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املخلص :
تميزت كل قبيلة من قبائل دول املغارب خالل القرون املاضية بعادات تميزها عن
غيرها ،وكانت لكل قبيلة عاداتها الغذائية ،وطرقها الخاصة في مواجهة في مواجهة أزمات الغذاء
التي عرفتها املنطقة بين الفينة واألخرى ،وتلك التي تعمد املستعمر خلقها باملنطقة لتموين
جبهات الح ربين العامليتين .وابتكرت كل قبيلة طرقا تقليدية لعالج األمراض التي تصيب سكانها
قبل حلول املستعمر الذي أتى بأساليب تطبيب جديدة ،ولكنه باملقابل نشر عادات ثقافية
سيئة الزلت املنطقة تدفع ثمنها حتى اليوم .قبيلة زيان األمازيغية الجبلية وسط املغرب ،لم تكن
استثناء في هذا املجال لذلك ركزنا عليها وجعلناها نموذجا مصغرا لقبائل جبال البالد.
الكلمات املفتاحية :قبائل زيان؛ املغرب؛ عادات غذائية؛ مجاعات؛ تطبيب؛ ثقافة؛
أمراض؛ أوبئة؛ مجتمع
Abstract:
Each of the tribes of the Maghreb countries was distinguished
during the past centuries by customs that distinguished them from
others, and each tribe had their own food habits, and ways to
confront them in the face of food crises that the region had known
from time to time, and those established by the colonists in the
region to supply the fronts of the two world wars. Each tribe
devised traditional methods of treating diseases affecting its
population before the advent of the colonizer who brought new
methods of medicine, but in exchange spread the bad cultural habits
that the region still pays for. The mountainous Berber tribe of Xian
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in central Morocco was no exception in this region, so we focused
on it and made it a microcosm of the tribes of the mountains of the
country
;Keywords: zaian tribes; Morocco; food habits; famines
medicine; culture; Diseases; Epidemics; Society.

تقديم:
تعددد قبائددل زيددان املغربيددة (ال عالقددة لهددا بن ددو زيددان بددالجزائر جددزء مددن اتداديددة ي ددت
وم ددالو الص ددنهاجية وأه ددم ركائزه ددا ،ج دداء معظمه ددم م ددن الجن ددوب املغر ددب واألطل ددس الكبي ددر
واسددتقروا حددول اجلماس ددة .ويددروي أبددو القاس ددم الزيددانب فددي ه ددذا الصدددد أن أحددد أج ددداد
يددد ا اليس ددع دخ ددل اإلس ددالم فددي عه ددد عب ددد املل ددك بددن م ددروان ،وقبيلت دده ذ ذا بف ددزان قب ددل
دخدولهم اجلماسددة .واسددتمد يددت اومدالو (أهددل الظددل اسددمهم مدن املندداط التددي اسددتقروا
به ددا ،لكونه ددا ال تواج دده الش ددمس ف ددي رابع ددة النه ددار ف ددي حال ددة ميالنه ددا ددا الجن ددوب ،ألن ددالل
املرتفعدات واألجدجار تمتددد بشدكل كقدي فددوق أراضديهم ،عكددس مدا هدو الحددال عندد صددنهاجة
الشدمس (القبلددة  .وتضددم أفخدداذا كريددرة كزيددان وبِددي م قكيددل و ددقيرن و يددت اددخمان و يددت
س قري....وصدلوا ددا مدواقعهم الحاليددة بجبدال األطلددس املتوسدط والهضددبة الوسدطى مددع نهايددة
القدرن13م  ،وزاد تدددفقهم مددع اسددتفدال األزمددة خدالل القددرن 14م ندددو األطلددس املتوسددط
الغِ ددي بامكانيات دده االقتص ددادية وثروات دده الطبيعي ددة ،فا ددتد التن ددافس ب ددين القبائ ددل الواف دددة
واألصدلية ،وبددين الوافددين فيمددا بيدنهم ح دول املواقدع واملددوارد .واسدتفادوا مددن انرشدار قاعدددة
اقرس ددام املج ددال عق ددا أس دداس الق ددوة  ،و ه ددور األح ددالال والتك ددتالت الت ددي فرض ددتها الظ ددروال
األمنية ملواجهة األخطار ،لتوطيد نفوذهم ومكانتهم باملنطقة خالل العهد السدعدي .وعندد
بدايدة القدرن 19م أصدبدت زيدان حددى أهدم االتداديدات القبليدة وسدط املغدرب فدي مجدداالت
ددتى وهددو األم ددر الددذي دفعن ددا لدراسددة عددادات وص ددعوبات التغذيددة ،وط ددرق التطبيددب عن ددد
هذ القبائل يمانا مدن بدأن التداريخ العدام ينهدل مدن التداريخ املدقدي ،وركزندا عقدا نمداذج تمتدد
زمنيا بين بداية القرن  19ونهاية القرن 20م .وتوخينا من ذلك دراسة اإل كالية التالية:
د مدا ي مظداهر املتددول فدي عدادات وتقاليددد سدكان املنطقدة قبدل وخدالل و عدد فةدرة الحمايددة
عقا املغرب .انطلقنا في مناقشتها من الفرضيات التالية:
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حفاظ الزيانيين عقا عاداتهم وتقاليدهم لفةرة طويلة قبل الصدمة االستعمارية.د د حد دددوي تد د ددوالت كبيد ددرة ف د ددي عد ددادات وتقاليد ددد وأنم د دداا عد ددي الزي د ددانيين بعد ددد الص د دددمة
االسدتعماري معتمددين فدي ذلدك عقددا مناجدا تاريخيدا معدززا بدريددات ميدانيدة ربطندا فيهدا بددين
املاض ي والحاضر من خالل ثالي مداور :
تطرق أولها لنماذج من العادات الغذائية وصعوبات التغذية عند قبائل زيان:
ودرس الرانب جوانب من الطب الشعبي البديل والطب االستعماري ببالد زيان.
وركز الرالث عقا الطب االستعماري وممارساته الرقافية بمجال قبائل زيان.
أوال :نماذج من العادات الغذائية وصعوبات التغذية عند قبائل زيان:
يصدعب تدديدد الرقعدة الجغرافيددة لقبائدل اتداديدة زيددان وسدط املغدرب ألنهدا دائمددة
االنتج دداي ب ددين الجب ددل وأزاغ ددار  ،وتتص دداري بش ددكل مس ددتمر م ددع القبائ ددل املج دداورة لتوس دديع
مراعيه ددا .ووص ددفت خ ددالل الر ددع األخي ددر م ددن الق ددرن 19م بأنه ددا اتدادي ددة متع ددددة اإلثني ددات،
معظمهم أمازيغ و عضهم عرب فارين أو مطرودين من قبائلهم ،باإلضدافة دا بعدب عبيدد
السددودان القدددامى .صددنفوا األك ددر قددوة ف ددي األطلددس املتوسددط رغددم ارتفدداي وفيدداتهم بس د ب
ج
املجاع ددات والح ددروب ض ددد مد ددالت املخ ددزن ،أو ددا جانبه ددا لتطوي ددع القبائ ددل العاص ددية كم ددا
سدداهمت ك ددرة الاج درات والة د زاوج فددي اخ ددتالا األنسدداب واندددماج القبائددل ببعضددها ،فأص ددب
الحديث عن الزيانب بالوالدة والنشأة عدوض األصدول التدي ج
ص ضدع جب ضدبطها ،ومدع ذلدك يمكدن
القددول ن زيددان اتدادي ددة أمازيغيددة م ددن قبائددل األطل ددس املتوسددط قاع دددتها مدينددة خنيف ددرة،
صنفت من أكبر اتداديات املغرب خالل نهاية القدرن  19وبدايدة القدرن 20م ،وغلدب اسدمها
عقدا القبائدل املجداورة لهدا حتدى اعتبددرت املندارة الحقيقيدة لوسدط املغدرب وخنيفدرة جوهرتدده.
وجدددير بال ددذكر أنن ددا بدرن ددا كري د را فددي عالق ددتهم ببِ ددي زي ددان ف ددي الجزائددر ول ددم نع ددر عق ددا رابط ددة
تستد الذكر .
1ـ نماذج من العادات الغذائية عند قبائل زيان:
مع تزايد احتكاكهم باألجانب بداية من القرن19م ،حرص الزيانيون كباقي املغاربة
عقا استي راد مواد جديدة بكميات كبيرة ،خاصة الشاي الذي أصب مشروبا وطنيا،
وعنصرا أساسيا في التغذية ،ا جانب سكر القالب الذي أقبل عليه املغاربة خالل فةرة
الحماية أك ر من غير (رويان بوجمعة ، 140 :1999 ،وهكذا انتقلت كميات استهال
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األول من197كلغ سنة 1900م ا  93366كلغ سنة ( 1904رويان بوجمعة، 32 :2013 ،
وهكذا بلغ استهال الفرد من الشاي سنة 1926حوا ي  800غرام للفرد (العلوي زين
العابدين ، 287 :2009 ،وبلغ استهالكه من السكر عشر كيلوغرام سنة 1920م،
وتصاعد استهالكهما خالل سنوات الجفاال واألزمات الفالحية ). Miége.J.l ,1989: 415
بعد احتالل مدينة خنيفرة سنة  ، 1914وتمكن املستعمر من سوقها ،انفت
الزيانيون عقا مواد غذائية جديدة ،وعقا ومداولة الفرنسيين تصريف سلعهم الجديدة
باملنطقة كالقهوة ،والدجاج والخميرة والجبن الروميين (أفا عمر . 178 :2006 ،ورغم
االنفتاح ل عامة الزيانين مرش رين بعاداتهم الغذائية ،ذ كانت حبوب القم والشعير
والتزال ،الغذاء األساس ي لسكان املنطقة ،خاصة الشعير لسهولة زراعته وقلة
تكاليفه(رويان بوجمعة ، 28 :1999 ،ألنه ال يدتاج ا تربة غنية بالذبال أو حري
عمي  ،ويستعمل في صناعة أغذية متعددة كالخبز(خبز الشعير ألهل الدار وخبز من
دقي القم للضيوال املهمين والحريرة والكسكس (رويان بوجمعة. 131 :1999 ،
1ـ1ـ الكسكس:
انطالقا من مقولة صاحب "املداضرات" في أهم خصائص األمازيغ" :لو رأى
أرسطو قدر البرنس في اللباس ،والكسكسون في الطعام ،والحلق باملوس ى ،العترف
للبربر بحكمة التدبير الدنيوي وأن لهم قصب السبق في ذلك"(.اليوس ي الحسن،
 198 :1982يمكن القول ،أن الكسكس كان الطعام القومب لألمازيغ منذ الال
السنين(أسوس مدمد ، 88 :2007 ،والوجبة الرئيسية في زوايا املنطقة(الحوات
سليمان ، 176 :1992 ،واالجتماي عليه ليس املقصود منه باي الجوي فقط ،و نما
التجديد الضمِي للتدالفات والتعاقدات ،ودعم للتماسك والتدالف وتجنب
الصراعات ،وهوما أكسبه صفة القدسية بديث ال يجوز أن تسقط أو ترمى منه حبة
واحدة أو تداس باألقدام(أسوس مدمد87 ،د  . 88الزال غالبية البدويين وكبار السن
وحتى بعب بابهم يأكلونه عقا كل كريات تصنع بمهارة في راحة اليد اليمِى ،وكرير
منهم يبدون الرغبة في لع األصبع بعد األكل وهو أمر مقبول عندهم(كنون
سعيد ، 42 :2014،كما يرناولون الكسكس املخلوا باللبن املعروال ب صيكو
( Émile Laoust, 1920:95وقد أثارت الكلمة جدال كبي را بين الباحرين ،حيث انطل
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املؤرخ مدمد حبيدة من غياب الكلمة في املعاجم العربية ،واسرند لرواية فوية ليرجع
أصلها ا بداية فةرة الحماية ،حينما كانت الخادمات مغربيات تدضرن للمعمرين
الكسكس ،وعندما يربقى ش يء يصبون عليه بعب الحليب أو اللبن ويطلبون منهن
طعام الدجاج به مرددين عبارة  c'est aux coqsلتصب فيما بعد "صيكو "(حبيدة
مدمد :2019 ،حوار  ،لكن الدكتور مدمد في يعتبر الخليط مغربيا خالصا ،ويورد
العديد من مرادفاته من أبرزها :أزيكو وهو الكسكس املسقب باللبن املخيبّ ،
وتيس ي
(الكسكس املسقب بالحليب الساخن ( في مدمد ، 390 :1996 ،ورغم صعوبة
الحسم في زمن الرسمية فان ما توفر من مظان تاريخية يرجح أن الخليط كان معروفا
عند املغاربة قبل الحماية في مجال الدراسة اسرنادا للرواية الشفوية املتواترة ،وباعة راال
مؤرخين كولونياليين أنه كان "األكلة األك ر انرشارا بين الفقراء واألغنياء عقا حد سواء"(
رينولت دو ال ابير ، 135 :2016 ،ا جانب الكسكس الخشن املعروال بتبركوكشين(
(tibrkokchineوكسكس الذرة الذي يفور ثالي مرات(.(Émile Laous,1920:95
1ـ  - 2-أطعمة منزلية أخرى:
باإلضافة ا الكسكس تناول عامة الزيانيين خبز الشعير الخالص (الكرون
 ، kroonوخبز سميد أو نخال القم (أراخسيس ، arakhsisولحم عيد األضحا املجفف
(القديد  ،وخليط من أحشاء خروال العيد عقا كل كريات متوسطة الحجم
مجففة(الكرداس والبقليات ،والرغيف وبوبال الكلخ ،...والحليب ،والسمن ،والخبز،
والشاي ،والسكر عقا قلته ألن من يملك السكر يصنف غنيا) سعيد بانب (مقابلة
فوية .
- 3- 1ـ أطعمة الضيافة:
لعبدت الزوايدا واألضددرحة دورا كبيد را فددي طعدام الطعددام بدبالد زيددان ،وأكددت املصددادر
التاريخيددة الة د زام خاصددة وعددوام املنطقددة بددالجود والكددرم فددي اسددتقبال الضدديوال و طعددامهم
ونددومهم ،مددع مراعدداة منددازل الندداس ،فهددا هددو مدمددد بددن أ ددب بكرالدددال ب ( 967ه د 1560/م -
 1046هد 1636م "يطعم أهل الحواضر طعام الحاضرة ،وأهل البوادي طعام الباديـة
وين ــزن الن ــاس عن ــم قـ ــدر من ــازلهم ف ــي ال ــدين وال سـ ــب ،والح ــان والحس ــب" (الحد ددوات
س ددليمان ، 176 :خاص ددة ف ددي س ددنين الغ ددالء ح ددين ك ددان يطع ددم ح ددوا ي س ددبعة الال م ددن أه ددل
207

مجلة عصــور

المجلد  - 20العدد  (1خاص)

ردمد EISSN 6278-2600 / ISSN 1112- 4237

مــــ اي 2021

اإليداع القانوني Depot légal 464 - 2002

املرقعات والواردين عليه وطلبة العلم وغيرهم ،وقد وصدل العددد دا سدبعين ألفدا فدي سدابع
املول ددد النب ددوي م ددن ح دددى الس ددنين عن دددما انض دداال ل دديهم حض ددور املوس ددم وس ددكان الزاوي ددة
وغيرهم(الحدوات سدليمان ، 162 :ب ينمدا يكتفدب هدو بمدا قدل مدن الطعدام  ،وهدذا مدو ا وحمدو
الزي ددانب الد ددذي كاند ددت ذبائدد دده تةد د راوح بد ددين ثالث ددين وخمسد ددين خروفد ددا يوميد ددا الستضد ددافة
زوار (كن ددون س ددعيد 109 :و طع ددام ذوي دده ،كم ددا ا ددتهر ل تامدزون ددت بتدض ددير واس ددتهال
ض
اللحدم املصدبر(الخليع  ،ووسدط القبائدل ترنداوب الفخدذات وفد ترتيدب معتداد عقدا االعتندداء
بالضيوال مهما كان عددهم .هذا النظام املعدروال عنددهم ب (تداواال tawalaيددفع رئديس
الخيمدة أحياندا لالسددتدانة مدن أجدل االحتفدداء بضديوفه ،ويعتبددر مدن أسداء لهددم أو لدم يدسددن
اسددتقبالهم ف ددي حك ددم الهددارب م ددن الح ددرب بعددد حس ددن اس ددتقبال الضدديف وجلوس دده يس دداري
املض دديف لتق ددديم الذبيد ددة (تامغروس ددت  tamghroustخاص ددة ذا ك ددان الض دديف فارس ددا
(أمندداي  amnayألن اسددتقباله يج ددب أن يك ددون بالضددرورة بال دددم ولددو ك ددان دجاج ددة(كنون
سدعيد 39 :د  ، 40وفدي انتظددار ضجهوزهدا يقددم لده اإلسددفن( وفطدائر(بغرير بالسدكر والعسددل
مع كؤوس الشاي ،وفي مقدمدة الطعدام الرئيسد ي يقددم بولفداال (تدوثال( totlaالتعليـق )1مدع
الخبددز الس دداخن وجوب ددا فددي بداي ددة الوليم ددة وغيابه ددا سدداءة لب دداقي طعامه ددا(كنون س ددعيد، 41:
يرافقده طب د مشدوي (التعليــق )2كدامال ذا كددان الضديف كبي د را ،و ذا كدان الضدديف معتددادا أو
عاديدا يقسددم املشددوي ددا قطددع بدسددب األفدراد مددع تخصدديص الضدديف بالقطعددة األحسددن
ويدددتف بقطعت ددين أو ثددالي تدس ددبا لقدددوم ض دديف غيددر متوقع(كن ددون سددعيد ، 42 :وق ددد
يع ددوض املش ددوي بط دداجين أو ط ددواجين دج دداج ب ددالبيب املس ددلوق أو بلح ددم الغ ددنم ذا طالد دت
الض دديافة ،وتختد ددتم الوجبد ددة الرئيس ددية بالسد ددفة (التعلي ـ ــق ،)3وك ددؤوس الشد دداي( املنصد ددوري
أحم ددد ، 58 :2004 ،ذا ضد ددي الض دديوال للغ ددذاء ف ددانهم ال يغ ددادرون ال بع ددد تن دداول وجب ددة
َّ
العصر الشهيرة عندهم ب أالس (. allas
ض
يعد أكرام ) (agoramعند زيان ضيفا فوق العادة رغم احتالله للمرتبدة الرالردة مدن
حي ددث املكان ددة الروحي ددة بع ددد املنتم ددين للبي ددت وزواي ددا امل درابطين( دوت ددب دم ددون، 58 :2011،
يسدتقبله الفرسدان عندد حدددود القبيلدة بدالفرح وطلقدات البددارود ،وتنصدب لده خيمدة وسددط
الدددوار ويت ددوا ا الطع ددام وتت دددف الهبددات م ددن ط ددرال ال درا غبين ف ددي حمايت دده أو املتخاص ددمين
الراغبين في عرض ندزاعهم عليده واألعيدان الطدامدين فدي نيدل رضدا  ،ويغدادر مدمدال بالهددايا
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املتنوعددة ،تددتم مرافقتدده عنددد املغددادرة بددنفس طريقددة االسددتقبال ،لكددن هددذا ال يعِددي غيدداب
ضيافة بالخبز والشاي فقط خاصة ضيف هللا (أنبجي نر ب (كنون سعيد39 :د . 42
في هادة ألحد قواد املنطقة خالل الفةرة االستعمارية أقام مأدبة للفرنسيين عقا
حدى بدي رات أجدير ( أكلمام أزيزا يقول :نه رأى خاللها أحدهم أفراد قبيلة زيان
يأكلون الشواء قرب البديرة قال لزميله" :ألم تر هؤالء املرسخين الجهال كيف يتمتعون
بهذ املنا ر ويأكلون هذا الشواء ويشربون امليا العذبة ،وأسيادهم بفرنسا ال يجدون
ثمن نصف كيلو من البطاطس يطبخونها باملاء؟"(العلوي أحمد 40 :2009،في تأكيد
عقا أن تناول الزيانيين لألطعمة الفاخرة لم يقتصر عقا أوقات الضيافة وبيوت الخاصة
فقط(كنون سعيد ، 42 :بل مل العامة أيضا خاصة خالل املناسبات االحتفالية.
وعقا عكس ما اجله الرحالة الفرنسيون في الشاوية والحوز ،كان الزيانيون
حريصين عقا اجتماي كل أفراد العائلة عقا األكل ،مع بعب االستثناءات التي ال يأكل
فيها الرجل عادة مع نسائه ،لوجود مع بعب األصدقاء أو األخوة ا أن يبلغ األطفال
سبع ا ثمانب سنوات فيأكلون مع والدهم ،في حين تأكل النساء لوحدهن ويرناول الخدم
ما تبقى من الطعام( رينولت دوال ابير . 135 :باملقابل عابوا عقا النصارى تصرفات
كريرة حيث اعتبروا أكل الخنزير نتانة ،و رب النبذ األحمر ال يختلف عن رب الدم،
والتدخين واملش ي باألح ذية عقا الزرا ب قمة الدناءة ،ومعالجة القضايا في املكاتب دون
ترجيب أو اي فضاضة وسوء ترحيب أو االنتظار ( كنون سعيد . 174 :لكن التغذية
غير املتوازنة والظروال املناخية السياسية عرضتهم ألمراض وأوبئة ومجاعات مختلفة
الخطورة حاولوا التكيف معها بما يمتلكونه من مكانيات وبدائل.
2ـ جوانب من األزمات الغذائية ببالد زيان وسبل مواجهتها:
عا ددت املنطق ددة كغيره ددا م ددن من دداط ال ددبالد أزم ددات غذائي ددة عدي دددة عب ددر تاريخه ددا
الطويدل ،لكددن مددا يعةددري التدداريخ املدقددي مددن بياضدات جددب عنددا العديددد منهددا ،باسددتثناء مددا
اجلته منقبيات رجال زاويدة الددالء إلبدراز م كاندة الزاويدة و ديوخها فدي طعدام الطعدام ،لكدن
و بعدد تأسديس خنيفدرة العديددد مدن املخداطر الطبيعيددة التدي تسدب ت فددي انرشدار العديدد مددن
األزمات الغذائية ،منها هور املجاعدة فدي صدفوال عسدكر مدلدة زيدان سدنة 1892م ،بسد ب
تص ددرال "البط ددا ي" قائ ددد الج ددي الد ددذي جمي ددع مؤون ددة الج ددي الغائب(مديري ددة الوثد ددائ
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امللكية ، 1882،وصعوبات تدوفير الغدذاء سدنة 1909التدي أجبدرت املخدزن عقدا توجيده بريدد
مس ددت جل ددا القائ ددد حس ددن وابِ ددي عم دده اولعاي دددي ضوب ض
وحس ددوس التخ دداذ ت دددابير ملواجه ددة
الكسدداد ال ددذي يخش د ى من دده قلددة امل ددأكول حت ددى فددي العاص ددمة فدداس( لس ددان املغ ددرب، 1909،
ومجاعدة  ،1913ومجاعدة  1921التدي دملت زيدان وتدادال ( جريددة السدعادة ، 4 :1921،دا
جانب غالء األسعار نريجة االحتكار ،وانرشار التيفوس والقمل سدنة بعدد ذلدك .كمدا أ دهر
املسدتعمر الطعددام سددالحا فددي وجدده املقدداومين الزيددانيين عمددال بمقولددة ضددباطه " إن أعــدائنا
الـذين اختـاروا االنضـمام إلينـا سـيادون الطعـام األبـي جـاه ا لل،ـل ،أمـا أعــدا نا
الذين رفضوا االنضمام إلينا فسنمنحهم الطعام األسود (البارود) وهكذا حان وقت
االختيـار الصـائب" (أمددزون مدمدد ، 27 :2011 ،لرسدجل املنطقدة أزمدات أخدرى ،أهمهدا:
مااعة  ،1937وأعوام البون ،ومااعة .1945
 - 1- 2أعوام البون(:نظام التموين):
البدون ( Les Bonsكلمدة فرنسددية معناهدا القسدديمة ،و دي بطاقددات تمدوين أصدددرتها
س ددلطات الحمايد ددة بموجد ددب ق د درار مد ددن اإلقام ددة العامد ددة صد دددر بالجريد دددة الرسد ددمية فد ددي19
يولي ددوز ، 1940اس ددتمر ددا م ددا بع ددد انته دداء الح ددرب العاملي ددة الراني ددة بس ددنوات ،و ه ددر ت ددأثير
بشكل كبير خالل الجفاال الكبير لسنة  .1945غرض املستعمر من هذ البطاقدات تقندين
توزيدع املدواد االسدتهالكية بداملغرب لتوجيده الفدائب منهدا لخدمدة املجهدود الحر دب مسدتغال فددي
ض
ذل ددك تص د دريدا للسد ددلطان ب دددعم فرنسد ددا ضد ددد النازي ددة ،حيد ددث أجبد ددر الفالح ددون عقد ددا بيد ددع
مداص دديلهم الزراعي ددة إلدارة الحماي ددة بأثم ددان مخفض ددة ،مم ددا أوق ددع ا خصاص ددا غ ددذائيا ف ددي
البالد بلغ مدا مع انرشار الجراد واندباس املطر ( الطاوس ي لحسن. 183 :2011 ،
وعددام الب ددون أو ب دداألحرى أع ددوام البددون ددي الفةددرة املمت دددة بددين يوني ددو 1940ونهاي ددة
الحرب العاملية الرانيدة ،حينمدا ض دري بتدديدد الكميدة الشدهرية املخصصدة لكدل جدخص مدن
املددواد الش ددديدة االس ددتهال مغربيددا ك ددان أو أجن ي ددا ،ددمل كافددة امل ددواد الغذائي ددة األساس ددية
كالزيددت ،والس ددكر ،والش دداي ،والقهددوة ،و ع ددب التواب ددل كدداإلبزار ،وم ددواد اس ددتهالكية أخ ددرى
كالصابون ،وغاز اإلندارة ،ومشدتقات البةدرول ،حيدث يرسدلم املسدتفيد (بوندا مدن السدلطات
املدليددة عليهددا كش ددف بهويتدده وع دددد األف د راد الددذين ه ددم تدددت كفالت دده ،وتقسدديمات مرقم ددة
تمرددل كددل تقسدديمة سددلعة معين ددة بكمياتهددا ،وقددد لددوح تراج ددع مسددتمر فددي هددذ الكمي ددات
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حيث كان نصيب الفرد من السكر 1كلغ ،وانتقل مدع اسدتعار الحدرب دا نصدف كلدغ فقدط
ثم ر عه ،والدقي من 1كلغ من الدقي ثدم 700غدرام للخدخص سدنة ( 1942ركدو عدالل،
 ، 259 :2001وعنها قال النا م:
ْ
ْ
ْ
كيلو دقيقْ .....................سف أوال رون ( تعليق)4
ابتد ددداء مد ددن أكتد ددوبر  1944وزي السد ددكر بمعد دددل  600غ لكد ددل جد ددخص و75غ م د ددن
الصدابون ( السدعادة ، 1944 ،يصدطف مددن أجلهدا أ دحاب البدون فددي طدوابير طويلدة ومددنهم
من ي يع مكانه فيها ألخرين ويعود ليدخلها مدن جديدد عددة مدرات( الطاوسد ي لحسدن، 184 :
وانرشددرت األوس دداخ واألم دراض ،و ه ددرت السددوق الس ددوداء واس ددتغل أع ددوان الس ددلطةحاجة
الس ددكان فتعس ددفوا ف ددي بي ددع ه ددذ البطاق ددات بأثم ددان فاحش ددة أو مقاب ددل خ دددمات وا ددخرات
مهيندة (الطاوسد ي، 184 :حتددى أن السدكان كددانوا يضدطرون لدددفن املدوتى فددي البيدوت بطريقددة
سرية ضمانا للتوصل بقسطهم في البون من املواد الغذائية.
2ـ2ـ عام بوهيوف:
يوازيه املوسم الفال ي 1944د 1945م الذي سمي أيضا بعام الجوي وعام التيفوس
املعروال عندهم بالتوفيس ،تراجعت خالل هذا املوسم كمية الرساقطات التي عرفها
املغرب بشكل كبير ،فساهمت ا جانب أزمة التموين في أخطر مجاعة عرفتها البالد عقا
األقل خالل القرن 20م ،وأهم ما احتف به املخيال الشعبي حولها العامب التا ي:
وال الخبز بالطراباندو ( التعليق)5
دا العام لهال يردو
أمددام ه ددذ الوضددعية ،أجب ددر الزيددانيون عق ددا البد ددث عددن أغذي ددة بديلددة لس ددد الرم د
خاصة ،أهمها:
يرن ددب (التعليـ ــق ، 6وعن دده الزال ددت ال ددذاكرة الش ددعبية تد ددتف باملر ددل الش ددعبي "املـ ـرأة
املقهورة دارت إيرني محفورة" ،كما استعملوا العسدل لتدليدة الشداي ،والنعنداي املجفدف
للتغطية عقا نقص الشاي الذي لم يتجاوز 20غدرام فدي الشدهر ،وحليدب التدين غيدر النا د
ب ددديال ل ددنقص الص ددابون ،والخ ددحوم عوض ددا ع ددن الزي ددوت ( رك ددو ع ددالل ، 258 :واس ددتهلكوا
ج
أيضدا الكرنينددة ،والحميضددة ،والبلدوا األخضددر املددر (كندون سددعيد ، 174 :وجمددار الدددوم،
وقد ددوق الحمي د ددر ،والخ د ددروب( العط د ددري عب د ددد الد ددرحيم 171 :2014 ،وبوب د ددال الكل د ددخ (-
) ، Guennoun Saïd , 2011: 79)(tibobalinونبد السدددرة ،وتيزغدة ،وحبددوب الغداز التددي
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ينتجهددا الدددوم ،وجددذور القصددب ،والخددروب ،والج دراد اململح( ددعايبي رض ددوان72 :2016 ،
واملبخر بعد صيد فدي الصدباح البداكر لعددم قدرتده عقدا الطيد ران وسدلقه فدي املداء وتجفيفده
ثم قليه وتخزينه لوقت الحاجة ،ا جانب توريفت وتامكونت ( ...التعليق. 7
ثانيا :جوانب من الطب الشعبي البديل والطب االستعماري ببالد زيان
1ـ جوانب من الطب الشعبي البديل عند قبائل زيان:
يكداد يجمدع معظدم مسدنو املنطقدة عقددا أن األمدراض فدي عهدد أسدالفهم املبكدر كانددت
قليلددة بس د ب التغذي ددة الطبيعي ددة ال ،ددحية (اللددبن ،الخض ددروات واللح ددم الطبي ددي ، ...وف ددي
غيداب تدام لألدويدة قبدل الحمايدة ،عدال الزيدانيون أنفسدهم بالطدب الشدعبي باسدتعمال طدرق
وأس دداليب مختلف ددة ،حي ددث كان ددت التم ددائم بكلم ددات ا ددحرية غامض ددة( غيره ددارد غد ددولفس،
 72 :2018سددالحا يواجدده بدده املغاربددة األم دراض قبددل الحمايددة ،ددا جانددب األعشدداب البريددة،
والدعاء ،واملباركة ،والدهن بالسمن ،ومختلف أنواي الزيدوت العتيقدة ،والددلك ،والشدكوة
(وع دداء الل ددبن الجل دددي  ،باإلض ددافة ددا الع ددالج باألعش دداب ،والك ددب ،...و ع ددد ف ددرض معاه دددة
الحماي ددة ح دداول الكري ددر م ددن املغارب ددة البد ددث ع ددن ط ددرق توفيقي ددة ب ددين ممارس دداتهم الطبي ددة
التقليدي ددة والط ددب الح ددديث ال ددذي ج دداء ب دده أطب دداء الحماي ددة ( ددكا ص ددالح، 32 :2016 ،
ورغدم أن العدالج الشدعبي اختصددر فدي العشدابين ال أن املمارسدين الحقيقددين لده هدم الفقيدده
والعرافة والعشاب واملشعوذ والعطار والكواي ( كا صالح.. 32 :2016 ،
 1ـ  1ـ عــالج الحم ـ  :تعددال ال سدديطة منهدا بتغليددف رأس املدمددوم بالعرعددار عدددة م درات ،أمددا
عندد صددابة الخددخص بددالحمى الشددديدة املعروفدة مدليددا ب ُكــردة يددذبدون تيسددا ،ويلفددون
صدر املدموم في جلد ( املنصوري أحمد 39 :1986 ،في الحين ،ويشددونه بدبدال باحكدام
لكب يمتص الجلد العرق الندات( عدن ارتفداي حدرارة الجسدد ،ويدأتون ليده الصدباح الدذي يليده
فداذا وجددوا الجلدد جافدا نجدا الخدخص ،و ن وجددو رطبدا فمعندا أن جسدد املدريب أصددب
بداردا لدن يسدتجيب ألي عدالج ومصدير املددوت السدريع ،فيهرعدون لحفدر قبدر وانتظدار وفاتدده،
مما ساهم في موت العديد من األجخاص بس ب اإلهمال بدرجة أساسية.
1ـ2ـ العالج بالبركة :ا تهر معظدم ( درفاء زيدان بدالعالج بالبركدات التدي الزالدت مسدتمرة حتدى
اليدوم عدن طري د التدواري ،حيددث يعمدد املعددالجون دا النفددث فدي يددد ،أو فدي فددم مدن يريدددون
انتقدال البركدة ليدده ليصدب بدددور معالجدا ،و دي طريقددة مجربدة تؤكدددها املالحظدة امليدانيددة
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والواق ددع امللمد ددوس ف ددي صد ددفوال بع ددب املعد ددالجين ال ددذين ورثد ددوا ه ددذ البركد ددات ع ددن بد ددا هم
وأجدادهم وهم في سدن الشدباب .كمدا يعدد الطالدب صداحب بركدة نقلهدا ليده والدد أو أوحدد
أف دراد عائلتدده يع ددال بهددا عدددة أم دراض" ،بو ددالم" ،وداء الكل ددب ( ض
السددعار  ،والش ددقيقة،
وجبددر الكس ددور ...لكننددا س د ب التعددافي يك ددون نفسدديا غالب ددا ذ يكفددب امل دريب زيددارة " ص دداحب
البركة " لكب يدس ببعب التدسن حتى قبل بداية العالج.
 1ـ ـ 3ـ ـ ع ــالج اعوج ــاج الف ــم (اللقـ ــوة أو العروس ــة) :و ددي نوع ددان :يمِ ددى ويس ددرى تعد ددرال
ب"اللقوة العسرية" يعوج فيها الفم ندو الجهة اليسدرى و دي األخطدر ،تعدال عدن طريد كدب
ض
الفدم مدن الخددارج بخلخدال أو قطعددة نقديدة (الكددرن  ،أو سدكين حسددب الحداالت ،ويفددرض
عقا املريب نظام صارم يمنع عليده طيلدة فةدرة العدالج عددم التعداطب ألي دكل مدن أ دكال
الفساد األخالقي ،وعدم مشاهدة املر ة والتلفزيون ،وعدم مخالطة الناس ملدة مدددة.
1ـ4ـ عـالج ُ
السـعار :ينتقدل دا السدكان غالبدا عدن طريد تعدرض الخدخص للعدب مدن طدرال
كالب أو حمير مسعورة ،بسب تناولهدا ملدواد فاسددة غالبدا ،ويشداي أن الحيواندات املسدعورة
تمدوت فدي حالدة نفداذ املدداء دا جلددها .يعدال املصداب عددن طريد النفدث عقدا جسدمه ،وعقددا
كميددة معين ددة م ددن التم ددر أو الدددقي يأك ددل املص دداب م ددن األول طيلددة فة ددرة مد ددددة ،ويخل ددط
الردانب مددع دقي د الخبددز ويؤكددل وف د وصدفة تختلددف حسددب درجددة اإلصددابة ،وتعددال حدداالت
ندادرة بددالكب ،يدصددل املعددالجون عقددا هددذ القددرة بالطريقددة التددي أ درنا ليهددا أعددال  ،أ ددهر
العدائالت املعروفدة بعالجده بدالتواري بأزاغدار زيددان عائلدة " در ي" ،ويعدد البوعبداديون اليددوم
القبيلة الوحيدة التي حافظت عقا طرق معالجة السعار التقليدية بزيان حتى اليوم.
ُ
- 5- 1جبر الكسور :ال دواء للكسدر وفقدا ألقدوالهم ال الجبدر ،ويعهدد بده دا "أجبدار" حداذق،
وغالبيتهم من يدت دارا( كندون سدعيد ، 55 :يسدتعملون فدي ذلدك ضدمادة مدن جلدد املداعز
أو الخ دراال و ع ددب القض ددبان القص د ية الص ددغيرة الت ددي يد دداا به ددا الكس ددر ،وي ددتم لص دداقها
بددالطين ثددم البدديب ويج ددب أن تبقددى الضددمادات حسددب قواع ددد الجبددارين بددين  15و 28ي ددوم
حسددب درجددة الكسددور( غيره ددارد غددولفس . 83 :يعةددرال كنددون أنه ددم بهددذ الطريقددة أنق ددذوا
عددا من املخازنية من عمليات بةر مدققة( كنون سعيد 55 :أقرها طب االحتالل.
 - 5- 1عــالج أم ـراد الص ــدر :بالنس ددبة ألم دراض الص دددر ومرض د ى األ ددفاق واألج ددواال ي ددتم
عالجهدم باسددتخدام قلدة سددمن مملدوءة بليددف الددوم ،يشددعلون ليدف الدددوم ويضددعون رأس
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القل ددة ف ددي بط ددن امل ددريب ،فتم ددتص جس ددد ع ددوض األوكس ديجين ،وتلتص د ب دده لةزي ددل وفد د
االعتقاد الشعبي مرضه رغم ما يمكن أن تس به له من حروق.
- 6- 1الن ــوم ف ــي األض ــرحة :الع ددالج ع ددن طري د الن ددوم ف ددي "الس دديد" ،وت ددروى ف ددي ه ددذا الش ددأن
عش درات الحكاي ددات ع ددن أجددخاص مقع دددين س دداروا ددا بي ددوتهم مش دديا بعددد قض دداء أق ددل م ددن
نصف ليلة في ضري بوعباد ،كما عايندا العدالج فدي األضدرحة عدن طريد رفدس أحدد القيمدين
العالج ملريب بضري أبو يعزى ،و ي عادة في طريقها ندو الزوال اليوم.
 7- 1عالجات أخرى:
طريقة العالج
د يعال بعصير الليمون واملاء وأيضا بالكدل ،يستعمله الرجال والنساء.

األمراد
بـ ــوتل س (التهد دداب
غشاء القرنية املزمن
د كب وجرح املفاصل بشفرات حادة
بوصفير
د الكب بعود الكلخ أو الحناء في مختلف مناط زيان ،وبالهري يتم عالجه
عالج بوزلوم
عن طري الرفس ملدة ثالثة أيام من طرال أجخاص ورثوا الطريقة عن أسالفهم.
(sciatiqu e
د قطع أحد عروق الرجل بعد تلفيف املعِي باألمر في حبل مرين من
(التعليق)8
حزامه حتى قدميه لكب يظهر د حسب زعمهم د العرق املعِي فيتم قطعه بشفرة
حادة ويخرج من ه دم مائل ا السواد يربعه خيط أبيب يدل عقا خروج س ب
العلة من الجسم.
ينت( حسب االعتقاد الشعبي عن اإلكرار من أكل لحم التيوس ،ويتم
عالج م ـ الحني:
الحدادة.
عالجها عن طري الكب بمسامير ق
د عاينا أجخاص خرين يعالجون تعفن األذن والجروح عن طري مص
لحس التعفنات
التعفنات ثم النفث عليها.
يعال األمراض الخفيفة ويتكلف بالحجامة وعمليات الختان وحالقة
دور الحالق:
رأس املولود(ج .بران 82 :2008 ،ومعالجة التمزقات العضلية تتم عن طري
الكأس امللص أو الجرة التي تمتص الدم.
د ا جانب معالجة بعب التقرحات الجلدية للعيون املعدنية خاصة
االستشفاء عن
تلك املجاورة لألضرحة كضري الرستاوتب وسيدي بوعباد والعيون الكبريتة
طريق املياه املعدنية
املتميزة بنوي من الحموضة التي تنرشر عبر مجال الدراسة ،ولها دور كبير في
العالج النفس ي قبل العضوي ملرتاديها.
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د تجِى من طرال سكان مدليين وزوار موسميين ومعمرين أيضا بغرض
التطبيب التقليدي ،واالستهال املبا ر عقا س يل الوقاية أو العالج ،أو التوزيع
في املدن من قبل العطارين والعشابين بس ب الصعوبات في الوصول ا تطبيب
عصري
(الناصري مدمد207 :2003 ،د . 215

تحريات ميدانية للباحث
فددي ح ددين خضددع جن ددود حامي ددة زيددان للع ددالج عقددا ي ددد أطب دداء مخددزن تقلي ددديين ،ي ددزداد
عدددهم عندد الحدرب ويكةد ضدر الجر دا كمدا يسرشددف مدن مراسدلة ملدمدد بددن حمدو الزيدانب ددا
السلطان مؤرخة في  16نونبر  1888م يطلب منده فيهدا أن "يوجده لده خديمده املعلدم بنعيسد ى
العشاب ليداوي لنا بعب الجر ا" (مديرية الوثائ 1 :1888،
ثانيا:الطب واملمارسات الثقافية للمستعمر ببالد زيان:
س دداهمت زرائ ددب النبات ددات الش ددوكية كالص ددبار والس دددرة ف ددي اختب دداء مجموع ددة م ددن
الحشدرات ،وسدهلت اتصدالها املبا در بسددكان الخيدام خاصدة الب راغيدث الناقلددة للطداعون(،
) Gaud (M) Et Sicault , 1937 :34ممددا سدداهم فددي انرشددار العديددد مددن األم دراض التددي
فرضدت ددا جاندب الحددروب البددث عددن عالجددات مناسدبة اكرشددف الفرنسديون أغلبهددا حتددى
أن صدفة الطبيددب عنددد املغاربددة أصددبدت مالزمدة لكددل مسدديحي يعددال األم دراض بالعقدداقير،
وصدفة "الحكدديم" لصديقة بكددل مددن يعدال باألدويددة واملعددارال الخفيدة (دوتددب دمددون، 47 :
وك ددان معظ ددم ال ددذين يص ددلون ددا املسرش ددفى خ ددالل املرحل ددة االس ددتعمارية م ددن ددحايا
املمارسات واألمراض التالية:
1ـ مرد الجذام:
مدرض مددزمن وقاتدل بطددبء يندت( عندده تسداقط اللحددم واألعضداء تصددل مددة حضددانته
لخمددس سددنوات ،وقددد ال تظهددر أعراضدده ال بعددد عش درين عامددا ،اكرشددفت جرثومتدده س ددنة
 (1875جادور مدمد ، 138 :2011 ،كان مرضا هي را باملنطقة لكننا لم نع در عقدا مدا يددل
عقدا عدزل الجدذامى فدي أمداكن خاصدة بقدرار مدن القائدد كمدا هدو الحدال فدي منداط أخدرى مدن
البالد كدكالة ومراك ( دوتب دمون264 :د  . 247الزال كبار السن يدعون به عقا كل من
أخطدأ فددي حقهددم ،أقدرب مراكددز عالجدده للمنطقددة كاندت بفاس(املكدداوي أحمددد 212 :2011 ،د
. 218
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 2ـ أمراد أخرى:
أبرزهدا الزهددري أو السديفيليس الددذي ا دتهر ب"املددرض أكسدوات" (الكبيددر أو مددرض
النسددا( غيره ددارد غددولفس ، 71 :ارت ددبط عالجدده بتقن ددين الدددعارة باعتباره ددا س د به الرئيس د ي،
ونظم ددت حم ددالت توعوي ددة بخطورت دده .ددا جان ددب ه ددذ األمد دراض انرش ددر الهد دزال ،وأمد دراض
الهيك ددل العظمد ددي ،العي ددوب الوراثيد ددة ،والد ددداء العليق ددب ،و عد ددب ح دداالت البالج د درا ،السد ددل
واملالريدا والحمدى() Ben Daoud,1917: p287د  ،والطداعون الدذي كدان يعدرال ب"ببوكبدار"،
أو "الولسيس" ،والسرطان الذي كان يسمى أخنزير أو املرض غير قابل للعالج.
د تلددوي املداء :بلددغ تخددوال الفرنسديين مددن خطددورة تلدوي املدداء بدداملغرب أن أصدبدوا يددرون فيدده
سد با مبا درا لاصدابة بدداملرض واملدوت ،تدورد الددكتورة  Marie Anne Langlaisفدي كتابهددا
الصدادر سدنة  1929مرادفددا ملنطقدة " درب وسددند" (التعليـق )9أ درب املدداء وتمددد مريضددا
فدي انتظدار املدوت ،أي أن كدل مدن درب هدذ امليدا سديخر صدريعا نريجدة تلوسهدا ،وهدو تفسدير
مبدالغ فيدده ألن" سدند" فددي التدداول املدقددي تعِدي العكددس تمامدا أي اتكدد ،لدبعب الوقددت ،وفددي
هدذ الحالدة تفيددد االتكداء قصددد الراحدة أو بدايدة العددالج مدن مددرض مدا (Langlais Marie
).Anne 1929:29
كددان ي ددتم جددالء املرض د ى والجر ددا ددا "أيس د يدار" عقددا ه ددور الخيددول والبغ ددال ف ددي
مدفدات تشدكل مدن قطعتدي خشدب موصدولتين بدبدال متقاطعدة مكوندة قاعهدا ،أمدا جردامين
امل ددوتى فيد ددتم رصد ددها بواسد ددطة حبد ددال مر تد ددة عقد ددا سد ددروج الخيد ددل أو ب د درادي البغد ددال(كنون
سعيد. 55:
أدر املعمدرون مبك درا أهميدة األعشدداب الطبيددة التدي تتددوفر عليهدا املنطقددة فسددارعوا
ا استخدامها في عالجاتهم يقول أحددهم "وفدي هدذا الجبدل أندواي النبدات مدن العقداقير التدي
تنصد ددرال فد ددي العالجد ددات الرفيع د ددة" (الحميد ددري ، 345 :واسد ددتغلت السد ددلطات االس د ددتعمارية
الدنقص الحاصددل فددي املنطقددة فدي مجددال الطددب ،و ددرعت فدي تطبيددبهم بهدددال الحفدداظ عقددا
الطاق ددات ال ش درية املغربي ددة كق ددوة نت دداج ف ددي نظ ددام االس ددتغالل االقتص ددادي االس ددتعاري ف ددي
املنداجم واملعامددل والضدديعات واألوران(املكدداوي أحمدد ، 115:وو قصددف أطبدداء االسددتعماري
بدأنهم يقومدون بالقليددل مدن الطدب والكريددر مدن السياسدة ،حيددث أن طبيبدا واحددا يمكددن أن
يعددادل فيلق ددا بتعبي ددر لي ددوطب ذ "ل ـ س هن ــا أم ــر أكة ــر واقعيــة م ــن ال ــدور ال ــذي لعب ـ
216

مجلة عصــور

المجلد  - 20العدد  (1خاص)

ردمد EISSN 6278-2600 / ISSN 1112- 4237

مــــ اي 2021

اإليداع القانوني Depot légal 464 - 2002

الطب ــب ك ــلداة للتغلغ ــل والتمهي ــد وجل ــب األهــا ي إ ــم الحماي ــة" (ب ددوراس عب ددد الق ددادر،
 ، 390 ،2001وفد ددي نفد ددس الوقد ددت درء األخطد ددار ال،د ددحية عد ددن املعم د درين وتلميد ددع ص د ددورة

املسددتعمر( املكدداوي أحمددد ، 117 :كمددا يت ددح مددن حددوار بددين ضددابط فرنس د ي وأحددد ر س دداء
الجماعة أثناء مفاوضات عقا افتداء أسير بقرية القباب بداية ثالثينات القرن 20م :
د الضابط" :هنا طبيب عقا دراية وطيبة ينقذ األطفال كل يوم من املوت وكبار السن
من القبائل التي اسرسلمت ،وكذلك من قبائلكم القبائل الذين يوافقون عقا الحضور
للحصول عقا املشورة والعالج الطبي"
د رئ س ْ
الجماعة ":أننا كنا سعداء بدونك ،وأننا عشنا من دونه طبيبك"( Guennoun
). Saïd,2011,39
فعندما يزور مناط ترفب الدخول تدت سيطرة املستعمر ويجدد سدكانها عرضدة
ألم دراض فتاك ددة ،يمك ددن أن يق ددوم مق ددام امل ددو فين وج ددي التدرير( د د روي ددان بوجمع ددة :ص
 ، 129ف ددي اس ددتقطاب األها ي(املك دداوي أحم ددد :ص  122للخض ددوي لس ددلطات الحماي ددة ع ددن
طري د مجموعددة مددن الوسددائل أهمهددا :غ درا هم باملشدداركة فددي األنشددطة الةرفيهيددة التددي كان ددت
ض
تدنظم بضددوا ي خنيفددرة كددأروكو وأدخسددان مرك دزين عقدا األعيددان مددن هددواة ركددوب الخيددل
والرماية والقنص ،وتقديم الخدمات الطبية املجانية للمصابين مسدتغلين اعتقداد املغاربدة
أن أبندداء عيس د ى أق دددر عقددا مع ددالجتهم ألن عيس د ى كددان طبيبا(غيره دداد غ ددولفس ، 71:يق ددول
أح دددهم أن املق دداوم ي ددأتب ب ددال خ ددوال م ددع النس دداء واألطف ددال السرش ددارة الطبي ددب ،والتق ددارير
اليوميدة لألطبدداء تسدم لنددا للحصددول عقدا املعلومددات املفيدددة)(Ben Daoud, 1917:284
وقدد ال يدرافقهم أطبداء فتعدال الجدروح بواسدطة أعشداب مختلفدة كندون سدعيد ، 55 :وهدو
ما سهل عقا ضباا الشؤون األهلية تدوين أدق تفاصيل الة راي الرقافي لسكان املنطقة.
خاتمة:
تميز الزيانيون منذ قرون بنظم غذائية طبيعية مستفيدين في ذلك من موقعهم
الذي يجمع بين السهل والجبل ،لذلك الزال الع ديد منهم مدافظا عليها حتدى اليدوم .وعدانوا
كبدداقي املغدداربيين مددن ص ددعوبات غذائيددة كبيددرة قبددل فة ددرة الحمايددة بس د ب الجددوائ واألوبئ ددة
والكددواري الطبيعيددة ،وخددالل الفةددرة االس ددتعمارية بس د ب جشددع القددوات االسددتعمارية الت ددي
ناجدت "اقتصدداد الحدرب" فددي مسدتعمراتها .وتبقددى معاندداتهم أقدل مقارنددة مدع مغددرب السددهول
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والس ددواحل بس د ب ت ددوفر البيئ ددة الخص ددبة للطفيلي ددات واألم دراض ،وس ددهولة خض دداعها م ددن
طرال املستعمر .
لقد استطاي الزيانيون تجاوز كل هذ املدن بفعل تدوفر أعشداب ومصدادر تغديدة متنوعدة
فدي الجبددال املجدداورة .واهتددوا ددا عالجددات ملجموعدة مددن األم دراض مسدتفيدين فددي ذلددك مددن
تدوفر األعشدداب الطبيدة املتنوعددة ،ال أن تدأثير الصدددمة االسدتعمارية كددان لده كبيددر األثدر فددي
انرشار الرقافة الغربية وطرق عالج الروم باملنطقدة حيدث الزال االعتقداد بدأن النصدارى هدم
األقددر عقدا معالجددة أمدراض املنطقددة .ومدا ي دزال سدائدا حتدى اليددوم مدن خددالل التهافدت عقددا
عيادات طبيبة رومانية بموالي بوعزة وطبيب سينيغا ي بعاصدمة زيدان "خنيفدرة" .ومدن هندا
يمكدن القددول ن زيدان واملندداط الجبليدة عقددا العمدوم تعددد خزاندا للعديددد مدن مظدداهر تدداريخ
وتراي البالد التي يجب الن فيها و خراجها ا دائرة الضوء.
ض د ددمانا المت د دددادات املوض د ددوي يع د ددد موض د ددوي "التغذي د ددة الطبيعي د ددة" الخالي د ددة م د ددن امل د ددواد
الكيمياويددة م ددن املواض دديع الت ددي تش ددغل األخص ددائيين والعامددة عق ددا ح ددد س ددواء .ويفس ددر ه ددذا
املكاند ددة التد ددي أصد ددب يدتلهد ددا "تد دداريخ التغذي د ددة" فد ددي تخصصد ددات عديد دددة .وال يقد ددل موض د ددوي
األعش دداب الطبي ددة والعطري ددة أهمي ددة ع ددن س ددابقه حي ددث أسس ددت الي ددوم ومعاه ددد لدراس ددة
املوض ددوي وأنش ددأت مختبد د رات وور ددات لدراس ددة س ددبل تط ددوير تص ددنيعها وترمينه ددا للنه ددوض
بأوضداي سدداكنة الجبددل فدي طددار مددا يعددرال ب "االقتصداد االجتمددا ي والتضددامِي" و تجنيددب
ال شرية سرطانات املواد املصنعة.
الهوامش والتعليقات:
1د بولفاف :قضبان الكبد امللفوال بخحم الذبيدة مشوية عقا الجمر ،يسميه املنصوري أبو
اللفائف (أحمد املنصوري ،كباء العنبر ،...م.س ،ص60
2د املشوي :نصفين أماميين للذبيدة وتدريجيا أصب املشوي يعِي الذبيدة كاملة مشوية عقدا
الجمر في أفران عقا هيئة قبة وبها فتدة في األسفل وأخرى فدي األعقدا ،توقدد نارهدا فدي الصدباح.
فاذا خمدت النار قليال أدخلوا من الفتدة العلوية خرافا كريرة ويسدن فورا الفتدتين بالطين
واألعشاب ويةركونها ملدة معلومة حتى تجهز.
د .جواد التباعي، ،لية اآلداب ،سايس  ،فاس ،اململكة املغربية.
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3د كسكس مزين ومدقا بالسكر والقرفة
 4د أي أن للمستفيد االختيار بين جس قف قه أي أكله كما هو ،أو تروينه أي عجنه ليصب خبزا.
5د الطراباندو :التهريب حيث أجبر الناس عقا تهريب الخبز من منطقة ألخرى في جن الظالم،
وتدت مالبسهم ...لضمان سد رمقهم (ركو عالل ،املقاومة ....مرجع ساب  ،ص 268
6د إيرني :نبات حار ذو جذور طويلة وأوراق عريضة تغسل في قدور طينية مليئة بامليا وتجفف
تددت أ دعة الشددمس ،فتددق ويعداد ن تجفيفهددا ثدم تفددور لتدنخفب مرارتهدا ثددم تطددن ويخلددط
دقيقها بدقي القم أو الشعير أو الذرة وي جن منه خبز رديء (ركو عالل ،املقاومة...م.س،
ص 258؛ رويان بوجمعة" ،جوانب من...ا" ،م .س ،ص144
 7د تعِي األو ا الذرة املدمصة ،والرانية طدين القم املدمص مخلوا بمواد أخرى
 9د بوزلوم sciatique( :يسمى أيضدا عدرق النسدا ،هدو عبدارة عدن ألدم فدي األطدراال السدفقا مدن
الجسم ،وينت( عن هيجان في العصب الوركب ،وانزالق في الغضاريف القطنية يؤدي ا صابة
املريب بآالم خاصة في املناط التي توجد خلف الفخذ وأسفل الركبة.
 10د مجال رعوي عقا بعد حوا ي  16كلم عن موالي بوعزة ومعنا ا رب وتمدد.
قائمة املصادر واملراجع:
 -أفددا عمددر ، 2006( ،التجددارة املغربيددة فددي الق ددرن التاسددع عشددر البنيددات والتدددوالت 1830د د

 ،1912ا ،1الرباا ،دار األمان.
 أمدددزون مدم ددد ، 2011(،س دديرة القائددد املجاه ددد أمد ددزون مدمددد اوحم ددو الزي ددانب ،ا،1مكناس ،منشورات جمعية أمدزون مدمد اوحمو ،مطبعة وراقة اجلماسة،
 أسدبينيون روبيدر 2007(،أعدراال قبائدل زايددان ،ترجمدة مدمدد أوراغ ،الربداا ،منشددوراتاملعهد امللكب للرقافة األمازيغية ،مطبعة املعارال الجديدة.
 أسدوس مدمددد ، 2007( ،دراسدات فددي الفكددر امليتدي األمددازياي ،الربداا ،منشددورات املعهدددامللكب للرقافة األمازيغية ،مطبعة املعارال الجديدة.
 بيرجد ددي فرانسد ددوا ، 1999( ،موحد ددا اوحمد ددو الزيد ددانب ( ، 1921 1877ا ، 1ترجمد ددة مدم د دددبوستة ،فاس ،مطبعة أنفو برانت.
 تلددوزت مدمددد بددن ع ددال، 2015(،التجددارة والتجددار بفدداس ف ددي عهددد الحمايددة 1912د د 1956دراسة في تاريخ املغرب املعاصر ،فاس ،مطبعة أنفو برانت.
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 ج .ب دران ،ت ،تددودوروال و خددرون ،السددحر مددن منظددور ثنولددوجي ،ترجمددة مدمددد أسددليم،مطابع فريقيا الشرق ،الدار البيضاء.2008 ،
 الحمي ددري عب ددد امل ددنعم ، 1980( ،الد ددروض املعط ددار ف ددي خبد ددر األقط ددار ،تدقيد د حسد ددانعباس ،ا ، 2بيروت ،منشورات مؤسسة ناصر للرقافة ،مطابع دار السراج.
 دوتب دمون ، 2011(،مراك  ،ترجمة عبد الرحيم حزل ،الرباا ،مطبعة أ ب رقراق. را دد عبدد هللا ، 2004(،كفداح املغاربدة فدي سد يل االسدتقالل  1953د  1973دراسدة نقديدةتاريخية ،ا ، 1الدار البيضاء ،الشركة الجديدة للمطابع املتددة.
 رك ددو ع ددالل، 2001(،املقاوم ددة وأح ددداي الت دداريخ االجتم ددا ي ف ددي األدب الش ددفوي املغر ددب(1890د د  ، 1956س ددال ،منش ددورات املندوبي ددة الس ددامية لق دددماء املق دداومين وأعض دداء ج ددي
التدرير ،مطبعة بِي زناسن.
 روي د ددان بوجمع د ددة، 2013(،الط د ددب الكولوني د ددا ي الفرنس د د ي ب د دداملغرب  1912د د د  ،1945ا،1الرباا ،مطابع الرباا نت.
 رينول ددد الدري ددت دو ال دداريير ، 2016( ،رحل ددة ددا املغ ددرب( 1910د د 1911خ ددالل مس ددالكج
الشاوية والحوز وفاس ،ترجمة مدمد ناجي بن عمر ،ا ،الربداا ،منشدورات كليدة ابداب
والعلوم اإلنسانية.
 السوس د ي املخت ددار ، 2014(،املعس ددول ف ددي اإلليغيت ددين وأس دداتذتهم وتالم ددذتهم وأص دددقا همالسوسيين ،بيروت ،دار الكتب العاملية ،ج.1
 ددعايبي رضددوان ، 2016( ،ص ددورة املغددرب ف ددي كتابددات األطب دداء الفرنسدديين 1912د د ،1956الرباا ،مطابع الرباا.
 دفي دفي  1996( ،امل جددم العر دب األمدازياي ،منش دورات أكاديميدة اململكدة املغربيددة،ج .2
 كا صالح ، 2010( ،املغرب العمي ورديغة الكبرى  1873د  1956مسداهمة فدي دراسدةتاريخ الجهات باملغرب املعاصر ،ا ،1الرباا  ،دار أ ب رقراق للطباعة والنشر.
 دكا صددالح ، 2016(،املسددهب فددي أخبددار املغددرب أو املغاربددة كمددا هددم ،الربدداا ،دار أ ددبرقراق للطباعة والنشر.
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 الطاوس ي لحسن 2011( ،امل جم اإلثنوغرافي ملاسدة مجتمدع وأعدالم وثقافدة ،ا ،1سدال،منشورات ألفا بريس.
 العطد ددري عبد ددد الد ددرحيم ، 2014(،بركد ددة األوليد دداء :بدد ددت فد ددي املقد دددس الض د درائحي ،الد دددارالبيضاء ،ركة املدارس للنشر والتوزيع.
 العل ددوي أحم ددد ، 2009( ،م ددوالي الطي ددب العل ددوي أح ددد مؤسس د ي الكتل ددة الوطني ددة ورائ دددالحرك ددة الوطني ددة ب دداألطلس املتوس ددط (1896د د  ، 1964ا ،1ال دددار البيض دداء ،منش ددورات
زاوية للفن والرقافة ،ج.1
 العلوي زين العابدين 2009(،املغرب في عهدد السدلطان مدوالي يوسدف ،الربداا ،مطدابعديس ي دجل.
 غيره ددارد غ ددولفس ، 2018(،ق ددامتي األو ددا ف ددي املغ ددرب الس ددفر جن ددوب األطل ددس ،ترجم ددةدري ددس الج دداي ،ال دددار البيض دداء ،منش ددورات كلي ددة ابداب والعل ددوم اإلنس ددانية بنمس دديك،
مطبعة .force équipement
 كندون سدعيد( ،يوليدوز، 2014الجبددل األمدازياي يدت أومدالو وبددالد زايدان :املجدال واإلنسددانوالتداريخ ،تعريددب مدمددد بوكبددوا ،سددال ،مطبعدة بِددي يزناسددن ،منشددورات الددزمن ،سلسددلة
ضفاال ،العدد .18
 املك دداوي أحم ددد ، 2009( ،ال دددور اإلخة راق ددي واالس ددتعماري للطباب ددة األوروبي ددة ف ددي املغ ددرب،الدار البيضاء ،منشورات الزمن ،قضايا تاريخية  ، 9مطبعة النجاح الجديدة.
 املنصددوري أحمددد ، 1986( ،ت دداريخ بلدددة خنيفددرة ،تدقي د مدمددد أمدددزون ،ا ،1ال دددارالبيضاء ،دار الرقافة للتوزيع والنشر.
 املنصوري أحمد ، 2004(،كبداء العنبدر مدن عظمداء زيدان وأطلدس البربدر ،تدقيد وتقدديممدمددد بلحسددن ،ا ، 1الرب دداا ،منشددورات املندوبي ددة السددامية لق دددماء املقدداومين وأعض دداء
جي التدرير ،مطبعة الكرامة.
 الناصد ددري مدم د ددد ، 2003( ،الجبد ددال ومركزيته د ددا ،هامشد دديتها ،تنميته د ددا ،منش د ددورات وزارةالرقافة املغربية ،ا ،2الرباا ،مطبعة دار املناهل.
 اليوسد د ي الحسد ددن 1982(،املداضد درات فد ددي اللغ ددة واألدب ،تدقي د د و ددرح مدمد ددد حجد دديوأحمد الشرقاوي قبال ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمب.
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 ج ددادور مدم ددد" ، 2011( ،املج ددذومون بمغ ددرب بداي ددة العص ددر الح ددديث" ،ض ددمن كت ددابدراس ددة املج دداالت االجتماعي ددة املهمش ددة وت دداريخ املغ ددرب ،منش ددورات كلي ددة ابداب والعل ددوم
اإلنسانية بنمسيك ،مطبعة  ،force équipementالدار البيضاء ،ص ص 137د 154
 رويان بوجمعة"، 1999( ،جوانب من التغذية لدى املغاربة خدالل فةدرة الحمايدة" ،ضدمنمجلة أمل ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،ي  ،16ص ص 130د 152
 مقب ددوب دريس(،ص دديف" ، 2016طق ددوس الع ددالج الش ددعبي ب دداملغرب" ،منش ددورات مجل ددةالرقاف ددة الش ددعبية للدراس ددات والبد ددوي والنش ددر ،املنام ددة ،ي  ،34الس ددنة  ،9ص ص  104د د
121
 رويدان بوجمعدة "، 1999(،املدداء وال،دحة بدداملغرب خدالل فةددرة الحمايدة" ،ضددمن نددوة املدداءفدي تدداريخ املغدرب ،منشددورات كليددة ابداب والعلدوم اإلنسددانية ابددن مسديك ،الدددار البيضدداء،
سلسلة ندوات ومنا رات ،رقم  ،11مطبعة املعارال الجديدة ،ص ص 205 191
بددوراس عبددد الق ددادر" ، 2001(،التدداريخ والسددينما االس ددتعمارية فددي املغددرب 1907د د ،"1956
ض ددمن كتد دداب وقفد ددات ف ددي تد دداريخ املغد ددرب دراس ددات مهد ددداة د ددا األس ددتاذ ب د دراهيم بوطالد ددب،
منشد ددورات كليد ددة ابداب بالربد دداا ،سلسد ددلة دراسد ددات وبدد ددوي رقد ددم  ، 27مطبعد ددة النجد دداح
الجديدة ،الدار البيضاء ،ص ص 379د .396
الجرائد:
 املفوضية الفرنسية بالرباا ،جريدة السعادة ،السنة  ،11ي  14 ،720مارس 1914 جريدة لسان املغرب ،السنة  ،4العدد 3 ،84بتاريخ  03ماي .1909 املفوضية الفرنسية بالرباا ،جريدة السعادة ،السنة  ،17ي  9 ،2204مارس 1921 املفوضية الفرنسية بالرباا ،جريدة السعادة ،عدد 6أكتوبر.1944املقابالت الشفوية:
 مقابلة سابقة مع أ بانب سعيد 90 ،سنة ،أحد يوخ يت حدو حمو.2018/04/17 ، مقابلددة مددع حوس د ى الحددداد ( 75سددنة حددداد متمدددرس اسددتفاد مددن روايددات والددد ال ددذيعان 120سنة ،خنيفرة .08/08/2019
 مقابالت مع مشايخ جماعة حد بوحسوسن يونيو.2017222
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