٌنة المنورة ( هـ969)عام  (ترؼة)آخر أمرابهم شفشاون إلى ثؽر 

ثم  ( هـ892)فً قبضة األسبان  (مالقة)وهنا بدأت مراكز منطقة الهبط تتساقط فً ٌد العدو وقعت خاللها 

وكان لسقوط األندلس وؼزو اإلٌبٌرٌٌن من األسبان والبرتؽالٌٌن لسواحل المؽرب  ( هـ897)ؼرناطة عام 

معركة )الذي انتفض للجهاد بقٌادة السعدٌٌن فً  (الهبط)الشمالٌة رد فعل قوي فً نفوس الجماهٌر وخاصة 

فانهزم البرتؽالٌون وفقدوا استقاللهم مندمجٌن  (19 )( م1578 ؼشت 4/  هـ986جمادى األولى  ) (وادي المخازن

طوال أزٌد من ستٌن سنة فً المملكة األسبانٌة فخطبت أوربا ود السلطان أحمد الذهبً المنتصر فً المعركة 

ولم ٌؽب عن ذهن المنصور فً هذا الخضم ما كان ٌهدد كٌان المملكة من الخارج لوال النزاعات األوربٌة التً 

وجد بها الخلٌفة السعدي حاجزا موقتا وكان الصراع قابما آنذاك بٌن بالد النمسا وانجلترا وفرنسا وهولندا مما 

على بعض منافذ الصحراء  ( هـ990)قلص سٌاسة التوسع اإلفرٌقً األسبانٌة وكان المنصور قد استولى عام 

مثل توات وكورارة فتاقت نفسه إلى توحٌد الكتلة اإلسالمٌة ؼربً القارة اإلفرقٌة حٌث كان أمٌر برنو قد 

استعان بالسعدٌٌن على نشر الدعوة اإلسالمٌة بالمنطقة وكان وجود بقاٌا جٌوب االحتالل البرتؽالٌة وراء ثخوم 

الصحراء المؽربٌة ٌقض مضجع المنصور فاقترح على أمٌركاؼو من آل سكٌة ترتٌب خراج على معدن الملح 

بتؽازي لتموٌل الجهاد المشترك فرفض األمٌر إسحاق طلبه فكان ذلك مطٌة لؽزو السودان من أجل تحصٌن 

بانهٌار الحكم البرتؽالً فبادرت بتقسٌم النفوذ فً القارة  (البابوٌة)وقد شعرت . الحدود الجنوبٌة للمملكة

بنفوذ كامل على المنطقة بعد أن  ( م1663/  هـ1074)اإلفرٌقٌة بٌن إسبانٌا والبرتؽال التً اعترفت لجارتها عام 

 (. 20( )250)استمر البرتؽالٌون فً التحكم فٌها نحوا من مابتٌن وخمسٌن سنة 

وما إن تهلهل وضع الملوك السعدٌٌن بانقسام مملكتهم إلى مملكة مراكش و مملكة فاس حتى ظهرت إمارات 

مستقلة كالدالبٌٌن فً األطلس األوسط والخضر ؼٌالن فً الهبط وعبدهللا أعراس فً الحسٌمة وكان موالي 

علً الشرٌؾ جد الملوك العلوٌٌن قدجاهد فً األندلس حٌث خاض سبعا وعشرٌن ؼزوة على عدد ؼزوات 

الرسول علٌه السالم وتعلق به الؽرناطٌون رؼبة فً مباٌعته فبعد صٌت األسرة العلوٌة الماجدة وباٌعت 

فاستنجد به الخلط الهبطٌون ضد الدالبٌٌن  ( هـ1050)سجلماسة األمٌر محمدا بن موالي الشرٌؾ بن علً عام 

ثم انبرى أخوه موالي الرشٌد الذي رأى فٌه المؽرب قابدا حربٌا جعل حدا لما تمخض عن تقسٌم البالد من خلل 

فً االقتصاد و تفكك فً السٌاسة وانحالل فً الحقل االجتماعً وعندما استتب له األمر اتخذ من تازة عام 

  هـ  عاصمة له وهاجم عبدهللا أعراس أمٌر الحسٌمة وهزم الخضر ؼٌالن الذي فر من القصر الكبٌر إلى 1075

وفً  ( هـ1071 )أصٌال ثم إلى الجزابر واعتقل ربٌس تطوان أحمد النقسٌس واستولى على زاوٌة الدالء عام 

وجه كتٌبة من الفرسان إلى طنجة لتحرٌرها وكان البرٌطانٌون قد استقروا بها  ( هـ1082)السنة التً توفً فٌها 

بعد أن زوج اخوان السادس أخته لكارلوس الثانً ملك انجلترا موجها إلٌه العروس بمفاتٌح طنجة مما حدا 

(  روالن فرٌجوس)حٌث كان  (21) (الحسٌمة)فرنسا إلى التفكٌر فً احتالل مراكز فً ساحل الرٌؾ وخاصة 

R. Fréjus) )  ٌراوغ لتأسٌس شركة فرنسٌة فرفض األمٌر العلوي ذلك وكانت اتفاقات بعض الملوك السعدٌٌن

مع الدول المسٌحٌة قد خلفت ذكرٌات مؤلمة لم تزل عالقة بنفوس الشعب وهذا ما حدا المولى الرشٌد إلى عدم 

الذٌن كانا ٌشكالن حاجزا دفاعٌا ضد المؽٌر  (أبً رقراق)و (مرتٌل)استبصال أساطٌل القرصنة بكل من 

األورًب الذي كان ٌتعلل بأبسط األسباب للتدخل فً شؤون المؽرب و االنتشار على الساحل كاالنجلٌز فً 

وأصٌال والعرابش بٌنما طفق  (المهدٌة)واألسبان فً المعمورة  (الجدٌدة)طنجة والبرتؽالٌٌن فً البرٌجة 

الفرنسٌون ٌمخرون بسفنهم الحربٌة عباب المتوسط على طول الساحل بٌن الرٌؾ ومصب الملوٌة فقام المولى 
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الرشٌد بتحصٌن مرسى الحسٌمة والمزمة وحجرة نكور وصارع االنجلٌز الذٌن كانوا ٌعملون من وراء الخضر 

. ؼٌالن 

وبعد وفاة المولىالرشٌد آلى المولى إسماعٌل على نفسه تحرٌر الجٌوب المحتلة من ربقة البرتؽالٌٌن واألسبان 

ثم  ( هـ1095)ثم حرر طنجة عام  ( هـ1092)ففك المهدٌة من القٌود التً ظلت تخنقها نحوا من سبعٌن سنة 

فً النضال  ( هـ1083-1111)واستؽرق المولى إسماعٌل أزٌد من ربع قرن  ( هـ1101)العرابش وأصٌال 

الستطاع أن - جبهة العدو األجنبً وأدعٌاء الملك -الدابب لتحرٌر المراكز المحتلة ولوال ازدواج الجبهتٌن 

ٌحرر ما بقً من مدن ساحلٌة فً قبضة األجانب مثل الجدٌدة وسبتة وملٌلٌة و فً هذه الفترة اندرجت منطقة 

ؼمارة والشاون فً سلك المؽرب الموحد الهادئ عدا فترة اعتالء السلطان المولى عبدهللا بن المولى إسماعٌل 

الذي لم ٌكن فً مستوى والده فاستبد أحمد الرٌفً قابد الثؽور الشمالٌة فصده عن احتالل تطوان قابدها عمر 

لوقاش الذي استخفه الظفر فطمح إلى اعتالء العرش فظل المؽرب طوال ثالثٌن سنة ٌتأرجح بٌن األدعٌاء 

والطامعٌن فقتل الثابر أحمد بن علً أمٌر الرٌؾ واستعاد المؽرب أمنه وطمانٌنته فً ظل السلطان محمد بن 

 جندي وأقام األبراج فً المراسً 16.500فعزز الثؽور بحامٌات قوامها  ( هـ1157)عبدهللا الذي بوٌع عام 

وعزز حماٌة المٌاه اإلقلٌمٌة بخمسٌن سفٌنة حربٌة منها ثالثون فركاطة ٌدٌرها ستون قابدا وخمسة آالؾ بحار 

فاستأنؾ محاربة األسبان واعتقل  ( هـ1204-1206)وألفان اثنان من الرماة وتولى بعده ولده موالي الٌزٌد 

بإخماد ثورة األخماس فً  ( هـ1206-1238)قناصلهم ورعاٌاهم بالصوٌرة والعرابش ثم قام المولى سلٌمان 

وقد رشح المولى سلٌمان للملك ابن أخٌه المولى عبدالرحمان بن هشام وأصبح أساس  ( هـ1208)ؼمارة عام 

الروابط الدبلوماسٌة مع أوربا ضمان حرٌة التجارة وحل المشاكل القرصنٌة بالكؾ عن الجهاد فً البحر ولكن 

على التنازل عما  (إٌسلً )فرنسا أبت إال العمل على تقلٌص األسطول الوطنً وأجبرت المؽرب بعد معركة 

كان ٌتقاضاه من تعوٌضات من دول أوربٌة مثل السوٌد والدانمارك وهامبورغ وبرٌم وأثارت ضد المؽرب 

حربا شعواء لمساندته للزعٌم الجزابري عبدالقادر بن محٌىالدٌن وانتهى األمر باستقرار فرنسا فً عاصمة 

وأقاموا  (الجزر الجعفرٌة) وهنا وجد األسبان المجال الحتالل 1830 ٌولٌوز 5/  هـ 1246الجزابر فً محرم 

األبنٌة فً الحدود بٌن سبتة واألنجرة بدل األكواخ الخشبٌة فهدمها الجمهور وكانت ذرٌعة إلشعال حرب تطوان 

 وقد اضطر السلطان إلى طبع سٌاسة الدولة 1860 ٌبراٌر 5/  هـ1276 رجب 13التً انهزم فٌها المؽرب ٌوم 

بطابع جدٌد استجابة للوازم العصر فاتخذ من طنجة عاصمة دبلوماسٌة ٌشرؾ على الدبلوماسٌة فٌها وزٌر 

قرب طنجة برج المنار لتوجٌه  (  Cap Spartel)أقام بأشقار  ( هـ1290 )البحر وعندما بوٌع الحسن األول عام 

معركة عنٌفة بٌن أهل ؼمارة ومجموع الرٌؾ  ( هـ1310)السفن المؽربٌة األجنبٌة فً المحٌط واستعرت عام 

من جهة و األسبان من جهة أخرى لتطاول هؤالء على مساحات وراء الحدود وما كاد المولى الحسن األول 

 م حتى بدأت القضٌة المؽربٌة تتسم بطابع دوًل من 1894/  هـ 1311ٌلفظ أنفاسه فً ثالث ذي الحجة عام 

جراء الصراع الذي تولد عن أطماع الدول األوربٌة التً شجعت فرنسا على اقتطاع أطراؾ المؽرب الشرقً 

أعقبتها معاهدة فرضت على المولى  ( 1902 أبرٌل 20 و 1901 ٌولٌوز 20) هـ 1319بفرض اتفاقٌتً 

ابتزت فوابد جدٌدة فً الحسٌمة وسبتة مع  ( 1909 نونبر 17/  هـ 1328 ذي القعدة 14)عبدالعزٌز فً 

. تعوٌضات حربٌة بدأت فً العام التالً تحتل العرابش والقصر الكبٌر

وأسفرت الدسابس المنسقة بٌن بعض دول أوربا عن تشدٌد الضؽط على المؽرب بواسطة القروض اإلجبارٌة 

وحركات التهدبة المتعللة بحماٌة الرعاٌا الؽربٌٌن والثخوم الشرقٌة المجاورة للجزابر وماكاد نبأ توقٌع معاهدة 

الحماٌة ٌطرق األسماع حتى انتفض السكان فً مجموع أنحاء المؽرب وكان المجاهد محمد امزٌان قد انبرى 

 فاصطدم بثالث فرق أسبانٌة مات من رجالها جنراالن اثنان وعشرة آالؾ جندي ثم ثارت 1909قبل ذلك عام 

وقد انبرى آل عبدالكرٌم الخطابً ؼب الحرب العظمى لمواصلة الؽارات  (22 )1913شفشاون وتطوان عام 

فمرض وتزعم ولداه تحرٌر  (تفرٌست)على األسبان وكان والد الزعٌم محمد بن عبدالكرٌم الخطابً قد حاصر 

المحتلة بثلة من المجاهدٌن األشاوس الذٌن لم ٌبلؽوا عدد رجال أهل بدر فطاردا األسبان بعد انهزام  (دار أبارا )

شنٌع مات منهم فً ؼمرته أربعمابة جندي وستة ضباط وتعزز الروافة بالعتاد والمدافع والذخٌرة المسلوبة 
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وكان زعٌم الرٌؾ قد أضاؾ إلى تكوٌنه اإلسالمً فً جامعة القروٌٌن دراٌة سٌاسٌة وحنكة عسكرٌة باتصاله 

حٌث تولى القضاء واكتشؾ نقاط الضعؾ عند الخصم فعزل من منصبه بعد احتجاج  (ملٌلٌة)باألسبان فً 

ثم أطلق سراحهما فكانت نقطة انطالق كللت بمعركة   1920 والده ضد احتالل الشاوٌة واعتقل مع أخٌه عام 

بعداصطدام شدٌد مدة ستة أٌام استولى المجاهدون  ( 1921 ٌولٌوز 21)التً انهزم فٌها األسبان ٌوم  (أنوال)

بندقٌة وملٌون خرطوشة عالوة على  ( 20.000)مدفع و ( 220)الرٌفٌون على عشرات المراكز الحربٌة و 

والضرب  (عرٌت)السٌارات مما ساعد الجٌش الرٌفً وفً ضمنه مجاهدو شفشاون على خوض ؼمار موقعة 

 ( 23 )على أٌدي األسبان الذٌن طوردت فلولهم إلى أرباض ملٌلٌة ثم توبعت المعركة بٌن ملٌلٌة والحسٌمة 

أسفرت عن أسالب تعزز بها الجٌش الرٌفً فاستدعً الجنرال برانجً قابد عملٌة الرٌؾ ومقٌم إسبانٌا العام 

بالشمال إلى مالقة للتشاور حول الصلح ولكن العزم قر على الصمود بحشد خمسٌن ألؾ جندي أسبانً لتطوٌق 

 تصدت المدفعٌة 1922وفً ٌوم خامس وعشري مارس - أحد معاقل آل بنعبدهللا -بنً عروس وخاصة أجدٌر 

ثمانٌة آالؾ بٌن قتلى وأسرى ودمر المؽاربة مراكز كما  (برانجً)الرٌفٌة لجٌش العدو حول الحسٌمة فخسر 

أؼرقوا بوارج حربٌة بمفعول سفٌنتهم الوحٌدة واهتاج األسبان وانصاعوا لالتفاق ولكن مطالبة الرٌفٌٌن 

 استولى رجال 1923باستقالل المنطقة مع المؽرب الشمالً عن النفوذ األسبانً عرقل المهادنة وفً عام 

تخرج بعدها  (داؼٌت)وشفشاون وكبدوه هزٌمة فظٌعة حول مدٌنة  (جبل درسة)المقاومة على مراكز العدو بٌن 

موقع الجٌوش األسبانٌة فبادرت حكومة مدرٌد بطلب الصلح وانتدبت وفدا للتفاوض فأصر الرٌفٌون على إلؽاء 

الحماٌة بٌنما عرض األسبان على الزعٌم ابن عبدالكرٌم النٌابة فً الرٌؾ عن خلٌفة السلطان وكانت الحكومة 

الرٌفٌة تعتبر نفسها مستقلة فً نطاق جمعٌة وطنٌة ترأسها الزعٌم وخلفه علٌها أخوه امحمد وساعده وزراء 

ٌطالب  (24)للمالٌة والخارجٌة والتجارة وكان دستور الجماعة المجاهدة التً ظلت عالقة بالعرش المؽربً 

بإلؽاء كل اتفاق ٌمس بحقوق المؽاربة واستقاللهم وتعوٌض الرٌفٌٌن عن الخسابر التً لحقت بهم خالل اثنً 

 ووجه 1923عشر عاما من الكفاح وقد أوفد الزعٌم رسله آنذاك إلى بارٌس ولندن وفً طلٌعتهم أخوه امحمد عام 

عرٌضة لعصبة األمم وكان للزعٌم اختصاصات القابد األعلى للجٌش من أجل رسم خطوط الدفاع وقد تعزز 

 بانضمام قبابل الجبل بٌن تطوان واألنجرة ووادي لو وشفشاون ثم قوات أخرى من 1924جانب هذا الهٌكل عام 

إلى  (برٌمودي رٌفٌرا )الفنٌدق إلى العرابش ضمن منطقة الهبط فاضطر ربٌس حكومة مدرٌد الجنرال 

استٌناؾ المفاوضات فجدد المجاهدون مطالبتهم بجالء األسبان عن المؽرب ودفع تعوٌضات قوامها عشرون 

ملٌون بسٌطة وخمس عشرة طابرة ومابة وعشرون مدفعا ولكن األسبان رفضوا وبدأوا مع ذلك ٌنسحبون عن 

مابتً مركز من مراكزهم وهنا شعرت فرنسا بخطر هذه االندالعة التً توشك أن تهدد وجودها جنوبً المؽرب 

ففتح قابدها المرٌشال الٌوطً جبهة جدٌدة وكان ٌحسب أن أسبانٌا ستكفٌه هذه المبونة ولكن توالً الهزمات 

األسبانٌة حدته إلى المبادرة بالهجوم على الحصون األمامٌة الرٌفٌة فً وادي ورؼة وكان جانب من الفكر العام 

فً كل من فرنسا واسبانٌا قد بدأ ٌنظر إلى الزعٌم محمد بن عبد الكرٌم كبطل الستقالل المؽرب وٌدعو إلى 

مساعدته مما حدا الحزب الرادٌكالً واالشتراكً إلى مطالبة الحكومة الفرنسٌة بجعل حد لهذه المؽامرة 

الذي عٌنته فرنسا لقٌادة العملٌات كان من  (بٌتان)بمفاوضة الزعٌم الرٌفً إلقرار الصلح ولكن المرٌشال 

 (ورؼة )أنصار مواصلة الحرب بتطوٌق الرٌؾ وإثارة القبابل ثم مهاجمة قلب المقاومة وبعد انهزام فرنسا فً 

إلنقاذ سمعتها ونجح  (أجدٌر)فكرت فً تنسٌق جهودها مع إسبانٌا التً أنهكتها حرب الرٌؾ ففكرت فً احتالل 

معززا باألسطول الفرنسً ثم احتالل  (الحسٌمة)األسبانً بالنزول فً  (رٌفٌرا)فً إقناع الجنٌرال  (بٌتان)

وتأزمت الحالة ألن عوامل  (ستٌػ )أجدٌر وكان الٌوطً قد أقٌل من منصبه كمقٌم عام بالمؽرب وخلفه السٌد 

الثورة الرٌفٌة اندلعت فً الحواضر السٌما بعد وصول المجاهدٌن إلىتازة وتطوان فً حمالت ظافرة بالبٌبان 

والكٌفان وبعد أن تواردت رسل زعٌم الرٌؾ إلى قواد األطلس تدعوهم لالنتفاضة مع الشمال وقاطع الناس 

مدارس من الحماٌة خاصة بفاس فأحست فرنسا بتزاٌد الخطر الداهم الذي أصبح ٌهددها ال فً المؽرب وحده 

 اثنٌن وخمسٌن جنراال ومابة وعشرٌن ألؾ رجل واثنٌن وعشرٌن سربا 1926بل فً إفرٌقٌا فحشدت فً ربٌع 

لم ٌكن ٌرى سوى وسٌلة واحدة إلنقاذ  (ستٌػ)من الطابرات وعتادا ضخما للقٌام بحملة مشتركة ورؼم كون 
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الموقؾ وهً التفاوض حٌث طار لبارٌس وأقنع وزٌر الحرب فإن الحكومة الفرنسٌة لم تقتنع فأسفرت الحملة 

المنسقة التً عززت بعناصر التخاذل ودعاة الهزٌمة من رجال القبابل والمشعوذٌن عن استسالم محمد بن 

وقد قضى  (الرٌنٌون) فنفً مع أخٌه محمد وباقً عابلته إلى جزٌرة 1926عبدالكرٌم ٌوم خامس عشر ماي 

إلى بالدها فدبر مكتب المؽرب 1947  الزعٌم فً منفاه إحدى وعشرٌن سنة قررت فرنسا إثرها نقله عام 

العربً لدى نزول الزعٌم وأسرته بقناة السوٌس خطة الختطافه فتمت العملٌة بنجاح واستقر ابن عبد الكرٌم مع 

 أثناء رحلته إلى 1960عابلته بالقاهرة وأكرمت مصر وفادته واتصل بجاللة الملك الراحل محمد الخامس عام 

الشرق فأقنعه جاللته بالعودة إلى الوطن وقرر الزعٌم  الرجوع  لالستقرار بطنجة  ولكن المنٌة عاجلته  ٌوم 

 . 1963 ٌبراٌر 6/   هـ 1382 حادي عشر رمضان 

بعد  ( 1930عام )وما لبث المؽرب بعد توقؾ الجهاد الحربً أن تالحم فً نطاق حركة وطنٌة اتصلت خٌوطها 

صدور الظهٌر البربري بٌن الشمال والجنوب وكانت المقاومة مازالت مستمرة بنواحً األطلس والصحراء إلى 

 فلم ٌمر آنذاك أكثر من عقد من السنٌن حتى بادر جاللة المرحوم محمد الخامس فً رحلته إلى 1936 ))عام 

بالمطالبة باالنضمام إلى الكتلة العربٌة المستقلة وكان رحمه هللا قد مهد لذلك فً مؤتمر آنفا  ( 1947)طنجة عام 

 ( 1936 - 1956 ) بحٌث لم تدم حماٌة فرنسا و إسبانٌا فعال أكثر من عشرٌن سنة 1943بالدارالبٌضاء عام 

.  بفضل الجهاد المشترك الموصول بٌن جمٌع أجزاء المؽرب الحر

 

تسمى أٌضا الشاون وشٌشاون وقد وهم البكري فظن أن شفشاون تقع على بعد ثالثٌن مٌال من نفٌس  ( 1

وهو ٌقصد شٌشاوة  ( 154المؽرب األقصى ص )

و فً شرق المنطقة بٌن عٌن بردة وتمزقانة بحدود مثٌوة ٌقوم   - 152المجلد العاشر ص - المجلة األسٌوٌة   (2

أمام جرؾ البهموت كاؾ العروس وهو مؽارة طوٌلة ٌقال إنها تؽطً مدٌنة جوفٌة عتٌقة كما توجد فً مدٌنة 

مزراوة أنقاض مدٌنة توصؾ بأنها عتٌقة أٌضا 

( مناقب موسى بن نصٌر وأخبار سكان شفشاون ) ٌوجد كتاب البن عرضون الشفشاونً ٌسمى   (3

ٌظهر أن مٌاه المحٌط كانت تصل آنذاك إلى ممر تازة فكانت السهول مؽمورة بالمٌاه ولعل اإلنسان األول  (4

المنطلق من الشرق اختار الجبال ممرا له فمر بجبل الشاون بعد خروجه من تافوؼالت فً المؽرب الشرقً 

لٌنطلق عبر االطلس إلى فاس ومنها عبر سهول الؽرب إلى الرباط ثم أنفا وبعد انحسار المٌاه إلى المحٌط وقع 

الجفاؾ جنوبا فانتقل صنؾ من اإلنسان األول من الصحراء لٌلتقً باإلنسان الشرقً 

( 46البٌذق ص ( )نكور)الواقع جنوبً سبتة بجوار ( جبل صنهاجة)انتشرت صنهاجة شماال فٌما ٌسمى ب (5

( صنهاجة)وكذلك  ( 1956 عام 12لٌون اإلفرٌقً ص - وصؾ إفرٌقٌا /  طبعة زؼلول 129ص - االستبصار/

وجبل ٌزناسن والقصر  ( 151ابن خلدون ص )بإقلٌم الحسٌمة تضم كتامة وتوجد فرق منها  بفاس  (السراٌر

الكبٌر وناحٌة مراكش  

راجع سنا )وأحمد الٌحمدي وزٌر المولى إسماعٌل  ( هـ1132)محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد الوزٌر  ( 6

   ( هـ1130)المهتدي إلى محاسن األحمدي لعلً مصباح الزروٌلً األخماسً 

  بأسفً  Accraفرب تطوان و   Jagathوقد تحدث المؤرخون عن وجود مدٌنة  ( 7

ومعناها نحن بنً ( )احنا بنً افرانم من كنعان ال نحمل الحَكرة ) كانت منقوشة على حجر قد كتب علٌها  ( 8

مستعملتٌن فً العامٌة المؽربٌة وٌنتج عن ذلك كما ( حَكرة)و( احنا)و مازالت كلمتا   (افرانم ال نتحمل االحتقار

أن اللؽة العربٌة دخلت إلى المؽرب مع هؤالء الكنعانٌٌن قبل اإلسالم  (...العصور الؽامضة )الحظه كوتًٌ فً 

بمدرٌد نص على أول قطعة بحرٌة قد  (افرانكو)بنحو ألؾ وسبعمابة سنة وقد أشار إلى ذلك مخطوط فً مكتبة 

.     انطلقت من أصٌال

 1911بالجزابر عام  (دوسالن)وهو جزء من مسالك البكري طبعه  (المؽرب ) المؽرب فً ذكر بالد إفرٌقٌة 9 ) 

(  90- 92ص )
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 طبعة بٌروت 252 ص 1ابن عذارى ج  /(99المؽرب ص )فً بلد نكور فً هذا المجال  (المزمة)راجع دور 

/  39الذخٌرة السنٌة ص  / 21 - 33 ص 1العلوٌون ج - السلسلة األولى- الوثابق الؽمٌسة - دوكاستر/ 1950

راجع وصؾ إفرٌقٌا المقتبس  )وهم اسم نكور  (بوزكور) مٌال من 20والمزمة حسب اإلدرٌسً تقع  على بعد 

 (. 1957طبعة الجزابر  - 111من نزهة المشتاق اإلدرٌسً ص 

عدا فً ؼمارة حسب االستاذ  ( 108 ص 3االستقصا ج ) ٌظهر أن العباسٌٌن أشراؾ منعدمون بالمؽرب  ( 10

  ( من السنة الثامنة17 ص 4مجلة لسان الدٌن ج )عبدهللا َكنون 

و خلفه ( النسر)وفً هذه الفترة زرع قاسم بن محمد الملقب بَكنون بذور الشٌعة فً ؼمارة وهلك فً قلعة  ( 11

ولده أبوالعٌش أحمد بن القاسم الذي دعا للناصر األموي ونقض طاعة الشٌعة وقد ظهر أبوعبدهللا الشٌعً بكتامة 

 ( 447  ص 6. تارٌخ ابن خلدون م )داعٌا للرضى 

سوس )راجع البٌان البن عذارى وكتابنا ) إلى هذا العهد كان مجموع شمال المؽرب ٌعرؾ بسوس األدنى  ( 12

(.   سوس األقصى)ولعل التسمٌة جاءت من األندلس حٌث كان شمال المؽرب أقرب إلٌها من  (بوابة الصحراء

 وقد سمٌت أٌضا بجزٌرة الثورة كناٌة  Ile de Corail( جزٌرة المرجان)المعروفة فً الخرابط القدٌمة باسم  (13

عن جهادها ضد العدو المؽٌر  

.  وقد سٌطر األسبان فً نفس الوقت على القصر الكبٌر وأصٌال وطنجة (14

حٌث أشار إلى  ( 3. م / 135  - 5 ص  1م - السلسلة األولى - السعدٌون -وثابق دوكاستر )راجع أٌضا  ( 15

 والموصوؾ بزعٌم  Malabrinاألمٌرإبراهٌم بن علً بن راشد وزٌر أحمد الوطاسً المعروؾ عند اإلسبان ب 

شٌشاون 

 الطبعة الحجرٌة بفاس 168مرآة المحاسن لمحمد العربً الفاسً ص  ( 16

 ( 800)كان عدد األسر المهاجرة ثمانمابة  ( 17

كما ٌقول -الخزٌنة مدٌنة فً الرٌؾ حٌث درس موالي علً بن راشد أمٌر شفشاون وهً الٌوم  ( 18

Moulièras - كما كانت منذ عشرٌن أو ثالثٌن قرنا .Le Maroc Inconnu T.1 p. 120   

كانت مدٌنة القصر الكبٌر هً منطلق الجهاد فً الهبط وكان آل الفاسً الفهري ٌقطنونها منذ أن ارتحلوا  ( 19

بعد أن عادوا من فاس  (معركة وادي المخازن)فً القرن الرابع الهجري فكان لهم حظ كبٌر فً  (مالقة)إلٌها من 

.  إلى مسقط رأسهم بها فسموا بالفاسٌٌن

وكذلك كتاب  - 1950طبعة تطوان -أمٌر شفشاون لألستاذ محمد بن عزوز حكٌم " موالي علً بن راشد"راجع 

اإلحٌاء و اإلنعاش بذكر من استوطن قلعٌة  / 1935طبعة لندن  - (نظرات حول الرٌؾ والشاون) Fulanفوالن 

لمحات من تارٌخ األخماس / للحاج العربً الورٌاشً  (وشفشاون قدٌما وحدٌثا من أبناء سٌدي ورٌاش 

( 2 عام 4عدد  - 1960وشفشاون ألحمد الرٌسونً جرٌدة القصر 

فً آخر السعدٌٌن كانت كثٌر من المراكز المؽربٌة قد احتلها البرتؽالٌون فحررها العلوٌون الذٌن قاموا  ( 20

بدور تحرٌري وعمرانً هام فً منطقة الشاون حٌث قام السلطان محمد بن عبدهللا بتعٌٌن رجاالت أكفٌاء على 

رأسها أمثال علً العروسً البوزراري وإلى شفشاون والقابد العٌاشً الذي كان عامال على تارودانت وأحمد 

وكان القابد علىطنجة آنذاك هو محمد وبلة  (179تارٌخ الضعٌؾ ص  )( هـ1190عام )بن بلة الشٌاظمً 

قد عٌن على والٌة اإلقلٌم فً العهد اإلسماعٌلً مع ابن أخٌه أحمد بن علً  (أحمد بن حدو)الشٌاظمً وكان 

وكان من بٌن هؤالء الوالة مجاهدون  ( 96ص )بعد وفاة القابد علً بن عبد هللا الرٌفً  ( هـ1125)الرٌفً 

عرفوا باستماتتهم فً الكفاح ضد العدو وقد استمر هذا النضال فً الشاون حٌث عرفت هذه المدٌنة المجاهدة 

أحد أبنابها وهو الفدابً عبدهللا الشفشاونً مدرب منظمة الٌد السوداء الذي نفذ الفرنسٌون فٌه الحكم باإلعدام فً 

.  بسجن العادر1955 ؼشت 2/  هـ 1374 ذي الحجة 13  

طمع األسبان منذ القرن السادس عشر المٌالدي فً جزر المزمة الثالث الواقعة فً الفرضة التً ٌنصب  ( 21

 وهً ؼٌر مدٌنة نكور 1666فٌها وادي نكور ووادي ؼٌس وفً مدٌنة المزمة التً هدمها موالي الرشٌد عام 

 م  1673خالفا البن خلدون وأكبر هذه الجزر هً المعروفة بحجرة نكور حٌث أسس األسبان مركزا عام 
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وقد الحظ فرٌجوس فً رحلته أن مرسى البوزٌم  ( 21 ص 1السلسلة الثانٌة ج - الفاللٌون -دوكاستر )

Albouzème تقع على بعد ثالث مراحل ؼربً نكور وهو موقع مدٌنة المزمة القدٌمة وان والٌها فً عهده كان 

هو الشٌخ أحمد اعراس صهر موالي رشٌد الذي تنازع مع اعراس وهدم مدٌنته لرفضه معونته النتزاع فاس 

وٌزعم أن اعراس كان قد اودع فً قصبة المزمة حٌث كان ٌسكن ، ثالثة مالٌٌن دٌنار  (122ص )من الدالبٌٌن 

 (.  128ص )ذهبً 

التً أوقفتهم فً حوز تطوان  (جبالة ) حاول األسبان الهجوم على الشاون فاصطدموا بقبابل 1913فً عام  (22

  )فهادن األسبان عام  (جبالة)حتى اضطروا إلى االتفاق مع الشرٌؾ الرٌسونً الذي كان نفوذه ممتدا شمالً 

 (.  1918/ هـ 1337

الشاون هو المركز األساسً لألخماس فً طرٌق الحسٌمة بكتامة  ( 23

ٌزعم األسبان أن الزعٌم ابن عبدالكرٌم كان ٌعتزم إقامة حكم جمهوري وهً نفس الدعوة التً روجها  (24

أنصار الملكٌة األسبانٌة عندما ادعوا أن المهاجرٌن األندلسٌٌن إلى المؽرب أوابل القرن العاشر الهجري أقاموا 

ثالث جمهورٌات حول نهر أبً رقراق وكان ذلك دسٌسة منهم لحمل الملوك السعدٌٌن وعلى رأسهم المولى 

زٌدان على محاربتهم وطردهم من المؽرب والواقع أن األندلسٌٌن إنما شكلوا لتعزٌز جهادهم دٌوانا سٌاسٌا على 

التً كان العمل جارٌا بها فً األطلس وحتى فً األندلس ولم ٌسبق للمؽرب وحتى معظم  (آٌة األربعٌن)نسق 

القارة األوربٌة أن عرفت فً ذلك العصر نظاما سٌاسٌا جمهورٌا وقد بادر الزعٌم ابن عبد الكرٌم بمجرد عودته 

    (ملكً)من المنفى ففند هذا الزعم مخاطبا جاللة المرحوم محمد الخامس ب 
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