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هذا الكتـاب يرصد ويتتبع حركة أحمد بن أبي محلي الفياللي املتشبع بفكرة «املهدوية»
فكرا من خالل ما خلفه من تراث فكري غني توزعتها مخطوطاته املعروفة
(أجوبة اخلروبي ،تقييد في التعريف مبدينة سجلماسة ،اإلصليت ،املنجنيق،
السيف البارق ،القسطاس ،سم ساعة ،مهراس رؤوس اجلهلة ،السلسبيل)
وأخرى في عداد املفقود وردت عناوينها في ثنايا مخطوطاته  ...وممارسة
عند إعالنه «الثورة» وقيادة العمليات العسكرية ضدا على السلطة املركزية،
وشكل بذلك عمله التأليفي منهاجا نظريا حلركته ،فكانت كالتوطئة لها ،فنهج
بذلك طريق املنهج الثوري القومي ،بدأ بالتنظير والنقد كخطوات الزمة في
بناء كل مشروع ينشد التغيير ،ونفذ بذكاء وحماس ذلك اخليال الثوري الذي
بثه بني احلروف والكلمات املشتعلة بحرارة النقد الشنيع على الوضعية التي
أصبح عليها املغرب األقصى في أواخر القرن 10هـ16/م حيث عم فيه اخلراب
والدمار بفعل األوبئة واملجاعات ،واشتداد الصراع بني أبناء أحمد املنصور
السعدي على احلكم ،فظهرت بذلك عناصر جديدة في احلقل السياسي بدافع
إميانهم القوي ،ووطنيتهم الصادقة ،ورغبتهم في حترير املناطق املغتصبة،
فكان على رأس هؤالء الزعماء الشعبيني أحمد بن أبي محلي السجلماسي-
الفياللي وهو يعلن «اجلهاد» للتغيير نحو األفضل واخلروج من األزمة
وحتقيق العدل االجتماعي.

سعيد واحيحي

املؤلـــف:
سعيـد واحيحـي

> من مواليد  31دجنبر  1969مبكناس،
> حاصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ ،تخصص «تاريخ املغرب»،
جامعة سيدي محمد بن عبد الله ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -
ظهر املهراز -فاس مبيزة مشرف جدا ( )2006حتت إشراف الدكتور
العالمة م -هاشم العلوي القاسمي.
> أستاذ مادة االجتماعيات بالتعليم الثانوي
> اهتمامه في البحث حول قضايا اإلنسان واملجال الفالليني بدء
مبساهمته مع ثلة من الباحثني واملهتمني في تأسيس جمعية
«الباحثني الشباب في تاريخ تافياللت» – الرشيدية ( ،)1997ورئاسته
هيأة حترير مجلة «واحة تافياللت» ( )2000 - 1997املعبرة عن
انشغاالت واهتمامات اجلمعية ،إلى جانب مساهماته في نشر العديد
من الدراسات واملقاالت على أعمدة مختلف املنابر الوطنية واملجالت
العلمية املتخصصة :
< وضعية املرأة األمازيغية من خالل األعراف احمللية مناذج
من «تافياللت الكبرى» ،البحث العلمي ،مجلة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،منشورات املعهد اجلامعي للبحث العلمي ،الرباط ،رقم
 49نونبر  ،2007صص .131-145
< قراءة في «ذاكرة» اخلزانة العياشية العتيقة «بتافياللت» ،مجلة أمل،
العدد  33السنة اخلامسة  ،2008صص  ... 124 119-ومواضيع
أخرى انظر كتابه قيد الطبع «سجلماسة وإقليمها /تافياللت الكبرى
(مقاربة بيبليوغرافيا)» ،ضمن منشورات املعهد اجلامعي للبحث
العلمي -الرباط ،مع ما يليه الباحث للعمل اجلمعوي من أولوية
مؤسسا تارة ومنخرطا تارة أخرى.
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