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َمةُ    ُمَقدِّ
جال زيان، من  دّ عَ تُ  دراسة النشاط الرعوي 

م الباحث يف  املواضيع التي  تحظ بعد باهت
التاريخ مختلف التخصصات العلمية. سواء يف 

بولوجيا، واإلثنوغرافيا، والجغرافيا، واالقتصاد،  واألن
ها من الحقول املعرفية. إذا  والسوسيولوجيا وغ

رة التنقل الرعوي ب السهول أخذنا بع االعتبار ظاه
والجبال كمكون أسايس من مكونات الرتاث املادي 
عية يف مناطق األطلس  والالمادي، ومن الذاكرة الج

 ا، ومجال زيان عىل وجه الخصوص.عمومً املتوسط 
باألطلس والظاهر، أن العالقة ب اإلنسان واملجال 

. تحكمت فيها خصوصيات الظروف املتوسط األوسط
ذلك أن الرعي واالنتجاع أضحى حاجة ملحة  ،املناخية

ها من املجاالت.  ونشاط مألوف لدى ساكنة الجبال وغ
ففي الصيف، يستقر الزيانيون بالجبال املحيطة 
ملجالهم. ويف الشتاء، تكون الوجهة نحو األزغار. ك 
ارتبط تنقل البرش يف تاريخ املجتمع املغر عامة، 

جة القطيع للتنقل ألجل الرعي، والزيا خاصة، بحا
ناند بروديل، يف  فحسب تعب املؤرخ الفرنيس ف
حديثه عن االقتصاد الرعوي يف الحوض املتوسط: 

عىل  "كانت الحياة اليومية تجري وراء العشب الهارب".
ا لدى ا رئيسً ا اقتصاديً هذا األساس، شكل الرعي نشاطً 

استمرار كث من قبائل األطلس املتوسط، إذ عاشت ب
وخالل أوقات معينة من السنة، وهي تتحرك وراء 
كن مقاربة حركة  مواشيها باتجاه املراعي. و
: حركة تردد  ط رئيسي التنقالت، عند زيان من خالل 
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يومية "العزيب"، ثم حركة انتجاع أو ما يسمى بـ 
  ."النجوع أو تنجاعت" باللسان األمازيغي للمنطقة

  أهداف الدراسة
من  ةهذه الدراسة إىل تحقيق مجموع تروم

  األهداف من خالل:
مواصلة البحث يف التاريخ والرتاث الجهوي لجهة 
بني مالل خنيفرة، بنفس املسار وبكيفية أك عمقا 
واتساعا لألهداف والغايات التي يتبنها اإلطار 
البيداغوجي ملاسرت املجال والرتاث والتنمية الجهوية، 

الرتاكم والشمول تنقيبا  بغية تحقيق املزيد من
ومسحا. وباألخص يف منطقة زيان التي تعد موضوع 
دراستنا، ألن ما أنجز لحد اآلن يف ميدان البحوث الخاصة 
بالرعي واالنتجاع، دراسات قليلة، ال تتعدى بعض 
املقاالت وبعض اإلشارات الخجولة، الواردة يف مختلف 
 املظان املصدرية، والتي  تؤطر املوضوع من
جوانب عديدة، ال زالت تحتاج للدرس والتحليل واملقاربة 
وذج لنمط عيش الزال  كجزء من تراث املنطقة، و

 حارضا إىل اآلن.
جال زيان، باعتبار  إبراز غنى وتنوع الرتاث الرعوي 

ا، يرتبط فيه املادي ا جبليً ا طبيعيً املراعي تراثً 
 والروحي، ليشكل أحد املصادر التاريخية للذاكرة

عية، ولذاكرة املكان وروحه. والتي تتحكم فيه  الج
جملة من الضوابط املنظمة للعالقات والروابط 
شيا مع خصوصية العرف املحيل كجزء ال  عية،  االجت

ثقافية للقبائل الزيانية. مع  يجزأ من الهوية السوسيو
ات املناخية والتحوالت  رصد مختلف إشكالية التغ

قتصادية، التي الحقت هذه مجالية واال -السوسيو
راألوساط الرعوية مروًر  واالستقالل  ا بفرت االستع

 إىل الفرتة الراهنة.
بلورة تصورات إجرائية والرتكيز عىل رضورة إعادة 
االعتبار ملراعي مجال زيان ملا يحتضنه من مكونات 
تراثية مهمة، وكذا تأهيل هذه املناطق الجبلية، يف 

تشاركية للمناصفة املجالية إطار برامج تنموية و 
قدورها أن تسهم يف رفع بعض تحديات التنمية 

 املحلية والجهوية.
  إشكالية الدراسة

إن هذا البحث يعالج إشكالية مركزية تتمثل يف 
واملجال من خالل  اإلنسانب  دراسة، العالقة التفاعلية

يزال ضمن  ماآليات تدب النشاط الرعوي الذي كان و 
أولويات املعيش اليومي لقبائل زيان، التي حرصت 
عىل تنظيمه بتداب مختلفة تخضع للثقافة املشرتكة 
ة عىل آليات الدورة الرعوية  وأعراف القبيلة، القا

لتحقيق التوازن ملجالها الرعوي، وانتظام تنقالتها ب 
الجبل واألزغار. م حدا بقبائل زيان إىل بناء عالقات 

لتبادل حق استغالل تعاقدية مع القبائل املجاورة 
  للنقص يف الكأل. املراعي، درءً 

ورغم التحوالت التي مست مختلف املجاالت 
ر واالستقالل، التي أدت  الرعوية خالل فرت االستع
عية، م نتج  إىل خلخلة البنيات واملؤسسات االجت
عن ذلك من رصاعات ونزاعات قبلية عىل مستوى 

ا إىل املجال الخاص بالنشاط الرعوي، وأدى ذلك أيضً 
ة، م ألزم عىل هذه الصدامات الدموية أحيانً  ا كث

القبائل إعادة النظر يف اسرتاتيجيات الرعي، خاصة مع 
، ما يربر أهمية تحديد العالقة مَّ بداية االستقالل. ومن ثَ 

واملجال من خالل آليات تدب  اإلنسانالتفاعلية ب 
نطقة زيان، عرب جملة من األسئلة الن شاط الرعوي 

  املحورية:
كيف أثر املجال، من حيث طبيعته الجغرافية  •

نطقة زيان، عىل النشاط االقتصادي القائم عىل 
الرعي واالنتجاع؟ ثم كيف أثرت الحياة الرعوية عىل 

 تاريخ املنطقة وتراثها وذاكرتها الثقافية؟
راعي التي عرفتها ما هي أشكال وآليات تدب امل •

زيان؟ وإىل أي حد استطاعت أشكال وأليات تدب 
املراعي أن تحقق التوازن عىل مستوى وسطها 

 الطبيعي؟
رسة العرف، كمعطى ترشيعي،   • ماهي حدود م

يف أوساط القبائل الزيانية؟ وما هي إسهامات 
عي القبيل  العرف يف تشكيل الرتاتب االجت

رعي وطبيعة نفوذ ال باملنطقة، يف تدب مجاالت
 الرصاعات والتحالفات؟

ما هي طبيعة التحوالت التي عرفتها املراعي إبان  •
ر واالستقال ل، وأثرها عىل املجال فرت االستع

 ؟واإلنسان
ا، ا وروحيً ماهي أسس تثم املراعي كرتاث ماديً  •

يته وجعله أداة اسرتاتيجي ة من أجل صيانته وح
  والجهوية؟يف التنمية املحلية 

  

  مصادر وراجع الدراسة
اعتمدنا يف دراسة موضوع البحث عىل مصادر 
ومراجع اختلفت فائدتها وتفاوتت أهميتها بحسب 
نوعية املعلومات وقيمة اإلفادات التي يقدمها كل 
مصدر عىل حدة حول مختلف الجوانب التي تطرحها 
كن النظر إىل  مشكلة الرعي واالنتجاع بقبائل زيان. و
املادة املصدرية التي اقتحمت هذا املوضوع من خالل 

ت:   ثالث أصناف من املساه
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املصادر اإلخبارية التي أشارت إىل الرعي : أوالً 
واالنتجاع، وهي قليلة، خاصة يف مرحلة ما قبل 

ر، وبالضبط ما ب القرن   السابع عرشاالستع
. ونذكر منها أبو القاسم الزيا الذي التاسع عرشو 

تحدث عن مجال األزغار، كمنتجع رعوي شتوي تأوي 
أيت أمالو التي تنتمي إليه  اتحاديةإليه قطعان قبائل 

قبائل زيان. وأعطى أبو العباس النارصي صورة واضحة 
عن العالقة املتشنجة ب القبائل واملخزن، لكونها تجد 
دوما يف األرايض الواطئة أو السهلية عند قدم الجبل 

 تاء مراعي ومراتع خصبة ال بديل عنها.خالل فصل الش
ملنصوري أحمد، فهو يقدم أخبارا عىل جانب كب أما ا

من األهمية حول واقع النشاط الرعوي بزيان قبل 
ية، بأنهم يكسبون رؤوسً  ة، الح ا من املاشية بك

  تتمثل يف األغنام واملاعز.
الكتابات الكولونيالية التي تناولت املجال : اثانيً 

الرعوي يف إطار دراسات متابينة الخلفيات واألهداف، 
يف هذا السياق قدم لنا شارل دفوكو إفادات إحصائية 
حول عدد خيام املنتجع وأعداد رؤوس املاشية 
ون  لكها األرس الزيانية. وانفردت دراسة ر التي 
ها من الدراسات الكولونيالية  و عن غ ب

ثل، البن ية املرفولوجية التي علومات جد مهمة 
تتشكل منها قبائل زيان. ومختلف أصناف املاشية التي 
وة الرئيسية لزيان، باإلضافة إىل تنقالت  تعد ال
املوسيمية للمنتجع والرعاة ب الجبل واألزغار، 
مربزا كذلك، جودة املوايش الزيانية والرواج 
االقتصادي الذي تعرفه األسواق. ك أشار سعيد 

إىل املؤسسات التقليدية التي تسهر عىل كنون، 
تسي كل ما يتعلق بشؤون القبيلة، كالعرف وأمغار 
القبيلة. باإلضافة شكل وحجم ومكونات خيمة 
وى لهم. يف ح خصص روب ، ك  املنتجع

أسبينيون، مؤلفه لتوثيق األعراف املنظمة للقبائل 
التي  الزيانية، رغم إشاراته الخجولة في يخص األعراف

، ومع ذلك يبقى من الدراسات واالنتجاعتنظم الرعي 
التي ال محيد عنها يف عملية كتابة تاريخ املجال 
. وتضمنت تقارير ضباط الشؤون األهلية التي  الزيا
تقدم معلومات غنية ومفيدة حول املوضوع، تتمثل 
يف األرقام لإلحصائية للموايش، وكذلك املسافة 

عي. وهذا ال يعفينا من وضعها الفاصلة ب بعض املرا
وحذر. ملا  بتأتحت مجهر التحقيق والتعامل معها 

تحتوي عليه من أحكام سلبية مبنية عىل مفاهيم 
  جاهزة مسبقة.

اعتمدنا يف إعداد بحثنا عىل جملة من  :اثالثً 
املقاالت والدراسات التي قاربت املوضوع من زوايا 

يي، يف الجغرايف جون سيلمختلقة، منها مقال 
بجبال األطلس املتوسط"، الذي  االنتجاعدراسته حول "

يحدد االنتجاع يف تنقل القطيع بشكل دوري، بالنسبة 
لقبيلتي بني مكليد وزيان وبالتناوب ب مجال 
جغرافي مختلف من حيث املؤهالت الطبيعية. 

إىل التنقالت الفصلية، ب الجبل وتطرق إميل الوست، 
تدفع قبائل األطلس املتوسط إىل وأزغار والتي 

االنتجاع، وألقي الضوء أيضا عىل الخيمة ومكوناتها 
.   كنمط سكن املنتجع

كننا القول، إن الكتب األخرى التي تبعً  ا ملا سلف 
اعتمدنا عليها يف إنجاز هذا البحث كانت مجرد وسائل 
مساعدة عىل الفهم وتحليل املعطيات. يف ظل ندرة 

ة تبقى الرواية الشفهية مادة أولية املادة املكتوب
غطت هذا النقص بشكل كب ومكنت من خلق أرضية 
خصبة للرشوع يف هذه الدراسة، رغم أنها هي 
األخرى تطرح عدة مشاكل حيث تك إفادتها يف مجال 
وتقل يف مجال أخر. وعىل العموم فإنها استطاعت 
أل وترمم الفراغات التي خلفتها ندرة املادة  أن 

كان صياغة ا ملصدرية املكتوبة. لكن من الصعوبة 
وسبك خطاطة بيبليوغرافية متكاملة الجوانب عن تاريخ 
منطقة زيان، وتفرس إىل حد بعيد الحصيلة الخجولة 
املحتشمة التي تعتمل دفتي املادة املصدرية حيث 
يحرض تاريخ املنطقة بشكل عريض، ويف سياق 

واألن أن الكتابات األحداث العامة والغريب يف األمر 
رية  تفرد هي  بشقيها اإلخبارية التقليدية واالستع
كن أن يقال  األخرى سوى حصادا متواضعا أقل ما 
عنه أنه مجرد خدوش باهتة عىل سطح ذاكرة املنطقة. 

دما يفرس  عىل الرواية الشفهية والبحث  االعت
امليدا لنسج اللحمة مع اإلطارات النظرية التي 

  تها املادة املصدرية البيبليوغرافية.وفر 

  منهج الدراسة
ت معالجة هذا املوضوع وفق منهجية  لقد 
ارتكزت يف البداية، عىل املسح البيبلوغرايف 
والنظري قصد جمع املعطيات، وبعد الوقوف عن 
ضعف الدراسات التي تناولت إشكالية تنظيم الرعي 
د مناهج  نطقة زيان، م فرض علينا اعت واالنتجاع 

ر للموضوع متعددة بتعدد املادة املرجعية وزوايا النظ
املدروس، لكننا حاولنا جعل املنهج التاريخي املبني 
عىل الوصف والتحليل والرتكيب، هو املنهج املركزي 
الذي يتحكم يف املناهج األخرى التي انفتحنا عليها، 
وهي املنهج األنرتوبولوجي القائم عىل التحريات 

 اإلنسانامليدانية واملقابالت الشفاهية، لدراسة عالقة 
جال، إلماطة اللثام عن بعض جوانب من سلوكيات، بامل
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اط ذهنية، ساهمت يف بناء  ثالت، ومعتقدات، وأ و
معرفة تاريخية متكاملة عن الحياة الرعوية واملعيش 
اليومي لألهايل باملنطقة. باإلضافة إىل املنهج 
اإلثنوغرايف محاول من خالله مقاربة اإلشكال 

ملنتجع بقبائل زيان املطروح بوصف عادات وتقاليد ا
بعد معاينة ميدانية، وذلك بهدف ترميم، أو إعادة بناء 
 ، عية للرعاة، كمخزون ثقايف وترا الذاكرة الج

أما املنهج السوسيولوجي، فقد  وتاريخي محيل.
ت االستعانة به لدراسة املجتمع القبيل لفهم 
اط تدب املراعي الجبلية والسهلية والتحوالت التي  أ
ية واالستقالل. وكذلك  الحقتها، خالل فرت الح
ر  املنهج اإلحصا الذي ساعدنا عىل استث

التي تم  اإلحصائيةاملعطيات الرقمية وتوظيف اللغة 
  جمعها من امليدان. 

  فصول الدراسة
ا مع قضايا البحث املتعددة، واملناهج وانسجامً 

املعتمدة، تم تقسيم املوضوع إىل مقدمة وأربعة 
ة.ف ، الخصائص الفصل األولتناولنا يف  صول وخا

جال زيان،  الطبيعية واملعطيات التاريخية والبرشية 
سعيا منا إىل مقاربة هذه املراعي يف إطارها 

، الفصل الثاالطبيعي، ويف سياقها التاريخي. أما 
ط  فقد خصصناه للحديث عن أشكال تنظيم الرعي و

فصول السنة وحاجات املعيش اليومي، التي تحددها 
بين  القطعان من الكأل، وظروف املراعي واملنتجعات.

، للحديث عن أهم التحوالت التي الثالث الفصلأفردنا 
ر  عرفتها مراعي زيان، خالل فرت االستع
واالستقالل. التي أدت إىل الحد، من تنقالت القبائل 
اط عيش جديدة.  واستقرارها م سينتج عنه ظهور أ

، فقد خصصناه، يف مقاربة مراعي الرابع الفصل أما
كن أن يساهم، يف  زيان كمواقع ترا طبيعي، و
ت املحافظة عليه  ة، إذا  التنمية املحلية املستد

، واإلكراهاتوتأهيلها، من أجل التغلب عىل املعيقات 
التي تحد من كسب الرهانات التنموية. فقد خصصناه أما 

ة فقد حاولنا في نتهت إليه هذه ا ها بيان أهم ماالخا
  الدراسة من نتائج وخالصات.

  نتائج الدراسة
رصدنا يف مستهل هذا البحث، دراسة النشاط 
الرعوي وآليات تدب املجال عند قبائل زيان من بداية 

م، كمساهمة يف مقاربة ١٩٥٦القرن التاسع عرش إىل 
الذاكرة، وتثم الرتاث، والذي سمح لنا بالكشف عىل 
قومات طبيعية تؤهله للنشاط  أن مجال زيان يزخر 
ه من األنشطة االقتصادية األخرى،  الرعوي أك من غ

من حيث البنية والتضاريس يعني تكامله من منظور 
  رعوي.

م ال شك فيه، أن تنوع الشبكة املائية بوجود 
شبكة سطحية وسهولة استغالل الفرشة املائية 
شية بوسائل  الباطنية يسمح بتوف نقط املاء لل
مختلفة. ك أن تدرج املنطقة من الطبقة املناخية 
الشبه الجافة إىل الشبه الرطبة ساهم يف تنوع 

 للقطعان طيلة الغطاء النبا الذي يسمح بوجود الكأل
السنة نظرا ألهمية املجال الغابوي. م جعل مجال 
زيان يصنف ضمن املناطق التي تشتهر بالنشاط 
الرعوي، وال غرو يف ذلك، فقد تحكمت هذه 
املقومات الطبيعية يف استقرار قبائل زيان 
رسة  باملنطقة، والتي سمحت لها باالنتقال من م

املغرب إىل الرعي يف إطار الرتحال من جنوب 
رسته يف    إطار االنتجاع يف موطنهم الحايل.م

كن القول مجمال، أن أصل قبائل  وبناءً  عىل ذلك 
زيان ينحدر من اتحادية آيت أومالو الصنهاجية، ويف 
نفس الوقت تم الحديث بإشارة دالة ومفصلة عن 
عية التي كونت  البطون القبلية مرفولوجيتها االجت

بلية للمنطقة عرب تدرجات الزمن قوام الخريطة الق
التاريخي. عن البنية القبلية للقبائل زيان، وعن 
مواطنهم السابقة والتي عاشت متنقلة ب عدة 
نطقة تافياللت وعبورها  مناطق قبل استقرارها 
األطلس املتوسط الغر منذ القرن الرابع عرش 
امليالدي لتخوض رصاعا ضد السلطة املركزية التي 

رغب يف الحد من زحف القبائل الجبلية، وضد كانت ت
رسة  القبائل املستقرة بأزغار حتى تتمكن من م
االنتجاع اليشء الذي حققته مع بداية القرن التاسع 
عرش امليالدي. انطالقا م تجمع لدينا من إشارات 
مصدرية متفاوتة األهمية، فإن التشكيلة القبلية لبالد 

ا طيلة ا وثابتً ا مستقًر وضعً -في يبدو –زيان،  تأخذ 
العرص الوسيط وبداية الحديث. ألن أغلب القبائل ظلت 
عات رحل تعيش باستمرار عىل  يف األغلب األعم ج
إيقاع اإلنتجاع والتنقل بحثا عن الكأل، إذ  يكن ارتباطها 
باألرض واألنشطة الزراعية سوى ارتباط محدود يف 

قريبية عن النشاط غالب األحيان. ومن أجل رسم صورة ت
الفالحي، من جهة الذي يعتمد عىل زراعة القمح 
والشع والذرة، وهي زراعات تستجيب للخصوصيات 
املناخية بالقسم األوسط املركزي من األطلس 
اشيا مع هذه الحياة البسيطة والهادئة،  املتوسط، 
ومن جهة أخرى، بعض الحرف التقليدية التي عرفت 

خل هذه األوسط القبلية، تتمثل يف ا داملموسً  اانتعاشً 
صناعة الخزف والنسيج والدباغة والحرف اليدوية 
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املحلية كإنتاج الحصائر الحلفاء، والجالبيب والزرا 
التقليدية من الصوف، يتم رواج هذا املنتوج الفالحي 
والحريف يف إطار املعامالت التجارية داخل األسواق 

كن ا من وضع اليد األسبوعية باملنطقة. ومع ذلك 
ة من تاريخها الطويل. إلعادة بناء  عىل جوانب كث
حيثيات املعيش اليومي لرعاة زيان داخل مجال 

اقتصادية - ، السيوسيواألبعادجغرايف متعدد 
والسياسية والثقافية، ويتجىل ذلك يف سلوكات 

ثالت  عات عىل حد سواء، وهو األفرادو  اأيضً ، والج
ددة. سواء عىل مستوى ما يشكل ذهنية فرتة مح

السكن واللباس والغذاء، وعىل مستوى التقاليد 
  والطقوس املوروثة.

والجدير بالذكر، أن قبائل زيان اجتهدت يف تحديد 
 االنشغالتداب متعددة لتنظيم مجالها الرعوي، وهو 

مات املؤسسات  الذي شكل القسم الهام من اهت
التقليدية بناء عىل ترسانة العرف التي انتظم حولها 

ا من هذه الرتسانة وانطالقً  الزيانيون وتنظموا بها
عي ، كن التعرف عىل البعد الثقايف للتنظيم االجت

ية املجال  والتي كانت أنشطتها مركزة حول ح
عل أن هذا التنظيم برز الرعوي، وتنظيم استغالله، 

جليا يف تحقيق دورة رعوية م يعرب عن دراية 
بعواقب تدهور املوارد الطبيعية. باتباع أسلوب 
"أكدال"، وتنظيم التنقل ب الجبل واألزغار يف إطار 
االنتجاع، والدخول يف عالقات قرابة اصطناعية قصد 
االستفادة من أكرب مجال رعوي ممكن، والدخول يف 

قات تعاقدية وظهر يف التحالفات ب "إغصان" عال 
والفخذات، ويف العقود التي أبرمتها مع القبائل 
املجاورة قصد تبادل االعرتاف بحق الرعي م جعلها 
تسخر كل الوسائل للحفاظ عىل التوازن مجالها من 

ويضاف   الكأل لقطعانها من جهة ثانية.جهة، وتأم
القبلية التي تتسع إىل هذا وذاك، ظاهرة الرصاعات 

دائرتها نتيجة النزاعات التي كانت تنشب ب السكان 
املحلي حول املجاالت الرعوية ومصادر املياه، وهي 

ة ومروعة، خالل ظاهر كانت تكتيس أبعادً  ا خط
السنوات العجاف ح يقل رصيد املنطقة من املاء 

  وترتاجع إمكانيات الرعي داخل املجال الطبيعي.
رية إىل والظاه ر، أنه أثناء دخول السلطات االستع

ت مراقبة محاور التنقل، وتسلط قواد  املنطقة 
ر عىل أخصب املراعي الشتوية، وتم خلق  االستع
عية م جرد  وضع قانو للغابات واألرايض الج
القبائل من مجال حيوي وأرغمها عىل التوجه نحو 

ية أيض ا عىل خلق االستقرار. حيث حرصت سلطات الح
قطعية ب الجبل وأزغار إلرغام السكان عىل االستقرار 

والتخيل عن النشاط الرعوي، حيث أصبح العديد من 
مر املاشية أمام اختيارين: فاألول هو املكوث يف 
الجبل طيلة السنة، وهو الصعب حيث إن قساوة املناخ 
الشتوي يؤدي إىل هالك القطيع. أما الثا هو 

 أزغار اليشء الذي اختارته أغلبية األرس االستقرار يف
 تركز للجمع ب الرعي والزراعة م ساهم يف

  املاشية يف القسم الهضبي.
جال  ويف السياق ذاته، عرف النشاط الرعوي 

ة خالل -زيان تحوالت سوسيو اقتصادية ومجالية كب
نطقة زيان، ية واالستقالل،  م أدى  فرت الح

استغالل مجالها الرعوي عن طريق إىل تراجع يف 
ارس من طرف عدد محدود من  االنتجاع الذي أصبح 
محدود من األرس، والتي اتجهت غالبيته إىل االستقرار 

وم يسرتعي  وإىل مزاولة أنشطة ومهن جديدة.
االنتباه، حاولت هذه الدراسة الكشف عن األبعاد الرتاثية 

يكن معزوال عن والتاريخية للرعي، باعتباره نشاط  
ذهنية ومعتقدات األفراد داخل مكوناته القبلية، أي 
عية املشرتكة. لذا، أصبحت املحافظة  عن الذاكرة الج
نطقة زيان، وتأهيله وصيانته  عىل الرتاث الرعوي 
يقتيض الحد من التفاوت الجهوي ب املجاالت 
الجغرافية (الجبل، األزغار)، من أجل التفك يف 

ة ذات نظرة شمولية تهدف إىل نهج تنمية اسرتاتيجي
  مجالية مستدامة بالنسبة للمجاالت الجبلية الرعوية.

من هذا الفرش القص ملوضوع النشاط الرعوي 
نطقة زيان، ندرك أن املوضوع الزال الغموض 
واإلبهام يلف بعض جوانبه، م يجعله حلقة من 

يحتاج إىل الحلقات الدفينة يف تاريخ املغرب. والزال 
دراسة معمقة تب أهمية املنطقة برتاثها الزاخر، 
وهذا لن يتأ إال بتظافر الجهود، وتكريس تقاليد 
الحوار ب مختلف الطاقات والفعاليات، ومن مختلف 
التخصصات، ألن كتابة التاريخ مرشوع تركيبي يستوعب 
حقول معرفية متباينة، أو بتعب أك إجرائية، فإعادة 

التاريخ املحيل أو الرشوع فيه يعترب أوىل  كتابة
األولويات قبل انبثاق أي عمل أخر، وهذه مسؤولية 
ملقاة عىل عاتق الباحث يف تاريخ جهة بني مالل 

 خنيفرة.
  


