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�اية القرن السادس عشر مبراحل عصيبة. عرف صراعات على اخلالفة بعد وفاة العديد من السالطني،  لقد مر املغرب منذ   

نّصرت بعض قبائله و بعض أبنائه  استعمرت شواطئه و أمضى سنني يصارع من أجل حتريرها، أ�كته ا�اعات و األوبئة حىت 

رقت مكتباته و نُقلت إىل أوربا مثل مكتبة زيدان املتواجدة حالياً يف بيع أبناؤه عبيداً يف أمريكا، �بت خرياته، سُ  جرّاء ذلك، و

اسبانيا، و سيق علماءه ُخّدامًا يف الكنائس مثل الوزاين امللقب بليون اإلفريقي الذي ُقّدم هدية للكنيسة، بعد قرصنة السفينة 

ه لتعليم البابا و أجيال بكاملها يف أوربا حىت اليت كانت تقله مع احلجاج املغاربة العائدين من مكة، و استخدم علمه و عقل

  متكن من اهلروب و العودة إىل تونس.

      

رغم هذه الظروف و الوقائع املوجعة، فقد حاول أبناءه الوقوف و رد االعتبار، و لو عاكسهم الزمن فحىت الذين ُنّصروا و    

إسالمية شكلت خطرًا هناك على الكنيسة اليت قضت عليها يف مهدها و سيقوا عبيدًا إىل أمريكا َكّونوا، و لو كانوا قّلة، إمارة 

  أصرت على القضاء على ُجّل أعضائها، و بعد هذا احلدث قررت أن ال جتلب عبيداً من املغرب أبداً.

       

لسادس عشر فقد يف جمال العلوم و األدب عرف املغرب تطوراً مهماً بني القرنني العاشر و اخلامس عشر، أما بعد القرن ا   

تدهور النشاط األديب و العلمي باملغرب لكنه مل يكن منعدماً. الواقع أن ُجّل خمطوطاتنا ُسرقت و ما بقي منها ما زال يف 

من طرف خمتصني ليظهروا و  كلياً املكتبات اخلاصة مهمًال. قليل منها ُحقق و ُنشر لكن بعض هذه الكتب ما زال مل حيقق  

  نوزها خاصة تلك اليت هي خليط بني األدب و العلم. يستخرجوا ما خفي من ك

 
  



        

من بني املواد العلمية اليت نشطت يف املغرب، خاصة خالل حقبتني أو ثالثة من تارخيه، جند فنون و علم التعمية الذي    

ته مع الدول ا�اورة كان . فخالل صراعا])10] و [9[برز بامتياز يف املشرق العريب خاّصة قبل القرن السادس عشر ( املراجع 

املغرب ملزمًا بتطوير أساليب مراسالته لضمان سريتها و أمنها، و قد أكدت األيام أن خصومه كانوا يبعثون إليه دبلوماسيني و 

كانوا يبعثون رسائل مشفرة إىل قاد�م.  فعلى ماذا اعتمد املغاربة من تقنيات، خالل املراحل املهمة من تاريخ املغ رب، رهبانا ً

  لضمان مراسال�م الدبلوماسية و العسكرية و غريمها؟

        

سأعطي فيما يلي نظرة موجزة ملا متكنت من العثور عليه يف هذا امليدان و يبقى الكثري يف حاجة إىل من يزيل الغبار عليه    

  و خيرجه إىل الوجود.

      

  ])4] و [3]،[2]، [1(املراجع  [ مرحلة المعتمد بن عباد .1     

      

استعمل املعتمد بن عباد طريقة كان يستبدل خالهلا احلروف العربية بأمساء الطيور عندما كان ملكًا يف األندلس. كان  

يرتاسل �ذه الطريقة مع بعض مساعديه مثل ابن زيدون، مث انتشرت هذه الطريقة يف الغرب اإلسالمي كله و أصبحت 

" يذكر أنه عثر   ]10[المؤلف للملك األشرف في حل التراجموي يف كتابه " اختصاصًا مغربيًا حيث أن ابن عدالن النح

  على قطعة مشفرة بطريقة الطري و مل يتمكن من ترمجتها إال مبساعدة بعض املغاربة الذين التقى �م يف دار السالم. 

      

يستعمل املعتمد هذه الطريقة فحسب بل استعمل طريقة الدّس عندما ألف قصيدة دس فيها حروف اسم زوجته اعتماد  مل

يف أوائل حروف أبيات قصيدته تلك. و تبىن هذه الطريقة عدد آخر من علماء املغرب كالعامل الروداين، الذي غادر املغرب و 

" قصة مناظرة بينه و بني أحد الرحلة العياشيةو الذي روى له العياشي يف كتابه " استقر باملدينة املنورة يف القرن السابع عشر،

  ]).3[(المرجع علماء املدينة املنورة يف موضوع التعمية و التغميد 

    

  ])4] و [3]، [2]، [1(املراجع [مرحلة السلطان أحمد المنصور الذهبي خالل القرن السادس عشر  .2    

      



بالشعر و طرق التعمية و الدّس داخل قصائد شعرية. فقد ثبت أنه استعمل الرسائل املشفرة مع  مولعاً  كان هذا السلطان  

" طريقة تعتمد على  ]6[روضة اآلس العاطرة األنفاس أحد رسله إىل اجنلرتا، و قد ذكر املقري، هلذا السلطان، يف كتابه "

األعداد، و هاتان فكرتان ال زالتا تستعمالن يف أحدث طرق التعمية. و يف نفس الكتاب للمقري  حساب اجلمل و تعميل

حدثنا مطوًال عن أحد أصدقائه من مدينة وجدة املغربية كان يلقب بالغماد و الذي برز يف الدّس يف القصائد الشعرية و قد كان 

غماد. و الدس و التغميد هو ما يطلق عليه اليوم اسم يدّس فيها كلمات ال تظهر للقارئ العادي، و هلذا لقب بال

stéganographieسخرت، زيادة على  ث. يف هذه املرحلة بدأت يف املغرب التعمية الرقمية و التوقيع الرقمي حي

  املراسالت، حلماية العقود من التزوير و حفظ امللكية الفكرية من السطو. 

    

  ])4] و [3]، [2]، [1(املراجع [ النصف الثاني من القرن الثامن عشرمرحلة السلطان محمد الثالث خالل  .3    

     

أثناء حبثي على الرسائل الدبلوماسية املغربية يف القرن الثامن عشر عثرت على كتاب من حتقيق الدكتور أمحد العراقي حتت   

لدى السلطان حممد الثالث يف النصف الثاين من القرن  "، و قد كان أمحد الغزال هذا كاتباً رسائل أحمد الغزال األدبيةعنوان "

الثامن عشر. كان الكتاب عبارة عن عدد من القصائد الشعرية موجهة إىل السلطان و معها عبارات حب و والء مكتوبة 

رقام هلا عالقة بطريقة عجيبة: كانت عبارة عن جمموعة رموز كل رمز ميثل حرفاً من احلروف العربية، كان يرمز لكل حرف بثالثة أ

حبيث يدخل كل بيت  مكونة من عشر سطور و ستة أو مثانية أعمدةمبوقع احلرف داخل قصيدة شعرية موزعة على شبكة 

األول يدل على رقم سطر البيت الشعري و الثاين على رقم اخلانة يف السطر السابق  شعري يف خانات سطر من الشبكة. فالرقم

  الذكر أما الثالث فهو ترتيب احلرف بني احلروف املتواجدة يف نفس اخلانة السابقة الذكر.

      

الطريقة اجلديدة  فقد كان هذا الكاتب يستعمل رموزاً من أجل التعمية، و من خالل تلك الرسائل كان يشرح للسلطان هذه  

للتعمية و اليت كانت تعميمًا لطريقة والده املهدي الغزال الذي كان قد وقع قصيدة إسالمية بثواين كلمات أحد أبيا�ا األخرية. 

  مل أعثر على أية رسالة مشفرة �ذه الطريقة لكنين أعتقد أنه استعملها وقت كان رسوالً للسلطان إىل اسبانيا.

      

امحد العراقي مل يكن حيتوي على رسائل أدبية بل كانت رسائل علمية بامتياز حيث أنه كان حيتوي أيضا على  فكتاب  

طريقة علمية تضمن ولوج األماكن اخلاصة باستعمال حساب اجلمل، و هذه الطريقة هي املستعملة حاليًا لولوج مواقع 

  االنرتنيت.



    

  )]7[و ]3(املراجع [ أيام قبل مرحلة الحماية .4    

     

املستوى الثقايف والعلمي لدى ساكنة املغرب، بإخالء مكتباته من حمتويا�ا و  رغم احملاوالت اليت كانت تسعى إىل تقزمي  

�ريبها إىل أوربا و حظر تقنية الطباعة عليه ملدة طويلة حىت متكن عليها متأخرًا عن طريق اجلزيرة العربية، فإن علم التعمية كان 

دليل على ذلك الوثيقة اليت كانت متداولة بني كبار  يتطور يف صمت بأفكار كانت ترتكز على علم احلساب و االرقام.  خري

موظفي الدولة املغربية أيام قليلة قبل السطو على املغرب حتت غطاء احلماية و اليت نشرها الدكتور عبد اهلادي التازي يف كتابه 

روف العربية و عدد مهم "،  و اليت كانت تعتمد على تبديل احل ]7[ الرموز السرية في المراسالت الدبلوماسية المغربية"

من الكلمات و اجلمل احلساسة بأعداد و عندما يريد كبار موظفي الدولة بعث رسالة سرية حتتوي على هذه الكلمات أو هذه 

اجلمل فأ�م يستبدلون احلروف و الكلمات و اجلمل باألعداد اليت تناسبها و بتطبيق طريقة خاصة للتنسيق بينها يكتبون 

  هذه الطريقة الرقمية كانت تستعمل أيضاً يف رسائل التلغراف السرية. رسائلهم املشفرة.

      

لنشرها لعنواين مقالتني يل يف التاريخ العلمي  منظمة المجتمع العلمي العربييف ختام هذه املقالة أريد أن أشد حبرارة على    

الوحيدة اليت أعطت اهتمامًا هلذا العمل املتواضع و العريب ضمن أحدث ثالثني ورقة علمية عربية و �ذا تكون اهليئة العلمية 

حني قدمته يف مؤمترات دولية داخل املغرب أو حني نشر و كان الثناء من كل من خيفق  ينيالذي أثلج قلوب العديد من املغارب

  قلبه لعزة العرب و رفعتهم و من كل جهات العامل. 

      

اول إعادة كتابة التاريخ العلمي و تصحيحه بإدراج مساهمات علمائنا الحقيقة إننا ال نبكي على ما مضى، إننا نح  

القّيمة في صفحاته من جهة، و من جهة أخرى إننا نبرز األفكار التي اهتدى إليها أجدادنا و لم يسعفهم الزمن 

ها فقد تضاهي أفكار الستغاللها لعلنا، نحن األبناء أو أحفادنا، نستعين بعصر الحاسوب و التكنولوجيا لتطويرها و تطبيق

هذا العصر. فقد أثبت هذا األمر عندما تمكنت من استعمال أفكار الغزال و رمزه لبلورة طريقة تعمية جديدة ترتكز على 

أوزان الخليل الشعرية و قد شاركت بهذا االنجاز في مؤتمر دولي لإلعالميات بالجامعة األمريكية بالشارقة و المنشور 

  ]).5[( المرجع   IEEEبمكتبة 

      

فقد أثبتنا أن التعمية الرقمية ظهرت ألول مرة في المغرب خالل القرن السادس عشر قبل أن تظهر في أوربا     

القرن العشرين.  في RSAبمئات السنين و قد استعمل المغاربة وقتئذ فكرة تعميل األعداد التي بنيت عليها طريقة 



التوقيع الرقمي و سخروا أفكار التعمية لضمان أمن العقود و حماية الملكية الفكرية لقد أظهرنا أن المغاربة استعملوا 

خالل القرنين السابع عشر و الثامن عشر. و األكيد أن هناك الكثير من األفكار القّيمة في الوطن العربي هنا و هناك ما 

  اج علمي ال يضاهيه أي إنتاج علمي آخر.زالت لم تكتب في صفحات التاريخ العلمي و كتابتها في صفحات التاريخ إنت

   ______________________________  
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