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المغاربة وروح البحر (األطروحات واإلشكاالت)
مبارك احلمداين

ي�ستك�شف الطاهر قدروي يف مقالته مبجلة الت�سامح املعنونة بـ (امل�سالك البحرية يف املغرب الو�سيط خالل القرنني 5و6هـ11/و12م ) �أهم
امل�سالك التي كانت حا�ضرة بقوة يف تكوين �صورة املغرب الو�سيط جتارياً وثقافياً .حيث ي�شري يف مقدمته �إىل �أن امل�سالك البحرية يف احلو�ض
الغربي من املتو�سط ا�ستمرار لتلك التي كانت تربط بني بالد املغرب وبالد ال�سودان ،وذلك بالنظر �إىل العالقات التجارية التي كانت تربط بني
بالد املغرب و�أوروبا من جهة وبني املغرب ،وبالد ال�سودان من جهة �أخرى ،فن�شطت العديد من اخلطوط التجارية الربية والبحرية..
وي�سلط قدوري يف مقالته ال�ضوء على خطوط التجارة البحرية
ال��راب�ط��ة ب�ين امل �غ��رب وب�ل�اد ال �� �س��ودان ع�ل��ى اع�ت�ب��ار �أنّ املعلومات
والأب �ح��اث والتف�صيالت الأرك�ي��ول��وج�ي��ة ال�ت��ي كتبت عنها تعترب
�ضعيفة ونادرة جداً مقارنة باخلطوط التجارية الربية الرابطة
بني املغرب وجنوب ال�صحراء والتي ي�شري �إىل �أ ّنها حظيت باهتمام
كبري من قبل ثلة من الباحثني الذين انطلقوا من املادة امل�صدرية
التي توفرها كتب امل�سالك واجلغرافية التي خلفها اجلغرافيون
والرحالة امل�سلمون .وع�ضدوها ب�أبحاث �أركيولوجية ،مما مكن
من ت�شكيل �صورة وا�ضحة ن�سبيا عن هذه الطرق..
ويف ت�ق��دي��رن��ا ف ��إ ّن ��ه ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال �ن �ظ��ري ف� ��إن ت ��واف ��ر ب�لاد
املغرب على واجهتني بحريتني متمثلتني يف بحر ال��روم (البحر
الأب�ي����ض املتو�سط) و البحر املحيط (امل�ح�ي��ط الأط�ل���س��ي) ميكن
الباحث الدقيق من ال��وق��وف على بع�ض مالمح تكوين الثقافة
البحرية عند املغاربة يف الع�صور القدمية .وبواعث الإف ��ادة من
هذا الإطاللة املمتدة على تلك الواجهتني البحريتني� .سواء كانت
هذه الإفادة على امل�ستوى املادي املتمثل يف الإطعام والنقل �أم على
امل�ستوى الثقايف املعنوي املتثمل يف ت�شكيل ال�سمات االجتماعية
والنف�سية.
�إال �أنه وكما جتمع الكثري من الأطروحات النادرة التي ناق�شت
ه��ذا ال�ت�ك��وي��ن ل�ل�أ��س��ف ال ن�ك��اد جن��د ح���ض��ورا للبحر و� �ش ��ؤون��ه يف
الثقافة املغربية خالل الفرتات القدمية والو�سيطية� ،إننا ال جند
ذلك االحتفاء ال��ذي تقدمه �أمهات الكتب حول هذا ال�ش�أن �سواء
�أكانت كتبا تاريخية �أم كتبا فقهية �أم كتبا تراثية �إ�ضافة �إىل �شح
املعلومات التي من �ش�أنها �أن متكننا من الوقوف على مدى اهتمام
املغاربة بالبحر ،ولعل هذه الو�ضعية كما ت�شري بع�ض الأطروحات
هي التي دفعت العديد من الباحثني �إىل و�صف الثقافة املغربية
والإن�سان املغربي ب�أنه مرتبط بالرب �أك�ثر من ارتباطه بالبحر،
�ش�أنه يف ذلك �ش�أن �سكان اجلزيرة العربية .ومن الباحثني من ال
يفرق بني امل�سلمني ويجعلهم على قدم واحدة ب�أنهم �شعب ارتبط
بال�صحراء والثقافة ال�بري��ة ،وو��ص��ف الناقة وال�ف��ر���س �أك�ثر من
ات�صالهم بالبحر وال�سفن.
وي�شري قدوري يف مقالته �إىل �أن الدرا�سات التي �أجنزت حول
امل�سالك البحرية يف احلو�ض املتو�سطي عامة واجل��زء الغربي
منه خا�صة  -قليلة جدا -وذلك قيا�سا بالدرا�سات التي �أجنزت
ح��ول امل�سالك ال�بري��ة ،حيث ي�صعب حتديد ط��رق بعينها عدا
تلك امل�سالك ال�ت��ي ك��ان��ت حت��اذي ال�بر يف �إط ��ار الإب �ح��ار امل�لازم
لل�ساحل� ،أما باقي اخلطوط ف�إما �أنها كانت تربط بني ميناءين
متقابلني ،و�إما �أنها كانت تربط بني ميناءين �أو عدة موانئ بني

�ضفتي املتو�سط ،كما هو ال�ش�أن بالن�سبة ملوانئ �إفريقية وبجاية,
واملدن الإيطالية.
وه ��ذه امل���س��ال��ك ك�م��ا ي�شري ال�ب��اح��ث غ��ال�ب��ا م��ا ك��ان��ت تتخذ من
اجل��زائ��ر ال�شرقية و�صقلية نقطة ا�سرتاحة للتزود ثم ت�ست�أنف
الرحلة من جديد ،وجت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن ه��ذه اخلطوط كانت
حركتها غ�ير منتظمة ،وتخ�ضع يف الأ��س��ا���س �إىل جمموعة من
ال�شروط منها ما هو اقت�صادي ،ومنها ما هو طبيعي ،فالرحلة
البحرية كانت تتم يف �أوق��ات حم��ددة مرتبطة بالظروف العامة
للإبحار -هبوب ال��ري��اح -ه��دوء البحر -مما يتالءم مع الف�صل
املعتدل الذي تن�شط فيه املالحة ،كما �أنها � -أي الرحلة البحرية-
كانت مرتبطة بتوفر الب�ضائع وامل�سافرين ،فهذان العامالن �أثرا
ب�شكل كبري يف م��دى انتظام امل�سالك البحرية التي كانت تتغري
تبعا للتغريات الفجائية التي ت�ط��ر�أ على الأح ��وال اجل��وي��ة ففي
كثري م��ن الأح�ي��ان ك��ان ال��رب��ان ي�ضطر �إىل تغيري م�سار الرحلة
�أمام ا�شتداد الرياح وكرثة الأنواء �أو ال�سماع بوجود عدو يتهدده.
ثم ي�شرع ق��دروي يف تبيني �أه��م امل�سالك البحرية م�ستعر�ضاً
�إياها من نقطة انطالقها مروراً بنقاط التوقف وحتى الو�صول
�إىل م��وان��ئ خواتيمها .ومف�ص ً
ال يف ذل��ك �أه��م الأح ��داث وامل�ي��زات
التي يتمتع بها كل م�سلك و�أهم الأخطار التي تعرت�ضه .ويخل�ص
يف ختام هذا التتبع �إىل القول بنتيجة �أ�سا�سية مفادها �أن املحاور
ال�صحراوية التي �أ�سهب الباحثون يف ذكرها وتف�صيل الرحالت
التي ت�سري فيها كانت امتدادا للمحاور البحرية �أ�سا�ساً ،معل ً
ال
ذلك ب�أنّ املحاور املارة باملغرب كانت تنتهي �إىل مدينة فا�س ومنها

�إم��ا �إىل �سبتة �أو �إىل تلم�سان ومينائها هنني لتنطلق بعد ذلك
امل�ح��اور البحرية �إم��ا يف اجت��اه الأن��دل����س و�إم ��ا يف اجت��اه اجلزائر
ال�شرقية و�إي�ط��ال�ي��ا ،ث��م م��ن بجاية نحو ميورقة و�إي�ط��ال�ي��ا� ،أم��ا
اخلطوط ال�صحراوية التي كانت تنتهي �إىل موانئ �إفريقية ف�إنها
ك��ان��ت تتجه �إم��ا نحو �صقلية و�إم ��ا نحو امل�شرق ال�ع��رب��ي ،خا�صة
ميناء الإ�سكندرية.
وم��ا يعنينا يف ه��ذا التعقيب ح��ول الورقة التي قدمها ق��دروي
لي�س هو التتبع اجلغرايف والتفا�صيل التاريخية التي خا�ض فيها
ق��دوري بقدر ما نلتم�س التكوين التاريخي ال��ذي يفيدنا به هذا
التعقب وال�صورة االجتماعية التي ر�سمها.
فنحن �إن ح��اول�ن��ا ط��رح وتفكيك م��و��ض��وع ت�ع��ام��ل امل�غ��ارب��ة مع
البحر ،ف�إننا جند يف جممل الطرح �أن هناك مواقف عدة طرحها
الدار�سون الغربون ك�أحكام جتاه املغاربة يف تعاطيهم مع البحر
فعلى �سبيل املثال ي��رى «  »L-Brunotبح�سب ما �أورده الطاهر
ق��دوري يف ورق��ة أ�خ��رى حتمل عنوان «البيئة البحرية يف املغرب
الو�سيط و�سبل حمايتها» يرى «�أن املغاربة والعرب ب�صفة عامة
ت�ك��ون��ت ل��دي�ه��م ع �ق��دة اخل ��وف م��ن ال�ب�ح��ر وامل �ح �ي��ط وذل ��ك منذ
القدمي و معتمده يف ه��ذا الزعم بع�ض الإ��ش��ارات اللغوية ،حيث
ي ��رى �أن ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة تطلق كلمة ال�ب�ح��ر ع�ل��ى ال�ن�ه��ر الكبري
والعامل الكبري ،كما �أن امل�ؤرخني عند تعاملهم مع و�صف «املحيط
الأطل�سي» ف�إنهم ي�سمونه تارة بالبحر املظلم وتارة ببحر الظاملات
وم��رة �أخ��رى بالبحر املحيط ،وه��و ما ي��دل على اخل��وف ال�شديد
ال ��ذي ت�ك��ون عند امل�غ��ارب��ة نحو البحر امل�ح�ي��ط ،ويف مو�ضع �آخ��ر
ي�شكل البحر رمزا للعظمة والقوة ،ومن ثم ال يجب �سبه ،ولعل
ه��ذا م��ا ط�ب��ع اخل�ي��ال االج�ت�م��اع��ي امل�غ��رب��ي ف��ر��س��م ��ص��ورة خا�صة
للبحر امل�ح�ي��ط ب ��أل ��وان م��ن ال�ت�ق��دي����س واالح �ت��رام ،وم ��ن ث��م مل
يكونوا بحارة كبارا وال مغامرين بحريني».
وح�ي�ن ن�ن�ق��ب يف الآراء الأخ� ��رى ال�ت��ي ت�ن��اول��ت ن�ف����س الق�ضية
ب��ال��در���س جن ��د م�ه�ت�م�ين �آخ ��ري ��ن ي� ��رون �أن امل �غ��ارب��ة وبعقليتهم
ال�ب��دوي��ة� ،شكل البحر لديهم رع�ب��ا ك�ب�يرا حتى �أن�ه��م ن��زع��وا �إىل
تقدي�سه واخل��وف من رك��وب��ه ،ف�شاع لديهم �أن من يركب البحر
مفقود ومن ركبه وعاد ناجيا ف�إنه يكون كمن ولد من جديد.
وهكذا تتعدد الآراء يف هذا ال�صدد ذلك �أن الثغرة التاريخية يف
البحث والتنقيب يف هذه امل�س�ألة تركت املجال مفتوحاً يف تقديرنا
ملثل هذه الآراء والتف�سريات واملدار�س يف ال�صعود وت�شكيل هوية
لها ال ميكن �سدها �إال مبثل هذه امل�ساهمات التي قدمها قدوري
و�آخرون حول التنقيب يف تاريخية امل�سالك البحرية للت�أكيد على
روح البحر احلا�ضرة يف املغرب الو�سيط.
mu7k20@gmail.com

