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نُرشت هذه الدراسة يف دَّورِيُة كَان الْتَّارِْيخية 

لألغراض العلمية والبحثية فقط، وغري 

مسموح بإعادة النسخ والنرش والتوزيع 

 ألغراض تجارية أو ربحية. 
 

  قبيلة بني حّسان
ل املغرب زج العرقي يف قبائل ش   وذج للت

     

 

  أحمد الحبيش
   شمال المغرب المتوسطتاريخ وحضارة ابحث يف  

    تطوان – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
    المملكة المغربية – جامعة عبد المالك السعدي

     

>  ُملَّخْص  <<

يغلب عليها احلفظ الشفوي وتفتقر إىل زخم األحداث  يف القريةذاكرة ، فطبيعة الاقتحام مبحث تاريخ القبائل بشكل عام أمر ليس ابلهّني 

نظريتها يف المدينة، وإن كانت الثانية ال تخلو من معلومات عن األوىل،  عن تختلف بشكل كبري  فهي بذلك ،لغلبة "الروتني" واستقرار احلياة

أبفضلية توسيع  هاحظّ عن تمركز المؤسسات السياسية والعلمية بها ما  فذاكرة المدينة وما تعرفه من وترية رسيعة يف النمو واحلركة، فضالً 

 الذاكرة وغىن األحداث اليت تتضمن أحيانا بعض اجلوانب المرتبطة ابلقرى ومن ثّم القبيلة. قبيلة بين حّسان اليت تقع يف الشمال الغريب 

اكرة الشفوية إىل حّد ما، إذ هي األخرى تحوم حول وقائع وَمروايت للمغرب األقىص تجّسد هذا الفقر يف الذاكرة المدّونة يف مقابل غىن الذ

حاولت يف هذا المقال استخراج ما استطعت من نصوص وإشارات مبعرثة يف صفحات   .تحريفمحدودة تحمل ما تحمل من التخيُّل وال

قة لتجربة هذه القبيلة يف عملية التمازج تركيب نبذة تاريخية محقّ   بعض المصادر، وكما استندت إىل بعض الرواايت الشفوية محاوالً 

من أسماء بعض  - نماذج–وذلك بتتبع أصول  مازيغية، العربية، األندلسية)،واالنصهار اليت حدثت يف تاريخها بني ثقافات وأصول متنوعة (األ

لمقارنة والرتجيح يف استخالص بعض العائالت المعروفة ابلقبيلة ومن خاللها االرتقاء إىل األصول الكربى، كما ساعدنا استخدام منهج ا

عّرجنا عىل ذكر أهم المآثر العمرانية الموجودة ابلمنطقة، ووقفت يف المحور  ثمّ اآلراء المتعلقة بطبونوميا األماكن وداللة بعض الكلمات،  

  وما أبلوه من شجاعة وإصرار فريد. اإلسباين األخري عند مساهمة أهايل بين حّسان يف مقاومة االستعمار 

ت مفتاحية:   :الدراسة بيانات   كل
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َمةُ    ُمَقدِّ
 الكّمي  التاريخقبائل شمال المغرب من الناحية  ستحق ت

جمع المعلومات ب فيما يتعلّق إىل أعمال أكرث دّقة وبوجليرث واألن

وتحويلها إىل مادة شفوية) (الوثائق المكتوبة والشهادات ال

البياضات  إذ، اا محكمً علميومرتبة ترتيبا  مضبوطة منهجيا

 المواضيع أكرث ما تظهر يفالموجودة يف تاريخ هذه القبائل 

السبب إىل صعوبة التنقيب يف هذا  عالمرتبطة أبصولها، ويرج

 أكاديمية محاولة اآلتية السطور المادة التاريخية.  ندرةالمبحث و

اليت تقع بني نب من تاريخ قبيلة بين حّسان االتمست تناول جو

تجميع وتدقيق بعض النصوص مدينيت تطوان وشفشاون، ب

ومقارنتها بقرائن أخرى، فكان المصدرية وكذلك تحليلها 

التساؤل عن المالمح الممزية لهذه القبيلة؟ وكيف  المنطلق 

ما هي وتفاعل أهلها مع جغرافية المكان الذي استوطنوه؟ 

  أصول سكانها وبعض من أخبارهم يف التاريخ؟

القبائل اجلبلية الذائعة الصيت من بين حسان قبيلة  ّد عَ تُ 

، تحّدها من جنوب إقليم تطوان فهي تتواجد ، بشمال المغرب

اجلنوب قبيليت بين حزمر وبين سعيد ومن الغرب بين ليث وبين 

وجنواب  ل الغماريةزجعروس أما من جهة الرشق فقبيلة بين 

، احلمراء"وتتكون من ثالث جماعات قروية  قبيلة االخماس،

إال أّن  منهم من يضيف جماعة بين ليث "والد عيل منصور الواد،

كانت   هذه األخرية يميل أهلها إىل اعتبارها قبيلة قائمة بذاتها

–، يمتد موضعها )١(تحسب قبل االستعمار عىل قبيلة بين حزمر

  .)٢(كلم مربع  ٣٦٦ـ تقدر بمساحة شاسعة   عىل -حّسانقبيلة بين 

يغلب عىل مورفولوجيتها المرتفعات اجلبلية والهضاب، 

وتنتصب يف مجال القبيلة أعىل ثالث قمم جبلية بإقليم تطوان: 

مرت ثم جبل حافة زلطان  ١٨٤٧مرت، جبل عليويني  ١٩٢٦جبل كليت 

نسمة حسب اإلحصاء  ٢٧٠٠٠مرت.عدد سكانها يقدر ب  ١٨٢١

. وتتكون التشكيلة السكانية ابلقبيلة من  ٢٠١٤سمي لسنة الر

فرقة بين عيل: اليت تطابق حدود جماعة "احلمراء" ) ١(ثالث فرق: 

ا مما ييل السوق األسبوعي الشهري ابلقبيلة القروية حاليً 

فرقة "اخلمس": اليت تطابق ) ٢("أربعاء بين حسان".ـ المسمى ب

حدود جماعة "أوالد عيل منصور" يف سفح اجلبلني المذكورين 

فرقة "بين مهارون": ) ٣(أعاله مما ييل حدود قبيلة بين سعيد. 

اليت تطابق حدود جماعة "الواد" القروية احلالية اليت تجاور حدود 

  بين زجل واألخماس.

  

ة بني حّسان من خالل أصول قبيل: الًأو 
 وص مصدريةنص

  صول بين حّسانالروافد العامة أل-١/١

تتموضع قبيلة بين حسان ضمن مجال قبائل جبالة حاليا، 

هذا المجال الذي يقع بني منقطتني معلومتني هما: غمارة 

، فيما كانت القبيلة من قبل تحسب عىل المجال )٣(والهبط

 ، وبما أن هذه األخرية بطن من بطون مصمودة)٤(الرتايب لغمارة

(أحد أكرب شعوب األمازيغ يف  اليت تنحدر من شعب الربانس 

فإن السؤال الذي ُيطرح ما إذا كانت قبيلة  )٥(شمال إفريقية)

بين حّسان ذات أصل أمازيغي؟ أم أّن تواجدها اجلغرايف يف 

للقبائل القديمة ابلمغرب ال يعين ابلضرورة  انطاق كان تابعً 

  ذور األمازيغية؟هذه اجل إىل -حسانبين –انتماء أصولها 

ال يختلف اثنان يف أن اسم قبيلة بين حّسان عريبّ األصل 

"فحّسان" من األسماء العربية المشهورة، وهنا وجبت اإلشارة 

عرب معقل الذين استوطنوا  ا عىل إىل أن بنو حسان تطلق أيضً 

يف خضم هجرات قبائل بنو هالل إىل المغرب  جنوب البالد 

المطّل عرش، وأيضا بجهة الغرب  خالل منتصف القرن احلادي 

ينطقها  -نستتواجد قبيلة بين حْ عىل ساحل المحيط األطلنيت  

الذين يعود نسبهم هم اآلخرون إىل  -أهلها بتسكني التاء

، إّال أننا ال نتوفر عىل شواهد تثبت عالقة آصرة )٦(معقل العربية

بني قبيلة بين حّسان والقبائل الشبيهة لها يف االسم اليت تمت 

  ها.إلياإلشارة 

بخصوص أصول قبيلة بين حّسان ونسبها فإننا نفتقر إىل 

نّص أو وثيقة واضحة تتناول هذا األصل بشكل مبارش، وأقدم 

يلة هو اجلغرايف األندليس البكري ذَكر القب أّول من  من يُرجّح أنه

 ، حيث يتحدث عن احلادي عرش الميالدي الذي عاش خالل القرن 

وجبل درقة جماعة يسّميهم ببنو حسني يسكنون ببالد غمارة "

يتصل ببالد غمارة ويسكن آخره من بنو حسني بن نصر، ثم نهر 

  . )٧(راسن، ومنبعثه من موضع يعرف بتطسوان من جبل حميم"

النّص ال يغّري من فهمنا األََويل السم القبيلة إذ يربطه هذا 

، وُيحتمل أن "بنو اابسم عريب آخر هو بن نصر إّال أنه يبقى ملتبًس 

حسني" هؤالء ليسوا ابلضرورة هم بنو حّسان الذين نتنوال 

جبل حميم هذا لزيال موجود يف مجال غري أن أصولهم ابلدراسة، 

فيكون الوصف لهم هو األقرب فرقة اخلمس بقبيلة بين حّسان 

لالحتمال، ثم أييت ابن خلدون يف القرن الرابع عرش ليتحدث عن 

القبيلة ابالسم المعروفة بها اآلن وهو بنو حّسان يف معرض  

تِعداده لبطون غمارة: "إذ كان بنو حّسان منهم موطنني بذلك 
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الساحل من لدن أزغار وأصيال إىل أنفى، ومن هنالك تتصل بهم 

  .)٨(برغواطة ودكالة.." مواطن 

ويبدو من هذا النّص المصدري الذي لم يكشف ّرس أصل 

اجتمعا يف   ذين لالالقبيلة، بل هو اآلخر أبقى عىل النقيضني 

تاريخها وهما اسمها العريب واعتبارها بطن من بطون قبيلة 

إىل افرتاض ملحّ  اخللوص غمارة األمازيغية. لكن هذا ال يمنع من 

مفاده طابع العروبة الذي اكتسته قبيلة بين حّسان يف بعض 

مالمحها العاّمة بعد الدخول األّول للعرب المسلمني أييت عىل 

رأسها اسم القبيلة العريب، وما يثبت هذا االتصال بني العرب 

األوائل الذين دخلوا إىل المغرب وبني الغماريني هو مسجد 

المالئكة الذي ُينسب أمر بنائه إىل موىس بن البيضاء أو مسجد 

نصري نتحدث هنا عن أواخر القرن األول الهجري والقرن السابع 

، ومن المعلوم أن هذه القبيلة لهجتها عربيّة تتخللها )٩(ميالدي

كغريها من قبائل شمال المغرب ألفاظا أمازيغية قليلة وهذا 

ة من التاريخ حيث التأثري العريب لعلّه قد تّم يف مراحل مبكّر 

يصعب تحديده بدّقة، وازداد ترسخا مع توايل األحداث 

المساعدة من هجرات قبائل عربيّة وافدة إىل المغرب وما 

 لمحلية والثقافة الوافدة أدى إىل حصل من امزتاج بني الثقافة ا

كحال معظم القبائل اليت  –انحصار اآلثار اللغوية األمازيغية 

خاصة أو بضع كلمات تعّرب عن بعض  يف "صفات حيوية -تعّربت

المهن أو عن أشياء اختصت بها البيئة المغزوة من حيوان 

  . )١٠(ونبات وأسماء أعالم"

  فرق قبيلة بين حسان وأصولها-١/٢

يتبّني من البحث األّويل أننا أمام مجموعة سكانية َطبَعها 

مظهر التنوع يف مرحلة مبكرة لم تُبيّنها المصادر بشكل واضح 

يه نتوجه إىل طريق آخر للبحث يف أصول هذه القبيلة وهو وعل

لذا  االنطالق من النسب نزوال إىل األصل وليس العكس.

بعض األسماء العائلية المعروفة  تتبع- المتاحبقدر –سنحاول 

واليت وردت يف مصدر من المصادر ومن ثّم استخالص أصل من 

قبيلة بين يف العموم تتشكل األقسام الكربى لفرق واألصول. 

  :   )١١(حّسان مما ييل

 

البد  ا وتفصيالً قبل الرشوع يف عملية تتبع األصول تدقيقً 

والمدارش يف هذه  أسماء الفرق من اإلشارة إىل أمر مهم هو أّن 

القبيلة ال تقتصر عىل أصل دون آخر، أي أن حركة اجلماعات 

واألفراد حالت دون احلفاظ عىل أصل خالص يف مكان معّني، 

يف األصول الفرق طابع التنوع والتمازج  اهذوابلتايل يطبع 

  واألنساب إىل حد بعيد.

  األصول األمازيغية-١) ١/٢(

ن يشوبها الغموض ويعرس لبين حّسا األصول األمازيغية

عىل الباحث تحديدها من منطلق النسب كما هو احلال مع 

نظريتها العربية، إال أن أسماء بعض المدارش تنّم عن لكنة 

أمازيغية غري خفيّة (أشكراذ، إسماتن، إدمامن، السكن، 

إسالن..)، والنظر إىل احلقيقة الكليّة لتاريخ القبيلة وموضعها 

انتمائها إىل احللف الغماري يف العصر القديم  اجلغرايف زايدة عىل 

النسل األمازيغي يف هذه القبيلة،  ابستمرار والوسيط يحتّم 

ومن الدالئل القليلة الموثِّقة لهذا األصل وجود تقاييد تعود إىل 

ذكرت أسماء عائلية ك"المجكيس"  التاسع عرش الميالدي القرن 

ابإلضافة إىل "امصمود" ، )١٢(وهي إحدى القبائل الغمارية األصيلة

االسم العائيل الذي يرجحّ نسبته إىل قبيلة مصمودة الشهرية، 

وهناك من يعترب أن فرقة بين مهرون تأوي نسال من محمد ابن 

أيب الطواجني الكتامي (نسبة إىل كتامة إحدى بطون الربانيس 

األمازيغية) الذي ادعى النبوة واستقّر أنصاره ابلقبيلة بعد 

  .)١٣(مقتله

  األصول العربية:-٢) ١/٢(

األنساب العربية اليت َيثبت وجودها يف القبيلة بل من 

يعطيها خاصيّة ومزية ابرزة من بني قبائل جبالة هو النسب و

، فالعمرانيون ينتصفون إىل فرقتان: أوالد الرشيف العمراين 

حنني وأوالد سيدي عتيق، وهما أخوان، إبنا سيّدي يحىي بن 

بن عامر بن عمر بن موىس بن عمران، بن يزيد سعيد بن مسعود 

. )١٤(بن صفوان بن خالد بن يزيد بن عبد الله ابن موالنا إدريس

والفرع العمراين الذي استقّر يف قبيلة بين حّسان يجّسده نسل 

أوالد سيدي عتيق يف عدد من مدارشالقبيلة: أوال ابن عبّو 

اق، وأوالد أفايس (ابجلامع البيضاء)، وأوالد اشعّروا، وأوال احلرّ 

(مدرش هالل)، وأوالد بوتّو بها، وأوالد الغندور، وأوالد زكري، 

وأوالد دّقاش (ابجلامع البيضاء)، وكذا أوالد اخلّمال، وأوالد 

  .)١٥(الزغيل

ومن األنساب العربيّة نجد البقاليني الذين ينحدر منهم 

المفيت والمدّرس الطيب بن عبد السالم البقايل وموطنهم 

، ابإلضافة إىل الرشفاء )١٦( امحراشن من قبيلة بين حسانمدرش 
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العالميني الذين قدموا من منطقيت بين عروس وتلمبوط، هؤالء 

  .)١٧(الوافدين التسموا مستقرا لهم يف رحاب فرقة بين عيل

  األصول األندلسية:-٣) ١/٢(

مكونات الإضافة إىل ما سبق يعترب الرافد األندليس من 

البرشي يف قبيلة بين حّسان، فهذه األخرية الرئيسة للعنصر 

بحكم موقعها اجلغرايف إىل جانب ابيق القبائل القريبة من 

ساحل البحر األبيض المتوسط تحتّم عليها أن تكون جزء من 

أحداث فتح األندلس وما تبعها من حركة بني الُعدوتني 

 استمرت حوايل ثمانية قرون، إذ كان جّل جيش موىس بن نصري 

 بن زايد من هذه المناطق. وطارق 

للرحالة احلسن الوزان نّص يشري إىل هذه العالقة يف 

معرض حديثه عن عيل بن راشد مؤسس مدينة شفشاون الذي 

(ويف معلمة المغرب نجد أنه  )١٨(ينُسبه إىل قبيلة بين حّسان

، وكيف اضطرّ )١٩()؟ينتمي إىل مدرش إيناروزيم بقبيلة االخماس

 اخلامس عرش الميالدي  خالل أواسط القرن إىل الهجرة لألندلس 

بسبب قمع تعرّض له بمعية أهله من قبل "بعض مواطنيهم"، 

وال نعرف ابلضبط ما هي هذه األحداث اليت تسببت يف هجرته 

لكن يمكن احلديث يف هذا الصدد عن صراعات غامضة مع قبيلة 

دون ابيق  اهذه القبيلة اليت ُيخص أهله ،بين عروس المجاورة

ئل شمال المغرب بلقب "الرشفاء" أو "األرشاف" كما قبا

سّماهم حسن الوزان. عىل العموم الشاهد يف هذا النص هو 

تلك اإلشارة إلمكانية التنقل من ابدية شمال المغرب نحو 

لسبب من األسباب سواء كان قتاال أو بحثا عن األندلس 

  للعلم. استقرار أو طلبً اال

وآخرها كانت غرناطة  اتباعً بعد سقوط المدن األندلسية  

م، بدأت هجرات األندلسيني هرواب من الزحف ١٤٩٤سنة 

القريبة من   واستقّر عدد كبري منهم ابلمدن والبوادي الكاثولييك 

المتوسط، هذه الهجرات المتتالية استمّرت إىل الطرد النهايئ 

م. من بني القبائل اليت استقّرت ١٦٠٩الذي حلق المورسكيني سنة 

عائالت األندلسية قبيلة بين حّسان، ما أوهم البعض إىل بها ال

حد اعتبار هذه القبيلة كلها أندلسية وهي مبالغة تنطوي عىل 

  .)٢٠(حقيقة مكنونة تستدعي التدقيق والتمحيص

األندلسية اليت  للعائالتوتتجىل أرسة األزرق كأنموذج 

 استقّرت ابلقبيلة، وقد انتقل األندلسيون الذين يحملون هذا

االسم إىل عدد من المدن المغربية (فاس، رابط، سال)، كما  

توجد نصوص تثبت انتقال بعض أفراد هذه العائلة من بين 

حسان إىل تطوان حيث أقاموا بحامية تطوان خالل القرن 

، ويبقى )٢١(ولزتال هذه األرسة ابلمدينة التاسع عرش الميالدي 

بين حّسان يحتاج إثبات األصل األندليس لبعض العائالت بقبيلة 

  مجهود بحيث مرتيث حىت يتسىن جرد أعدادها وحصرها.

جال حركة قبيلة بني حسان يف املثانًيا: 
  وعالقتها بالقبائل املجاورة

إىل نص ابن خلدون الذي وصف امتداد مجال  اإلشارةسبق 

قبيلة بين حّسان إىل السهول الساحلية حىت تصل إىل حدود  

غواطية، إّال أن هذا األمر سيتغري مع تامسنا حيث القبائل الرب

حلول قبائل العرب الهاللية يف مجال بالد الهبط، وذلك أايم 

، )٢٢(الثاين عرش الميالدي حكم عبد المؤمن الموحدي خالل القرن 

اضطّرت قبيلة بين حّسان أن تقلّص من مجالها ال أن تنتقل  إذ 

جنوب رشق  -إىل موطن جديد، فالموضع اجلغرايف احلايل للقبيلة 

ثابت أنه كان موطنها القديم وتشهد بذلك المآثر   -تطوان

العمرانية اليت تعود إىل القرن الهجري األّول/القرن السابع 

حول المتنبئني حاميم  الميالدي، وكذلك األحداث اليت تمحورت

المنطقة يف اللذان ظهرا  م)١٣م) وابن أيب الطواجني (ق١٠(ق

بها وقائع نقلتها أغلب المصادر التاريخية اليت تحدثت عن   اأحدثو

، وكانت القبيلة جزء من هذه األحداث ولم تخلو  تاريخ المغرب

جبل العلم وبين تفاصيلها من ذكر المناطق والقبائل المجاورة ك

  وبين سعيد.عروس 

عدا هذا التقلص يف المجال لم تعرف قبيلة بين حّسان  

تحركات جماعية كبرية، أما عىل مستوى احلركة الفردية 

لشخصيات وعائالت من القرية فهي ملحوظة وموثّقة، ابدية 

 يف -حّساننسبة إىل بين –األثر، تجّسدت يف انتشار احلّسانيون 

المدن معظم القبائل المحيطة بها واستقّر آخرون ببعض 

، وكان هذا االنتقال نتيجة لطلب الرزق أو بغرض طلب الشمالية

العلم والتدريس إخل. فعىل مستوى القبائل األخرى يمكن إيراد 

أمثلة عن بعض العائالت العمرانية اليت اتخذت ألقاب تمزيها 

جار، حجاج..، وانتقل الن الد أوعن أقرابئها كأوالد يعقوب و

بعضهم من بين حسان إىل القرى القريبة سماتة وبين يدر وبين 

ً )٢٣(مسارة  وبين سعيد.. ا ما عن ، والبعض اختار أن يبتعد شيئ

القرى المحيطة كشخصية احلسوين أب الفقيه عبد الله بن 

إىل قبيلة  ،م١٧احلسن اخلالدي الذي هاجر يف بداية القرن 

كلم) وبقي نسله ٣٥اسالس (تبعد عن إقليم تاونات ب 

  .)٢٤(هناك

واستقّرت عدد من العائالت احلسانية يف مدن الشمال  

كتطوان وطنجة وأُطلق عىل بعض هذه العائالت لقب 

كأرسة الشيخ -عن تواجد الكثري من العائالت  الً ، فض)٢٥(احلّساين

ون ذات األصل احلساين مدينة شفشا يف -وغريهماوأوالد النجار 
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نظرا لقربها من القرية. واليفوتنا أن نشري إىل ارتفاع وترية 

عام كظاهرة يف المغرب  المدينة بشكل هجرة القرويني نحو 

يف هذا  ن وقبيلة بين حسان ليست استثناءً خالل القرن العرشي 

اليت مّدت  الروافد األمر، حيث أمست هذه القبيلة من أهم 

مدينة تطوان ومدينة شفشاون أبعداد كبرية من السكان 

استقروا يف هذين المدينتني عىل وجه اخلصوص ويف ابيق 

  المناطق احلضرية بشمال المغرب.

  حّسان يف م الرّحالة األوربيبني ثالثًا: 
تُمكننا بعض نصوص الرحالة الذين عربوا من بين حّسان من 

 بواسطةبلورة صورة عن هذه القبيلة من وجهة نظر أجنبية، 

هذه األوصاف اليت اهتمت بجوانب عدة نستشف آراء 

القارئ -وانطباعات بل وحقائق ذات ملمح خاص، كما ُيلفت 

ابجلانب الطبيعي وافتتانهم  الفريد  اهتمامهم-النصوصلهذه 

بمناظرها اخلالبة، إنها رؤية اآلخر اليت ترى ما اليراه أهل المكان 

حيث تتجرد هذه الرؤية من النمطية فرتى كل ما هو عادي عند 

  أهل القبيلة غريب وعجيب.

ل دو فوكو ر زار الرحالة الفرنيس شا ،م١٨٨٣يف صيف سنة 

، ويف هذا تأكيد )٢٦(لمخزن"قبيلة بين حسان، القبيلة "التابعة ل

أي السلطة  عىل انضواء القبيلة تحت لواء اإلايلة الرشيفة

. وال ُيخفي الرحالة إعجابه ابلمنظر الساحر المركزية ابلمغرب

جلبل بين حسان حيث "تندرج حقول القمح عىل جانبه تكسوه 

ا،  ذهبيً  ا من الصخور اليت تتوجه حىت نهاية الوادي، غطاءً انطالقً 

وسط حقول القمح" وانتشار ما عّرب عنه "آبالف القرى  تلمع،

المحاطة ابحلدائق اليت ما هي إال حياة وثروة وطراوة" ويف ثنااي 

وصفه للمكان يذكر أصناف من المزروعات كانت سائدة يف ذلك 

التاريخ كأشجار التني والكروم الرمان والمشمش زايدة عن  

سكان هذه القبيلة كونها أرض غنية ابلمياه، ثم نجده يشهد ل

ما يعين أنهم سكان نشطني  )٢٧("بكرثة االجتهاد يف التحصيل"

  هم.مجدين يف عمل

وجهة نظر أخرى نلتمسها يف كتاب المغرب المجهول 

 لمؤلفه موليرياس، هذا األخري الذي كلّف محمد بن طيب

 ١٨٧٢بمهمة اكتشاف المغرب المجهول بني  (الدرويش)

منطقة بين حسان يف فصل الشتاء م، وصل الرحّالة إىل ١٨٩٣و

وزّودنا بمعلومات عن بعض أنواع األلبسة اليت يستعني بها 

رجال ونساء المنطقة لمقاومة درجات احلرارة المنخفضة يف 

هذا الفصل، "فإن الرجال يرتدون مالبس كثيفة من الصوف 

األسود، ومن أبرزها اجلالبة القصرية اليت تصل إىل الركبة 

، واحلايك المشدود بحزام (...) ابلنسبة للمرأة ابلنسبة للرجال 

وتنتعل هذه األخرية "بوعفاس" وهو يتشكل من نعلني وحزام 

  .)٢٨(يوضع حول الساق"

واليت –)٢٩(البيصارالطعام اليت وجدها فهي  وأّما أصناف

 ض واألرجال وبع والبلوط- بهاورة هالزالت المنطقة مش

، وبخصوص السمك أوَردَ أنهم يشرتونه من قبيلة بين )٣٠(السمك

سعيد اليت تطّل عىل البحر، وهي معلومة مهمة ذات قيمة 

اليت كانت تربط  جوانب العالقةاقتصادية وتعّرب عن جانب من 

  القبيلتني.

إتاحة حزي من وصفه جلغرافية  كسابقهولم ينىس هو اآلخر  

بشساعتها، غاابت  المكان الملفتة بغطائها النبايت "القرى 

السنداين والبلوط واحلور والعرعر" وأنواع الموايش "الماعز 

اليت  تاحليواناوالعجول والقليل من البغال" ابإلضافة إىل 

يصيدها أهل القرية (النمس، احلجل، بنات أوى والثعالب 

ا من مصادر التغذية اليت ا رئيًس واألرانب) واليت كانت مصدرً 

ا لغياب سهول ابلمنطقة توفر عليها أهل القرية نظرً  اعتمد 

تباعد   ،محاصيل زراعية متنوعة وما يزيد مصادر التغذية قلّة

القرى الذي يحّد من إمكانيات التبادل التجاري، لذلك كان الصيد 

  ذية ابلغة أهميته إىل وقت قريب.ا للتغمصدرً 

تطرّقه   ومن األشياء الفريدة اليت امتاز بها صاحب الرحلة

يف قبيلة بين حّسان، "حيث يقوم  )٣١(النتشار ظاهرة هداوة

بمعارشة هداوايت ثم االلتقاء بهن عن طريق الصدفة،  بعضهم

فتثمر هذه العالقة ذرية من الهداويني الصغار وهم متسولني 

  .)٣٢(جوالني وأعداء للنظافة مثل آابئهم"

بني أهل وأما فيما يخص بعض احلكاايت اليت كانت متداولة 

القبيلة، ما سّماه أسطورة "األثر الرائع للرِجل اليمىن لموالي عبد 

السالم بن مشيش" حيث حطت الرجل اليمىن لهذا الويل الصاحل 

ا بعمق عىل صخرة بغابة تايزنة وهو يف طريقه إىل مكة تاركة أثرً 

سنتيمرتات، (وتذكر األسطورة أنه كان يقطع يف كل خطوة  ٨

لومرت) وظلت القدم مرسومة بشكل واضح عىل كي  ١٥و ١٠ما بني 

 حول هذا ا حجراًي الصخرة، ثم  بَىن فيما بعد أهايل المنطقة سورً 

مثل هذه المروايت لم   اا للورعني، طبعً المكان الذي أصبح مزارً 

تختص بها قبيلة بين حّسان دون ابيق القبائل المغربية يف ذلك 

ليت سادت تلك العهد، وإنما هي لمحة عن طبيعة الذهنية ا

معية تُعيل من شأن الصاحلني المرحلة من التاريخ، ذهنية جَ 

من  خارقةا وتنسج من فرط احلّب لهم عىل لسان العوام قصصً 

خاللها ُينسب لهم أفعال ُمعجزة ُيطلق عليها "الكرامات"، وهذه 

الَمروّية تُخفي إرادة القبيلة أن يكون لها حظ من بركات "عبد 

السالم بن مشيش" القطب، دفني جبل العلم، وتظفر بيشء 
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من احلظوة اليت تحظى به قبيلة بين عروس جارتها، والظفر 

ا جلب الرشف لمنطقة بقصة من هذه القصص اليت ينشأ عنه

ما كان ابلغ األهمية عند المجتمع المغريب كافة احلضري منه 

والبدوي يف المغرب قبل االستعمار وبعده بقليل حيث 

  ستستبدل ذهنية المجتمع هذه القيم والعادات أبخرى.

اليت كانت موجودة يف قبيلة بين  المحليّةوابلنسبة للقوات 

التاسع عرش تاسع من القرن حّسان إابن العقدين الثامن وال

من المشاة لبين حسان  ٢٥٠٠ـ فقّدرها محمد بن طيب ب الميالدي 

 ١٧٥٠٠وبين ليث مجتمعتان، أما العدد المحتمل للسكان فهو 

  .)٣٣(نسمة

  بعض املآثر الدينيةرابًعا: 
جامع البيضا من أقدم المساجد يف شمال  أواجلامع البيضاء 

إفريقيا كلها حيث ينسب بناؤه إىل القائد موىس بن نصري أواخر 

القرن األول الهجري، يرتبع هذا المسجد فوق ربوة عالية قريبة 

من سوق األربعاء، من الراجح أنه قد ُرّمم يف فرتات سابقة. من 

 أوائل القرن  العلماء الذين زاروا هذا المسجد احلسن المصباح

وقال "أن سكان القرية ُيجمعون عىل أن  الثامن عرش الميالدي 

، وقد أصبح هذا المسجد )٣٤(موىس بن نصري هو الذي بناه"

 ا منذ أواسط القرن المايض.مهجورً 

: يقع ضريح الويل الشهري عيىس زاوية سيدي عيىس احلاج

"بين صابر" ) يف مدرش ١٦٦٩احلاج بن عالل احلاج الكبري البقال (ت

 ـيف سفح جبل كليت، وفوق تلة صغرية، جد الفرع المعروف ب

دّ هذا الضريح مزارا عَ "عيساوة" من األرسة البقالية الرشيفة، ويُ 

  ألهايل بين حسان والقرى القريبة يف موسم خاص من السنة.

كليت وأيتيها   جبل : تقع يف سفح زاوية سيدي عيل البخيت

  ورة.الزائرون من المدارش المجا

: وهو عبارة عن زاوية ويف نفس جامع موالي عبد السالم

الوقت جامع يقع قرب مدرش "تامثلت"، ُيجلّونه األهايل بشكل 

كبري وتذكر الرواايت الشفهية أن القطب عبد السالم بن 

مشيش درس يف مرحلة من عمره يف هذا المسجد ولذلك 

قرآن يف الزال إىل حد اآلن يعترب أحد أكرب معاهد تحفيظ ال

  منطقة شمال المغرب.

: وهي مجموعة من الداير العتيقة الواقعة منازل بين خجو

يف مدرش "أخجة" يف فرقة بين امهارون ابلقرب من حدود قبيلة 

الغمارية ومركزها "تلمبوط" وهي داير أرسة "ابن خجو"  زجل بين 

العلمية الشهرية، اليت يعد أبو القاسم بن عيل بن خجو اخللويف 

  )٣٥(م) دفني فاس أبرز أعالمها.١٥٤٩. احلساين (ت

ركة يف قبيلة بني حّسان واملشا: خامًسا
  مقاومة االحتالل اإلسبا

- واإلسبانيةالفرنسية –بعد خضوع المغرب للحماية الثنائية 

مناطق شمال المغرب ابلتتابع لإلدارة االستعمارية  أُحلقت

اإلسبانية، كانت قبيلة بين حسان وبحكم ُوعورة موقعها 

اجلرنال اجلغرايف من المناطق اليت تأخر إخضاعها إىل أن قاد 

برنكري قواته المسلحة من مختلف اجلهات نحو مدينة شفشاون 

 ١٩٢٠ فاقتحمت جيوشه أرض قبيلة بين حسان، ويف شهر شتنرب 

تقدمت اجليوش فاحتلت   ثم-األربعاءسوق  –احتلت سوقها 

  .)٣٦(مركز دار أقوبع"

 وَيظهر من رسالة بعثها الصدر األعظم ابحلكومة اخلليفية

(نسبة إىل خليفة السلطان يف المنطقة اخلاضعة لالستعمار 

 جبالةإىل مجموعة من قبائل  ،م١٩٢٤يف شهر نوفمرب  اإلسباين)

وفيهم قبيلة بين حّسان أّن أهل هذه األخرية كانوا منخرطني 

بشكل كبري يف عمليات المقاومة إىل درجة  اضطرار المقيم أن 

"هدم مدينة ب لّوحييرفع من سقف تهديداته حيث كان 

شفشاون، وتخريب كل ما ظهر فيه فساد من القرى 

حسب وصف صاحب الرسالة، إّال أن العامل  )٣٧(والمدارش"

واصطفاف  - تضاريس اجلبال والمرتفعات الوعرة–غرايف اجل

أهل المنطقة إىل جانب المقاومة وقفا حجر عرثة أمام خطط 

ما شجّع المقاومة عىل الرفع من حماسها  ،اإلسبان إلخضاعهم

  وكرس هيبة قوات االستعمار يف هذه السنوات.

ويف سياق االنتصارات اليت كانت تحققها المقاومة الريفية 

واجلبلية خالل أوائل العقد الثاين من القرن العرشين وعىل 

بقيادة  م١٩٢١رأسها هزيمة اجليش اإلسباين يف معركة أنوال 

، طالب الرأي العام اإلسباين محمد بن عبد الكريم اخلطايب

ابخلروج من المغرب وبإيقاف "حرب ال فائدة منها" كما جاء يف 

اجلرنال ريفريا إّال أن ُيقرّ إحدى الصحف اإلسبانية، فما كان أمام 

االنسحاب من المناطق الداخلية بشمال المغرب واالكتفاء 

، وأثناء عملية االنسحاب اليت واكبتها )٣٨(بحماية الموائن

احتياطات كبرية وتخطيط حذر وقعت معركة أرشوطة أو عني 

احلمراء، وتعرف عند اإلسبان بمعركة خندق الموت بقبيلة بين 

، وعىل غري ما توقع اإلسبان كان جنود ١٩٢٤فمرب نو ١٩حسان يوم 

المقاومة الذين اجتمعوا من معظم القبائل اجلبلية وبعض 

القبائل الريفية يف انتظار عبور اجلنود اإلسبان من قبيلة بين 

حسان، فقاموا بمحاصرة جيش االحتالل وابغتوه بهجمات  

كبّدته خسائر كبرية (مقتل اجلرنال سريانو وستة من 
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ولونيالت، وثمانية من الكومندرات، ومائة وخمسة وسبعني الك

  .)٣٩(جندي ٧٠٠٠ا وحوايل ظابطً 

ولعل هذه المعركة كانت من األسباب الكامنة اليت دفعت 

من سكان منطقة بين حسان، إابن  لالنتقاماجليش اإلسباين 

عند احلصار األخري، حيث حوصر حوايل  ،م١٩٢٧أحداث شهر غشت 

مقاتل من كافة قبائل جبالة يف جبل القلعة (جبل يقع بني  ١٠٠٠

بين حسان ومدينة شفشاون تابع جلماعة الواد)، ومعهم النساء 

واألطفال، فقامت المدافع اإلسبانية ابستهدافهم طيلة شهر، 

قوا فاضطروا لالختباء يف الكهوف ولم يقتل منهم أحد حىت تفر 

يف القبائل، وقلة منهم ذهبوا إىل جبل العلم عند ضريح موالي 

  .)٤٠(ليحتموا من أبس االستعمار عبد السالم

  

َةٌ  ِ   َخا

 ً ا ما عن تاريخ لعّل هذا الرتكيب أعاله قد أزاح احلجاب شيئ

مّرت منه  ي ذال، محاوال فهم طبيعة المسار التارييخ قبيلةال

وهي يف طريقها لبلورة هويتها احلالية، وبفهم هذا المسار 

اقرتبت تجربتها  النموذج، يلقي بضالله لفهم ابيق القبائل اليت 

عرفت عملية   ، فهذه األخريةانبين حّس  التاريخية من تجربة

تمازج ثقايف طويلة األمد بني الروافد المتعددة ألصول سكانها، 

ي البعيد قد اختفى، وال لغتها العربية قد فال تاريخها األمازيغ

شملت كّل التعابري واألسماء، بل إّن الثقافة األندلسية هي 

 بشكل متخّفي منصهر مع العناصر ولكن األخرى حاضرة 

بهذا  ، هوية جبليّة معّربة عن تجربة فريدة شكّل تل ،السابقة

(أغلب أسماء المواضع  أمازيغية اجلغرافيةتكون القبيلة 

(بين حّسان)، أندلسيّة  ، عربية العنوان اجلغرافية أمازيغية)

الذاكرة (حيث يتداول سكان الكثري من مدارشها قصة هروب 

األندلسيني من الَمقاتل ومطاردات المملكة القشتالية وكيف 

اختاروا تلك القمم الشاهقة يف جبال بين حّسان ليتحّصنوا من  

  كّل تهديد).

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملالحقا

  
  )١رقم (خريطة  رسم توضييح 

  القبائل المحيطة بقبيلة بين حّسان شمال غرب المغرب

  المصدر: خاص

  

  
  )٢خريطة رقم (رسم توضييح 

  السادس عرش الميالدي تقسيم أقاليم المغرب خالل القرن 

  المصدر: كتاب وصف إفريقيا 
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  )١رقم ( صورة

  م١٩٢١حّسان سنة منطقة سوق األربعاء بقبيلة بين 

 Cleccion de Carlos Bond, Tetuan 1921 المصدر:

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  :الَهواِمُش 
 
: عدل أصله من قبيلة بني حسان ومقيم رواية شفوية) ١(

  دينة تطوان: ذ.عبد العزيز الكموط.
املغربية للتأليف والرتجمة  الجمعية، معلمة املغرب) ٢(

  .١٥١٨، ص، ٥، ج١٩٩٢والنرش، مطابع سال، 
عية واالقتصادية معاذ البكوري، ) ٣( جوانب من الحياة االجت

رة  ، أطروحة دكرتاه، م١٩٥٦-١٨٥٩والثقافية لقبائل غ
جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية اآلداب والعلوم 

  . ٢٠، ص، ٢٠١٨-٢٠١٧فاس، -اإلنسانية سايس
تد من الحدود الغربية ) ٤( رة  كان املجال الرتا لقبائل غ

ا للريف إىل ضواحي تطوان ووادي السطح بجبل العلم غربً 
ويتسع نطاق حدودها جنوبا إىل املناطق القريبة من 

ا فيشء بفعل عوامل فاس، لكن هذا املجال تقلّص شيئً 
عّدة، فأمىس ينحرص يف املناطق الواقعة إىل الجنوب 
الرشقي من تطوان عىل ساحل البحر األبيض املتوسط.  

نزهة املشتاق يف اخرتاق : الرشيف اإلدرييس، انظر
ا: . وأيضً ٥٣٢، ١، ص، ج٢٠٠٢، مكتبة الثقافة الدينية، األفاق

رة أصول املغاربة القسم الرب التقي العلوي، " بري؛ غ
. باإلضافة ٢٧، ص٣١، ع مجلة البحث العلمي"، وحلفاؤها

 .٣٢٦-٣٢٦، ص قبائل املغربإىل:عبد الوهاب بن منصور، 
استعملت مصطلح األمازيغ للداللة عىل جميع القبائل التي ) ٥(

ة، الذين أطلق عليهم  استقرت باملغرب منذ العصور القد
ربابرة وتواضع أهل الليبون يف البداية ثم املوريون ثم ال

ل إفريقيا اليوم عىل مصطلح األمازيغ.  ش
جرد القبائل املعمرة ملنطقة الغرب؛ مقال: خالد غاوش، ") ٦(

 .٩، ص، /https://www.academia.edu"، بني حسن
لكعبد الله البكري، ) ٧( ل طلبة، املسالك وامل ، تحقيق ج

 ٢٩٠، ص ٢، ج٢٠٠٣دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 
ن بن خلدون، ) ٨( ديوان املبتدأ والخرب يف تاريخ عبد الرح

، دار والرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكربالعرب 
  .٢٨١، ٦الفكر، ج

 .١٥١٨، ص، ٥، جمعلمة املغرب: انظر) ٩(
ل املغرب؛ تطوان عبد املنعم سيد عبد العال، ) ١٠( لهجة ش

، دار الكتب العر للطباعة والنرش، القاهرة، وما حولها
 . ٤٥م، ص، ١٩٦٨

وإضافات حسناء محمد ، مراجعات تاريخ تطوانمحمد داود، ) ١١(
، تطوان ١١داود، ج  .٢١، ص، ٢٠٠٩، مطبعة الخليج العر

بالل الداهية، "العائالت األندلسية يف قبيلة بني حسان ) ١٢(
لالجبلية"، نرش ضمن   ٢٩، الثالثاء ٨٠٤، العدد جريدة الش

 .٢٠١٥أكتوبر  ٥شتنرب إىل 
  نفسه.) املرجع ١٣(
)١٤ ( ، ، تحقيق تاريخ تطاوين عمدة الراوين يفأحمد الرهو

- جعفر السالمي، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
، ج   .١٤٦، ص، ٦تطوان/ جمعية تطاون أسم

  .١٤٨-١٤٧نفسه، ص، ) املرجع ١٥(
 .١٤-١٣-١٢نفسه، ص، ) املرجع ١٦(
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، "العائالت األندلسية يف قبيلة بني حسان بالل الداهية) ١٧(

  الجبلية".
عن  شاهق املنال عىل العدو، إذ فضالً"جبل بني حسان ) ١٨(

طبيعة األرض، يتميز رجاله بشدة البأس وعظيم الشجاعة، 
 يتحملوا القمع من بعض مواطنيهم فنزعوا من 
وا أحوال كث منهم  أذهانهم كل كربياء بقوة السالح، وغ

ة. ثم شابً  ا من ب هؤالء األرشاف غضب إىل وضعية حق
تباعه القدامى، وامتأل صدره لكونه أصبح محكوما من أ 

حقدا عليهم، فذهب إىل إسبانيا وعمل فرتة من الزمن 
ا يف خدمة النصارى إىل أن أصبح محاربً  ا محنكا. وبعد أج

ذلك رجع وسكن أحد هذه الجبال الذي التجأ إليه أتباعه، 
ا ال يستهان به من الفرسان ودافع عن الجبل فجمع عددً 

.) ، ..) أقره (امللك) عىل حكم ضد تحرشات الربتغالي
شفشاون وناحيتها، وهكذا أصبح حاكمها الرشعي (...) 

حسن الوزان،  يدعونه باسمه واسم أرسته عيل بن راشد".
، ترجمة محمد حجي ومحمد األخرض، دار وصف إفريقيا

 .321، ص١، ج١٩٨٣الغرب اإلسالمي، الطبعة الثانية 
  .٤١٧٢، ص، ٢، جمعلمة املغرب) ١٩(
"فمدينة الشاون كلها أندلسية ومؤسسها أندليس وجبال ) ٢٠(

رة والحوز كلها  س وقبائل غ بني حسان واالخ
محنة املوريسكوس يف أندلسية". محمد قشتيلو، 

  .١٩، ص، ١٩٩٩، الطبعة الثانية، إسبانيا
 . ٣٣٦، ص، ١، جمعلمة املغرب) ٢١(
 أيضا: انظر. ٣٣-٣٢معاذ البكوري، املرجع السابق، ص، ) ٢٢(

، املطبعة امللكية، الرباط، قبائل املغربمحمد بن منصور، 
 .٣٢٥، ص، ١، ج١٩٦٨

  رواية شفوية) ٢٣(
وجاء يف تقييد لبعض فقهاء قبيلة اسالس ما ييل: "أما ما ) ٢٤(

يقال عن الويل الصالح سيدي عبد الله بن حسون الذي 
يوجد رضيحه يف دوار بني هالل قبيلة اسالس من قبيلة 
بني حسان وهي إحدى قبائل شفشاون ولهذا يدعى 
بالحسو جاء من قبيلة بني حسان والله أعلم وشارط 

فتزوج من عائلة الجملي تسمى  يف مدرش بني هالل
رحمة الجميلة فأنجب منها سيدي بن حسون" ولهذا 
الفقيه رضيح رضيح يف مدرش الهاللي ورضيح آخر يف 

: عبد انظرمدينة سال التي انتقل إليها وتويف فيها. 
"حياة ومسار الشيخ العالمة عبد الله الكريم احميدوش، 

، ن حسون"احمد الخالدي الساليس املعروف باب
)http://taounate.net/archives/4038.( 

،انظر. باإلضافة إىل أرسة الرايس الحسانية) ٢٥(  :أحمد الرهو
 .١٧٥وص ١٢٤و ١١١، ص، ٣، جعمدة الراوين

، ترجمة ١٨٨٤- ١٨٨٣التعرف عىل املغرب فوكو،  دوشارل ) ٢٦(
، دار الثقافة، ص، املختار    .١٦بلعر

 .١٧نفسه، ص  )٢٧(
اس،  أوجست) ٢٨( ، ترجمة عز الدين املغرب املجهولمولي

، منشورات تيفراز، ج  .٦٧٤-٦٧٣، ص، ٢الخطا
 

 
أكلة محليّة تصنع بالفول املجّفف يغّىل يف املاء ويضاف ) ٢٩(

  إليه زيت الزيتون والثوم.
 .٦٧٥نفسه، ص، ) ٣٠(
بجبل العلم بجوار قبيلة بني حّسان،  طائفة كان مركزها) ٣١(

كانوا ينادون باملتسول ونبذهم املغاربة بسبب اللباس 
  الذي كانوا يرتدونه وسلوكهم يف الحياة.

  .٦٧٤، ص، املرجع السابق) ٣٢(
 .٦٧٥نفسه، ص ) ٣٣(
 .١٩٥٠، ص، ٦، جمعلمة املغرب) ٣٤(
"العائالت األندلسية يف قبيلة بني حسان ، الداهيةبالل ) ٣٥(

 .الجبلية"
، مراجعة وتنقيح حسناء مخترص تاريخ تطوانمحمد داود، ) ٣٦(

 .٤٣١، ص، ٢٠٠٨داود، املسارة، 
  .٢٣٨-٢٣٧، ص، ١١، جتاريخ تطوانمحمد داود، ) ٣٧(
- ١٩٠٣املغرب يف مواجهة إسبانيا محمد عيل داهش، ) ٣٨(

  .١٠٩-١٠٨، ص، ٢٠١٠، دار الكتب العلمية، ١٩٢٧
  .٤٦١، ص، ٢، جمعلمة املغرب) ٣٩(
  ، عبد العزيز الكموط.الشفويةرواية )٤٠(


