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تعب آراء الكتَّاب بالرضورة عن اتِّجاهات يتبنَّاها "املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات"
ال
ِّ

املركـز العـريب لألبحـاث ودراسـة السياسـات هـو مؤسسـة بحثيـة
فكريـة مسـتقلة للعلـوم االجتامعيـة واإلنسـانية وبخاصـة يف
جوانبهـا التطبيقيـة.
يسـعى املركـز من خالل نشـاطه العلمي البحثـي إىل خلق تواصل
بين املثقفين واملتخصصين العـرب يف العلـوم االجتامعيـة
واإلنسـانية بشـكل عـام ،وبينهـم وبين قضايـا مجتمعاتهـم
وأمتهـم وبينهـم وبين املراكـز الفكريـة والبحثيـة العربيـة
والعامليـة يف عمليـة البحـث والنقـد وتطويـر األدوات املعرفيـة
واملفاهيـم وآليـات الرتاكـم املعـريف ،كما يسـعى املركـز إىل
بلـورة قضايـا املجتمعـات العربيـة التـي تتطلـب املزيد مـن األبحاث
واملعالجـات ،وإىل التأثير يف الحيـز العـام.
أيضـا مؤسسـة ملتزمـة بقضايـا
املركـز هـو مؤسسـة علميـة ،وهـو ً
األمـة العربيـة وبالعمـل لرقيهـا وتطورهـا ،وهـو ينطلـق مـن كـون
التطـور ال يتناقـض والثقافـة والهويـة العربيـة ،ليس هذا فحسـب ،بل
إل كرقـي مجتمع بعينه،
أيضا مـن أن التطور غري ممكن ّ
ينطلـق املركـز ً
وكتطـور لجميـع فئـات املجتمـع ،يف ظروفـه التاريخيـة ويف سـياق
ثقافتـه وبلغتـه ،ومـن خلال تفاعلـه مـع الثقافـات األخـرى.
يعنـى املركز بتشـخيص األوضاع يف العامل العـريب وتحليلهاً ،
دول
ومجتمعات وبتحليل السياسـات االجتامعية واالقتصادية والثقافية،
أيضـا ،ويطـرح التحديـات
وبالتحليـل السـيايس باملعنـى املألـوف ً
التـي تواجـه األمـة على مسـتوى املواطنـة والهويـة ،و التجزئـة
والوحـدة ،والسـيادة والتبعيـة والركـود العلمـي والتكنولوجـي،
وتنميـة املجتمعـات والـدول العربيـة والتعـاون بينهـا ،وقضايـا
الوطـن العـريب بشـكل عـام مـن زاويـة نظـر عربيـة.
أيضـا بدراسـة عالقـات العـامل العـريب
ويعنـى املركـز العـريب
ً
ومجتمعاتـه مـع محيطـه املبـارش يف آسـيا وإفريقيـة ،ومـع
السياسـات األمريكيـة واألوروبيـة واآلسـيوية املؤثرة فيـه ،بجميع
أوجههـا السياسـية واالقتصاديـة واإلعالميـة.
ال يشـكل اهتمام املركـز بالجوانـب التطبيقية للعلـوم االجتامعية،
مثـل علـم االجتماع واالقتصـاد والدراسـات الثقافيـة والعلـوم
السياسـية حاجـزًا أمـام االهتمام بالقضايـا واملسـائل النظريـة،
فهـو يعنـى كذلك بالنظريـات االجتامعيـة والفكر السـيايس عناية
تحليليـة ونقديـة ،وخاصـةً بإسـقاطاتها املبـارشة على الخطـاب
األكادميـي والسـيايس املوجـه للدراسـات املختصـة باملنطقـة
العربيـة ومحيطهـا.
ينتـج املركـز أبحا ًثـا ودراسـات وتقاريـر ،ويديـر عـدة برامـج مختصـة،
ويعقـد مؤمتـرات وورش عمـل وتدريـب ونـدوات موجهـة للمختصين،
أيضـا ،وينشر إصداراتـه باللغتين العربيـة
وللـرأي العـام العـريب ً
واإلنكليزيـة ليتسـنى للباحثين مـن غير العـرب االطلاع عليهـا.
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عرض أطروحات وإثارة تساؤالت

The Historian and Quantitative Approaches:
Demographic Studies of Islamic Cities
Hypotheses and Questions

خصوصا عند سعيه لتحديد طبيعة
يواجه املؤرخ إشكاالت منهجية عند دراسته ظروف عيش املجتمعات التاريخية وأمناطها،
ً
ــح الوثائــق ،ويضطر إىل "اخرتاع" مناهــل مصدرية جديدة،
منــو الســاكنة ووتريتها .فهــو غال ًبا ما يواجه ندرة املصادر وشُ َّ

واســتعامل مقاربات وآليات منهجية مستعارة من علوم أخرى ،كاالستقصاء اإلثنوغرايف أو املناهج الكمية ،لعلها تُ كنه
من استنطاق جديد للنصوص ،وقراءات متجددة للمعطيات .إن اإلقبال الكبري عىل املقاربات الكمية يضعنا أمام أسئلة أولية
بخصــوص مرشوعية االســتناد إىل هذه املقاربات ،ومبا يتعلق مبقاصد هــذه األدوات اإلحصائية وأهدافها ،وكذا بحدودها
املعرفية واملنهجية .من خالل هذه الدراســة ،ســنحاول التعريف مبراحل تطور التاريخ الكمي عرب أعالمه ومدارســه ،قبل

أن نعــرض لبعــض األطروحات التاريخية الكــرى التي قاربت التاريخ الدميوغــرايف للمجتمعات العربية  -اإلســامية وأطّرت

البحث يف هذا املجال .ويف مســتوى آخر ،ســنربز  -من خالل مجموعة من الدراســات العربية والغربيــة الرصينة  -مختلف
ُوسع
املناهج املتعلقة بدراســة وإحصاء ســاكنة املدن اإلســامية عرب أزمنة تاريخة مختلفة .أما القصد من هذا العرض امل َّ

ملجموعة من الحوارض اإلسالمية ،فهو توسيع املجال املدروس ،واستعراض نقدي لنامذج مختلفة من استثامر النظريات

الدميوغرافية ،ومن توظيف اآلليات واملقاربات الكمية من خالل مختلف النصوص التاريخية واملعطيات العمرانية واألثرية.
كلامت مفتاحية :التاريخ االسالمي ،السكان ،الدميوغرافيا التاريخية ،املقاربات الكمية ،املرشق.

The historian attempting to comprehensively establish the living conditions of a particular society, or to determine
rises and falls in population, is setting out on a difficult path. The sources and documents are typically lacking and
he is thus forced to ‘invent’ new sources or use methods borrowed from elsewhere to make the existing sources
speak. Indeed, when examining a document, he may be compelled to adopt the approaches of other disciplines
such as social anthropology, ethnographic enquiry, or quantitative methodologies.
This study – after tracing the development of quantitative history through its various pioneers and schools of
thought – looks in depth at methods by which the population of various historical Islamic cities can be measured.
These methods draw on demographic theories, ways of teasing out the demographic clues scattered throughout
classical texts, and mathematical extrapolations based on the area of and number of public buildings in these
cities that can be used as indicators of population dynamics.
Keywords: Islamic history, Population, Historical demography, Quantitative approaches, Mashreq.
* أستاذ التعليم العايل يف جامعة محمد األول يف املغرب ،وعضو يف مجموعة البحث  5648باملركز الوطني للبحث العلمي يف
فرنسا ،حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف التاريخ وعلم اآلثار من جامعة ليميري يف ليون  2بفرنسا.
Professor of Higher Education, Mohamed I University in Morocco. Member of Research Group 5648 at the National Centre for
Academic Study in France. Received his doctorate in history and archaeology from Lumière-Lyon University, France.
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ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

مقدمة
يجد املؤرخ نفسه أمام مسالك وعرة إذا ما حاول استجالء ظروف عيش مجتمع ما يف مختلف أبعاده ،أو إذا ما سعى لتحديد حركة

فغالبا ما تنقصه املصادر والوثائق ويضطر إىل "اخرتاع" مصادر جديدة واستعمال آليات مستجلبة
املد والجزر عىل مستوى السكان.
ً

تمكنه من استنطاق النصوص ،بل أحيا ًنا  -عند افتقاد الوثيقة  -يلجأ املؤرخ إىل ركوب مطيات علمية أخرى ،يستند فيها إىل مقاربات
العلوم األخرى كاألنرثوبولوجيا االجتماعية أو االستقصاء اإلثنوغرايف أو املناهج الكمية.

مقصدنا من هذا البحث  -بعد التعريف بمراحل تطور التاريخ الكمي عرب أعالمه ومدارسه  -هو استقصاء مناهج وطرق إحصاء

ساكنة بعض املدن اإلسالمية عرب التاريخ ،من خالل استثمار بعض النظريات الديموغرافية ،أو عن طريق تفعيل النصوص القديمة
واستنباط اإلشارات اإلحصائية املتفرقة فيها ،أو بتوظيف االستنتاج الريايض املرتبط بمساحة هذه الحوارض وعدد منشآتها العمومية،

باعتبارها مؤرشات دالة عىل ديناميكية عدد السكان.

أما إعطاء العمق الزمني يف تحديد الفرتات املدروسة من بداية اإلسالم إىل فرتة التاريخ املعارص فهوً ،
إجرائيا بما
أول ،متصل
ً

ثانيا ،مرتبط من الناحية املنهجية باقتناعنا؛ من جهة برضورة املراوحة بني
ُتقدمه املصادر القديمة وبما
ُ
تطرحه الدراسات املعارصة .وهوً ،

سوابق الظواهر ولواحقها الستيضاح األمور ،ألن القضايا بدوافعها ونتائجها ُتدرك ،ومن جهة أخرى ،ألن استيعاب ظواهر الديموغرافيا
التاريخية ال ُيستكمل إال بذكر أولياتها وتولداتها ،وبمقارنة معطياتها اإلحصائية بني أزمنة مختلفة .فتمديد اإلطار الزمني للبحث يتناسب

سببا آخر ال يقل وجاهة ،يتمثل بخصوصية تحقيب التاريخ اإلسالمي الذي
مع إيقاع التغريات السكانية املفصلية البطيء .ثم إن هناك ً
واجتماعيا ،إال يف فرتات العرص الحديث.
سياسيا
لم تتأثر بنيات مجتمعاته،
ً
ً

أولً  :الدميوغرافيا التاريخية :مسار طويل وطموحات محدودة
يتشكل خطاب املؤرخ يف كل مرة وفق سياقات مرحلته ومستوى انفتاحه عىل مواضيع العلوم األخرى ومناهجها .هذا االنفتاح،

أصبح يتجاوز ،يف السنوات األخرية ،منطق "العلوم املساعدة" إىل مفهوم "العلوم املتشابكة" باعتبار التأثري املتبادل بني مختلف
التخصصات املعرفية عىل الصعيدين اإلبستيمولوجي واملنهجي.

ً
ضاغطا عىل تصور اإلنسان نفسه ،فتقلبت
تأثريا
أما عىل الصعيد األول ،فقد مثلت الثورات العلمية املتالحقة يف العلوم "الحقة"ً ،

التصورات بني اختزال اإلنسان يف حيوانيته أو يف مفهوم اآللة أو بني تشييئه أو تقزيمه يف مجموعة أعضاء بيولوجية((( .وقد انسحبت
كثريا من تصورات املشتغلني بحقل العلوم اإلنسانية واالجتماعية ومناهجهم.
هذه االختزاالت املعرفية لتؤطر ً

أما عىل الصعيد الثاين ،فما زالت قضية املُناهجة (تعدد املناهج وتداخلها) ترزح يف مستوياتها الدنيا ،ليس بالرضورة الستعصاء

الخوض فيها ،ولكن لتصلب مواقف املشتغلني بهذه العلوم وتصوراتهم ،بل ما زال كل تخصص يتخبط مع ذاته ويحارب أشباحه وأوثانه.
فاملؤرخ ،كما أكد ذلك فرانسوا سيميوند ( )1935-1873يف مقاله املشهور((( ،ما فتئ يواجه األوثان الثالثة" :الفرد" و"السياسة"

و"الكرونولوجيا" .ويف املقابل ،ما تزال مسرية انفتاح املؤرخ تراوح بني اإلقدام والرتدد .فبعد مراجعة أولوياته ،وتوسيع مفهوم الوثيقة

وتحديد أشكال استنطاقها ،أصبح ينفتح بحذر شديد عىل مقاربات العلوم األخرى كاملناهج التكميمية الحسابية واإلحصائية.
1

انظر التحليل املتميز لهذه االختزاالت األربعة يف:

Jean-Claude Guillebaud, Le Principe d’humanité (Paris: Seuil, 2001), pp. 43 - 158.

François Simiand, "Méthode historique et science sociale," Annales, Economies, société, civilisations,vol. 15, no. 1 (1960), pp. 83 - 119.
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عرف هذا التاريخ الكمي سنواته التأسيسية بني ثالثينيات القرن املايض وخمسينياته عىل إثر استعمال رواد التاريخ االقتصادي النماذج

أو األنظمة الرياضية((( .ظهر هذا االتجاه يف الواليات املتحدة األمريكية مع سيمون كوزنيت  Simon Kusnetيف إطار دراساته يف االقتصاد
السيايس ،وضمن الرابطة العاملية للبحث يف الدخل والرثوة .((( International Association for Research in Income and Wealth

مثلت أبحاث عالم االجتماع واالقتصادي الفرنيس سيميوند التي جمعت بني علوم اإلحصاء والتحليل االجتماعي((( ُمنطلق هذه

أنموذجا للحوار
املرحلة يف فرنسا .وقد جاءت بعد ذلك فرتة إيرنست البروس الذي استلهم من أعمال سلفه ،لتصبح مساهماته العلمية
ً
بني علوم التاريخ واالقتصاد واإلحصاء(((.

فإذا كان املعطى الرقمي ،من ُ
استثناء وبصفة معزولة ،فقد أصبح ُي ُ
وظف يف إطار مجموعات إحصائية منسجمة
قبلُ ،يستعمل
ً

ومنظمة ،لخدمة إشكاليات تاريخية ،عند أصحاب هذا التوجه الجديد يف التاريخ االقتصادي .عرف الحماس للمقاربات الكمية
ومحاولة التمثيل الرقمي للظواهر التاريخية أوجه يف الفرتة  ،1980 - 1950وساهم يف تحويل شكل الخطاب التاريخي بتجاوز الطابع

الرسدي من جهة ،وبتأكيد الطبيعة العلمية لهذا التخصص من جهة أخرى(((.

ومع مرور الزمن ،أصبحت املقاربة الكمية مدعومة بالتناول املعلومايت للمعطيات ،وأصبح توظيفها يتجاوز التاريخ االقتصادي

وخصوصا التاريخ الديموغرايف .فقد سمحت إعادة صياغة وبناء املعطيات التاريخية بتقدم كبري يف فهم
إىل ميادين جديدة،
ً
السلوكات الديموغرافية.
أما بعد  ،1960فقد أصبح املنهج الكمي واالتجاه التاريخي الجديد املعروف بـ ( L’histoire Sérielleتاريخ املجموعات اإلحصائية

املنسجمة واملنتظمة) يطمح إىل االمتداد إىل الجانب الثقايف ،مع محاولة إقامة عالئق بني القياس ودراسة الذهنيات والتمثالت

املجتمعية (املستوى الثالث بحسب بيري شوين)((( ،وأصبح يهتم بالنطاقات املخصصة عاد ًة للتحليل الكيفي ،نحو :الثقافة املكتوبة،
واملواقف تجاه املوت(((.

وإذا كان هذا االنجذاب إىل املنهج الكمي قد عرف أزمته يف ثمانينيات القرن املايض ،فقد قام الباحثون بمراجعاتهم

لتجاوز الثقة العمياء والساذجة بدالالت األرقام؛ لكون املعايري الكمية ليس لها الوجاهة نفسها ودرجة املوضوعية العلمية
نفسها بني العلوم االجتماعية واإلنسانية والعلوم "الحقة" .غري أن املؤرخني ما يزالون مقتنعني بأهمية املعطى الرقمي وبرشعيته

طموحاَ ،يعترب املعطيات الكمية أدا ًة
املتجددة ،وبكونه لغة شاملة ووظيفية وقابلة االختزال ،لكن عىل أساس مرشوع علمي أقل
ً

ً
أساسا عىل الدراسات
جديدا .وأصبحت هذه الطموحات املتواضعة تركز
علميا
وتاريخا
فلسفة
نسبيا ،وليس
منهجية ومؤرشًا
ً
ً
ً
ً
ً
االقتصادية والديموغرافية(.((1
3 Maria-Novella Borghetti, "Histoire Quantitative, Histoire Sérielle," in: Christian Delacroix et al. (dir.), Historiographies: Concepts et
débats (Paris: Gallimard, 2010), p. 412.
Jean Marczewski, Introduction à l’histoire quantitative (Genève: Droz, 1965), p. 185.

4

François Simiand, Statistique et expérience: Remarques de méthode (Paris: Éditions M. Rivière, 1922), p. 79.

5

6 Ernest Labrousse, Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au 18e siècle (Paris/ Montreux:. Éditions des Archives
contemporaines, 1984), p. 697.
7 Bernard Lepetit, "L’Histoire quantitative: Deux ou trois choses que je sais d’elle," Histoire & Mesure, vol. 4, no. 3 - 4 (Janvier 1989), pp. 191 - 199.
Borghetti, p. 415.

8

Pierre Chaunu, Histoire quantitative, histoire sérielle (Paris: Editions Armand Golin, 1978), p. 304.

9

Borghetti, p. 417.
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ويلوي  /زومتزومت

الحقيقة أن تخصص الديموغرافيا التاريخية فتح آفا ًقا جديد ًة وورشات عمل مختلفة ،رغم أن االستناد إىل آلية االستنباط

مكرها؛ ألنه ،يف غالب األحيان ،ليست له حظوة امتالك مصادر دقيقة ُتمكن من
واإلحصاء االفرتايض هو أمر استثنايئ ،يأتيه املؤرخ
ً

تصور التنامي العددي ملجتمع ما وإدراكه.

قد تترسب إىل الذهن أسئلة أولية :ملاذا السري ،إ ًذا ،يف هذه األرضية غري الثابتة؟ وملاذا االستناد إىل هذه املناهج غري الدقيقة؟ وملاذا

الحمى الرقمية التي أصابت املؤرخني؟ وما مبلغ مثل هذه املقاربات وهدفها؟
هذه ُ
يمكن اإلجابة عن هذه األمور من جانبني معرفيني:

ً
أول :ألن تحديد عدد السكان أو معرفة وضع الساكنة هو تحديد ألول فاعل وألهم عامل يف صناعة التاريخ :اإلنسان ،وهو كذلك

االقرتاب من "املُعطى األول" الذي يرسم الحدث ،ويحد ُد الطلب ،ويصنع الرصاع ويخلق أشكال التحرض.

تراكما
ثانيا :إذا سلمنا بهذا املعطى العام فلماذا إ ًذا محاولة التدقيق يف العدد ونموه عرب الفرتات؟ الحقيقة أن التزايد السكاين ليس
ً
ً
ٍ
ٌ
ً
رقمية
مطرد مع العدد ،بمعنى أن هناك تباي ًنا بني القلة والكرثة يف قوانني العمران ،وأن هناك عتبات
تحول نوعي
كميا فقط ،بل هو أحيا ًنا
ٌ
ً
ٍ
ً
وسياسيا)،
واقتصاديا
(اجتماعيا،
تعقيدا
حاسمة  Seuils Critiquesوحدو ًدا حرجة ،وطفرات تتغري عىل إثرها بنية املجتمع وتصبح أشد
ً
ً
ً
ً
تتبدل فيها السيناريوهات التاريخية ،وتظهر مجموعة من الظواهر الناشئة واإلفرازات املجتمعية الجديدة :من مستفيدين ومهمشني،

من انتماء قبيل إىل آخر حرضي أو من تفتيت الرتكيبة الواحدة لتجمعات متباينة ،أو من تراجع هيمنة سلوكيات قديمة وقيم إىل أخرى
ٍ
ً
ارتباطا بمكوناته وإمكاناته ،ووفقًا لخياراته الفردية والجماعية.
كيفيا
متنام
جديدة .إن أي مجتمع
ً
عدديا تتغري أقداره ً

ً
مثل ،يرى ابن خلدون أن القلة والكرثة تصنعان عز القبيلة أو ذلها .فعند حديثه عن قبيلة هوارة التي ذهب عزها بذهاب كرثتها،

قال" :وكانت برقة من مواطن هوارة هؤالء [ ]...وملا خرجت ُزويلة (إحدى مدن برقة) انتقلوا منها إىل فزان من بالد الصحراء وأوطنوها،

وكان لهم بها ُملك ودولة [ ]...ومن قبائل هوارة هؤالء باملغرب أمم كثرية [ ]...وذهب ما كان لهم من االعتزاز واملنعة أيام الفتوحات
بسبب الكرثة ،وصاروا إىل االفرتاق يف األودية بسبب القلة ،والله مالك األمور"(.((1

طبعا ،يجب تأكيد ارتسام هذا االنتقال املجتمعي وهذا التعامل النوعي مع طاقات املجال ومعطياته بحسب الظروف والسياقات
ً

وآليات التوازن عرب مظاهر مختلفة :من االزدهار االقتصادي إىل تدهور مستوى املعيشة وسوء التغذية ،ومن التنظيم املهني املتخصص إىل
عدم التناسب بني الفئة العاملة والفرص املتضائلة يف العمل ،ومن استصالح األرايض وتطور البوادي إىل الهجرة من القرى والنزوح عنها.

وتناقضا ،وقدرة عىل استيعاب
تنظيما
املستقر الرئيس أن معرفة عدد السكان هو أداة تاريخية إلدراك الرتكيبة املجتمعية وبنيتها،
ً
ً

العنارص الحديثة أو الوافدة عىل املجتمع الحرضي األصيل وإدماجها ،وهو معطى معريف يساهم كذلك يف توفري قاعدة بيانات أولية أشد

صالبة لتفسري أسباب األحداث والظواهر التاريخية وسياقاتها ،ويمكن من تقدير معدل التغريات وحجمها ووجهتها.

ثان ًيا :قضايا كربى وأطروحات متباينة حول التاريخ الدميوغرايف للعامل اإلسالمي
الحاصل ،كذلك ،أن إدراك املعطى السكاين يساعد عىل تصور جدية ،أو هشاشة ،مجموعة من األطروحات "العامة" أو "النماذج"

 modèlesالتي حاولت التأريخ لفضاءات واسعة يف العالم اإلسالمي ورصد آثار التنامي السكاين وتجلياته وتقلباته.
11

أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ،تاريخ العالمة ابن خلدون ،ج ( 6بريوت :دار الكتاب اللبناين ،)1983 ،ص .292 - 291
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فهذا هرني بريين ( )1935-1862يربط بني انتشار املسلمني وتنامي عددهم يف فرتات وجيزة بتجلياته العسكرية واالقتصادية
عرب البحر األبيض املتوسط ،ويشري إىل الكيفية التي مثل فيها هذا األمر قطيعة لوحدة هذا البحر ،حيث س ُتفصل إسبانيا (األندلس)
ثقافيا س َت ُحد ،بحسب رأيه ،من عمليات التبادل يف هذا الفضاء
وإفريقية عن الحضارة ،وكيف أن هذه الرتكيبة السكانية الجديدة
ً
(((1
"بحرية ُمسلمة" . Lac musulman
املتوسطي ،قاطعة الرشق عن الغرب ،وجاعلة البحر املتوسط ُ

يرى مارشال هودسون أن العالم اإلسالمي ظل مرك ًزا للبرشية حتى القرن السادس عرش إىل ٍ
حد لم تستطع ،ال عبقرية النهضة
ً
وارتباطا بهذا الرأي ،يتساءل الباحث الفرنيس كابرييل مرتنيز
األوروبية وال اكتشاف العوالم الجديدة زحزحة هذا التفوق اإلسالمي(.((1
كرو( ((1عن ذلك ،ويقرتح استنطاق املعطيات الديموغرافية للعالم يف القرن الخامس عرش لفهم هذه الظاهرة ،ليجد يف إحصاءات املؤرخ
الديموغرايف برابن( ((1التي تكشف عن نسبة سكان العالم اإلسالمي مقارنة بباقي العالم ،ما يشد عضد هذا الرأي.
بعد تأكيد هذه املعطيات يحاول مرتنيز كرو تفسري هذه األرقام املرتفعة للعالم اإلسالمي التي صادفت حدس املؤرخ الكبري مارشال
هودسون .فبعد تراجع سكاين طفيف ما بني القرنني الحادي عرش والثالث عرش ،ارتفع عدد سكان العالم اإلسالمي ليتصدر املشهد يف
الفرتة  ،1700 - 1400وكان للعالم اآلسيوي واألفريقي دور كبري يف ذلك عىل خالف العالم العريب.
الجدول ()1

تقديرات سكان العالم باملاليني عرب جهاته الكربى يف تواريخ مختلفة
املناطق
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اليابان

باقي آسيا من دون
االتحاد السوفيايت
أوروبا من دون
االتحاد السوفيايت

"12 Henri Pirenne, Mahomet et Charlemagne (Paris: PUF, 1970); Maurice Lombard, "Mahomet et Charlemagne: le problème économique,
in: Espaces et réseau du Moyen Age (Paris: Éditions Mouton, 1972).
13 Marshall Hodgson, The Venture of Islam, Conscience and History in a World Civilization, The expansion of Islam in the Middle Periods,
vol. 2 (Chicago: The University of Chicago Press, 1974).
14 Gabriel Martinez-Gros, "La Seconde islamisation du monde," in: Patrick Boucheron (dir.), Histoire du monde au XVe siècle, Temps et
devenirs du monde, Tome 2 (Paris: Édition pluriel, 2017), p. 416.
15 Jean-Noël Biraben, "L'Histoire du peuplement humain des origines à nos jours," in: Graziella Caselli, Jacques Vallin & Guillaume Wunsch
(dir.), Démographie: Analyse et synthèse: L'Histoire du peuplement et prévision, vol. 5 (Paris: Edition de l'INED, 2004), pp. 9 - 31.
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Jean-Noël Biraben, "L’Histoire du peuplement humain des origines à nos jours," in: Graziella Caselli, Jacques Vallin
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املؤرخ واملقاربات الكمية :حول الدراسات الدميوغرافية
لبعض الحوارض اإلسالمية

تاـسارد

ً
متسائل إنه إذا
أما أندري ميكيل( ((1فقد طرح يف كتابه اإلسالم وحضارته أسئلة كربى حول ديموغرافيا الدول اإلسالمية .يقول

قويا
أمرا
معلوما ،نتيجة انخفاض معدل الوفيات وتنامي معدل املواليد ،الذي ال يزال ً
ً
كان االنفجار السكاين الهائل يف القرن العرشينً ،
جدا ،فكيف كان حال هذا العالم يف املايض؟
ً

اعتما ًدا عىل أبحاث عمر لطفي باركان( ((1وروسل( ،((1واستنا ًدا إىل معطيات تاريخ العالم الغريب ،مع اقرتاح تأويالت جديدة للنصوص

واألحداث املعروفة ،حدد ميكيل الخطوط العريضة لديموغرافيا الدول اإلسالمية عىل النحو التايل :النقص املزمن يف عدد الرجال ،وأكرث
ً
حرضيا ،وحساسية كبرية
اكتظاظا
من ذلك ،التوزيع السيئ للسكان ،ثم تضاؤل سكان األرياف ملصلحة املدن .كما عرفت هذه املدن،
ً
للكوارث الديموغرافية كاألوبئة واملجاعات.

غربا ورش ًقا،
يف هذا السياق ،بني ابن خلدون كيف أن "الطاعون الجارف" كان كارثة ديموغرافية مدمرة حلت بأطراف العالم العريب ً

يف منتصف القرن الثامن الهجري /الرابع عرش امليالدي؛ إذ يقول" :وأما لهذا العهد ،وهو آخر املائة الثامنة ،فقد انقلبت أحوال املغرب الذي

وغربا يف منتصف هذه املائة الثامنة من الطاعون الجارف الذي تحيف
نحن شاهدوه ،وتبدلت بالجملة [ ]...هذا ما نزل بالعمران رش ًقا
ً

كثريا من محاسن العمران ومحاها ،وجاء للدول عىل حني هرمها وبلوغ الغاية من مداها ،فقلص من
األمم ،وذهب بأهل الجيل وطوى ً

ظاللها ،وفل من حدها ،وأوهن من سلطانها ،وتداعت إىل التاليش واالضمحالل أموالها ،وانتقض عمران األرض ،بانتقاض البرش،

فخربت األمصار واملصانع ،ودرست السبل واملعالم ،وخلت الديار واملنازل ،وضعفت الدول والقبائل ،وتبدل الساكن وكأين باملرشق قد نزل به
مثل ما نزل باملغرب ،لكن عىل نسبته ومقدار عمرانه ،وكأنما نادى لسان الكون يف العالم بالخمول واالنقباض ،فبادر باإلجابة ،والله وارث
األرض ومن عليها ،وإذا تبدل الخلق من أصله وتحول العالم بأرسه وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث"(.((1

حيويا .وعىل إثر ذلك،
ارتفاعا
بعد الطاعون العظيم ،سيعرف سكان العالم اإلسالمي يف القرنني الخامس عرش والسادس عرش
ً
ً

ديموغرافيا عن مثيالتها يف أوروبا؛ إذ إنه "عىل خالف التكاثر الغريب ،ظلت الرتكيبة السكانية للمسلمني
ستتباعد معطيات بالد املسلمني
ً
كليا لقوانني الجوع واملرض .وما بني 1600م و1800م ،سوف يمتد اإلسالم عىل الخريطة بشكل أقل مما كان يمكن أن يتحقق
تخضع ً
لو توفّرت نفس الظروف الصحية األوروبية"( .((2ويضيف ميكيل أنه كان يجب انتظار نهاية القرن التاسع عرش لتنطلق ديموغرافيا
ُ
حاليا.
املسلمني من جديد .أما ذلك الضمور السكاين السابق ،فقد أصبح فرضية أخرى ُتوظف لتفسري تخلف العالم اإلسالمي ً
عىل مستوى البنية املجتمعية والتعداد السكاين ،نُذكر بأطروحة بيري غيشار

(((2

حول البنية االجتماعية "الرشقية" و"الغربية"

يف األندلس ،وهي تؤكد أن الخصائص األنرثوبولوجية للمجتمع العريب والرببري يف األندلس؛ من انقسامية ،وزواج قرايب ،وتركيبة
مجتمعا وتشكيلة برشية أثرت ،بكيفية واضحة ،يف طبيعة املجتمع األندليس عىل مختلف املستويات
اجتماعية ،وقيم الرشف ،خلفت
ً

(السياسية ،واالقتصادية ،واستغالل املجال) .ولقد احتفى بهذه الرؤية التحليلية كثري من الباحثني الفرنسيني واإلسبان ،إىل درجة

وأنموذجا للتفسري التاريخي واستكشاف خصوصية "إسبانيا املسلمة".
أصبحت أطروحته أدا ًة للتحليل،
ً

André Miquel, L’Islam et sa civilisation, Collection Destins du monde (Paris: A. Colin, 1968), p. 572.
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"17 Ömer Lutfi Barkan, "Essai sur les données statistiques des registres de recensement dans l’Empire Ottoman au XVe et XVIe siècles,
Journal of Economic and Social History of the Orient, vol. 1, no. 1 (August 1957), pp. 9 - 36.
18 J.C. Russel, Late Ancient and Medieval Population, Transactions of the American Philosophical Society, New Series, vol. XLVIII, part 3
(Philadelphia: The American Philosophical Society, 1958).
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أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ،املقدمة (بريوت :دار القلم ،)1986 ،ص .33 - 32

Miquel, p. 572.
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Pierre Guichard, Structures sociales "orientales"et "occidentales" dans l’Espagne musulmane (Paris: Éditions Mouton, 1977).
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ويلوي  /زومتزومت

وانطال ًقا من رؤية سلبية مثقلة باألفكار املسبقة عن الرشقُ ،يمكن إيراد املقولة التي صيغت ً
أول يف كتابات الرحالة فولني

(((2

القائلة برتاجع سكان الشام وتضاؤلهم يف فرتة الحكم العثماين .والحقيقة أنها لم تصبح انطباعات رحالة فقط ،بل لقد كرستها مجموعة

من الدراسات التاريخية الالحقة واملسكونة بفكرة "استبداد الرشق"  ،Despotisme Orientalاملتشبعة بالقراءات التوراتية حول بهاء

الرشق( ((2التي مفادها أن الشام عرف خالل السنوات  1800 - 1600فرتة ديموغرافية سوداء تقابلها فرتة اندفاع سكاين يف أوروبا،
وبالطبع ،بحسب هذه املقوالت ،كان وراء هذا اإلفراغ واإلخالء استبداد اإلدارة العثمانية وتنكيلها بساكنة الشام ،قبل أن ُيسلم الشام
بلدا شبه خال.
للقوى الغربية ً

الحقيقة أن هذه األطروحة ،حول تضاؤل سكان الشام ،عرفت عدة ردود من خالل دراسات متخصصة انطال ًقا من األرشيف

وخصوصا أن فكرة انكماش املدن العثمانية يف القرن الثامن عرش ال تتطابق مع ما نعرفه عن التطور العام للسكان
العثماين لتلك الفرتة،
ً
يف العالم يف التاريخ الحديث.

ويوصلناهذااألمرإىلالحديثعنبعضاملناهجالنظريةواملقارباتالعامةاملقارنةأومايسمىبظاهرةالتناسباملتزامنوالتنظيمالديموغرايفالذايت.

ثالثًا :نظرية التناسب السكاين :مدخل منهجي أويل
ٍ
ً
جامعة يف املدن املتوسطية وعىل مستوى
وتحركات
تناسبا
يرى إرنست فاغمان  Ernest Wagemanوفرناند بروديل( ((2أن هناك
ً

ونهوضا يف القرن الثامن
وتقلصا يف القرن السابع عرش،
القارات .يالحظ بروديل ،بصفة عامة ،زيادة يف القرن السادس عرش ،ثم ركو ًدا
ً
ً

عرش .وينطلق يف رأيه هذا من فضاءين كبريين ،للمؤرخ تصور عام حول سكانهما (أوروبا والصني) ،باعتبارهما وحديت قياس تمثالن
ربع سكان العالم أو خُ ُمسه.
ُ

انطال ًقا من هذا املقياس ومن تتبع وترية تطور عدد السكان ،تم مالحظة تناسب متزامن بني مختلف القارات ،تكون فيه التطورات

السكانية (الناتجة من نمو تجاري ،أو أوبئة كربى  ...إلخ) هزات ارتدادية يمكن قراءتها ورصدها عرب العالم ،ومالحظة تزامنها يف أماكن

ً
جدا
ونسبيا يف القرن السابع عرش،
جليا يف القرن الثامن عرش،
ومحتمل ً
ً
مختلفة ،كأنه قدر كوين  .Cosmic Destinyهذا التزامن ،كان ً

يف القرن الثالث عرش.

.

أساسا ،بأسباب غري التي تتجىل يف املجال االقتصادي أو
ويرى االقتصادي والديموغرايف فاغمان أن التطور الديموغرايف مرتبط،
ً

التقدم الطبي ،ألن االقتصاد الدويل ال يمكنه أن يرشح هذا التناسب املتزامن أو التوازن الذايت ،بل إن العامل االقتصادي نفسه يمكن
ً
سببا.
اعتباره ،أحيا ًنا،
نتيجة وليس ً

عىل العموم ،تساعد هذه التقلبات شبه املتزامنة يف أطراف األرض عىل تخيل قضية أن التجمعات البرشية حافظت فيما بينها  -عىل

مستوى عدد السكان  -عىل تناسب رقمي ثابت (الربع ،والثلث ،والنصف  ...إلخ) وفهمها ،ما يساعد عىل االستنتاج والقياس .والحقيقة

واحدا كما يسميه اإلحصائيون.
أن هذه األعداد التعميمية ،رغم عدم دقتها ،تساعد عىل تتبع "النمو البيولوجي لإلنسانية" باعتباره مخز ًنا
ً
22 Constantin-François de Chasseboeuf Volney, Voyages en Syrie et en Egypte, pendant les années 1783, 1784 et 1785 (Paris: Éditions Mouton & Co, 1959).
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أنطوان عبد النور" ،السكان وديمغرافية املدينة ،مدن بالد الشام يف العرص العثماين" ،ترجمة ماري فرانس جنابزي ،الفكر العريب ،العدد  ،)1982( 29ص .267

24 Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle: Les Structures du quotidien, Le possible et
l’impossible, vol. 1 (Paris: Armand Colin, 1979), p. 18.
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Fernand Braudel, Les structures du quotidien: Le possible et l’impossible, Civilisation matérielle,
économie et capitalisme, XV-XVIII siècle, Tome 1 (Paris: Armand Colin, 1979), p. 24.

عكسيا بني فضاءين جغرافيني متباينني كما بني ذلك املؤرخ التونيس محمد طالبي حني درس التحوالت
وقد يكون التناسب
ً

الديموغرافية يف دول املغارب  Maghrebما بني القرنني الحادي عرش والخامس عرش( .((2لقد حاول يف هذا البحث تجاوز نقص
املعطيات الرقمية يف املصادر العربية ،حيث لجأ إىل استثمار إشارات الجغرافيني العرب ُليبني الكثافة العمرانية التي ميزت استغالل
املجال يف القرن الثالث الهجري /التاسع امليالدي يف املنطقة ،الذي وافقه يف أوروبا املريوفنجية والكارولنجية ،غياب مدن تتجاوز

ساكنتها  10آالف نسمة.

25 Mohamed Talbi, "L’Effondrement démographique au Maghreb du XI au XV siècle," Cahiers de Tunisie, vol. 25, no. 97 - 98
(1 et 2 trim. 1977), pp. 51 - 60.
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لكن فيما بعد ،يف نهاية القرن الثاين عرش ،حينما أصبحت املدن األوروبية ،نحو ميالنو ،تعد  200ألف نسمة وتعرف أوجها االقتصادي

(((2
خفيا يف القرن الرابع الهجري /العارش
ديموغرافيا
تراجعا
والعمراين ،كانت املدن املغاربية تشهد
ً
ً
واضحا  .هذا التقهقر ،بدأ ،بحسب طالبيً ،
ً

وخصوصا يف سنة 395هـ1005 /م ،ليتبني أن هذه املنطقة أصبحت ذات ثقل ديموغرايف
جليا مع أزمات املجاعة والطاعون،
ً
امليالدي ليصبح ً

مرتاجع قبل أن تعرف بعد ذلك ما ُيسميه الباحث "عمق الهاوية" الديموغرافية يف منتصف القرن الثامن الهجري /الرابع عرش امليالدي مع
الطاعون األكرب واألزمات األخرى املتالحقة يف القرنني التاسع والعارش الهجريني /الخامس عرش والسادس عرش امليالديني.

وأخريا ،يخلص الباحث إىل أن محاولة تفسري منحنى هذا الرتاجع السكاين يف العرص الوسيط يحتاج إىل مقاربة مجموعة من
ً

املستويات والظرفيات السياسية والسوسيو-اقتصادية والصحية ،وربما كذلك ربطها باملعطيات الطبيعية (الطقس والغطاء النبايت) من
دون نسيان حاالت الحرب ،والرتاجع التقني ،واألزمات الطبيعية ،والسياسات الرضائبية ،وكذا تحوالت البنية االجتماعية(.((2

عا :تاريخ العامل اإلسالمي :خصوصية املصادر وحفريات يف األصول
راب ً
إىل جانب املقاربات العامة ،يستند املؤرخ إىل مصادر متميزة تسعف ،إىل حد بعيد ،بناء مقاربات إحصائية  -ديموغرافية لجوانب

عموما ،بكتب الرتاجم والطبقات لتنوعها وأهميتها.
كثرية من تاريخ الشعوب اإلسالمية .فمنذ سبعينيات القرن املايض ،بدأ االهتمام،
ً

ومثلت هذه األعمال مرحلة وعي أكيدة بأهمية هذه النوعية من املصادر .ولقد بدأ االهتمام بالبعد اإلحصايئ وباإلشارات املتعلقة
برتاجم وسري فئات مختلفة من املجتمع (الفقهاء والعلماء ،واألطباء،
وخصوصا أن هذه املصادر قد اهتمت
بامليكرو  -ديموغرافيا فيها،
ً
َ
والشعراء  ...إلخ) عرب الزمن أو يف حوارض إسالمية معينة (بغداد ،ودمشق ،وفاس ،ومراكش  ...إلخ).

ففي دراسة شارل بيال حول مسألة إمكان معرفة نسبة التوالد يف الفرتة النبوية( ،((2وانطال ًقا من مجموعة من املصادر؛ نحو

الطبقات الكربى ملحمد بن سعد ونسب قريش ملصعب بن عبد الله الزبريي واإلصابة يف تمييز الصحابة ألحمد بن حجر ،حاول

استخالص بعض املعلومات الديموغرافية الخاصة بفرتة الثلث األول من القرن السابع امليالدي (يف مكة واملدينة) من خالل جمل من
قبيل "فولدت له" أو "من ولد فالن".

فبعد إحصاء  700امرأة يف نسب قريش يقابلها  1726مولو ًدا (ً 1327
ذكرا و 399أنثى) انتهى إىل تحديد نسبة توالد ُتعادل
طفل ً

طبعا؛ إذا اعتربنا التحديد النسبي ملعدل الخصوبة مسألة مهمة ُيمكن َ
نمذجتها وأجرأتها
 1.89( 2.46من الذكور و 0.57من اإلناث)ً .
يف دراسات الحقة ،فإن األرقام املستقاة تبقى عامة ،لها وعليها ،كما أن التناسب بني الذكور واإلناث أمر فيه نظر.

وانتقل الباحث بعد ذلك إىل تحديد آخر ،انطال ًقا من  50امرأة ُذكر أبناؤهن (ً 340
ذكرا و 117أنثى)؛ أي بمعدل خصوبة
طفلً 233 :

يعادل  4.46( 6.8من الذكور و 2.36من اإلناث) ،وبتناسب جديد بني الذكور واإلناث (ً 190
ذكرا لكل  100أنثى) .ويف عينة أدق
طفل ً
للنساء الاليت تزوجن أكرث من مرة ،أحىص بيال  27حالة محددة بدقة يوافقها  102من األطفال ( 67من الذكور و 35من اإلناث) أي

ذكرا لكل  100أنثى .وبعد استعراض هذه العينات املختلفة ،ووضع مجموعة من الحسابات والجداول اإلحصائية الدقيقة ،توصل
ً 177
الباحث إىل تحديد معدل الخصوبة يف تلك الفرتة بـ  2.5لكل امرأة.

Ibid., p. 54.

26

Ibid., pp. 59 - 60.

27

28 Charles Pellat, "Peut-on connaître le taux de natalité au temps du Prophète? A la recherche d’une méthode," Journal of the Economic and
Social History of the Orient, vol. 14, no. 2 (August 1971), pp. 107 - 135.

16

املؤرخ واملقاربات الكمية :حول الدراسات الدميوغرافية
لبعض الحوارض اإلسالمية

تاـسارد

أنموذجا ،أو لفهم وترية تجدد األجيال أو خصوبة األرس ،إال باعتبار
معيارا أو
لكن هذه النتائج ال تأخذ أهميتها ليتم أجرأتها
ً
ً

مجموعة من القضايا املرتبطة ،بخصوصيات املصادر من جهة ،وباملعطيات السوسيولوجية املُشكلة للبيئة العامة من جهة أخرى؛ إذ إن

حاالت عديدة من العينات املدروسة تعود إىل فرتة ما قبل اإلسالم ،حيث تكرث حاالت تزوج االبن واألب من املرأة نفسها ،وحيث تصبح

املرأة زوجة ألخوين عن طريق املرياث ،وحيث ظاهرة التعدد ،وزواج النساء األرامل واملطلقات أكرث من مرة.

يف دراسة أخرى للباحث نفسه( ،((2اعتمد فيها هذه املرة عىل كتاب شذرات الذهب يف أخبار من ذهب (1089-1032ه1679-1623 /م)

ويمكن من تتبع مجموعة من املشكالت ،ومن عقد
لعبد الحي بن أحمد بن العماد ،الذي يغطي فضاء ألف سنة يف مجال العالم اإلسالميُ ،

ً
ً
ترجمة تحمل إشارات دقيقة إىل سنة امليالد والوفاة.
ترجمة تحمل إشارات إىل األعمار ،و1573
مقارنات بني القرون .فالكتاب يضم3311 :
ولقد سمح هذا الكم من املعطيات بالوصول إىل مجموعة من االستنتاجات حول معدل أعمار األعالم عرب تسعة قرون.
الجدول ()2
معدل أعمار األعالم عرب تسعة قرون من خالل كتاب :شذرات الذهب
الفرتة الزمنية

معدل العمر
من خالل ترجمات شذرات الذهب

القرن  2الهجري

 81سنة

القرن  4الهجري

 86سنة

القرن  6الهجري

 78سنة

القرن  8الهجري

72سنة

 85سنة

القرن  3الهجري

 82سنة

القرن  5الهجري

 75سنة

القرن  7الهجري

 67سنة

القرن  9الهجري

 71سنة

القرن  10الهجري
املصدر:

Charles Pellat, "Quelques chiffres sur la vie moyenne d’une catégorie de musulmans," in: Mémorial Alfred Bel
(Leyde: Brill, 1974).

ليخلص يف النهاية إىل معدل عمر عام يوافق ( 74-73سنة شمسية =  75سنة وثمانية أشهر قمرية) مع االعرتاف بأنها تبقى محاولة

تمت مقارنتها بقضايا تحركات األعالم والعلماء ،وكذا
منهجية جزئية ومبسطة ،ولكنها ربما كانت قادرة عىل فتح آفاق جديدة إذا ما ّ
بظروف وفاتهم (مرض ،أو قتل ،أو حوادث أخرى).

29 Charles Pellat, "Quelques chiffres sur la vie moyenne d’une catégorie de musulmans," in: Mémorial Alfred Bel (Leyde: Brill, 1974),
pp. 233 - 246.
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وحول املنت املصدري نفسه ،نجد دراسة عبد األحد الرايس حول حركية السكان بفاس يف العرص الوسيط( ،((3تنطلق من أحد كتب

املناقب والرتاجم ،وهو كتاب املستفاد يف مناقب العباد ملحمد بن عبد الكريم التميمي (ت604 .هـ) ،لتحاول الكشف عن جزء من
آليات النمو السكاين املرتبط بالهجرة الخارجية وترجمتها برسم بياين وجداول توضح أن التوافد السكاين عىل فاس سار يف خط تصاعدي
نسبيا يف العهد املوحدي .وهذه النتائج ،رغم قلة املعلومات املصدرية وعدم دقتها ،لها
منذ مطلع القرن السادس الهجري ،لرتتفع نسبته ً

وخرائطيا
مجاليا
ووطنت
أبعاد جديدة يمكن أن تكتسب أبعا ًدا جديدة؛ إذا ما ربطت بالبنيات االقتصادية وتحوالتها يف العرص الوسيطُ ،
ً
ً
عىل مستوى فضاء املدينة ،و ُقوبلت ،باملوازاة مع املعطيات األثرية الجديدة.
الرسم البياين ()2
التوافد السكاين عىل فاس منذ مطلع القرن السادس الهجري إىل العهد املوحدي
50
45

اﳌﺴﺘﻘﺮون

40

اﳌﺆﻗﺘﻮن

35

ﻋﺪد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ

30
25
20
15
10
5
0

ن  2ﻣﻦ ق  5ﻩ

ن  1ﻣﻦ ق  6ﻩ

ن  2ﻣﻦ ق  6ﻩ

ن  1ﻣﻦ ق  7ﻩ

اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ

املصدر :عبد األحد الرايس" ،حركة السكان بفاس خالل عرص املرابطني واملوحدين :حركة الوافدين ً
مثال ،مجلة كنانيش،
العدد  ،)2002( 4ص .34

من املصادر املتميزة يف العالم اإلسالمي كذلك ،نجد السجالت اإلحصائية العثمانية التي ترجع إىل القرنني الخامس عرش

خصوصا يف فرتة السلطان سليمان القانوين ( ،)1566-1520معطيات رقمية دقيقة حول
والسادس عرش امليالديني .يضم كل سجل،
ً
السكان والرضائب املدفوعةُ ،تجدد كل شهر أو كل أربعني سنة ،شهرر بحسب التقاليد اإلدارية العثمانية(.((3

تسمح هذه املعلومات برسم لوحة تاريخية حية لرتكيا العثمانية (وبعض مدن الدول العربية التابعة آنذاك لإلمرباطورية العثمانية)

من حيث ساكنة املدن والبوادي ،واألعيان والعسكر اإلنكشاريني ،والقبائل الرحل والطوائف الدينية ،والتشكيلة االقتصادية واملهن،

األسواق والرضائب .هذه الوثائق الغنية ،سمحت للباحث الرتيك باركان بإقامة جداول دقيقة حول ُمالك األرايض الفالحية ،والبنية
30

عبد األحد الرايس" ،حركة السكان بفاس خالل عرص املرابطني واملوحدين :حركة الوافدين ً
مثال" ،مجلة كنانيش ،العدد  ،)2002( 4ص .34 - 9

Barkan, p. 11.
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لبعض الحوارض اإلسالمية

تاـسارد

االجتماعية واإلدارية لإلمرباطورية العثمانية ،وطوائف األعيان .واستطاع ،من خالل ثالثة إحصاءات مختلفة ومتفرقة يف الزمن يف

الفرتة ( ،)1575-1451تتبع سكان املدن العثمانية وتأكيد نمو هذه املدن يف القرن السادس عرش ،ومقارنتها بمثيالتها األوروبية واآلسيوية.
مراعيا ُأضمومة من املعطيات
يميض الباحث باركان يف مجموعة من االستنتاجات حول تتبع التقلبات الديموغرافية األخرى،
ً

واملحاذير املنهجية املرتبطة بما ييل:

العزاب يف اإلحصاءات الرضائبية.
1 .1عدم اإلشارة إىل الرجال ُ

2 .2استعمال الضارب الثابت " "5لكل موقد أو أرسة بحذر ،وبحسب الجهة املدروسة أو الفئة االجتماعية أو وظائف األرس.
تقريبا ،ما بني خمسة وعرشة يف املئة من سكان املدن آنذاك.
3 .3غياب فئة العبيد يف السجالت العثمانية ،رغم أنها كانت تمثل،
ً
4 .4افرتاض وجود تجار أجانب وطلبة املدارس ،رغم غياب األدلة الداعمة واإلشارات اإلحصائية يف السجالت املدروسة.
الجدول ()3

سكان أهم املدن العثمانية عرب محطات زمنية مختلفة من خالل السجالت العثمانية
األسماء

ما قبل 1520

إسطنبول

97956
(عام )1478

دمشق

-

حلب

بورصة
أدرنة

ديار بكر
أنقرة
أثينا

توكات

سيفاس
رساييفو
منستري

سكوبييل (مقدونيا)
صوفيا

67344
-

1530-1520

1580-1571

400000
(؟)

700000
(؟)

57326

-

56881

45331

ما بعد 1580

46365
(عام 42779 )1595

34930

70686

22335

30140

-

(عام 18942 )1541

31443

-

29007

(عام 21219 )1646

14872
12633

17616

8354

13282

-

5560

16846

5632

23485

-

2645

4647

5918

-

4974

4631

9867

-

-

3899

7848

-

(عام 17328 )1455
3396
-

املصدر (بترصف):

-

Ömer Lutfi Barkan, "Essai sur les données statistiques des registres de recensement dans l’Empire Ottoman au
XVe et XVIe siècles," Journal of Economic and Social History of the Orient, vol. 1, no. 1 (August 1957), p. 27.
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خامسا :املؤرشات العمرانية ودالالتها الدميوغرافية يف بعض
ً
املدن اإلسالمية
يف غياب مصادر مكتوبة دقيقة تسعف املؤرخ الديموغرايف بتتبع تطور سكان املدن اإلسالمية ،نشأ تيار من املؤرخني يقوم عىل

استقراء اآلثار واملنشآت القائمة بطريقة منهجية مبتكرة لإلجابة عن كثري من أسئلة الديموغرافيا التاريخية .يمكن الحديث هنا عن
مقاربة ألكسندر لزين  Alexandre Lézineلتقدير عدد سكان مدن إفريقية (تونس) يف العرص الوسيط عىل نحو نسبي؛ من خالل تتبع

تاريخ الجوامع الكربى ،ومراحل توسيعها ،وتحديد مساحتها ،الستنتاج طاقتها االستيعابية يف الصلوات الجامعة ،ومن ثم ،استخالص

التطور السكاين يف هذه املدن من خالل عينة املصلني .لقد طبق لزين هذا املنهج التقديري عىل مسجد سوسة األعظم يف مقاربة أثرية-
ضاربا ثاب ًتا لتحديد الكثافة العامة للسكان .وانطال ًقا من
مستخدما
معمارية ،استطاع عىل إثرها تحديد تطور عدد املصلني( ((3عرب الزمن،
ً
ً
املنهج نفسه ،درس الجانب الديموغرايف ملدن تونسية أخرى ،نحو القريوان عرب مسجدها الكبري (مساحته 9000م.)2

يف املنحى نفسه ،وأمام القلة النسبية للوثائق واملعطيات الديموغرافية حول املدن العربية يف العهد العثماين بني القرنني السادس

عرش والتاسع عرش ،اعتمد الباحث الفرنيس أندري ريمون  André Raymondعىل املنشآت العمرانية الحرضية العامة ،نحو الحمامات
ً
إجمال ،بحسب رأيه ،عد ًدا من
والسقايات (السبيل)( ((3بعددها وتوزيعها ،باعتبارها مؤرشات عىل عدد السكان .فالحمام ،يوازي

(((3

السكان يرتاوح بني  3و 5آالف ،أي بمعدل حمام لكل  4آالف ساكن .واعتما ًدا عىل اإلشارات اإلحصائية املُستخلصة من املصادر حول
بدءا مسألة تدهور
املنشآت العمرانية العمومية،
ً
وخصوصا يف القاهرة العثمانية (ق18-15 .م) ،استطاع ريمون ،يف مقاربة عامة ،أن يفند ً
عدد السكان يف العهد العثماين ،بل إنه يؤكد ارتفاع عددهم (من  150ألف نسمة يف عام  1420إىل  260ألف نسمة يف عام .((3()1798

إن ما سنسعى لتمكني أعراقه ،من خالل انتقاء بعض األمثلة التي حاول أصحابها إعادة رسم الخريطة البرشية ملجموعة من املدن

اإلسالمية يف فرتات زمنية مختلفة ،هو التنبيه إىل تباين املسالك املنهجية ،وإىل كثافة القضايا التاريخية املتصلة بعدد السكان ،وإىل

رضورة التعمق املعريف يف أي محاولة لفهم بنيات املجتمعات العربية وتغرياتها عرب التاريخ.

 .1دمشق
نسبيا ،من
بالنسبة إىل مدينة دمشق ،يرى الباحث تيريي بيانيك أن تحديد مساحتها وامتدادها يف العرص الوسيط سهل التكميم ً

خالل االستعانة بالخرائط املعارصة التي تمكن من استيعاب تطور املدينة يف املراحل السابقة( .((3وبحسب رأيه ،فإن دمشق ،عىل شاكلة
مدينتي القدس وحلب ،وعىل عكس القاهرة وبغداد ،منتظمة حول مركز عمراين قديم (منذ األلفية الثانية قبل امليالد) ،يتطور عمرانها
عرب بناء الجوانب املحيطة بهذا املركز أو هدمها.

هكتارا
هكتاراُ ،تضاف إليها مساحة األحياء املحيطة بها ،املحددة بـ 150
يحدد بيانيك مساحة دمشق يف العرص الوسيط بـ 115
ً
ً
تقريبا .أما فيما يخص تحديد عدد سكانها يف تلك الفرتة ،فريى هذا املؤرخ أننا ال نملك محددات دقيقة ،ولكن إذا ما اعتمدنا مساحة
ً
32

قدر لزين متوسط املساحة الرضورية للمصيل الواحد كاآليت :مستطيل عرضه 0.60م وطوله 1.35م.

André Raymond, "Les Bains publics au Caire à la fin du XVIIIe siècle," Annales Islamologiques, no. 8 (1969), pp. 129 - 150.

33

34 André Raymond, "Signes urbains et études de la population des grandes villes arabes à l’époque ottomane," Bulletin d'études orientales,
vol. 27 (1974), pp. 183 - 193.
André Raymond, "La Population du Caire de Maqrizi à la Description de l’Egypte," Bulletin d'études 0rientales, vol. 28 (1975), p. 209.

35

36 Thiery Bianquis, "Damas," in: Jean-Claude Garcin (dir.), Grandes villes méditerranéennes du monde musulman médiéval, Collection EFR
no. 269 (Rome: L’Ecole française de Rome, 2000), p. 41.
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هكتارا ،وأنقصنا منها الثلث (أي املساحة التي تشكلها شبكة الطرقات الداخلية،
دمشق داخل أسوارها  Intra-Murosاملحددة بـ 115
ً
هكتارا ُت ُ
سكنيا تحتله الدور واملنازل.
فضاء
تخذ
والبنايات العامة) ،يتبقى نحو 70
ً
ً
ً

كل وحدة سكنية ،بحسب تقدير املؤرخ ،تغطي يف املعدل مساحة 100م 2وتأوي من  3إىل  7أفراد؛ بمعدل عام يوازي  100وحدة

ً
ً
سكنية ،عدد
مساحة
هكتارا
سكنية يف كل هكتار ،وبساكنة تراوح بني  300و 700فرد .بمعنى أنه إذا افرتضنا أن املدينة كانت تضم 80
ً

السكان الذي يقابلها يراوح بني  24و 56ألف فرد.

ويلجأ الباحث إىل طريقة أخرى يستعني فيها بمصدر إخباري قديم (ابن القالنيس1160-1071 ،م) ،الذي يحدد عدد أفران دمشق

يف القرن الخامس الهجري /الحادي عرش امليالدي بـ  240فر ًنا .وكل فرن عمومي يلبي ،بحسب تقديره ،حاجات  50عائلة كحد
أقىص ،كل واحدة منها مكونة من  5أفراد أي ما يعادل (12=50×240ألف عائلة)؛ بمعنى آخر 60 ،ألف فرد كحد أقىص.

إضافة إىل مؤرش القوت اليومي ،يرتكز الباحث عىل معطيات رقمية تخص ،هذه املرة ،صبيب املاء ،باعتباره أحد مقومات

الحياة .استنا ًدا إىل الدراسات األثرية حول شبكة املياه داخل دمشق يف العرص الوسيط ،ومقارنة باملعطيات الرقمية لصبيب املياه يف
عما بني  200و 300ألف ساكن(،((3
بداية القرن العرشين ،فإن دمشق لم يكن عدد سكانها خالل فرتات تاريخها الوسيط يخرج ّ

وهذا رقم كبري.

 .2بغداد
قدم املؤرخون واألثريون أطروحات وافرتاضات مختلفة لتعداد ساكنة بغداد يف العصور اإلسالمية ،فقد تراوحت األرقام املُقدمة ما
بني مئات ٍ
مليون ساكن .ولم تستند هذه التحديدات الرقمية يف عمومها إىل معطيات حسابية دقيقة ،بل هي افرتاضات
آالف إىل زهاء
َ

ُبني رصحها انطال ًقا من عدد الحمامات املذكورة يف املصادر التاريخية ،أو استنا ًدا إىل معطى مساحة املدينة(.((3

فيما يخص عدد الحمامات ،يستعرض اإلخباري الخطيب البغدادي (ت463 .هـ1071 /م) روايات مختلفة :األوىل

ملحمد بن يحيى الصويل (ت335 .هـ946 /م) ،وهي تذكر أن بغداد كانت تضم  60ألف حمام ،وهذا رقم مبالغ فيه .أما الروايتان

األخريان ،واملتقاربتان يف الزمن ،فهما تبسطان معطيات رقمية متباينة :أكرث من  10آالف حمام بحسب املهلبي ،وزير معز الدولة

ما بني (334-322ه 945-934 /م) ،ثم معطى  27ألف حمام يف عهد الخليفة املقتدر (320-295هـ932-908 /م) .ويضيف البغدادي

وطبعا،
رواية أخرى تحدد عدد حمامات بغداد يف  50ألفًا يف عهد عضد الدولة الذي أحكم قبضته عىل بغداد يف عام 368هـ979 /م(.((3
ً
آخر.
يدعو تباين هذه األرقام يف فرتة زمنية متقاربة إىل الشك فيها ويضيف
ً
التباسا َ

ويف املقابل ،فضل املؤرخ املعارص عبد العزيز الدوري االنطالق من الرقم الذي قدمه اإلخباري هالل الصايب يف أواخر القرن الرابع

حمام كان يستجيب لحاجات  200منزل ،وأن كل عائلة
الهجري /العارش امليالدي ( 1500حمام) ،ومن ُمعطى افرتايض مفاده أن كل ّ
تضم يف املعدل املتوسط  5أفراد ،ليحدد عدد سكان بغداد يف العرص الوسيط بـ  1.5مليون نسمة يف أقىص توسعها(.((4

Ibid., p. 42.

37

Françoise Micheau, "Bagdad," in: Garcin, p. 93.

38

Ibid.

39

Abdelaziz Duri, "Bagdad," in: Encyclopédie de l’Islam,vol. 1, 2ème ed., (Leyde; Paris: Maisonneuve & Larose, 1960), p. 925.
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ويلوي  /زومتزومت

حاولت دراسات أخرى تقدير عدد سكان هذه املدينة اإلسالمية عرب تحديد مساحتها ،وإن كان هذا املنحى ال يخلو من صعوبات

معرفية ومنهجية .ومثل هذه املقاربات ،تفرتض أن نكون مطلعني سلفًا عىل حجم هذه املساحة وعىل كثافة السكان فيها ،لكن رغم
ذلك ،جازفت مجموعة من املؤرخني املعارصين واتخذت هذا املسلك.

مقرتحا ( 40ساك ًنا يف الهكتار الواحد يف القرن الخامس الهجري) ،واعترب أن الكثافة السكانية فيها تقدر
طرح الباحث جاكوب السرن
ً

نظرا إىل شساعة مساحة حدائق بغداد وقصورها .وبتقديره مساحة مدينة بغداد يف 7
ُ
بخمس كثافة القسطنطينية ( 200ساكن يف الهكتار)ً ،
آالف هكتار ،توصل إىل نتيجة متمثلة بـ  280ألف ساكن( .((4ومن جهة أخرى خ َلص روسل إىل أن كثافة بغداد الوسيطية يمكن تحديدها

أخريا ،أن عدد السكان البغداديني ُيقدر بـ  300ألف ساكن(.((4
بـ  100ساكن يف الهكتار الواحد ،وحدد مساحتها بـ  3آالف هكتار ،ليقرتحً ،
ال شك يف أنه من الصعب الحسم يف هذه التقديرات املتباينة ،لكنها عىل العموم تؤكد ضخامة مدينة بغداد مقارنة بمثيالتها يف

العرص الوسيط ،وتؤكد كل املصادر القديمة هذا األمر .يذكر الجغرايف أبو العباس اليعقويب يف كتابه البلدان أن فيها  10آالف زقاق

(درب أو سكة) ،بينما يشري محمد بن جرير الطربي إىل عدد يبلغ  7آالف منزل تهدمت يف حي الكرخ ،عىل إثر فيضانات عام 270هـ/

883م ،أما جمال الدين بن القفطي ،مؤرخ العلماء ،فيحدد عدد أطباء بغداد بـ  ،860يف عام 319هـ931 /م(.((4

 .3القاهرة
غالبا ما يجد املؤرخ الديموغرايف نفسه أمام تقديرات عامة ومرتفعة لسكان املدينة ( 500ألف و 600ألف) بحسب
بالنسبة إىل القاهرةً ،

دراسات مارسيل كلريجي  Marcel Clergetوجانيت أبو لغد  .((4(Janet Abu-Lughodأما الباحث ميكايل دولس  ،Michael Dolsفيحدد

العدد يف  450ألفًا قبل طاعون عام 1349م( .((4ويف املقابل ،نجد تقديرات مخفضة ( 50ألفًا و 60ألفًا) مقرتحة انطال ًقا من إحصاءات رياضية
(((4
إقناعا( ،((4فهو يقرتح ،بالنسبة إىل
اس ُتمدت عىل نحو خاطئ من املصادر التاريخية  .عىل كل حال ،تبقى تقديرات ريمون أوجه وأشد ً

الجزء من املدينة الذي ال يضم بوالق والفسطاط ،أقل من  200ألف يف بداية القرن السادس عرش ،وأقل من  250ألفًا يف القرن الرابع عرش.

 .4حلب
تشري املصادر اإلخبارية إىل تطور مهم يف عمران حلب ما بني القرنني الثاين عرش والثالث عرش ،وإىل أن هذا النمو ،وفق ما يؤكده

دومينيك سورديل ،امتد إىل خارج أسوار املدينة( .((4وفيما يخص املعطيات العمرانية ،يحدد كتاب محمد بن عيل عز الدين بن شداد:
األعالق الخطرية يف ذكر أمراء الشام والجزيرة ،الذي يصف فيه مدينة حلب قبل الغزو املغويل يف عام 1260م ،بعض أعداد معاملها

حماما) داخل أسوار املدينة(.((4
( 208مساجد ،و70
ً
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46

Raymond, "La population du Caire," pp. 201 - 215.

47
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املؤرخ واملقاربات الكمية :حول الدراسات الدميوغرافية
لبعض الحوارض اإلسالمية

تاـسارد

أمرا ال جدال فيه ،فإن تحديد عدد السكان يف هذه
إذا كان تطور املدينة ،يف الفرتة الواقعة بني القرنني الثاين عرش والثالث عرشً ،
ً
الفرتة الزمنية ليس ً
سهل .فاملصادر التاريخية العربية تشري إىل بعض األرقام الصعبة االستيعاب عىل إثر الغزو املغويل ( 50ألف
منال

تم بيعهم رقيقًا)(.((5
شخص فروا من هذه املجازر ،ربع السكان بحسب البعض ،و 100ألف ّ

من جهة أخرى ،ظلت محاوالت تكميم عدد السكان وإحصائهم من خالل مساحة املدينة ومنشآتها العامة ،مخيبة لآلمال.

إن اإلحصاء من خالل تحديد مساحة حلب يواجه مشكلتني أساسيتني :صعوبة تحديد مساحة األحياء املحيطة باألسوار ،وجهل

املؤرخني نسبة الفضاء املأهول أو غري املسكون داخل املدينة (نحو األزقة ،واملساحة غري املعمورة ،والحدائق ،والبنايات العمومية ...

إلخ) ،ما يجعل أي عملية تقييم للكثافة العمرانية وتكميمها محفوفة بالنسبية والخطأ.

توقفت تقديرات روسل لسكان مدينة حلب عام 1200م عند  14ألفًا ،انطال ًقا من مساحة املدينة داخل أسوارها .فقد أسس افرتاضه عىل

بعيدا عن الواقع التاريخي(.((5
معطى  125ساك ًنا يف الهكتار الواحد من دون أن يعري سكان الحارات املحيطة باألسوار
اهتماما ،ما يجعل تقديره ً
ً
من الناحية املنهجية ،تبدو تقديرات الباحث ريمون  -املعروف باستثماره عدد البنايات العمومية يف املدن العربية يف العهد العثماين

حمام يف حدود  3500 - 3000نسمة ،مردود ًة وغري مناسبة ملدينة حلب
مؤرشًا عىل حركية السكان ونموهم  -التي تحدد العدد املوازي لكل ّ

خاصا ،فاألمر مبالغ فيه.
عموميا ،إضافة إىل 30
حم ًاما
حماما ً
ً
التي كانت تحوي يف القرن الثالث عرش ما يناهز ّ 163
ً

اليشء نفسه بالنسبة إىل تقديرات أطروحة هينز كوب  Heinz Gaubeوأوجن فريت  Eugen Wirthاملنطلقة من عدد املساجد،

ً
حقيقة ،إنه من الصعب تحديد عدد السكان املوازي لكل مسجد؛ ألن دور
فقد خلصت إىل عدد سكان يناهز  200ألف ملدينة حلب(.((5
ً
ً
غالبا
بناء
العبادة كانت تتخذ
مستقل ،أو غر ًفا يف منشآت عمومية ،سواء كانت خانات أو ً
أشكال مختلفةً :
أبراجا .أما بناء املساجد فكان ً
لبواعث دينية أو شخصية أكرث منه استجابات لحاجات ديموغرافية يف كل مرة.

ترى آن ماري إيدي أن كثافة مدينة حلب يمكن تحديدها ،قبيل الحملة املغولية ،يف عام 1260م ،بني  200و 350ساك ًنا يف

هكتارا ،إضافة إىل  4هكتارات هي حيز القصبات ذات الكثافة املنخفضة واملحدودة.
الهكتار( ،((5يف مساحة تقدر بـ 112
ً

كانت حلب داخل أسوارها تضم ،عىل أقل تقدير ،ما ُيناهز  23ألف ساكن ،يضاف إليهم عدد سكان األحياء املحيطة ،الكثرية

العدد ،ما بني  30 - 25ألفًا .وبكثافة تقارب  350ساك ًنا يف الهكتار ،يمكن تقدير ساكنة املدينة بـ  40ألفًا ،وربما  45ألفًا يف األحياء
الهامشية ،ما مجموعه  85 - 50ألف ساكن.

أمام قلة الدراسات املرجعية عن عدد سكان حلب يف العهد اململويك ،يبقى التذكري بأثر هجمات املغول يف عام 1260م ،والطاعون

األكرب يف الفرتة 1349-1348م والدمار الذي أحدثه تيمورلنك يف عام 1400م ،واألوبئة التي مست املدينة يف منتصف القرن الرابع عرش،

وخالل القرن الخامس عرش ،باعتبار هذه العوامل مؤرشات كربى دالة عىل ركود النمو الديموغرايف وتراجعه يف شمال سورية ،وإن كان

تعيني أرقام دقيقة لن يتأىت إال مع بداية القرن السادس عرش(.((5

Ibid.

50

51 J.C. Russel, "The population of the Crusades States," in: Norman P. Zacour & Harry W. Hazard (eds.), A history of the Crusaders: The
Impact of the Crusades on the Near East, vol. 5 (Madison: University of Wisconsin Press, 1985), pp. 295 - 314.
Eddé, p. 160.

52

Ibid., p. 161.

53

 54بالنسبة إىل القرن 16م ،فإن الدراسات املُستنطقة للمصادر اإلدارية والرضائبية العثمانية تؤكد تراجع عدد السكان يف مدينة حلب من  67ألف فرد يف عام 1519م إىل نحو
 45ألفًا يف عام 1580م ،انظر.Barkan, pp. 9 - 36 :
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ويلوي  /زومتزومت

يف غياب مصادر مكتوبة دقيقة ومعطيات أثرية بينة ،لن يتبقى للباحث إال خيار املقارنة بمعطيات املدن اإلسالمية األخرى لتحديد

عدد السكان الحلبيني يف العرص الوسيط .ولهذا املقصد ،يمكن استثمار املعطيات الخاصة بالكثافة السكانية (الحد األقىص والحد األدىن)

ملدن الغرب اإلسالمي بما فيها األندلسية لتشكيل رؤية عامة.

 .5تونس
خصوصا ،تبقى مقاربة لزين هي األدق منهجية ،وإن كانت تنطلق من مقدمات ليست
يف الغرب اإلسالمي ،ويف تونس
ً

سلما بها .بالنسبة إىل هذا املهندس واملؤرخ ،تعادل املساحة املفرتضة (الرضورية) لكل ُم ٍّ
صل يف املسجد
بالرضورة صحيحة ُ
وم ً
ٍّ
مصل ،عندما
األعظم  1.35×0.60مرت ،ومن ثم ينطلق من مسجد الزيتونة حني أعيد بناؤه يف عام 864م ،وصار يستوعب  9آالف

مهما يف إفريقية (تونس) ،ليصل إىل تقديراته التالية :يف عام 732م ،كانت
كانت تونس ثاين مدينة يف عهد دولة األغالبة ،وكانت
ً
ميناء ً
تونس تضم  6500ساكن ،بينما وصل تعداد سكانها يف عام 684م ،إىل  9آالف فرد .أما الكثافة السكانية فكانت تتأرجح يف استنتاجاته
علما أن امتداد مدينة تونس ،يف عهد األغالبة ،كان يصل إىل  500مرت ،من رشقها إىل غربها،
ما بني  140و 200ساكن يف الهكتارً ،

وإىل نحو  1300 - 1000مرت ،من الشمال إىل الجنوب ،مع العلم  -بحسب الرحالة محمد العبدري الحاحي الذي زار تونس يف بداية القرن
الثالث عرش  -أن أرباض املدينة كانت يف حجم املدينة نفسها.

ومما تجود به املصادر التاريخية ،إشارة ابن الشماع( ((5املتعلقة بتونس التي كانت يف عام 772هـ1370 /م تضم  7آالف منزل ،أي

تقريبا بحسب منهجية لزين 35 ،ألف ساكن ،وهو ما يقارب  120ساك ًنا يف الهكتار الواحد .وتمت مضاعفة الرقم نفسه بضارب  ،10من
ً

طرف الباحث إبراهيم جدلة بدعوى تعدد الزوجات والجواري ،والخدم ،والعبيد يف املسكن الواحد ،ليصل إىل حدود  70ألف ساكن(.((5

وكان هذا التعداد السكاين (سواء  35أو  70ألفًا) ينترش يف فضاء عمراين يحدده الباحثون انطال ًقا من بقايا آثار األسوار القديمة ،ملا بني

هكتارا(.((5
1350-1317م ،بـ 293
ً

وبناء عليه ،كانت الكثافة السكانية
وبحسب املؤرخ عبد العزيز الدوالتيل( ،((5كانت تونس يف القرن الخامس عرش ُتغطي أكرث من 250
هكتارا؛ ً
ً

تقارب  200ساكن يف الهكتار ،داخل األسوار ،وكانت بنسبة أقل يف األرباض املحيطة التي ظلت تحافظ عىل طابع قروي يف طريقة انتشارها.

يف القرن السادس عرش ،صارت تونس ،بحسب ليون اإلفريقي (الحسن الوزان) ،تضم  10آالف كانون (موقد لكل أرسة) بما

يمثل  50ألف ساكن ،إذا ما سلمنا أن األرسة تضم  5أفراد يف املعدل العام ،وبكثافة سكانية تصل إىل  160ساك ًنا يف الهكتار(.((5

ً
تأويل ملعلومة ليون اإلفريقي ،وترفع عدد سكان تونس
يف املقابل ،تختلف قراءة إبراهيم جدلة مرة أخرى عن املعهود لتقرتح

آنذاك إىل  80ألف ساكن .ويف الحقيقة ،يحيص ليون اإلفريقي  10آالف كانون داخل املدينة و 300يف حي "باب املنارة" ،وأكرث من

ألف يف حارة السويقة ،وأكرث من  300يف "باب البحر" أي ما يعادل  11600كانون ،أو مقدر بما بني  58و 116ألف ساكن بحسب
القراءات والتأويالت.

 55أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الشماع ،األدلة البينة النورانية يف مفاخر الدولة الحفصية ،تحقيق وتقديم الطاهر بن محمد املعموري (تونس :الدار العربية للكتاب،
 ،)1984ص .105
56

إبراهيم جدلة ،السكان الحرض بإفريقية من القرن  13إىل القرن  ،16الديموغرافية التاريخية يف تونس (تونس :دار رساس للنرش ،)1993 ،ص .97
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عبد العزيز الدوالتيل ،مدينة تونس يف العهد الحفيص ،تعريب محمد الشايب وعبد العزيز الدوالتيل (تونس :دار رساس للنرش ،)1987 ،ص .107
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املؤرخ واملقاربات الكمية :حول الدراسات الدميوغرافية
لبعض الحوارض اإلسالمية

تاـسارد

إىل جانب هذه الخالصة ،تأيت دراسات أحمد السعداوي وإبراهيم جدلة حول األوبئة والكوارث التي رضبت تونس الستكمال

مشهد تطور نمو سكان هذه املدينة ،فيشري السعداوي إىل الرجوع الدوري  Periodicityللكوارث (جفاف ،ومجاعة ،وطاعون) كل

 19سنة ،يف الفرتة املمتدة بني 665هـ1206 /م و899هـ1494 /م ،وهو األمر الذي يؤكده ليون اإلفريقي؛ إذ يحدد ،بدوره ،هذا الرجوع
الدوري يف كل  15 - 10سنة.

وباء يف الفرتة 899-749هـ1494-1348 /م ،وترى أن
من جهة أخرى ،تكشف الباحثة منرية رمادي أن تونس عرفت أحد عرش ً

وضوحا إذا ما تم استنطاق األرشيف اإليطايل واإلسباين الذي سيسعف ،ال محالة ،بضخ ر ًؤى وتدقيقات جديدة(.((6
املشهد سيكون أشد
ً

 .6القريوان

بدءا ،يرى الباحث منذر صقيل أنه من الصعب تحديد عدد سكان القريوان يف العرص الوسيط بدقة .ويشري املؤرخ محمد طالبي إىل
ً

أن سكانها لم يتجاوزوا قط  50ألفًا .أما لزين الذي استند إىل طريقته املعهودة يف الربط بني مساحة املسجد األعظم والتطور العمراين،

فيحدد عدد سكانها يف  9250فر ًدا ،يف الربع األخري من القرن الثاين الهجري /الثامن امليالدي .ويف حني يذهب طالبي إىل أن سكان
القريوان يف القرن الثالث الهجري /التاسع امليالدي ظلوا يف ازدياد مستمر يف عهد األغالبة ،فإن لزين ،يعترب أن املدينة آنذاك لم يكن
لها أسوار ماثلة ،وأن مساحتها كانت يف توسع دائم ،ما انعكس عىل توافد السكان وتكاثرهم.

يف القرن الرابع الهجري /العارش امليالدي ،سيتسع عمران القريوان ُليقابله ،بحسب طالبي ،كثافة سكانية ،حددها لزين
ً
كاملة ،كان من منتصف القرن الرابع الهجري/
بـ  36 - 35ألف ساكن .ويف املقابل ،يرى طالبي أن ُمنعرج الرتاجع السكاين إلفريقية
انخفاضا
العارش امليالدي إىل منتصف القرن الخامس الهجري /الحادي عرش امليالدي ،وأن سكان القريوان عرفوا خالل هذه الفرتة
ً

كبريا عىل إثر مجاعة عام 395هـ1005 /م وطاعونه.
ً

 .7فاس

تبقى املعطيات الديموغرافية ملدينة فاس قليلة باستثناء ما تفرق من املعطيات التي توفرها املصادر التي قد تسمح؛ إذا تم تحقيقها،

وتاريخيا ،أقيمت النواة األوىل للمدينة عىل الضفة اليمنى من وادي فاس سنة 172هـ789 /م.
باستنباط تقديرات تقريبية عن السكان.
ً
سنوات بعد ذلك ،أنشأ إدريس الثاين نواة أخرى عىل الجهة اليرسى ملسار الوادي .هذان التجمعان العمرانيان (عدوة القرويني ،وعدوة

رسيعا ،كل داخل أسواره ،يفصلهما "وادي الجواهر"( .((6وعىل إثر ذلك ،ستمثل موجات الهجرة نحو فاس ،من
األندلس) ،تطورا
ً

عمرانيا ،ليكون األمر بداية
جديدا مكنت فاس من تجاوز حالتها الجنينية
برشيا
ً
قرطبة (202هـ818 /م) والقريوان (210هـ825 /م) مد ًدا ً
ً
ِ
يمض وفق إيقاع متشابه يف كال العدوتني .فإذا لم تفتأ ضفة القرويني تتطور وتتعاظم،
مسار حرضي واسع .غري أن االستقرار العمراين لم
ٍ
عراص
قصريا ،ببنايات متباعدة ،تفصلها مساحات واسعة تحولت إىل
عمرانيا إىل أمد ليس
فإن الضفة األخرى ،يف املقابل ،ظلت خاملة
ً
ً

وأراض فالحية.

ومما أخرب به الجغرايف اليعقويب (ت .بعد 287هـ891 /م) ،أنه كان عىل نهر فاس يف زمانه "ثالثة آالف رحى تطحن [ ]...وعمارات

(((6
معربا.
جليلة"  .ال شك يف أن عدد الرحى املنسوبة إىل عدوة القرويني مبالغ فيه ،ووجب أن يؤخذ بحذر ،غري أن هذا التوصيف يظل ً

Ibid., p. 238.

60

 61أبو الحسن عيل بن عبد الله بن أيب زرع الفايس ،األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ ملوك فاس (الرباط :دار املنصور للطباعة والوراقة،)1972 ،
ص .39
62

أحمد بن إسحاق اليعقويب ،كتاب البلدان ،وضح حواشيه محمد أمني ضناوي (بريوت :دار الكتب العلمية[ ،د.ت ،)].ص .198
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وعىل نحو أقل مبالغة ،يلفت الجغرايف البكري (487-432هـ1094-1014 /م) نظرنا إىل أن مدينة فاس كانت تضم آنذاك نحو ثالثمئة
عموميا ،ومساحات خُ رضًا تمد ّ
بغلت وفرية(.((6
حماما
رحى ،وعرشين
ً
ً

ُ
املرشف عيل بن عمر
جمعه
ويضاف إىل ذلك وثيقة للدولة املوحدية تؤكد النمو العمراين عرب معطيات رقمية( .((6يتعلق األمر بإحصاء
ُ
ُ

األويس ،من خالل مخطوط لسلفه يف املهنة ،يف فرتة املنصور املوحدي (595-580هـ1198-1184 /م) .وتشري هذه الوثيقة إىل أن مدينة

فاس كانت تضم يف عهد املوحدين مرافق عمرانية عديدة ،وفق ما يبينه الجدول اآليت.
الجدول ()4

معطيات إحصائية حول املرافق العمرانية بمدينة فاس يف فرتة املنصور املوحدي
العدد

املرافق

الحوانيت

9082

القيساريات

2

الرتابيع واألطرزة املعدة للحياكة
دار لعمل الصابون
امليضآت

3064
47
42

املرصيات

19041

األرحاء

472

ديار سك النحاس

12

الديار لعمل الفخار

188

الكوش لعمل الجري

135

املساجد

782

السقايات

80

دور الدباغة

116

الحمامات

73

األفران

1170

الدور

89236

دور عمل الزجاج

11

الفنادق

467

املصدر :أبو الحسن عيل بن عبد الله بن أيب زرع الفايس ،األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ ملوك فاس (الرباط :دار
املنصور للطباعة والوراقة ،)1972 ،ص .49 - 48
 63أبو عبيد البكري ،كتاب املسالك واملمالك ،تحقيق وتقديم أدريان فان ليوفن وأندري فريي ،ج ( 2تونس :الدار العربية للكتاب؛ املؤسسة الوطنية للرتجمة والتحقيق
والدراسات ،)1992 ،ص .795
64

ابن أيب زرع الفايس ،ص .49 - 48
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ً
نتيجة ألخطاء استنساخ
مرة أخرى ،إذا كانت بعض هذه املعطيات اإلحصائية ُمضخمة؛ إما بداعي إظهار عظمة املدينة ،وإما

املعلومات الرقمية ،فإنه من املؤكد أنها تعكس طر ًفا من الحقائق التاريخية ،وتكشف عن حجم املنشآت بفاس وتنوعاتها .إن تحليل
املعطيات املتصلة بالقرن الثاين عرش امليالدي قد يسهم يف تصور عدد السكان املستغل لهذه املنشآت وحجم التطور االقتصادي ووتريته
لهذه املدينة التي أنشئت قبل بضعة قرون خلت .فاملستقر الرئيس عند إجالة النظر يف هذه املعطيات املصدرية ،يف ضوء املعطيات األثرية،

هو أن مدينة فاس كانت تضم عدد سكان يناهز  100ألف نسمة.

ويف مرحلة الحقة ،ينقل ليون اإلفريقي ،يف وصف إفريقية ،معلومات إحصائية مهمة 20 :ألف عامل يف قطاع النسيج ،و 20ألفًا

واحدا يف املدينة قد يضم  500كانون /موقد(.((6
حيا
ً
آخرين ،مستخدمني يف أرحية املدينة الكثريةُ .
ويضيف كذلك ،أن ً

ومما جاء كذلك يف رسائل الرحالة املستعرب نيقوال كليناردوس 1542-1493( Nicolas Clenardusم) أن ساكنة فاس عام 1540م

تقدر بـ  40ألف عائلة؛ أي ما بني  100و 240ألف نسمة(.((6

يتأتيا إال باستثمار مختلف
وإحصائيا ،لن
تاريخيا
الحقيقة أن تحرير القول يف مختلف هذه املعطيات والتقديرات ،وتدقيقها
َ
ً
ً

املعطيات املصدرية من كتب التواريخ واألعالم والجغرافيا ،واستثمار الخرائط الدقيقة التي تم إنجازها يف السنوات املاضية حول األحياء

واملنازل ،وتوظيف أنظمة املعلومات لتمحيص الفرضيات واستنبات النتائج.

 .8مدن األندلس
تعترب أبحاث اإلسباين طوريس بالباس من الدراسات املرجعية املهمة وغري املسبوقة حول ديموغرافيا املدن األندلسية وعمرانها.

فبعد انتباهه ،خالل خمسينيات القرن املايض ،إىل إغفال الدراسات الديموغرافية الغربية مدن األندلس ،رغم دورها الكبري يف تاريخ
متحديا انعدام املعطيات الرقمية الدقيقة.
القارة األوروبية يف القرن العارش امليالدي ،حاول الخوض يف هذا املبحث الجديد
ً

احتفاء بهذه املدن وإما للدعاية
إن كان بالباس قد فطن إىل مسألة تضخيم املعطيات (سواء يف املصادر العربية أو املسيحية)( - ((6إما
ً

السياسية  -فقد احتفى ببعضها لتميز ُمحتوياتها؛ إذ إن السجالت املسيحية املُحددة واملُحصية ملمتلكات املوريسكيني املطرودين من
املدن اإلسالمية ،أو ما يسمى (Repartimientosسجالت التوزيع) ،لتوزيعها عىل املسيحيني ،بوصفها سجالت ميورقة ،وبلنسية ومالقة
ومرسية  ...إلخُ ،تشري إىل معطيات دقيقة تخص عدد املنازل وأصنافها ومساحاتها.

كما أن املعطيات األثرية لبقايا الدور األندلسية يف مالقة وغرناطة ،سمحت لهذا الباحث بتحديد املعدل املتوسط ملساحة املنازل

األندلسية وحسابه172 :م ،2ومتوسط عدد العائلة األندلسية املفرتض يف  5أو  6أفراد .وباملوازاة مع هذه املعلومات ،استند بالباس إىل

ُمعطى مساحة املدن داخل األسوار باعتبار هذه املدن إنشاءات ضخمة ومستدامة األثر.

وبعد اإلحصاءات الرياضية التي أكد بالباس أن خطأها محدود( ،((6استطاع تجاوز االفرتاضات السابقة غري املدعومة بتحليل

مرجعا لكثري من الدراسات األندلسية التي نقدم بعضها يف الجدول التايل.
كمي ،وتقديم مجموعة من النتائج التي أصبحت
ً
65

تبقى اإلشارة إىل رضورة دراسة معنى كانون  Feuxعند ليون اإلفريقي ،وهل يتخذ املعنى نفسه يف فاس والقاهرة وغريهما.
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الجدول ()5
أهم استنتاجات طوريس بالباس حول سكان املدن األندلسية وتوسعها يف القرنني الحادي عرش والثاين عرش امليالديني
املدينة

عدد السكان

غرناطة

 26ألفًا

مالقة

 20-15ألفًا

طليطلة

 37ألفًا
----

رسقسطة

 17ألفًا

ميورقة
بلنسية

مساحة املدينة
هكتارا
37
ً
هكتارا
75
ً

 106هكتارات
هكتارا
90
ً
هكتارا
44
ً

 15ألفًا

هكتارا
47
ً

الفرتة الزمنية
القرن 11م
القرن 11م

القرنان  11و12م
القرنان  11و12م
القرنان  11و12م
القرنان  11و12م

املصدر:
Leopoldo Torres Balbás, "Extension y demografia de las Cuidades hispano-musulmanas," Studia‑islamica, no. 3
(1955), pp. 49 - 52.

َيخلص بالباس إىل أن األندلس ،إىل نهاية القرن الحادي عرش امليالدي ،عرفت عىل األقل سبع مدن (قرطبة ،وطليطلة ،وأملرية،

وغرناطة ،وميورقة ،ومالقة ،وبلنسية) يمكن تصنيفها يف خانة املراكز العمرانية الغنية والعامرة التي يحتل عمرانها داخل األسوار مساحة

هكتارا ،ويفوق عدد سكانها  15ألف نسمة.
تتجاوز 40
ً

يف هذا املنحى تؤكد املصادر القديمة والدراسات الحديثة أهمية مدينة قرطبة التي كانت ُتعترب من أهم مدن العالم يف القرن العارش

إحصاء للدور أمر به الحاجب أبو عامر املنصور يف نهاية القرن العارش
امليالدي( .((6ومن املعطيات املهمة التي تجود بها املصادر الوسيطية،
ٌ
امليالدي .وقد شملت معطيات هذا اإلحصاء الذي نقله لنا الجغرايف البكري  213077من دور العامة ،و 60300من الدور الكبرية (الخاصة).

كما ضمت قرطبة  300حمام عمومي ،و 13مقربة وما بني  471و 1600مسجد بحسب املصادر( ،((7بينما يتجاوز عدد أحياء هوامش قرطبة

حياَ .ووفقًا لهذه املعطيات ،حدد بعض املؤرخني عدد سكان قرطبة اإلسالمية بأنه ما بني  100ألف و500
يف القرن العارش امليالدي عرشين ً
ً (((7
ألف نسمة (بحسب تقديرات بالباس وليفي بروفنصال مثل) .
ورغم أن هذه املقاربات (محاوالت تحليلية كمية) قد تكون إضافة نوعية لدراسة املجتمعات العربية اإلسالمية عرب التاريخ ،فإن ثغراتها املنهجية
تكشف حدودها ونسبيتها؛ إذ إن االستدالل االفرتايض املنطلقً ،
وجيها يف كل مرة ،ففي
مثل ،من الربط بني مساحة املسجد األعظم وعدد السكان ليس ً
غالبا ما يكون بإرادة رجال السياسية؛ إلعطاء الرشعية وإبراز القوة ،وتخليد االسم .فهي أقرب إىل
إفريقية كما يؤكد ذلك فوزي محفوظ ،كان بناء املساجد ً
الفعل السيايس من التأثري الديموغرايف .كما أن تقدير الضارب الثابت ( 5أفراد) مقابل كل ٍّ
مصل ،ونسيان طبيعة األرس املسلمة املمتدة ،والكثافة املرتفعة
للمساكن الجماعية ،يبقى مجازفة رقمية غري مؤصلة تاريخية بالنسبة إىل مجتمعات القرون األوىل الهجرية.

إن هذه االعرتاضات التي فصل فيها أنطوان عبد النور( ((7يف دراسة عامة ،وفوزي محفوظ( ((7عرب نموذج صفاقس ما بني القرنني الثالث والسادس

الهجريني ،لتفنيد كثري من املنطلقات األولية بالنسبة إىل لزين ،تبقى وجيهة؛ ال إللغاء هذه الرؤية املنهجية ،بل لتقويتها بمثل هذه الضوابط والتدقيقات.
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73 Faouzi Mahfoudh, "Aspects de la démographie de la ville de Sfax au Moyen Âge (IX-XII siècles)," in: La démographie historique en
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من مسالك الضبط كذلك ،اإلملاع إىل أن دراسات لزين لسكان املدن التونسية تأيت بعد مجموعة أعماله حول املدن الرومانية يف

إفريقية .غري أن الفرتتني الكالسيكية والوسيطية مختلفتان عىل أكرث من صعيد؛ وبناء عليه ،من املخالف للصواب استنساخ نماذج مستعارة
واتخاذ املقاربة اإلحصائية نفسها لدراسة سكان هاتني املرحلتني.

تاريخيا يف العرص الوسيط ،فهو ينطلق من مبدأ أن
تأكيدا
فاملهندس الفرنيس لزين يستند إىل مجموعة منطلقات أولية ال تجد لها
ً
ً

واحدا لخطبة الجمعة ،وأن حضور الساكنة الذكورية
مسجدا
مدن إفريقية لم تكن تملك يف القرن الثالث الهجري /التاسع امليالدي إال
ً
ً
ٍّ
مصل رب عائلة ،يظن لزين أنه يف
( 16سنة) فما فوق رضوري يف يوم الجمعة .ويف هذا اإلحصاء الذي يستثني النساء واألطفال ،ويعترب كل

ٍّ
مصل؛ فإذا ما حدد
رتا لكل
معينة ،إذا ما أخذنا يف االعتبار مساحة  1.35×0.60م ً
اإلمكان تحديد قدرة استيعاب املسجد األعظم ،يف مرحلة َّ
عدد أرباب العائالت ،يتم رضب هذا العدد يف املعامل ،املعهود استعماله يف دراسة مدن البحر األبيض املتوسط .وإذا كنا ال نستطيع معارضة

إجماعا :طبيعة الحارضين للجمعة (الجنس والسن)،
لزين يف وجود مسجد للخطبة يف كل مدينة ،فإن ُمنطلقاته األوىل األخرى ال تلقى
ً

وتحديد املعامل نفسه لتحديد عدد العائالت اإلفريقية يف العرص الوسيط ،وهذه مسائل افرتاضية ال تستند إىل دراسات تاريخية دقيقة.

يبدو كذلك أن املقابر قد تكون أحيا ًنا وسيلة قياس التحوالت الديموغرافية بالنسبة إىل املؤرخ ،غري أن طرق الدفن اإلسالمية املتميزة

بالبساطة وغياب األسماء عىل شواهد القبور أحيا ًنا ،ال تسمح باستخالصات رقمية مهمة ،كما أن وجود عدة مستويات للدفن يف املكان الواحد
ً
جديدا ذا طبيعة أركيولوجية(.((7
إشكال
تبدى ذلك للباحث خالد مودود حني دراسته ملقربة قريش يف القريوان (سبع طبقات)  -تضيف
ً
 كما َّقد ال نُجانب الصواب إذا أكدنا أن ما يزعج يف مثل هذه املقاربات هو الربط امليكانييك بني املنشأة العمومية ،من دون مراعاة طبيعتها

ومساحتها ومكانها داخل النسيج العمراين وارتباطها بشبكة املياه ،وعدد السكان ،وكذا االعتماد عىل إحصاءات الحوليات العربية املبالغ فيها،

من دون مناقشة أو تشكيك مستمر ،ومن دون بناء نسق نظري يسرتشد بسياقات املرحلة املدروسة ليشد من عضد جهازنا التحلييل.

إن هذه املقاربات املنهجية التي تضع الباحث ما بني التقديرات الرقمية األكرث مغامرة ،املحددة للسقف األقىص أو الحد األدىن

للساكنة الحرضية ،وبني النظريات األكرث كيفية ،املتالئمة مع املصادر ،واملؤسسة لرؤى تاريخية حول املجتمعات اإلسالمية يف ارتباطها

باملعطيات السياسية واالقتصادية وبالنسيج الحرضي وبنية السكان وحركاتهم ،تبقى إحدى الوسائل املطلوبة لتجاوز النقص الكبري املوجود

يف املصادر والحوليات العربية .وإن الحرص عىل املتابعة النقدية والحذرة لهذه املحاوالت لتجنب التبسيط التعسفي يجب أن يوازيه

تأسيس معريف يربط بني النماذج املستوحاة من التقديرات الرقمية والدراسات السكانية بالتاريخ السيايس ،وتاريخ الذهنيات املرتبطة بوترية
تجدد األجيال ،وباألرس والسلوكات االجتماعية.

أمر كفيل بتهيئة إطار ذهني يساهم يف إعادة مرسح الظواهر
إن الوصل املفصيل بني الكيفي والكمي وإحداث توازن خالق بينهماٌ ،

التاريخية ويساعد عىل تفسريها ،من دون أن يوقعنا ذلك يف أوهام الكمال .ال يكفي أن نقيس الظواهر ،أو نُكممها ،لرناها ،كما أن األرقام
مدعو إىل مراجعة يقينياته املتص ِّلبة تجاه املناهج
ليس لها بالرضورة وجاهة بديهية أو قدرة فعالة للكشف دون غريها .ورغم ذلك ،فإن املؤرخ
ٌّ
الكمية ،مع رضورة االستفادة من أسس املنطق الضبايب ومناهجه  ،((7(Fuzzylogicوفقًا لطبيعة الظاهرة اإلنسانية واالجتماعية التي

يكتنفها الغموض والتعقيد ،والتي يصعب تكميمها والتعبري عنها بقيم محددة وصارمة.

Ibid., p. 74.
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التنــوع الدينــي والطائفــي يف الفــرة اإلســامية
املبكــرة مــن خــال كتــاب "التحريــش" لــرار بــن عمــرو
)م815 /هـــ200  نحــو.الغطفــاين (ت
Religious and sectarian diversity in the early Islamic
period: A study of Dirar b. ‘Amr al-Ghatafani’s (d.
c. 200AH / 815 AD) Kitab at-Tahrish "The Book of
Instigation"
 ويربز من خالله،)م815 /هـــ200  نحو.يتنــاول هــذا البحث بالدرس والتحليــل كتاب التحريش لــرار بن عمرو الغطفــاين (ت
 كام يدرس أســلوب املؤلف يف عرضه.التنــوع الدينــي والطائفي واالختالفات بني املســلمني يف القرن الثــاين الهجري

 ويسلط الضوء عىل الجوانب التي ميكن أن يقدمها توافر هذا الكتاب الذي كان. ويحلل موقفه منها،االختالفات يف عرصه

، ويحلــل طريقة املؤلف يف تقييم االختالفات يف عرصه.مفقودًا يف مراجعة قضايا عدة يف مختلف العلوم اإلســامية
 ويخلــص البحث إىل أن كتاب التحريش يحــي حقائق تاريخية مل ّا.ومحاولتــه إيجاد معيــار للدليل يضبط االختالف بني الفرق

 من أهمهــا أن الصورة املثالية عن رؤية، وهم أحوج إىل معرفتها ومتثلها لحارضهم،يدركها كثري من املســلمني اليــوم
 كام له أسباب، له مربراته العلمية، وأن االختالف الذي كان وسيبقى،واحدة لإلسالم يف الفرتة املبكرة تحديدًا ال وجود لها

.خارجية ترجع إىل بعض علامء الدين الذين يوظفون الدين ملصالح شخصية ذات صلة باملال والسلطة
. القرن الثاين الهجري، املعتزلة، الفرق اإلسالمية، رضار بن عمرو، التحريش:كلامت مفتاحية

This article is a study and analysis of Dirar b. ‘Amr’s Kitab at-Tahrish demonstrating the religious and sectarian
diversity of, as well as differences among, the Muslims of the second century AH. The article examines the
author’s method in presenting the disagreements of his age and analyzes his position on these disagreements. It
also sheds light on the topics covered by this book – which was lost – covering various issues in various fields of
the Islamic sciences. It also presents an analysis of how the author evaluated the disagreements of his age and his
attempt to establish a yardstick by which to evaluate differences between sects. The article concludes that Kitab
at-Tahrish narrates historical truths most of today’s Muslims are oblivious to, awareness and revitalization of
which is urgently necessary in their present-day lives. The most important of these truths are that the perception
of a harmonized unified Muslim vision in the early centuries has no foundation in fact, and that differences have
existed and will always exist for both intellectual reasons and external reasons attributable to the exploitation
of religion by some religious scholars for their own personal gain, for the acquisition of wealth, authority and
prestige.
Keywords: At-Tahrish, Dirar b. ‘Amr, Muslim Sects, Mu’tazilah, Second century AH.
.رضا يف جامعة فرانكفورت
ً  يعمل باحثًا ومحا،* أكادميي وأستاذ جامعي سوري متخصص يف الدراسات اإلسالمية
Syrian Professor and Researcher in Islamic studies, Lecturer at the University of Frankfurt.
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متهيد

(((

ُي َع ُّد القرن الثاين الهجري /الثامن امليالدي من أغنى الفرتات الزمنية يف التاريخ اإلسالمي من حيث التنوع الديني والطائفي والفكري،
وكرثة االختالف بني املسلمني .يمكن إدراك هذه الحقيقة من خالل تتبع املصادر التاريخية ،ال سيما تلك التي تؤرخ للملل والنحل والفرق،
وما وصلنا من مصنفات القرن الثاين الهجري نفسه أهم شاهد عىل ذلك التنوع واالختالف ،حتى إن سيولة االختالف تلك أدت إىل نشوء
اتجاه يف كل علم يعنى بوضع معايري يمكن من خاللها ضبط االختالف يف العلم نفسه وتقعيد أصوله .فكتاب الرسالة للشافعي (ت.
205ه820 /م) ُأ ِّلف يف سياق البحث عن ضوابط ومعايري لالختالف بني أهل الرأي وأهل الحديث ،والكتاب لسيبويه (ت180 .هـ796 /م)
أيضا للضبط النحوي ،والعني للخليل بن أحمد (ت170 .هـ786 /م) للضبط اللغوي .ومضت فرتة طويلة لم يعرث فيها عىل كتاب
ُص ِّنف ً
يرجع إىل القرن الثاين الهجري يرسم صورة واضحة لالتجاهات العقدية والكالمية يف تلك الفرتة ،ويرجع ذلك إىل اندثار كثري من كتب
تلك املرحلة ،ال سيما كتب املعتزلة ،ويأيت العثور حدي ًثا((( عىل مخطوط كتاب التحريش لرضار بن عمرو الغطفاين ،ليقدم إضافة نوعية إىل
تحديدا ،حيث تضمن أسماء الفرق واالتجاهات واألفكار
املصادر التي ترجع إىل القرن الثاين الهجري ،وإىل مصادر الفرق وامللل والنحل
ً
ورصيحا لدى
واملصطلحات التي كانت سائدة آنذاك .ويمكن القول من خالل تحليل الكتاب إن هاجس ضبط االختالف كان حارضًا
ً
املؤلف ،وإن لم يكن هو موضوع الكتاب األسايس ،لكنه غري خاف يف طريقة عرضه االختالف وأسبابه ،وما انتهى إليه يف آخر الكتاب .لذا
يمكن قراءته يف سياق كتب الشافعي (األصويل) وسيبويه (النحوي) والخليل (اللغوي)؛ فرضار (املتكلم) حرص يف كتابه عىل وصف سيولة
مرجعا بني املختلفني ،وما يحتمله من االختالف ،أو ما يرجع إىل
االختالف الديني وأسبابه ،وتقرير ما يضبط الدليل الذي يمكن أن يكون
ً
أسباب أخرى تتعلق باملختلفني .ويمكن أن يتضح هذا الوصف من خالل املحاور التي سندرس من خاللها الكتاب.

أول :رضار بن عمرو الغطفاين وكتابه التحريش
ً
 .1رضار بن عمرو الغطفاين
نشأ الغطفاين يف الكوفة وغادرها يف سبعينيات القرن الثاين الهجري إىل بغداد ،وقد اخ ُتلف يف تأريخ وفاته بني 193ه و230ه ،وكان
ً
متمسكا ببعض آراء
واحدا منهم ،لكنه ظل
من املعتزلة ،ومن تالميذ واصل بن عطاء ثم خالفهم وانفرد بآرائه ،حتى رفض املعتزلة تصنيفه
ً
املعتزلة كاملنزلة بني املنزلتني((( .لذا ظلت كتب الرتاجم والفرق تنسبه إىل املعتزلة مع اإلشارة إىل مخالفته لهم ،فيذكره ابن النديم (ت380 .ه/

990م) يف الفهرست يف فصل عنوانه" :ذكر قوم من املعتزلة أبدعوا وتفردوا"((( ،وذكر من كتبه التحريش واإلغراء ،وهو الكتاب موضوع
هذا املقال ،ورسد له عرشات من الكتب التي صنفها ،ومعظمها يف الجدل والردود عىل األديان والفرق واألفكار التي كانت منترشة يف عرصه،

لكن مطالعة نقده الواسع لالتجاهات التي
كتبا يف "تأويل القرآن" ،و"تناقض الحديث" ،و"اختالف الناس وإثبات الحجة"ّ .
كما نسب له ً
أفكارا من تصورات اتجاهات مختلفة ،تعزز القول بتفرده ،وهو ما أكده أبو القاسم البلخي (ت319 .ه931 /م) فنفى
كانت يف عرصه ،وتبنيه
ً

 1تم نرش هذا املقال يف سياق مرشوع البحث العلمي  LOEWEاملمول من وزارة العلوم والفنون بوالية هيسن األملانية ،وذلك ضمن محور" :تحديد املواقع الدينية :األنماط
والجماعات يف السياقات اليهودية واملسيحية واإلسالمية" ،يف جامعة غوته  -فرانكفورت ،وجامعة يوستوس ليبيش  -غيسن.

This article has been published within the framework of the Hessian Ministry for Science and Art funded LOEWE research hub "Religious
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تقريبا ،ضمن املخطوطات املوجودة بجامع بلدة شهارة غرب صنعاء ،وهي املخطوطة الوحيدة الباقية للكتاب ،ويعود
 2عرث عىل كتاب التحريش لرضار بن عمرو عام 2008
ً
أيضا عىل كتاب املقاالت أليب هاشم الجبايئ (ت303 .هـ916 /م).
تاريخ نسخها إىل عام 540هـ ،وهي جزء من مجموع يشتمل ً
3

4

كتابا بالعنوان نفسه "املنزلة بني املنزلتني".
نسب إليه ابن النديم ً

انظر :أبو الفرج محمد بن إسحاق بن النديم ،الفهرست ،تحقيق أيمن فؤاد سيد (لندن :مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي ،)2009 ،ص .598 - 596

34

التنوع الديني والطائفي يف الفرتة اإلسالمية املبكرةمن خالل كتاب «التحريش»
لرضار بن عمرو الغطفاين (ت .نحو 200هـ815 /م)

تاـسارد

أيضا أبو الحسن األشعري (ت324 .ه936 /م) ،والذي عد
عنه صفة االعتزال أو قبول املعتزلة له((( ،ووصف أتباعه بالرضارية((( ،وهو ما فعله ً

الرضارية واحدة من عرش هي أمهات الفرق اإلسالمية((( ،وبدأ التعريف بهم بذكر ما فارق به الغطفاين املعتزلة(((.

وكما يشري رضوان السيد((( ،فإن شأن الغطفاين مثل شأن سائر املتكلمني األوائل ،ضاعت كتبهم وكتبه ،إىل حدود القرن الرابع

الهجري ،إال أننا نعرف مجمل آراء الغطفاين ومعتزلة األجيال الثالثة األوىل بعد واصل بن عطاء ،من تواريخ علم الكالم مثل طبقات
املعتزلة للكعبي وكتب القايض عبد الجبار ،ومقاالت اإلسالميني لألشعري ،وامللل والنحل للشهرستاين .وثمة شواهد تؤكد صحة نسبة

الكتاب إليه ،من خالل اإلشارة إىل كتابه يف مصنفات املتقدمني ،وتطابق بعض اآلراء املنسوبة إليه مع ما ورد يف الكتاب ،بل هناك شبه

اقتباسات تظهر يف مقاالت اإلسالميني ،ويف امللل والنحل منسوبة إىل الغطفاين.

وكان للمسترشق األملاين جوزيف فان إس السبق يف إبراز أهمية الغطفاين يف تطور الكالم املبكر ،وذلك منذ أواخر ستينيات القرن

املايض يف مقاالت كتبها عنه ،كما درس آراءه يف موسوعته" :علم الكالم واملجتمع يف القرنني الثاين والثالث للهجرة"( ،((1وقد أثار

اكتشاف كتاب التحريش( ((1االهتمام بالغطفاين مجد ًدا ،فرتجم الكتاب إىل الرتكية املحققان للنسخة العربية( ،((1ونرش عنه املسترشق
األملاين جوزيف فان إس ثالثة مقاالت( ،((1إضافة إىل ما كتبه رضوان السيد الذي وعد بتحقيقه( ،((1وحسن أنصاري الذي عني بكتاب
املقاالت للجبايئ املكتشف مع املجموع املخطوط الذي فيه كتاب التحريش( ،((1وآخرون(.((1

 5أبو القاسم الكعبي البلخي" ،باب ذكر املعتزلة من 'مقاالت اإلسالميني'" ،يف :أبو القاسم البلخي والقايض عبد الجبار والحاكم الجشمي ،فضل االعتزال وطبقات املعتزلة،
تحقيق فؤاد سيد (تونس :الدار التونسية للنرش ،)1974 ،ص .75
 6انظر :رضار بن عمرو الغطفاين ،التحريش ،تحقيق حسني خانصو ومحمد كسكني (إسطنبول :دار اإلرشاد؛ بريوت :دار ابن حزم ،)2014 ،الهامش  ،2ص ً ،8
نقل عن:
أيب إسحاق البلخي ،كتاب املقاالت [مخطوط] ،مخطوطة يف مكتبة الدكتور راجح عبد الحميد الكردي بالجامعة األردنية ،ورقة .37
7
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9
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ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

ومن أهم مقوالت الغطفاين التي تفرد بها :مصطلح "الكسب" الذي تبناه األشعري الحقًا ،والقول باملاهية الخفية لله والتي يدركها

( ((1والجدل يف قضايا تتصل بالفلسفة واإلنسان(.((1
وتعد شخصيته حارضة بقوة يف تاريخ نقد األديان (
اإلنسان بحاسة سادسة يف اآلخرة(ُّ ،((1

 .2كتاب التحريش :العنوان واألسلوب واألهمية

يعد كتاب التحريش أقدم مخطوطة وصلتنا لها عالقة بأوائل املعتزلة ،وأقدم كتاب يتناول ِ
الف َرق وامللل واالختالف يف القرن
ّ

أدبيا فيه خيال
الثاين الهجري ،يعرض املؤلف فيه آراء سائر الفرق الكالمية يف زمانه بالكوفة وما حولها ،وبطريقة فريدة تعتمد
ً
أسلوبا ً
ض ،وا ِ
اس ِإغْ َر ُاء َب ْع ِض ِه ْم ِب َب ْع ٍ
ي ال َّن ِ
ومجاز ورمزية ،ويظهر البعد األديب من عنوان الكتاب ،فسماه التحريش ،وال َّت ْح ِر ِ
إلف َْسا ُد
يش َب ْ َ
وهيجهم عىل بعض ،ويستعمل يف تهييج الحيوانات عىل بعضها( ،((2وهو
وحرش بني املتقاتلني أفسد وأغرى َ
َب ْي َن ُه ْمَّ .
بعضهم ببعضَّ ،

منهي عنه يف اإلسالم لورود أثر أن النبي صىل الله عليه وسلم نهى عن التحريش بني البهائم( ،((2وهو تهييج بعضها عىل بعض للعب

والفرجة ،وقد أشار الغطفاين يف كتابه إىل هذا الحديث(((2؛ مما يعني أنه استخدم هذه الكلمة يف العنوان عىل سبيل النقد ،ألن تأليب
الفرق بعضها عىل بعض ظاهرة سلبية ،وعىل سبيل السخرية ،باتهامه من يحرض الفرق بعضها عىل بعض بأنه يعامل الناس كالبهائم.

نادرا يف هذه الفرتة املبكرة من حيث استخدامه أسلوب الخيال األديب يف موضوع الهويت ،وإن
ُّ
ويعد كتاب التحريش ً
عربيا ً
نصا ً

كان سبقه ابن املقفع (ت142 .ه759 /م) يف كليلة ودمنة لكن يف موضوع آخر ،وكان ً
مرتجما( .((2فيتحدث الغطفاين يف كتابه عىل
عمل
ً
لسان شخصية رمزية أطلق عليها "الفقيه" ،ولنئ كانت كلمة "فقيه" مجازية ومطلقة فإن تخمني من هو املقصود من خالل السياق
جميعا ،يف سائر املسائل ،وتسميته بالفقيه ال تعني أنه املختص
مرجعا يحتكم إليه أهل الفرق
عسريا( ،((2ويمثل الفقيه هنا
أمرا
ً
ً
ً
ليس ً

عموما ،وهذه الوظيفة التي يربزها الكتاب للفقيه
بمجال الفقه والفروع ،وإنما للفقيه هنا معنى أوسع يحيل إىل العالم بشؤون الدين
ً
تجعل من الرضوري إعادة النظر يف داللة اصطالح الفقيه يف تلك املرحلة ومقارنته بمصطلحات أخرى شبيهة.

يدور الكتاب عىل الفقيه الذي يأتيه جماعة يسألونه يف قضية ما أو عن فرقة من الفرق فيوافقهم عىل ما يرونه ،ويستشهد لهم

بسيل من اآلثار عن النبي والصحابة والتابعني ،والتي تدعم وجهة نظرهم ،ثم يأتيه آخرون مخالفون لهم ،ويقولون له :كيف توافق
عىل هذا؟ فيقول لهم الفقيه :لقد كذبوا عىل لساين ،بل إن الصحيح كذا وكذا ،ثم يعود فيورد عرشات األحاديث واآلثار التي تدعم وجهة
النظر الثانية .ثم تأيت إليه جماعة ثالثة يف قضية أخرى ،ثم نقيضهم ،ويدلل لكل منهم عىل مرادهم بالطريقة نفسها  ...إلخ .وقد فعل

ذلك عىل طول الكتاب يف عرشات املسائل ،أكرثها من مسائل علم الكالم املتداولة بني الفرق يف القرن الثاين الهجري ،وبينها بعض
املسائل الفقهية ،ويستشهد أحيا ًنا باآليات القرآنية ،وقلما يعلق الغطفاين عىل ما يورده باسم الفقيه ،لكن طريقة عرضه توحي يف مواضع
كثرية بما يميل إليه الغطفاين أو يتبناه ،فرناه ال يعقب عىل الفقيه بل يحشد األدلة التي تؤيد الفكرة التي يتبناها ،ويف بعض املواضع يعقّب،

17
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18 David Thomas et al., (eds.), Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History, vol. 1 (600-900) (Leiden; Boston: Brill, 2009), pp.
371 - 374.
19 Cornelia Schöck, "Jahm b. Ṣafwān (d. 128/745–6) and the ‘Jahmiyya’ and Ḍirār b. ʿb. (d.200/815)," Sabrine Schmidtje (ed.), The Oxford
Handbook of Islamic Theology (New York: Oxford University, 2016), pp. 55 - 86.
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تاـسارد

حرش وهو عريان
بعنف وسخرية ،عىل الفقيه وما يورده من شواهد ،فيقول عن الفقيه يف بداية بيان دوره يف االختالف بني املسلمني "ثم َّ
(((2
ِ
خافيا عىل أحد،
غري مسترت"  ،واصفًا فعله بأنه مخالفة فاضحة لحديث النهي عن التحريش بني البهائم ،وأنه ل َع َوار ما يربر به لم يعد ً
مفرتضا فيه سوء النية ورقة الدين بقوله "فلم ينج منه ملك مقرب وال نبي مرسل إال قال فيه بالبهتان وقذفه
ويصف مواقفه يف موضع آخر
ً
عبدا للمال
بالعظيم جرأة عىل الله وإرادة هدم دينه"( ،((2ويستهزئ به يف مواطن أخرى ،عندما يمثل دور أهل السنة والجماعة ،بتصويره ً

وتابعا للملوك" ،وقال امللك :يا غالم أعط الفقيه ألف دينار فإنه صاحب سنة وجماعة وإنه بلغني أن عليه دي ًنا"( ،((2ويف سياق آخر "قال له
ً
امللك :فرجت عني أنت من أهل السنة والجماعة ،وقد بلغني أن عليك دي ًنا ،يا غالم أعطه خمسة آالف دينار يستعني بها عىل دينه ومئة
وو َّله قضاء ِم ٍ
متهما عىل ما أورده الفقيه من آثار يف فضائل
رص من األمصار من أفضلها"( ،((2ويعقب
ثوب من الخاصة يكسوها عيالهَ ،
ً
(((2
ومكذبا ما يرويه من أحاديث تُشَ ِّبه الله باإلنسان "وقال [أي الفقيه] لعنه
ذاما
ً
البلدان بقوله "فلم ْيبق للحرمني يشء"  ،ويدعو عليه ًّ

الله :إن الله نظر يف املاء وخلق آدم عىل صورة نفسه ]...] .وقال [أي الفقيه] لعنه الله :إن الله ينزل يوم عرفة"(.((3

إن هذه املواضع القليلة التي يكشف فيها الغطفاين عن رأيه الرصيح يف بعض املسائل ،ومواطن أخرى يستشف فيها رأيه ،تكشف

عن حدة يف مواقفه من بعض املسائل ،ولني يف مسائل أخرى ،تطرق إليها يف سياق عرضه االختالفات يف عرصه ،وهي موضوع كتاب
التحريش األسايس ،ومحل أهميته؛ إذ يقدم أقدم خريطة تفصيلية واسعة لسائر الفرق اإلسالمية بالكوفة ،منتصف القرن الثاين

تقريبا ،لكن املسائل املثارة يف الكتاب ،كما أشار رضوان السيد( ،((3كانت موضوع جدل يف تلك الفرتة يف الكوفة وغريها من
الهجري
ً
دائما
املدن اإلسالمية .فهو أقدم كتاب يظهر فيه مصطلح "السنة والجماعة" ،وكذلك أسماء الفرق اإلسالمية ،فالشيعة يسميهم ً
الشِّ يع ،ويفرق بينهم وبني الروافض ،ومن ِ
الفرق التي تكرر ذكرها بوضوح الجهمية واملعتزلة واإلباضية واملرجئة ،إضافة إىل آخرين
َ
تقريبا.
نقدا تجاه آراء جميع الفرق
عرف بهم من خالل آرائهم .ولم ينسب املؤلف نفسه إىل أي من الفرق ،وسجل ً
َّ
ً
واضحا يف موقفه من الحديث النبوي؛ فتضمن كتابه بعض األحاديث التي اتهم رواتها
وكما يظهر من الكتاب لم يكن الغطفاين
ً

بالوضع والكذب استنا ًدا إىل محتواها ،وهي عند اآلخرين من األحاديث الصحيحة ،وثمة أحاديث أخرى تصنف ،بمعايري املحدثني

تربيرا آلراء السائل ولم يعقب عليها ،كما كان يستشهد ببعض األحاديث مبارشة،
الحقًا ،من الحديث املوضوع أوردها عىل لسان الفقيه
ً
كحديث النهي عن التحريش وأحاديث أخرى تتعلق باالختالف ،وسيشرتط الحقًا قبول الجماعة للخرب حتى يكون حجة ،ون ُِسب إليه
ً
رشوطا
رافضا للحديث أو حجيته( ،((3إنما يرى أن ثمة
كتاب يف "تناقض الحديث" ،فيبدو من خالل الكتاب أن الغطفاين لم يكن
ً

لألخبار حتى يحتج بها .وأرجع فان إس إظهار الغطفاين التناقضات يف األحاديث إىل أنه يريد إعطاء القرآن األولوية( ،((3فكان يكرث
االستشهاد بالقرآن يف بعض األماكن ،ال سيما يف القضايا التي يتبناها.
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املرجع نفسه ،ص .101

املرجع نفسه ،ص .130

املرجع نفسه ،ص .120
املرجع نفسه ،ص .136
السيد.

أيضا :محمد أنس رسميني،
 32عن موقفه من الحديث ،انظر :محمود .وقد أحىص يف كتاب التحريش ما يقرب من  311حدي ًثا غالبها لبيان سوء استعمالها ،وانظر ً
"تأمالت يف كتاب التحريش ملؤلفه رضار بن عمرو الغطفاين" ،2017/9/6 ،شوهد يف  ،2019/4/4يفhttps://bit.ly/2UsAKGR :
وتجدر املالحظة أن تحقيق الكتاب تضمن أخطاء يف تخريج األحاديثً ،
فضل عن أخطاء يف ضبط األلفاظ وتدقيقها اللغوي.
Biesterfeldt, pp. 2464 - 2465.
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ثان ًيا :األديان من خالل كتاب التحريش
ال يهدف الغطفاين يف كتاب التحريش إىل الحديث عن األديان يف عرصه ،وإنما كان يقصد الحديث عن االختالف داخل اإلسالم ،لكن سياق

تاريخيا.
الحديث أدى به إىل التطرق إىل املسيحية بما يعكس التصور عن فرقهم يف عرصه ،وإىل أصناف املرشكني بما يعكس أصنافهم املوجودة
ً

فحديثه عن املسيحية كان من حيث اختالفها وأسبابه( ،((3وكان يقصد به اإلشارة إىل مقارنة ما حدث يف اإلسالم بما حدث يف

املسيحية ،فيؤرخ لحظة االنقسام واالختالف بأنها ترجع إىل ما بعد عيىس بن مريم عليه السالم ،ويعزو سببه إىل أثر رجال الدين (األحبار

والرهبان) ،ويربط بني أسماء هذه الفرق ووصف القرآن العقائد املسيحية التي انقسمت بشأن املسيح وأمه مريم ،وهذه الفرق هي:
ӵӵامللكانية :يقولون ﴿ ِإ َّن ال َّل َه ث َِال ُث ثَالث ٍَة﴾ (املائدة.)73 :

ِ
يح ْاب ُن َم ْر َي َم﴾ (املائدة.)72 :
ӵӵاليعقوبيون :يقولون ﴿ ِإ َّن ال َّل َه ُه َو ا ْل َمس ُ
ِ
يح ْاب ُن ال َّل ِه﴾ (التوبة.)30 :
ӵӵالنسطورية :يقولون ﴿ا ْل َمس ُ

ِ
ِ
ِ
يما﴾ (النساء ،)156 :و"كان عيىس لغري رشده فتعلم
بغيا" َ
﴿و ِب ُك ْف ِره ْم َو َق ْول ِه ْم َع َل َم ْر َي َم ُب ْه َتا ًنا َعظ ً
ӵӵاليهود :يقولون "مريم كانت ًّ
ساحرا كاه ًنا".
السحر والكهانة وكان
ً

﴿و َل ْو َأ َّن َأ ْه َل ا ْل ِك َت ِ
اب َآم ُنوا َوا َّتق َْوا َل َك َف ّْر َنا َع ْن ُه ْم َس ِّي َئ ِات ِه ْم
ӵӵاملؤمنون :وهم قلة منهم يؤمنون أن عيىس برش وأمه صديقة طاهرةَ ،
اهم ج َّن ِ
وَ َ
ات ال َّن ِع ِ
يم﴾ )املائدة.)65 :
ل ْدخَ ْل َن ُ ْ َ
َ
ولم يربط الغطفاين بني هذه العقائد التي أشار إليها القرآن وتسميته ألصحابها وبني الطوائف املسيحية يف عرصه ،وكأنه كان

يستعرضها فقط للمقارنة واالستشهاد يف تفسري ظاهرة االنقسام الديني .وهو يحيك هذه االنقسامات عىل أنها موضوع أثر يروى عن ابن
عباس ،فيتابع يف ذلك فكرة معروفة قبله عن هذه االنقسامات وأسماء أصحابها ،كما سبقه إىل ذكرها ،كما يشري فان إس( ،((3املؤرخ

سيف بن عمر التميمي (ت200 .هـ815 /م) ،ويف سياق غري مبارش ويف الحوار مع الفقيه يشري إىل عقيدة للنصارى يف الجنة ،وأنهم يرون
أنه ليس فيها طعام وال رشاب(.((3

عدد الغطفاين أصناف املرشكني عىل لسان من يسأل الفقيه عن النفاق( ،((3وأن املنافق
إضافة إىل تصنيف اختالفات أهل الكتابُ ،ي ِّ

وحربا( ،((3مرب ًزا من خالل هذه األصناف
سلما
ً
"مقموع يكتم نفاقه" مقارنة باملرشكني الذين يعدد أصنافهم من حيث عالقتهم باملسلمني ً

أنهم ليسوا مضطرين إىل النفاق؛ فالصنف األول "بعضهم يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون" ،وهم املُ َتغ َّلب عليهم أو املساملون،
ِ
وذ ْكر معلومة تاريخية عن هذا الصنف يقدم إضافة مهمة تدعم الرأي الفقهي الذي يقول إن املرشكني مثل أهل الكتاب من حيث
ويستبعد أن يقصد باملرشكني هنا أهل الكتاب ،وإن كان املتقدمون
إمكان قبول الجزية منهم ،وهم قلة من املذاهب الفقهية كاملالكيةُ ،

يشملونهم بإطالق لفظ "املرشكني" ثم يستثنونهم ،ألن وصف أهل الكتاب باملرشكني كان يف سياق مناقشة عقائدهم أو استثنائهم من
عموم أحكام املرشكني ،وليس يف سياق بيان قبول الجزية منهم.
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التنوع الديني والطائفي يف الفرتة اإلسالمية املبكرةمن خالل كتاب «التحريش»
لرضار بن عمرو الغطفاين (ت .نحو 200هـ815 /م)

تاـسارد

والصنف الثاين من املرشكني "بعضهم حرب يجاهد املسلمني" ،وهم األعداء يف املعارك وحالة الحرب ،وهذا يعني بالرضورة أن

من ال يحارب املسلمني من املرشكني يدخل يف األصناف األخرى وأن حاله املساملة .أما الصنف الثالث من املرشكني "بعضهم مرتد ذليل
محكوم عليه غري ممتنع" ،وهذا الصنف ُي َع َّرف من خالل أربعة عنارص:

مسلما.
ӵӵمرتد إىل الرشك بعد أن كان
ً

ӵӵذليل ،بمعنى أنه محل خضوع وليس مصدر قلق للسلطة أو الجماعة.
ӵӵمحكوم عليه ،بمعنى أنه تحت سلطة اإلمام.

باغيا وال قاطع طريق ولم يلتحق باملحاربني ،فال منعة له من جيش أو حصن أو سالح أو حلف مع األعداء.
ӵӵغري ممتنع ،بمعنى أنه ليس ً
تشري هذه األوصاف األربعة إىل صنف ثالث من املرشكني معروف يف املجتمع ،هم املرشكون املرتدون عن اإلسالم ،الذين غريوا

دينهم ولم يحاربوا أو يغادروا بالد املسلمني ولم يضطروا إىل النفاق ،واختاروا الردة إىل الرشك ،فلم يقتلوا وظلوا تحت السيطرة ،ويبدو

قسيما للمحاربني واملساملني ،فهم راضخون ألحكام املسلمني مأمونو الجانب .وهذا الصنف الثالث املتحدث
أنهم كانوا ظاهرة حتى ُع ُّدوا
ً
عن وجوده يتناقض مع التنظري الفقهي لدى جمهور املسلمني والقايض بقتل املرتد ملجرد ردته بغض النظر عن محاربته ،ويبدو أن الواقع

التاريخي يؤكد ما أورده الغطفاين من وجود مرتدين مساملني ،استمروا يف كل العصور(.((3

إن هذا التوصيف املبكر ألصناف املرشكني تأريخ من غري جدل يف الحكم املتعلق بهم يعني أنهم ظاهرة موجودة يف املجتمع ،ويف

حالتي دفع املرشكني الجزية أو وجود مرشكني مرتدين بعد اإلسالم ،يتناقض حالهم مع ما قرره جمهور الفقهاء من كيفية التعامل مع املرشكني

ثم فنحن أمام وثيقة تاريخية تعزز االجتهادات املتأخرة التي ترى إطالق حرية
(اإلسالم أو القتال) واملرتدين (التوبة أو عقوبة القتل) ،ومن ّ
االعتقاد من غري تمييز بني أهل الكتاب وغريهم ،وبني حرية االعتقاد قبل الدخول يف اإلسالم أو بعده ما دام ذلك يف إطار السلم.

ثالثًا :االختالف بني املسلمني
يرى الغطفاين أن ظاهرة االختالف واالنقسام إىل فرق يف األديان واحدة ،وأنها ظاهرة ترتبط بأمرين :األول أن يحصل حادث

مهم بني أتباع الدين الواحد فيبحثوا عن املوقف الديني تجاهه ،والثاين موقف رجال الدين نفسه تجاه هذا الحدث ودورهم يف شق
صفوف الناس .وعليه ،يرى أن ما جرى للمسلمني قد سبقهم إليه اليهود والنصارى" ،فابتيل أصحاب موىس بالسامري ،وأصحاب

عيىس ببولس والذي بعده"( ،((4فنظري السامري وبولس يف اإلسالم هو شخصية رمزية يسميها الفقيه ،والحدث الذي كان أول سبب
االختالف بني أهل الصالة ومنه تشعبوا هو االختالف يف شأن املواقف من الصحابة .لذا بدأ بعرض االختالفات املتعلقة باملواقف من
الصحابة ،ثم أتبعها باختالفات يف تصورات عقدية تتصل بصفات الله أو اإليمان والعمل أو اآلخرة ،واختالفات أخرى ذات بعد سيايس

ونظرا إىل تداخل ما عرضه املؤلف من اختالفات ،لعله راعى يف ترتيب بعضها الجانب التاريخي،
أو تتصل بمسائل جزئية أو فقهية،
ً

سأعيد تصنيف االتجاهات التي ذكرها يف كتابه بحسب موضوع االختالف وليس بحسب ترتيب الكتاب ،وذلك للخروج من تداخل

املوضوعات يف رسده ،ولتكون الصورة أوضح عن طبيعة االختالفات ،وسأنقل أسماء الفرق واالتجاهات كما ذكرها من دون تعريف بها
 39هذه الظاهرة تستحق الدراسة والتتبع يف املصادر التاريخية والفقهية؛ إذ يبدو أن مدار الحكم الفقهي املتعلق بقتل املرتد ،عىل مستوى املمارسة التاريخية ،هو مدى
خاضعا للسلطة لم يقتل ،وهذا يفرس استمرار األقليات من الفرق املحكوم بردتها يف التاريخ اإلسالمي .فقد أشري يف بعض املصادر
بغي املرتد ومحاربته ،فما دام املرتد مساملًا
ً
نظريا حكم املرتدين .انظر :معتز الخطيب" ،األقليات الدينية يف الوعي
الفقهية إىل أحكام عملية تتصل ببعض الفرق املساملة واملصنفة خارج اإلسالم ،والتي ينطبق عليها
ً
الفقهي :النظام الفقهي ومأزق الدولة" ،يف :مجموعة مؤلفني ،املسألة الطائفية وصناعة األقليات يف الوطن العريب ،تنسيق محمد جمال باروت (الدوحة /بريوت :املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2017 ،ص .443
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نظرا إىل كرثتها ،ولتوافر مصادر خاصة بالتعريف بالفرق ،وسأحرص عىل استخدام عباراته ما أمكن ،يف وصف مواقف الفرق وآرائها،
ً

مع إبراز املواطن التي أبدى فيها رأيه .وتجدر املالحظة أنه يف الغالب يعتمد قسمة ثنائية يف عرض االختالف تجاه القضية الواحدة ،مع
احتمال وجود رأي ثالث أو رابع يف القضية نفسها ،كما أنه يقترص يف ذكر أصحاب االتجاه يف تبني كل فكرة عىل من ُع ِر َف بالقول بها،

وكان دقيقًا يف نسبة األقوال حتى إنه أفرد بعض أتباع الفرقة الواحدة يف تبني القول دون اآلخرين من أتباعها.

وقد استخرجت من الكتاب ما يربو عىل أربعني مسألة أساسية صنفتها ضمن محاور :عقدية ،وأخرى ذات بعد سيايس ،ومسائل

من فروع األحكام ،واختالفات يف طرق إدراك الحق .وال يتسع بحث يهدف إىل وصف الكتاب وتقديم محتواه للكشف عن خيط ناظم

للمسائل التي استعرض الكتاب االختالف فيها ،لكن لدى التأمل نجدها تدور يف املسائل العقدية حول مفهوم اإليمان نفسه ،وصلته
مهما من املسائل
بالعمل ،وأمور تتصل بصفات الله ،أو حول املكلف ومسؤوليته ،أو حول التكفري ووحدة الجماعة .وعليه ،فإن حي ًزا ً

العقدية له صلة بالتصورات السياسية ،عىل نحو مبارش أو تبعي (كل ما يخص العمل والجماعة له بعد سيايس) .أما املسائل ذات البعد

السيايس فكانت تدور حول املوقف من الصحابة واختالفاتهم ،ومن ثم املوقف من اإلمامة وما يتصل بالحاكم والتعامل معه وتوظيف
األحاديث لتربير املوقف منه .أما املسائل الفرعية فهي من هوامش االختالف الديني أو السيايس ،واالختالف يف توصيف ما اختلف فيه

ويف سبيل إدراك الحق هو يف جوهره اختالف يف تمييز ما يرجع إىل الدين وما يرجع إىل السياسة مما يختلف فيه ،وبعبارة أخرى هو توصيف
حال الشأن العام وربطه بالنص أو الدين أو االجتهاد أو الجماعة ،لذلك كان الحل الذي انتهى إليه يجمع بني مرجعية الدين ومرجعية
صو َره يف الكتاب ،والذي يتلخص يف هذه املحاور:
الجماعة (الخرب املجتمع عليه) ،وهو سعي منه إليجاد ضابط لالختالف الذي بسط َ

 .1االختالف يف املسائل العقدية

أ .االختالفات يف اإلميان وصفات الله

ӵӵاالختالف يف إطالق اسم اإليمان( :((4ذهب الحشو والشُ َّكاك (الذين يشكون يف إيمانهم من املرجئة) إىل الحذر يف إطالق اسم

االيمان وإرجاء األمر إىل الله ،وتعليق النجاة به .أما املرجئة والخوارج والشيع ،فذهبوا إىل الجزم يف إطالق وصف اإليمان عىل املؤمنني.

ӵӵقضايا العمل بأمر الله وإرادته ومشيئته ورضاه( :((4القدرية وهم من جميع أصناف أهل القبلة كفّروا مخالفيهم من أهل القبلة،
وقالوا :ما عمل أحد من أهل القبلة بحسنة وال بسيئة وإنما هو معمول بهم ،ثم يعلق عىل رأيهم بما يعكس رؤيته التي توافق املعتزلة

"وأبطلوا بتأويلهم داللة آيات كثرية عىل جزاء العمل" ،وخالفهم من الخوارج امليمونية واألزارقة والفضيلية ،ومن املرجئة الغيالنية
والسمرية وعامة الحشو من جميع أصناف القبلة :يقولون اإليمان إقرار بال عمل.

كبريا"(.((4
علوا ً
ӵӵذكر قول الرافضة بالبداء ،وعقب عليه بقوله "تعاىل الله عما قالوا ً

ӵӵنقل الخالف يف إمكان رؤية الله ،والكالم عن صفاته ،ثم أغلظ القول عىل الفقيه بلعنه ملا يرويه من آثار مما يقر به رؤية الله وتشابه
صورته أو تجسده ،ويصف هذه األحاديث بالرشك والكفر والفرية عىل الله ،ويصف قابليها بأنهم مرشكون ،عبدة الصورة( ،((4عىل أن
الغطفاين ،كما أرشت ،اختص برأي ثالث يف املوضوع وهو إمكان رؤية الله يف اآلخرة ،لكن بحاسة سادسة يخلقها الله.

ӵӵوعن النفاق قال بعضهم ال نفاق بعد رسول الله ،يف حني رأى آخرون القول بخصال للنفاق ،وإن من أىت كبرية فهو منافق(.((4
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التنوع الديني والطائفي يف الفرتة اإلسالمية املبكرةمن خالل كتاب «التحريش»
لرضار بن عمرو الغطفاين (ت .نحو 200هـ815 /م)

تاـسارد

ب .االختالف يف التكفري ،والعالقة بني اإلميان والعمل

(((4

ً
تفصيل يف الكتاب ،حيث عرض فيه نحو تسعة اتجاهات بعضها متشابه أو فرع من
هذا املحور هو أكرث موضوعات االختالف

قول سابق ،وخالصتها:

ӵӵالجماعة واملرجئة وبعض الخوارج وعامة أهل التوحيد ما خال الشكاك واملتزمتني :رفض تكفري أهل القبلة.

ӵӵالغيالنية (طائفة من مرجئة أهل الشام) :معرفة الله فطرة وليست بدين وال تكليف وال اكتساب ويستوي فيها جميع الخلق وإبليس
واملالئكة واملؤمنون.

ӵӵالجهمية (مرجئة خراسان وهم رأس املرجئة) :اإليمان واإلسالم ما بطن دون ما ظهر ،وأما ما ظهر وبطن مما سوى معرفة الله أنه
خالق من قول أو علم أو عمل فليس من اإليمان ،وال من الدين وال من العبادة.

ӵӵمرجئة الكوفة (النعمانية ،والصباحية ،والوضاحية ،وقيس املارض ،والردية) والبرصة (السموية) :اإليمان قول ،فمن قال أدى
الفرض ،أو هو قول ألنه دليل عىل موافقة القلب.

ӵӵاألزارقة والنجدات من الخوارج :اإليمان كل ما أقر به ،والعمل أجمع ليس بدين وال إيمان وال عبادة ،وأن الدين ال يتفاضل فيه أهله.

ӵӵالخوارج والشيع واملعتزلة وجميع من خالف املرجئة :العمل من الدين.
ӵӵاإليمان من اإلسالم ،واإليمان واإلسالم اسمان للدين.

ӵӵاإليمان له أركانه ،واإلسالم له أركانه كما ورد يف الحديث.

ӵӵاملعتزلة :الفجار من أهل القبلة بني منزلتني ،ال هم مرشكون وال كفار ،وال من الطيبني ،فهم فجرة فسقة ،وقد استشهد لوجهة نظرهم
ً
أعمال ،والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ،وأن املنافقني كانوا يف
بآيات كثرية ،وأطال يف وصف منزلة الفاسقني وأنهم األخرسون
عهد الرسول .وهذه من املسائل التي يشرتك فيها الغطفاين مع املعتزلة.

ج .االختالفات يف الحساب واآلخرة

ӵӵيعرض االختالف يف املوقف من الشفاعة ،ومصري أهل املعايص يف اآلخرة ،وهنا يرصح الغطفاين برأيه املتفق مع رؤية املعتزلة وهو
القول بالوعد والوعيد ،ويذهب إىل تكفري من يصدق األحاديث التي تقول باملغفرة للعصاة( ،((4وهذا من أشد املواقف التي يتخذها رصاحة

يف كتابه .وينقل رأي أصحاب السنة والجماعة القائلني بنجاة العصاة يوم القيامة ،وإمكان الشفاعة لهم(.((4

الحشو واملتزمتون يف الرواية ،وأن عيىس يرجع
ӵӵمن املسائل املتصلة باآلخرة يذكر الخالف يف قضية عودة عيىس بن مريم ،فيؤيد ذلك
ُ
األمة ويكرس الصليب ،وأنكر ذلك آخرون ألنه ال نبي بعد محمد(.((4
ويصيل خلف رجل من هذه ّ

ӵӵيعرض اختالف أهل القبلة يف وصف حال امليت ،بني من يرى أنه ال ينسب إليه من الحياة يشء وال يحل ذلك وأنه كذب وفرية عىل
الله ،وقول البعض إن املوىت يعقل بعضهم عن بعض ما يعقل األحياء ،وقول آخرين إن األرواح تعقل دون األجساد(.((5
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ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

ӵӵوعن مصري األرواح بعد املوت ،ذكر القول بالتناسخ وأنه مأخوذ من املجوس ،ورد هذا القول ووصفه بالكفر(.((5

ӵӵوعن عذاب القرب ذكر إنكار جميع الخوارج وعامة الشيع واملعتزلة وعامة املرجئة عذاب القرب ،وقول الحشو واملقلدين به(.((5
ӵӵوذكر خال ًفا يف حال من مات وعليه َدين للغري(.((5

د .اختالفات يف مسائل تتعلق بالنبوة والقرآن
ذكر خال ًفا يف تفضيل األنبياء فرفض البعض ذلك وأجازه آخرون  ،ونقل قول القدرية إن نساء األنبياء كن يبغني ،ونفي آخرين ذلك ،
وعن حياة النبي محمد قبل الوحي قال الحشو وغريهم ما آمن إال بعد األربعني ،ورفض اآلخرون هذا القول وأثبتوا له اإليمان والحنيفية(.((5
(((5

(((5

عليا وابن مسعود وعمر كانوا يقرؤون بحروف أخرى ،وأنه ذهب منه ما ال
كما نقل الخالف يف قراءة القرآن بحروف أخرى ،وأن ً

يدرى ما هو ،ورفض ذلك الخوارج وأشباههم( ،((5وكذلك الخالف يف الكفر بآية من القرآن هل هي كحال الكفر بكله ،ويخص بالذكر
األمة عىل أنهما (املعوذتان) مثبتتان يف اللوح املحفوظ ،أما الحشو والحصيبية
قرآنية املعوذتني ،فشهادة املهاجرين واألنصار وإجماع ّ
من الشيع والقدرية من املرجئة فريون أنهما ليستا من القرآن(.((5

 .2االختالفات ذات البعد السيايس
االختالفات ذات البعد السيايس هي أول ما بدأ عرضه من الخالف يف الكتاب ،وأوسع تلك االختالفات هو املواقف من الصحابة

وما جرى بينهم ،فيذكر من اختلف فيه منهم ،وموقف الفرق من كل منهم.

أ .املوقف من الصحابة
ذم الخوارج
بدأ بعرض املوقف من عثمان (الخليفة الثالث)(((5؛ فمدح األمويون وأتباعهم
َ
وأيد قتله؛ بينما ّ
عثمان وكفّروا من قتله ّ

عثمان وكفّروه ،وكفّروا من ّأيده.
والروافض والشيع
َ

وعن املوقف من معاوية بن أيب سفيان(((6؛ تربأ العوام من معاوية ومن اتبعه ،أما أتباع ملوك بني أمية وأهل العطا [ ]...وأهل

القبلة واملرجانية وأهل سسار من أهل الرأي فتولوا معاوية.

(((6
أرس
عليا ورأوا أنه خليفة النبي عىل ّأمته ،وأن النبي ّ
وعن املوقف من عيل بن أيب طالب (الخليفة الرابع) ؛ مدح الرافضة والشيع ً
ارتدت بعد النبي إال أربعة ،ثم تاب اثنان ،ويعلق الغطفاين بعد ذكر ما أورد الفقيه من األحاديث
األمة ّ
إليه شي ًئا من الوحي والدين ،وأن ّ

لهم بقوله "ويف نحو هذا من الحديث الضال املضل املفتعل"( .((6أما الخوارج فتربؤوا من عيل ومن تواله وكفروه.
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التنوع الديني والطائفي يف الفرتة اإلسالمية املبكرةمن خالل كتاب «التحريش»
لرضار بن عمرو الغطفاين (ت .نحو 200هـ815 /م)

تاـسارد

وعن املوقف من أيب بكر وعمر(((6؛ يورد الغطفاين عىل لسان الفقيه أحاديث ضد مواقف الرافضة والشيع ويعلق عليها بأنها "من

الحديث الذي اتفقت عليه الجماعة املعصومة األوىل وقبلته الخوارج"( ،((6وعبارته هنا رصيحة يف موقفه وتعليله.

وعن املوقف من طلحة والزبري(((6؛ مدحهما الحشو وأتباع امللوك من طالب الفنت ،وذمهما الخوارج والشيع .واتجهت الجلسية

(((6

والصمتية والحشوية واملتزمتون إىل اإلمساك عن ذكر الصحابة بسوء وتحريم سبهم(.((6

ب .املوقف من الخروج عىل الحاكم

(((6

أورد الغطفاين ثالثة مواقف من الخوارج ،األول ذمهم والتحريض عىل قتلهم ،واملوقف الثاين موقف الحلسية من الحشو

واملتزمتني وهو ذم خروجهم عىل اإلمام العادل ،وتفضيل عدم القتال ما أمكن حتى يف دفع الظلم .أما املوقف الثالث وهو موقف الخوارج

والشيع والخناقني ،فقد استحلوا الدماء واألموال ،وقالوا بالخروج عىل الظالم واستحالل دم من أظهر املعايص ،وأطال يف الروايات التي
يستشهد الفقيه بها للخوارج يف تكفري أهل املعايص واستحالل دمائهم وأموالهم.

ج .املوقف من إمامة الفاسق والظامل والصالة خلفه

(((6

فذهب الحلسية والصمتية والحشوية واملتزمتون إىل القبول بإمامة الفاسق والصالة خلفه والتقرب إىل السالطني ،أما الخوارج

والشيع واملعتزلة فرفضوا إمامة الفاسق والظالم .وأورد عىل لسان الفقيه قبول أهل السنة والجماعة تولية الفاجر القوي ،ورفض أهل
الصالح توليته وقالوا بمقاتلته إن أظهر فجوره(.((7

د .قريش
فضل بعضهم قريشً ا وجعل فيهم اإلمامة ،ورفض الخوارج ذلك(.((7

هـ .التقية
ذكر الخالف يف التقية ،فرفضها األزارقة ،وقبلها آخرون من الخوارج والشيع ،وعلق عىل موقفهم بأنهم استحلوا التقية يف الرغبة

والطمعً ،
فضل عن املخافة والرهبة(.((7
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 66الجلسية (بالجيم) هكذا ضبطت يف النسخة املحققة ،ويبدو أنها ِ
الح ْل ِس َّية (بالحاء) كما يف املصادر األخرى ،وهي مأخوذة من الحلس وهو "بساط يبسط يف البيت ،ومنه قيل
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"رئيس الحلسية" ،انظر :أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،البيان والتبيني ،تحقيق ورشح عبد السالم محمد هارون ،ج  ،3ط ( 7القاهرة :مكتبة الخانجي ،)1998 ،ص .130
ويالحظ جوزيف فان إس أن الحلسية  al-Ḥilsīyaهو أقدم اسم لطائفة عىل اإلطالق ،لكنه خرج من مفردات الالهوتيني ومن النصوص ،انظر:

Ess, Kleine Schriften, pp. 2481 - 2482.
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و .الشام وأهلها ،وأهل املرشق ،وأهل الرايات السود
أخبارا يف مدح الشام وأهلها وعقب عليه بأنه "لم يبق للحرمني يشء" ،ثم مدح أهل املرشق حتى رضوا(،((7
نقل عىل لسان الفقيه
ً

أخبارا يف مدح أهل الرايات السود والدخول معهم (وهم بنو العباس) وروايات أخرى يف ذمهم(.((7
وروى كذلك عىل لسانه
ً

 .3االختالف يف مواقف من مسائل فرعية

نقل خال ًفا يف مسألة الدعوة (إنذار العدو قبل غزوه ودعوته إىل الدخول يف اإلسالم) ،وقد رفضها البيهسية ،وعلل موقفهم بموافقة

ذلك ألهوائهم( ،((7وذكر الخالف يف قتل النساء والصبيان يف املعارك ،فاستحله األزارقة واملنصورية ،ورفضه امليمونية من الخوارج
(((7
ذما( ،((7وكذلك
والفضيلية والقدرية من جميع األصناف (ألن يف جميع األصناف َق َد ًرا)  .وأورد موقفني من الغنى والفقر ً
مدحا أو ًّ

االختالف يف اإلرساف يف البناء ،ويف الغناء( ،((7وخال ًفا إن كانت الصدقة تزيد يف العمر( ،((7وذكر رفض الحشو واملتزمتني اللعن ،بينما
ً
أقوال يف االستثناء يف
قبله قوم ملن يستحقه وأنه تسبيح وطاعة وعبادة( .((8وينقل رفض خوارج الصفرية شهادة الواحد( ،((8وعرض
اليمني والطالق ،ورفض تحليف السلطان ذلك أنه إكراه( ،((8كما نقل خال ًفا بني الصحابة يف حكم نكاح النساء يف أدبارهن(.((8

 .4أصناف الناس يف املوقف من اختالفاتهم وطرق إدراك الحق
بعد عرضه اتجاهات الناس ومواقفهم من مختلف القضايا العقدية والسياسية يف عرصه ،يعرض وجهة نظر الفرق الرئيسة من

(((8
وحرش (أي الفقيه) بعضهم عىل بعض ،وروى لكل
األمة ؛ يقول "فلما وقع البالء بني ّ
االختالف نفسه ،والذي سماه البالء بني ّ
األمةَّ ،

صنف منهم ما وافق هواه وتأوله ،صار الناس عىل ستة أصناف"(((8؛ فالصنف األول الصفرية واملرجئة ،يرون أن األمور داخلة يف بعض
ما كان عىل عهد رسول الله وإن اختلفت وتلونت ،وأنه ال مخرج إال يف اتباع النبي.

الصنف الثاين اإلباضية ،يرون أن يف الكتاب حكم ما ابتلينا به ،ولو ابتيل النبي بمثل قومنا لحكم فيهم بمثل ما حكمنا.

والصنف الثالث النجدات (و َق ِب َل ُه عنهم من املرجئة والحشو ممن يتعاطى الفتيا ويطلب الرياسة والقضاء ويتبع امللوك) ،يرون أن

وي ْج َتهد فيها الرأي ،ولم يبتل النبي بمثل قومنا ولم ينزل الكتاب يف حكم أمرهم.
األمور حادثة ُ

أما الصنف الرابع والخامس فهم الشيع وأتباع امللوك ،سلموا أمورهم للرجال وجعلوا الهدى يف اتباعهم.

والصنف السادس واألخري هم بعض الحشو ،أهملوا األمر وقالوا النظر فيه بدعة.
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التنوع الديني والطائفي يف الفرتة اإلسالمية املبكرةمن خالل كتاب «التحريش»
لرضار بن عمرو الغطفاين (ت .نحو 200هـ815 /م)

تاـسارد

جميعا أن الحق والهدى يف اتباع النبي وأن الباطل يف خالفه .واالبتداع بدعة وكل بدعة ضاللة.
ويعقب عليهم بقوله" :اجتمعوا
ً

فنقض ما أجمعوا عليه ما انفرد به كل منفرد منهم"( ،((8ثم يلخص األقاويل يف طرق إدراك الحق ،فعدد نحو خمسة عرش طريقًا يتبنى

(((8
جمعا بني ذلك ،ثم
كل واحد منها فريق غري اآلخر  ،وهي تدور بني الخرب قرآ ًنا أو روايات ،وبني االجتهاد وما اتفقت عليه الجماعة ،أو ً

األمة يف األخبار التي ال يدفعها أخبار
يرسد مناقشة مجمل األقوال بعد االعرتاض عىل كل منها ،وينتهي إىل أن الحجة فيما أجمعت عليه ّ

صد َقه ،ولم ُي َت َكا َذ ْب فيه أنه حق ،ثم خالفه بتأويل ورواية بعد االجتماع عىل قبوله.
مثلها( ،((8وبهذا اإلجماع ُع ِرف إبطال املخالف ألنه َّ

األمة فهو بأن ال يصاب النفراد أبعد"(" ،((8وليبطلن برتك االجتماع جميع
ويدعم هذه الحجة بقوله "فإن كان الهدى ال يصاب باجتماع ّ
أبدا(.((9
الدين"( ،((9لكنه إذ يقرر ما تقوم به الحجة ال ينفي االختالف الذي يرى أن الحق فيه ،وأن ال سبيل إىل تقويمه ً

خامتة
بعد استعراض محتوى كتاب التحريش وأسلوبه ،يمكنني القول إن هذا الكتاب يحمل رسائل عدة:
سببا يف تفريق أتباع الدين الواحد ألسباب شخصية تتعلق بطمعهم يف املال واملنصب والجاه ،واملقصود هنا من
ٌّ ӵӵ
ذم وتقريع ملن كانوا ً

يمثل نموذج الفقيه سيئ الديانة والذي مارس التحريش.

نظرا إىل طبيعة
ӵӵذم االختالف غري املستند إىل دليل يقتضيه ،واإلقرار يف اآلن نفسه بأن االختالف يف بعض وجوهه أمر ال مفر منهً ،
األدلة املحتملة يف كثري من املسائل املطروحة ،وأثر االجتهاد والتأويل يف فهم النص .هذه الرسالة الثانية للكتاب يمكن ملحها رصاحة

يف خاتمة الكتاب ،حيث ُيق ُِّر أن الحق يف االختالف ،وأنه ال سبيل إىل تقويمه ،ويمكن تلمسها عىل نحو غري مبارش من خالل صمته
وأخبارا متناقضة بحسب السائل ،ال سيما عندما يورد آيات يف االستدالل.
عن كثري من استدالالت الفقيه ،عندما يعرض وجهات نظر
ً

ثم تمييز االختالف الحق الذي يقتضيه
ӵӵتقرير األساس الذي يمكن أن يحتكم إليه املختلفون ويضبطوا به اختالفاتهم ،ومن ّ
الدليل واالختالف الناتج من ضعف ديانة الفقيه ونزوعه إىل النفاق والكذب من أجل السلطة أو املال أو الجاه.

حرص الغطفاين بعد عرضه هذه الصورة السائلة من التنوع الديني والفكري ،والشطط يف االختالف يف عرصه ،عىل إيجاد قاسم

األمة يف األخبار التي ال يدفعها أخبار مثلها.
مشرتك يضبط ما يدرك به الحق بني املختلفني؛ فضبط معيار الحجة بما أجمعت عليه ّ
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ويلوي  /زومتزومت

قر بحجية الخرب برشط أن يكون ثمة إجماع عليه ،وال إشكال بعد ذلك يف االختالف يف تأويله ،وقد سبق
وهو بتقريره هذا الضابطُ ،ي ُّ
واستشهد بهذه الحجة يف رده عىل مواقف الرافضة والشيع من أيب بكر وعمر ،فيعلق عىل اآلثار يف فضلهما بأنها "من الحديث الذي
اتفقت عليه الجماعة املعصومة األوىل وقبلته الخوارج"( ،((9وكأنه بهذا الضبط للخرب باإلجماع عىل قبوله يرفض حجية خرب اآلحاد التي
اعتمدها أهل الحديثَ ،
وأ َّصل لها الشافعي .لكن يبقى سؤاالن معلقان حول هذا الضابط الذي وضعه الغطفاين .السؤال األول :أكان
الغطفاين يرى رشط اإلجماع عىل قبول الخرب فقط يف املسائل الكربى املتصلة بالعقيدة وشأن الجماعة أم يشمل هذا فروع األحكام؟
معيارا لدرك الحقيقة وإثباتها أم إلقامة الحجة بني املختلفني وحل النزاعات والخصومات؟ ال يمكن
والسؤال الثاين :أيكون هذا الضابط
ً

حسم اإلجابة عن السؤالني من خالل الكتاب نفسه ،وهما مفتوحان لتتبع أفكار الغطفاين من مصادر أخرى ،لكني أستشف أنه يقصد
األمة ،وليس بصفته طريقًا إلدراك الحق يف ذاته .فربط األمر
بالضابط الذي عرب عنه املسائل الكربى التي تخص االختالف والتنازع بني ّ
باإلجماع والجماعة املعصومة ،وما اتفق عليه املختلفون من األخبار ،هو أقرب إىل إقامة الحجة عىل املختلفني منه إىل إقامة الحجة

عىل إثبات الحق نفسه .لذا نجد يف الغطفاين من الحدة ما يكفي عندما يقرر ما يتبناه ،حتى إن كان ال يقر به اآلخرون؛ وقد ظهر ذلك

تشبه الله بخلقه ،وكان يستند يف حجاجه إما إىل آيات
يف الكتاب يف تقرير مسائل الوعد والوعيد واملنزلة بني املنزلتني وذم األخبار التي ِّ

ً
تأويل أو تصديقًا ألخبار معناها رشك وكفر ،وهذه
يحشدها عىل لسان الفقيه تعزز الرأي الذي يميل إليه ،وإما يرد الرأي املخالف لكونه
حجة عقلية.

إن موقف الغطفاين يف تقييد الخرب الحجة باملجتمع عليه بني املختلفني من غري تكاذب هو تعبري عن االرتباك الذي كان يف عرصه

يف املوقف من قضيتي اإلجماع وحجية األخبار؛ فجمع بينهما ً
أصل يحتكم إليه املختلفون وإن تفاوتوا يف تأويل الخرب .وهما قضيتان
جديرتان بالبحث من جديد يف ضوء مصادر تلك الفرتة؛ فاألخبار كانت زاد الفقيه يف التحريش وتأجيج الخالف ،وفيها ما يصح وما هو

مكذوب ،وموضوع اإلجماع كما يبدو من كتاب التحريش هو تقرير ما يصلح حجة من األخبار ،ويمكن بعده االختالف يف التأويل

فيكون االختالف حقًا ،فتلتبس وظيفة اإلجماع هنا مع اإلجماع يف القضايا االجتهادية ،وهي مسألة يف حاجة إىل تحرير وتدقيق ومقارنة.
إضافة إىل ما ذكرت ،فإن كتاب التحريش يثري أسئلة كثرية جديرة باملتابعة ،ومن شأنها أن تدقق الرؤية عن التصورات والحقائق

التاريخية التي كانت سائدة يف القرن الثاين الهجري ،كما يمكن أن تقدم رؤية نقدية ألحكام وتصورات سادت الحقًا عىل أنها امتداد
مبكرا بينما هي ليست كذلك ،ويمكن أن أشري إىل بعض هذه الجوانب واألسئلة التي الحظتها من خالل دراسة كتاب
لحقائق استقرت
ً
التحريش ،وأويص بمتابعتها:

ӵӵأسماء الجماعات والفرق اإلسالمية :تتكرر يف الكتاب أسماء كثري من الفرق التي أصبحت مستقرة ومعروفة الحقًا يف كتب امللل
والنحل كاملعتزلة والخوارج واملرجئة .لكننا نجد يف كتاب التحريش مستويات وأصنا ًفا من الفرق نفسها واالتجاهات ،فثمة فئات من
أيضا بني تعابري تبدو مرتادفة
الخوارج وفئات من املرجئة  ...إلخ ،كما يسمي بعض التيارات املنترشة يف كل األصناف كالقدرية ،ويميز ً
اتجاها أو فرقة أو جماعةً ،
مثل :الحشو،
كالروافض والشيع ،وثمة تعابري تبدو ملتبسة ومتداخلة وأحيا ًنا ذات بعد سيايس ،أو قد تكون
ً

العوام ،أتباع امللوك ،الحلسية ،الصمتية ،البدعية ،أهل البدع ،أهل التوحيد ،أهل القبلة ،أهل الصالح ،أهل الرأي (وال نجده يذكر

تعبري أهل الحديث) ،أهل الصالح ،املتزمتون بالرواية ،طالب الفنت  ...إلخ .واألهم من جميع تلك التسميات تعبري "السنة والجماعة"
وغالبا يف قضايا ذات بعد سيايس ،فما الحمل
يعد كتاب التحريش أقدم كتاب يذكر هذا االصطالح ،ويستخدمه يف سياق الذم،
الذي ّ
ً

الداليل لهذا التعبري املركب؟ وما الفرق بينه وبني التعابري األخرى؟ وما املشرتك معها؟ وما الخاص بها؟
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لرضار بن عمرو الغطفاين (ت .نحو 200هـ815 /م)

تاـسارد

ӵӵاملفاهيم واملصطلحات املستخدمة يف الكتاب :رغم أن الكتاب استخدم أسلوب الخيال األديب يف معالجة موضوع الهويت ،فإنه مكتنز

ً
فمثل
ملتبسا ،أو استقر الحقًا بمعنى مختلف؛
بمصطلحات تنتمي إىل مختلف العلوم من لغة القرن الثاين الهجري ،وبعضها ما يزال
ً

مصطلح الفقيه املستخدم يف الكتاب يحمل داللة أوسع من داللته التي استقرت الحقًا واختصت بمجال أحكام الفروع .ويمكن أن نعدد

جزءا من علوم الحديث أو أصول الفقه أو علم الكالم ،من
الكثري من املفاهيم واملصطلحات املستخدمة يف الكتاب والتي أصبحت الحقًا ً
ذلك ً
مثل :مفاهيم "الخرب املجتمع عليه" ،والحديث ،والرواية ،والرواية الشاذة ،والتوفيق بني الروايات ،والتفرد يف القول ،و"األخبار
التي ال يدفعها أخبار مثلها" ،و"إدراك الحق" ،و"الجماعة املعصومة" ،والدليل ،والحجة ،والتأويل ،واإلجماع ،وغريها مما يمكن أن

يعد كتاب التحريش من أقدم املصادر املدونة يف استخدامها ،وهي جديرة بالضبط الداليل يف سياق القرن الثاين الهجري.
ّ

ً
مستقل غري محارب ،يدعو
ӵӵما أورده الغطفاين يف وصف أصناف املرشكني من حيث موقفهم من السلطة ،وجعل املرتدين منهم صنفًا
تحديدا عن أحوال وأصناف غري املسلمني واملرتدين عن اإلسالم ،وكيفية تعامل السلطة السياسية
إىل إعادة النظر يف املصادر التاريخية
ً

والقضائية معهم آنذاك ،واملعيار الذي استندوا إليه يف ذلك ،ومن شأن تأريخ هذه الظاهرة أن تكشف عن رؤية فقهية مختلفة كانت
مستندا لهذا النمط من التعامل مع غري املسلمني يف تلك املرحلة يختلف عما استقر يف املذاهب الفقهية الحقًا.
ً

وختاما يمكن القول إن كتاب التحريش يحيك حقائق تاريخية ملّا يدركها كثري من املسلمني اليوم ،وهم أحوج إىل معرفتها
ً

تحديدا ال وجود لها ،وأن االختالف الذي
وتمثلها لحارضهم ،من أهمها أن الصورة املثالية عن رؤية واحدة لإلسالم يف الفرتة املبكرة
ً

كان وسيبقى ،له مربراته العلمية ،كما له أسباب خارجية ترجع إىل بعض علماء الدين ممن يوظفون الدين ملصالح شخصية ذات صلة
باملال والسلطة والجاه.
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السـلطة والتجريـم السـيايس للمعارضـة ببلاد املغـرب
 العـارش امليالدي/واألندلـس خالل القرن الرابع الهجري
Power and Political Criminalization of the Opposition
in the Maghreb and al-Andalus of the 10th century
CE/4th century AH
.تهدف هذه الدراسة إىل الحديث عن مظاهر التجريم السيايس التي انتهجتها الخالفتان الفاطمية واألموية ضد املعارضة
عبيديني
ُ  بــن ال، العارش امليالدي/ خــال القــرن الرابع الهجري،فالــراع الســيايس الذي عرفتــه بالد املغــرب واألندلس

 أدى إىل تجرميهام لكل،عــا مذهبيًا وعقديًــا
ً  واتخذ طاب،الشــيعة يف إفريقيــة ونظرائهم األمويني الســ ّنة يف األندلس

 وتحويل مواقف املعارضة من بُعد مذهبي وعقدي إىل مفهوم سيايس؛ ألن اإلسامعيليني واملروانيني،سلوك مناوئ
، اصطبغت املعارضة بصبغة دينية وسياســية، لذلــك.أحســوا بقوة العلامء الذين شــكّلوا ســلطة فكرية مؤطرة للمجتمع
ّ
، يف إطار الســعي إىل التجريم الســيايس لســلوكهم،أجربت الخالفتني عىل النحت من املعجم الديني؛ ملحاربة رموزها
.ويف سياق تداخلت فيه السياسة بالعقيدة واملذهب

. التجريم السيايس، األمويون، الفاطميون، األندلس، بالد املغرب:كلامت مفتاحية

This study discusses the policy of political criminalization adopted by the Fatimid and Umayyad Caliphates
against their internal opposition. The political conflict experienced by the Maghreb and al-Andalus during the
10th century between Shi’i ‘Ubaydis in Ifriqiyya and their Sunni Umayyad counterparts in al-Andalus, which
took a doctrinal form, led to both of them criminalizing the other; opposition positions thus shifted from the realm
of the confessional and the doctrinal to a political concept. The Ismailis and the Marwanids were both aware of
the power of the Ulema, who constituted an intellectual authority framing society, and opposition was thus given
a both religious and political coloring, whose symbols both Caliphates were forced to fuse elements from the
religious dictionary in order to combat as part of attempts to politically criminalize their behavior – in a context
where the political overlapped with doctrine and confession.
Keywords: Maghreb, al-Andalus, Fatimids, Umayyads, Political Criminalization, Opposition, Creed, Confession
. املغرب، مكناس، املركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين، متخصص يف تاريخ الغرب اإلسالمي،* أستاذ التعليم العايل
Professor of Higher Education, Historian of Islamic Occident, Regional Center for Education and Training, Meknes, Morocco.
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مقدمة
ومغربا .ولعل قيام
م ّثل القرن 4هـ10 /م مرحلة انعطاف حضاري بسبب التحوالت العميقة التي تع ّلقت بالبنى السياسية والثقافية مرش ًقا
ً

ثالث خالفات ّ
يدل عىل ذلك؛ إذ تزامن وجود الخالفة العباسية يف بغداد مع قيام الخالفة الفاطمية بإفريقية ،والخالفة األموية يف قرطبة.

وكان لبالد املغرب واألندلس نصيبهما من ذلك املنعطف التاريخي؛ إذ لم يقترص الرصاع بني أمويي قرطبة والعبيديني عىل التدافع السيايس،

وإنما امتد إىل الجهود الدعائية لنرش مذهبيهما؛ األمر الذي جعل املعارضة تتحول من املفهوم السيايس إىل العقدي الذي نتج منه تجريم كل

سلوك ،أو ردة فعل ،يقف يف وجه االستقطاب األموي أو الفاطمي ،وهو ما يمكن اعتباره بمنزلة جريمة سياسية مخ ّلة بأمن الدولة يف العرص الوسيط.
ومن ثم ،فإن اإلشكال الجوهري للتجريم السيايس للمعارضة ،يف سياق بالد املغرب واألندلس ،منذ القرن 4هـ10 /م ،يكمن يف

مس املفهوم واملرجعية والوظيفية وما تر ّتب عىل ذلك من مآالت ،شملت بنية السلطة واملجتمع واملؤسسات ،لكون النظم
التحول الذي ّ

األمنية انتقلت من السلطة الدينية لقايض الجماعة إىل السلطة الزمنية للحاكم؛ فلم تعد األحكام تستند إىل ضوابط رشعية وعرفية،

مجرما ،باملفهوم املرجعي
بحسب االجتهاد القضايئ ،وإنما غدت إفرا ًزا للواقع السيايس والحريب ،وأصبح كل خارج عن الرشعية الرسمية
ً
إلحدى الخالفتني اللتني بالغ خطابهما الرسمي يف تمجيد "البطوالت السياسية والعقدية" للخلفاء.

ونستحرض يف ذلك التجريم الدوافع العقدية للخالفتني ،وضحاياه من أهايل بالد املغرب واألندلس؛ ألن السلطتني الشيعية

صورتاهم بأنهم مناوئون لألمة و"منافقون" ،يجب
بررتا ممارستيهما بأن املخالفني ال يعارضون الخلفاء
سياسيا فحسب ،وإنما ّ
والسنية ّ
ً
الحد من خطورتهم الفكرية واالجتماعية ،بالقتل ،أو التعذيب ،أو املصادرة ،وغريها من أنواع العقوبات(((.

وباملثل ،فإن لفظ السياسة املضاف إىل التجريم ،نقصد به املكون املذهبي والعقدي للخالفتني؛ فمعارضة الحكم الفاطمي معارضة

"معي من عند الله بالنصوص ،إما الجلية ،ومعناه التي أظهرها النبي عليه السالم لألمة
للنظرية السياسية لإلمامة؛ ألن اإلمام لديهم
َّ

[ ]...وإما بالنصوص الخفية ،وهي نص من الله ورسوله عىل تعيني اإلمام واسمه ونسبه ،وكذا يف كل عرص"((( .يف حني يرى األمويون،
عىل غرار الفكر السيايس السني ،أن "تعيني اإلمام راجع إىل اختيار الخلق"(((.

وبهذا املعنى ،فإن التجريم السيايس للمعارضة حاول من خالله الفاطميون واألمويون محارصة القوى املناوئة ملرجعية نظام الحكم

ومرشوعيته ،وبدوافع سياسية أو مذهبية أو عقدية؛ إذ إن موضوع التجريم واملستهدفني منه هو ما حدد طبيعة ردات فعل الخالفتني
إزاءه؛ للحيلولة دون شيوع املواقف الرافضة للنظرية السياسية الشيعية أو السنية يف الخالفة ،كما رام تنفيذها العبيديون واملروانيون،
وإن لم يكن للضحايا نزوع وبواعث سياسية جلية إزاء السلطتني الزمنيتني يف بالد املغرب واألندلس.

أول :السياق التاريخي للتجريم السيايس للمعارضة ومساقاته
ً
"إطارا
استندت الفعالية السياسية يف بالد املغرب واألندلس خالل القرن 4هـ10 /م إىل املكون القبيل ،وامليول العقدية التي م ّثلت
ً
روحيا يضبط قواعد الضبط االجتماعي اإلسالمي الذي اندمج فيه طواعية النظام القبيل البدوي والحرضي املغريب"((( .وهو ما يفرس تنوع
ً
1

القايض النعمان بن محمد بن منصور ،افتتاح الدعوة ،تحقيق فرحات الدرشاوي (تونس :الرشكة التونسية للتوزيع ،)1986 ،ص .319 ،306

3

املرجع نفسه.

2
4

عبد الرحمن بن خلدون ،املقدمة ،تحقيق عبد السالم الشدادي ،ج ( 4الدار البيضاء :بيت الفنون والعلوم اآلداب ،)2005 ،ص .248

كزافييه دو بالنهول ،تاريخ أرض اإلسالم :األسس الجغرافية للتاريخ اإلسالمي ،ترجمة معاوية سعيدوين (تونس :دار الغرب اإلسالمي ،)2008 ،ص .139 - 133
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تاـسارد

مكونات الجغرافيا السياسية والقبلية العقدية ،واختالف الفاعلني املؤثرين يف املجال والحقبة املذكورين؛ حيث كان الرصاع السيايس

والعقدي بني الخالفة الفاطمية العبيدية الشيعية بإفريقية منذ إعالنها يف عام 296هـ909 /م ،والقيام الرسمي للخالفة األموية األشعرية
املالكية يف األندلس يف عام 316هـ928 /م .وبناء عليه" ،فإن الرصاع األندليس الفاطمي يكتيس [ ]...صبغتني متكاملتني :األوىل
عسكرية ،والثانية دعائية سياسية ومذهبية"(((.

ُ
األحالف القبلية التي تباينت وضعيتها ،بحسب الخالفة املوالية لها؛ إلنتاج التوازن السيايس واالجتماعي
وعقدت يف فلك ذلك الرصاع
ُ

يجسد فرتة الخلخلة وإعادة بناء الخريطة القبلية ببالد املغرب واألندلس ،يف إطار جدلية املجتمع والسلطة والثقافة
آنذاك ،ما جعل هذا القرن ّ

يف املعيش اليومي ،وتجليات ذلك من حيث "العقائد والعادات والفنون ،وطرز االندماج البيئوي مع الطبيعة والذاكرة الجماعية ،ونظام القرابة،
تشكل أرضية الوجود اليومي"((( ،يف سياق سيايس وعقدي وجه مساقات ِ
وتقسيم العمل ،وكل املعطيات التي ّ
العالم والسلطان وشيخ القبيلة.
ّ

وبذلك يعكس التجريم السيايس للمعارضة الرصاع بني السلطة السياسية للخلفاء والسلطة الدينية للعلماء ،ما دام أن األمر ،يف ظل

الدفاع عن
تمرد اجتماعي وفكري ،يحاول األهايل من ورائه
َ
التنافس بني الخالفتني ،ارتكز عىل إدانة السلطتني الفاطمية واألموية لكل ّ

استقاللهم الذايت(((.

ينبهنا إىل مكونات الظاهرة السيادية ببالد املغرب واألندلس خالل
إن تعريف التجريم السيايس للمعارضة ،وفق منظور سياقيّ ،

القرن 4هـ10 /م ،يف عالقتها بالفاعلني املبارشين واملنفعلني ،عىل السواء ،حيث وجود دولة الخالفة ،وسلطة اإلمارة ،واملجال الحيوي

للقبيلة؛ فيكون التجريم السيايس للقوى املعارضة ،بحسب ما نرومه ،يف مركز دائرة بنيوية معقدة املستويات تجمع بني االنشطار

واالنصهار؛ إذ توجد الخالفة العليا التي انشطرت إىل ثالث خالفات :عباسية ،وفاطمية ،وأموية .وما ييل هذا املستوى يتشكل من
وتدخُّ ًل غري مبارش من العباسيني عرب حلفائهم األغالبة
إمارات مغربية محلية م ّثل استقاللها الذايت هد ًفا للرصاع بني الخالفتنيَ ،

بإفريقية؛ فاصطدمت الرغبة يف االستقالل بالصمود يف فرض السيادة الدينية والسياسية ،لينبثق مفهوم التجريم املتماهي مع كل تيار
معارض للفاطميني أو األموينيّ .
وشكلت القبائل املكون الثالث يف هذه البنية ،وهدفها الذود عن الخصوصية املحلية(((.
وكان من تجليات ذلك الرصاع الثنايئ بني الخالفتني ،وبتسخريهما الزعامات القبلية املحلية ببالد املغرب ،أن أفرزا ً
فكريا بني
جدل
ً

املوالني للسلطتني واملعارضني لهما ،إذ عملت السلطتان عىل توظيف أحد جيوب الخالف بني املسلمني ،واملتعلق بقضية اإلمامة التي
تعترب "أعظم خالف بني األمة [ ]...إذ ما ُس َّل سيف يف اإلسالم عىل قاعدة دينية مثلما ُس َّل عىل اإلمامة يف كل زمان"(((.
وتجدر اإلشارة إىل التفاوت يف جغرافيا التجريم السيايس للمعارضة يف بالد املغرب واألندلس خالل القرن 4ه10 /م؛ حيث إن ثقل

سجل يف املغرب األدىن ،وباألخص يف القريوان،
الوجود اإلسماعييل بإفريقية ،مقارنة باملغرب األقىص ،جعل كثافة إدانتهم للمعارضني ُت َّ

تنبه إليه بعض الباحثني الذين
حيث حيوية علماء املالكية هناك ،يف مقابل اليد الطوىل لألمويني يف أقىص بالد املغرب واألندلس ،وهو ما ّ
تعرضوا للتكوين الديني للنظرية السياسية يف تفسري الرصاع بني األندلس وإفريقية خالل هذه الفرتة(.((1
ّ

 5فرحات الدرشاوي ،الخالفة الفاطمية باملغرب (365-296هـ975-909 /م) :التاريخ السيايس واملؤسسات ،ترجمة حمادي الساحيل (بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
 ،)1994ص .334
6

محمد أركون ،تاريخية الفكر العريب اإلسالمي ،ترجمة هاشم صالح (الدار البيضاء :مركز اإلنماء القومي؛ بريوت :املركز الثقايف العريب ،)1996 ،ص .104

8

املرجع نفسه ،ص .247

 7هاشم العلوي القاسمي ،مجتمع املغرب األقىص حتى منتصف القرن الرابع الهجري /منتصف القرن العارش امليالدي ،ج ( 2املحمدية :مطبعة فضالة،)1995 ،
ص .247 ،246
 9محمد بن عبد الكريم بن أيب بكر أحمد الشهرستاين ،امللل والنحل ،تحقيق أحمد فهمي محمد ،ج ( 1بريوت :دار الكتب العلمية ،)1992 ،ص .13
 10العلوي القاسمي ،ج  ،2ص 245؛ عبد القاهر البغدادي ،ال َفرق بني ِ
الف َرق وبيان الفرقة الناجية منهم ،تحقيق محمد عثمان الخشت (القاهرة :مكتبة ابن سينا ،)1988 ،ص .32
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مر الرصاع بني الخالفتني بمراحل اس ُتعملت فيها وسائل الرتغيب والرتهيب ،من قبيل السفارات االستقطابية ،كما هي
وقد ّ

الحال يف عام 316هـ928 /م ،ملّا بعث الخليفة األموي عبد الرحمن النارص (350 -300هـ961-913 /م) القايض محمد بن عبد الله بن أيب
عيىس ،الستمالة القبائل" ،فلم يلبث أن َهويت إليه أفئدة كثري من زعمائهم ،بني مصحح يف واليته ،مستجيب لدعوته ،مغتنم لعطيته،

هد ركنه من بني عبيد الله إمام الشيعة ،املقتحم أرضه عليه ودونه"( .((1قبل أن يعمد األمويون إىل تثبيت
مستعينني عىل مدافعة من قد ّ
وجودهم العسكري بسبتة ،التي اتخذوها قاعدة حربية يف رصاعهم ضد الفاطميني منذ عام 319هـ931 /م(.((1

ويبدو أن الخلفاء األمويني لم يكونوا مطمئنني إىل والء بعض شيوخ القبائل لهم؛ بسبب تق ّلب مواقفهم ،إذ كان عبد الرحمن

مقترصا عىل من أظهر مكاتبته منه ومواالته عىل بعد واحرتاس
معتقدا قالهم واالزورار عنهم،
"منطويا عىل الحذر من بوادرهم،
النارص
ً
ً
ً

مطي ًبا لهم باإلهداء والرفد ،غري مستدع لهم إىل العبور عليه وال مستكرث منهم باإلمداد لهم"( .((1وإن استحدثت منهم
من كيادهمّ ،

الخالفة فرقة عسكرية ضمن جيشها ،وسميت "الربابر الطنجيني" ،كان من مهماتها التصدي للتدخل الفاطمي ببالد املغرب(.((1

أما سياق التجريم السيايس للمعارضة من لدن الفاطميني ،فهو ُيخفي البعد العقدي؛ إذ يجب أن نميز فيه بني مرحلتي الدعوة

والدولة لدى العبيديني( ،((1فقد استهدفت الدعاية اإلسماعيلية تطويع املنطقة قبل إعالن الخالفة؛ ذلك أن "بني عبيد ملا ملكوا
القريوان ،أظهروا تبديل مذهب أهل البلد ،وأجربوا الناس عىل مذهبهم؛ [ ]...فارتاع أهل البلد من ذلك"( ،((1و"منعوا من بث العلم،

وسجنوا العلماء يف دورهم"(.((1

وقد كان لذلك أثر جيل يف املشهد الديني بإفريقية منذ أول حملة عسكرية تمشيطية يف عام 298هـ910 /م ،وبعدها حملة

مصالة بن حبوس املكنايس منذ عام 305هـ917 /م التي استهدفت تاهرت الرستمية اإلباضية ،ونكور بني صالح وفاس اإلدريسية
مواليا للفاطميني ،قبل دخوله يف
مناصا يف ذلك من لدن موىس بن أيب العافية الذي كان
السنيتني ،وسجلماسة املدرارية الخارجيةً َ ،
ً

طاعة األمويني يف عام 319هـ932 /م ،وكانت غاية الفاطميني من تلك الحمالت محاولة عزل األندلس عن بالد املغرب(.((1

ويف الحملة الثانية ملصالة بن حبوس ،يف عام 309هـ921 /م ،ستربز املواقف التجريمية للفاطميني من معارضيهم ببالد املغرب،

األمري يحيى بن إدريس وصادر أمواله ،خو ًفا من زعامته السياسية والروحية ،وانتمائه إىل األدارسة الشيعة
ابن حبوس
فقد اع َتقل ُ
َ

الزيدية( ،((1األمر الذي جعل الفاطميني يحاربون إمارة م ّثلت لهم "معارضة سياسية وعقدية" ،واكتسبت مرشوعيتها من مبايعة األهايل
 11أبو مروان بن حيان ،املقتبس ،تحقيق ب .شامليتا وف .كورينطي وم .صبح ،ج ( 5مدريد :املعهد اإلسباين العريب للثقافة؛ الرباط :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،)1979 ،
ص .256
 12أبو العباس أحمد بن محمد بن عذاري ،البيان املغرب يف اختصار أخبار ملوك األندلس واملغرب ،تحقيق بشار عواد معروف ومحمود بشار عواد ،مج ( 2تونس :دار
الغرب اإلسالمي ،)2013 ،ص .187
13

أبو مروان بن حيان ،املقتبس يف أخبار بلد األندلس ،تحقيق عبد الرحمن عيل الحجي (بريوت :دار الثقافة ،)1965 ،ص .190

15

بوبة مجاين ،اإلسماعيليون يف بالد املغرب العريب (القاهرة :رؤية للنرش والتوزيع ،)2014 ،ص .50 - 13

14

ابن حيان ،املقتبس ،تحقيق شامليتا وكورينطي وصبح ،ص .88

 16عبد الرحمن الدباغ ،معالم اإليمان يف معرفة أهل القريوان ،تحقيق محمد األحمدي أبو النور ومحمد ماضور ،ج ( 2القاهرة :مكتبة الخانجي؛ تونس :املكتبة العتيقة،
[د .ت ،)].ص .298
17
18

املرجع نفسه ،ج  ،3ص .39

القايض النعمان ،ص .282 - 276

 19العلوي القاسمي ،ج  ،2ص 252؛ أبو الحسن األشعري ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،ج ( 1بريوت :املكتبة
العرصية ،)1990 ،ص 136؛ البغدادي ،ص  .36والزيدية يقولون بإمامة زيد بن عيل بن الحسني بن عيل بن أيب طالب يف أيام خروجه ،وكان ذلك يف عهد هشام بن عبد امللك
(125-71هـ743-691 /م).
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السلطة والتجريم السيايس للمعارضة ببالد املغرب واألندلس خالل القرن الرابع
الهجري /العارش امليالدي

تاـسارد

وجهها الجيش العبيدي الفاطمي ،بقيادة
ألمرائها ،فتحولت إىل سلطة حاكمة منذ النصف الثاين من القرن 2هـ8 /م؛ فـ "الرضبة التي ّ
مصالة بن حبوس ،ألدارسة فاس ،أعطت تشتت األمراء ورجال دولة قائمة ولو يف فرتة ضعفها ومالحقتهم يف كل مكان"( ،((2وال سيما

أن قيام إمارة األدارسة ورسوخها باملغرب اعتمدا عىل تكييف الهياكل االجتماعية املحلية أكرث من االقتصار عىل األسس املذهبية؛ إذ
مذهبيا ،وما تعرض النظام القبيل لهزة اجتماعية إال وتعرضت اإلمارة اإلدريسية
تطورا
قبليا ولم تتطور
"تطورت اإلمارة اإلدريسية
ً
ً
ً
تطورا ً

للنتائج نفسها"(.((2

ويف الوقت الذي تزايد فيه النفوذ البحري للبيزنطيني رشق البحر الرومي ،والنورماندي غربه ،وانشغال الخالفتني بهما ،اقترص

الفاطميون واألمويون عىل التأديب الجماعي للمعارضة القبلية ببالد املغرب؛ لردع "االنفعال االجتماعي" والتمردات عرب حمالت

التهدئة ،ومواجهة "بؤر الفكر السيايس"( ،((2يف ظل تعدد املذاهب والعقائد ،وخضوع بالد املغرب واألندلس ،وقتئذ ،لثالثة تيارات
وفكريا :الخوارج ،والسنة ،والشيعة ،مع وجود جيوب عقدية أخرى كاالعتزال(.((2
سياسيا
كربى مؤثرة
ً
ً

اضطرت الخالفتان إىل املراهنة عىل الدعاية؛ لكسب املرشوعية من خالل توفري العدالة واألمن االجتماعيني ،يف إطار الرتغيب

الذي يسبق الرتهيب والتجريم السيايس للمعارضني .فأبو عبد الله الشيعي (ت298 .هـ910 /م) ملا استقر برقادة ،وبعد القضاء عىل
وقروا يف
األغالبة" ،أمر
ً
مناديا فنادى بالقريوان باألمان التام للعامة ورجوع من كان تنحى عن وطنه إليه ،فرجع الناس إىل أوطانهم ّ

قرارهم ،وأخرج العمال إىل البلدان ونادى فيها باألمان وبطلب أهل الدعارة والفساد ،فأنكاهم عقوبة ،فسكنت الدهماء ،وأمنت السبل،

ومشت السيارة ،وخاف أهل األذى والدعارة ،وقتلوا حيث ما ثقفوا ،وطلبوا أين توجهوا ،وأمر بقطع رشب املسكر وكل ما ظهر من املنكر،
ونرش العدل وأذاعه ،واستوت األمور واعتدلت ،واشتدت اململكة وقويت ،وأمن كل خائف"(.((2

وهو الخطاب نفسه الذي روجت له الخالفة األموية التي جعلت من األمن االجتماعي والنفيس قاعدة ملرشوعيتها الدينية

والسياسية؛ فقد استغل الخليفة النارص مناسبة استقباله السفري البيزنطي بقرطبة ،ليدفع املنذر بن سعيد البلوطي (ت255 .هـ965 /م)؛
إلبراز املجهود األمني باألندلس ،والتعريض يف الوقت ذاته بالفاطميني .ومما جاء يف خطبة البلوطي" :وإين ّ
أذكركم بأيام الله عندكم،

وتالفيه لكم بخالفة أمري املؤمنني التي ملّت شعثكم ،بعد أن كنتم ً
قليل فكرثكم ،ومستضعفني فقواكم ،ومستذلني فنرصكم! ّ
وله الله
رعايتكم ،وأسند إليه إمامتكم ،أيام رضبت الفتنة رسادقها عىل اآلفاق ،وأحطت بكم شُ ُعل النفاق حتى رصتم يف مثل حدقة البعري،
من ضيق الحال ونكد العيش والتقتري! فاستبدلتم بخالفته من الشدة بالرخاء ،وانتقلتم بيمن سياسته إىل تمهيد العافية بعد استيطان

البالء .أنشدكم الله  -معارش املأل!  -ألم تكن الدماء مسفوكة فحنقها؟ والسبل مخوفة فأمنها؟ واألموال منتهبة فأحرزها وحصنها؟ ألم

(((2
داعيا إىل تجديد الوالء السيايس واملذهبي للخالفة األموية؛
خرابا فعمرها؟ وثغور املسلمني مهتضمة فحماها ّ
تكن البالد ً
وزهرها؟" ً .

ألن يف "التعلق بعصمتها والتمسك بعروتها ،حفظ األموال وحقن الدماء وصالح الخاصة والدهماء ،وأن بقوام الطاعة تقام الحدود،

وتوىف العهود ،وبها وصلت األرحام ،وصحت األحكام ،وبها سد الله الخلل ،وآمن السبل ،ووطأ األكناف ،ورفع االختالف"(.((2
20

العلوي القاسمي ،ج  ،2ص .244

22

املرجع نفسه ،ص .242

21

املرجع نفسه ،ص .255

 23محمود إسماعيل ،األدارسة يف املغرب األقىص (375-172هـ) :حقائق جديدة (الكويت :مكتبة الفالح للنرش والتوزيع ،)1989 ،ص 69-49؛ محمد الطالبي ،الدولة
األغلبية :التاريخ السيايس296-184 ،هـ909-800/م ،ترجمة املنجي الصيادي (بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،)1995 ،ص .788 - 631
24

القايض النعمان ،ص  .247 ،246انظر نص "كتاب األمان" و"كتاب العدل" ،ص .275 - 270 ،257 - 253

26

املرجع نفسه ،ص .68

25

أبو الحسن النباهي ،املرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (بريوت :دار اآلفاق الجديدة ،)1983 ،ص .67
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ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

أساسا يف
إن مدخالت التجريم السيايس للمعارضة ومخرجاته ،وفق سياق بالد املغرب واألندلس خالل القرن 4ه10 /م ،تكمن
ً

الرصاع بني بنية السلطة لدى الخالفتني وبنية القبيلة ببالد املغرب؛ فإذا كان العبيديون واألمويون يتنافسون لبسط سيادتهم عىل املجال

املذكور ،ونرش عقيدتيهم ،فإن مرامي زعماء القبائل والعلماء تستهدف املحافظة عىل االستقالل املجايل واالجتماعي والفكري ،ومن

ورمزيا،
ماديا
ً
ثم كان الرصاع بني البعد الوحدوي الكيل (الخالفة) والبعد التنظيمي املحيل (القبيلة) ،فأدى إىل ممارسة الخالفتني عنفًا ً
تعددت أشكاله ووظائفه يف حق كل مناوئ لهما.

ثان ًيا :أثر التجريم السيايس للمعارضة يف املعيش اليومي
كان لهذه املرحلة التي اتسمت بالرصاع السيايس والعقدي تجليات فكرية ،منها وجود العلماء الراسخني يف علم الجدل واملناظرات،

تعرضوا ملحن؛ بسبب مخالفتهم لعقيدة إحدى السلطتني ،فكان ذلك
وال سيما الذين تولوا الخطط الدينية واإلدارية منهم ،والذين ّ
داعيا إىل متابعتهم ،والتضييق عليهم يف معيشهم اليومي(.((2
ً

 .1التدابري األمنية للخالفة الفاطمية إزاء املعارضة
تعد املسألة األمنية من النظم التي حظيت باهتمام الفاطميني بإفريقية ،ملا لها من دور يف كبح جماح املعارضني للمرشوع العقدي
ّ
طبق متو ّلو تلك الخطط مرشوع السلطة؛ للدفاع عن مرشوعيتها يف الحكم ،من خالل ما ُأوكل إليهم من اختصاصات
العبيدي؛ لذلكّ ،
واسعة ومتداخلة(.((2
واملتتبع للمعجم الداليل لتلك النظم يقف عىل تعددها .فقد ُسميت الرشطة ،وعامل املعونة الذي كان يوجد يف األقاليم خارج العاصمة،

وتكمن مهمته يف "معونة أهل األحكام من القضاة وأصحاب املظالم والدواوين يف تنفيذ أحكامهم يف حبس من أمروا بحبسه ،وإطالق من
رأوا إطالقه ،وإشخاص من كاتبوه بإشخاصه"( .((2أما ً
ليل ،فاملسؤولية األمنية باملدن كانت من اختصاص األعوان والعسس املكلفني

أيضا مطاردة رموز املعارضة؛ فاملنصور الفاطمي (-386
بتأمني الدروب واألحياء ،مستعينني يف ذلك بالكالب ،وشملت وظيفتهم األمنية ً

يحولوا دون وصول املؤونة إليه يف قلعة كيانة التي حورص بها(.((3
411هـ1020-996 /م) استخدم هؤالء لتعقّب "صاحب الحمار"؛ حتى ُ

أما "الدوارة" ،فهم صنف آخر من الرشطة يوكل إليهم ،بأمر من الخليفة العبيدي أو من أحد والته ،تعقّب املعارضني للدولة

ومذهبها ،مثل الشعراء الذين هجا أحدهم الخليفة املعز لدين اللهّ ،
فنكل به(.((3

عموما بالنظر يف الجرائم ،وتنفيذ العقوبات،
وبتأملنا ما سبق ،يظهر أن صاحب الرشطة لدى الفاطميني بإفريقية قد ارتبطت وظائفه
ً

ً
امتثال لتعليمات الخلفاء أو ألحكام القضاة
ومنها تلك التي تدخل يف نطاق التحقيق ،والتأكد من مخالفة املذهب الشيعي( ،((3إما
 27القايض عياض بن موىس بن عياض السبتي ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك ،تحقيق محمد بن رشيفة ،ج ( 5املحمدية :مطبعة فضالة،
 ،)1982ص .99 - 98
28

الدرشاوي ،ص .608 - 583

30

إدريس عماد الدين القريش ،عيون األخبار وفنون اآلثار ،تحقيق مصطفى غالب (بريوت :دار األندلس ،)1984 ،ص .423

32

املرجع نفسه ،ص .138 - 137

 29قدامة بن جعفر ،الدواوين من كتاب الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر الكاتب ،دراسة وتحقيق مصطفى الحياري (عمان :الجامعة األردنية،)1986 ،
ص .18
 31أبو بكر عبد الله بن محمد املاليك ،رياض النفوس يف طبقات علماء القريوان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسري من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم ،تحقيق
بشري البكوش ،ج ( 2بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،)1994 ،ص .498 ،298

54

السلطة والتجريم السيايس للمعارضة ببالد املغرب واألندلس خالل القرن الرابع
الهجري /العارش امليالدي

تاـسارد

ً
تنفيذا ألوامر "صاحب املحرس" أو "صاحب الخرب" املكلف باألمن العام ،وإبالغ الحكام الشيعة أخبار العلماء والعامة
اإلسماعيلية ،وإما

باملدن؛ إذ كان من بني أدواره التجسس عىل فقهاء املذهب املاليك(.((3

ويبدو أن السجون الفاطمية بإفريقية كانت تقام بناء عىل تمييز بني الجرائم؛ إذ خصص بعضها للصوص ،يف مقابل مرافق يودع

فيها معارضو الدولة ،ومن دخل يف شاكلتهم؛ فأبو جعفر أحمد بن نرص بن زياد الهواري (ت317 .هـ929 /م) سجن يف "بيت الدم مع
الرساق وأصحاب الدماء [ ]...شهرين ،ثم أخرج [ ]...بعد ذلك من ذلك البيت إىل البيت الذي ُيحبس فيه جميع الناس"( .((3ومما

يذكر يف هذا الصدد "سجن الزيادية"( ،((3وسجن "دار البحر"( ،((3وسجن "الفلقة"(.((3

ومن مظاهر تضييق العبيديني عىل املعارضة أنهم اتخذوا إجراءات ّ
تمكنهم من التحكم يف الحياة اليومية باملدن( ،((3من قبيل

رضب األبواق ً
ليل يف األزقة ،إيذا ًنا بحظر التجول ،ليبدأ بعد ذلك تدخّ ل رجال الرشطة والعسس؛ فـ "كان البوق إذا ُضب فمىش أحد

بعد رضبه رضبوا عنقه؛ ألنه ال يميش حينئذ إال من يرسق أو يخرج لرضب من الفساد .فكان معد [ابن إسماعيل األمري الفاطمي (-342

شديدا بالعسس والحرس والرصد الشديد"(.((3
365هـ975-953 /م)] قد ثقف البلد تثقيفًا
ً

وكالبا"( ،((4فكان منهم من يرتصد
وكان أصحاب الرشطة ينترشون يف القريوان يف مجموعات ،تضم "رابطة وعساسة
ً

بـ "رحبة بن أيب داود" ،و"السماط عىل دار ابن أسود الداعي" ،و"سوق ابن هشام ،وعنده رصد وكالب"( ،((4و"برئ أم عياض"(.((4

ّ
تفسه صكوك االتهام التي حررها بنو عبيد ضد رموز املعارضة؛ إذ "كان أهل السنة
مكنت هذه التغطية من تسهيل املراقبة ،وهو ما ّ

بالقريوان أيام بني عبيد يف حالة شديدة من االهتضام والتسرت ،كأنهم ذمة ،تجري عليهم يف أكرث األيام محن شديدة"( .((4دليلنا يف ذلك

والعباد؟ فأجاب :هم نحو أربعة
أن أبا الحسن القابيس (ت403 .هـ1012 /م) سئل عن "عدد الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء
ّ
رافضيا فقط ،ولكنه زنديق"(.((4
آالف رجل لري ّدوهم عن الرتيض عن الصحابة ،فاختاروا املوت ،فيا حبذا لو كان
ً

وتربرها بمسوغات عقدية وسياسية ،فقد خصص القايض النعمان
وتؤكد الروايات العبيدية نفسها مثل تلك املتابعات،
ّ
(ت363 .هـ974 /م) ،أحد مؤرخي الخالفة الفاطميةً ،
فصل ضمن كتابه افتتاح الدعوة عن "أخبار املنافقني عىل املهدي عليه السالم
وما آلت أمورهم إليه" ،و"ذكر من نكث يف ذلك الوقت من أهل إفريقية ممن َأ َ
عطى األمان وعقوبتهم عىل النكث والعدوان"( .((4وأدرج
 33محمد بن حارث الخشني ،أخبار الفقهاء واملحدثني ،تحقيق ماريا لويسا آبيال ولويس مولينا (مدريد :املجلس األعىل لألبحاث العلمية؛ معهد التعاون مع العالم العريب ،)1991،ص.231
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الدباغ ،ج  ،3ص .8
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املاليك ،ج  ،2ص .487

املرجع نفسه ،ص .488
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القايض عياض ،ج  ،5ص .300

أبو الحسن القابيس ،فتاوى أيب الحسن القابيس ،تحقيق الحسني أكروم ،ج ( 2الرباط :دار أيب رقراق ،)2017 ،ص .427

أنموذجا للخطاب املدافع عن النظرية العقدية والسياسية للفاطميني يف بالد املغرب واألندلس؛ ألنه
 45القايض النعمان ،ص  .319 ،306وتمثل مؤلفات القايض النعمان
ً
ممن أوكل إليهم نقل العلم إىل "املؤمنني" ،نيابة عن "األئمة" ،نذكر من ذلك افتتاح الدعوة ،ودعائم اإلسالم ،وتأويل الدعائم ،والهمة يف آداب اتباع األئمة ،واختالف
أصول املذاهب.
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ً
فصل ،نعت فيه الخليفة األموي عبد الرحمن النارص بـ "الخارس" ،يف مقابل تلقيب املعز الفاطمي بـ "أمري
يف املجالس واملسايرات

(((4
يربر اإلمعان يف التنكيل باملالكية الذين توبعوا بسبب معارضتهم لعقيدة السلطة ،فأوذوا يف "أموالهم [ ]...وقتل
املؤمنني"  .وهو ما ّ

من قتل منهم يف مصريهم وبني جماعتهم"(.((4

لقد كرثت العقوبات وتنوعت ،وغدا للخليفة الفاطمي صالحيات واسعة ،وسلطة تقديرية يف تكييف ال ّتهم والجرائم؛ حتى يسهل

تنزيل األحكام وفق املنظور العقدي للخالفة؛ ذلك أنه ملا "التأث أمر املغرب ،أخرج [عبيد الله املهدي الشيعي (322-296هـ933-908 /م)]
إليه القائم ،فأصلحه ،ودمر من نجم فيه ،وانرصف بعد بلوغه ما أرادهِ ،
قوما ممن أجاب دعوته مراقون عن الدين ،واستحلوا
ورفع أن ً
ّ
ُ
قوما منهم ،وسجن آخرين ،وخ ّلدهم يف املحابس مصفدين إىل أن فنوا عن
فقتل
ذنوبهم،
قدر
عىل
فعاقبهم
املحارم ورفضوا الظاهر،
ً

ومحص املؤمنني ،وأغلق باب رحمته مدة من السنني"(.((4
آخرهمَّ ،

أنموذجا للعلماء املعارضني للعبيديني ،ما جعله عرضة للتعذيب عىل أيديهم،
ويعد أبو إسحاق بن الربذون (ت297 .هـ909 /م)
ً
ُ

(((4
جيش عليه بطش الفاطميني الشيعة الذين استفزتهم جهوده املذهبية
فقد ُعرف عنه "الذب عن مذهب مالك بن أنس"  ،وهو ما ّ

تلك؛ إذ "كان شديد التحكك للعراقيني واملناقضة واملالحاة لهم ،فدارت عليه بذلك دوائر دولتهمُ ،ضب بالسياط مرة أيام الصديني
القايض ،ثم سعى عليه العراقيون عند دخول الشيعي القريواين [ ]...وكانت الشيعة بالقريوان تميل إىل أهل العراق ملوافقتهم إياهم يف
عليا
مسألة التفضيل ،ورخصة مذهبهم ،ورفعوا عليه [وعىل ابن هذيل] أليب عبد الله الشيعي [ ]...أنهما يطعنان يف دولته ،وال يفضالن ً
[ ]...فحبسهما ،ثم أمر عامل القريوان [ ]...برضب ابن هذيل خمسمائة سوط ،وبرضب رقبة ابن الربذون"( .((5غري أن العامل أخطأ

يف العقوبة" ،فرضب ابن الربذون ،وقتل ابن هذيل ،ثم تنبه من الغد فقتله"( ،((5بعد أن استتابه حتى يرجع عن إسالمه السني فرفض،

"ثم ربطت أجسامهما بالحبال ،وجرتهما البغال مكشوفني بالقريوان ،وصلبا نحو ثالثة أيام ،ثم أنزال ودفنا"(.((5

ِ
تم عقب
إن السياق الذي حصل فيه هذا التنكيل ليجيل طبيعة التجريم السيايس للمعارضة؛ ألن إعدام العالمني املذكورين ّ

دخول الفاطميني القريوان ،وهو ما يعني أن العبيديني أرادوا سن ترشيع يحدد الضوابط العقدية التي إذا خالفها العلماء وزعماء القبائل
ُ
ابن الربذون
والعامة ُأدرجوا يف خانة املعارضني للسلطة واملهددين ألمنها ،وهو ما تؤكده مالبسات هذه الواقعة ،فقد نعت
عامل القريوان َ
بـ "الخنزير" إمعا ًنا يف اإلذالل النفيس ،وأن خَ َدمة الدولة الفاطمية أتوا به رفقة ابن هذيل إىل زعيمهم عبيد الله املهدي يريدون منهما
اإلقرار برسالته فأبيا؛ "فأمر عبيد الله بذبحهما وربطهما إىل أذناب البغال"( ،((5يف محاولة منه لوأد املعارضة السياسية يف مهدها ،بعدما

يخيان فيه بني الدخول يف الدعوة الفاطمية أو التعذيب حتى املوت فأبيا ،فرد عبيد الله
كانا قد تلقيا من املهدية ً
كتابا من العبيديني َّ
الشيعي عىل ذلك الرفض بقوله" :ما جعل الله يل وال ألحد أن يعطيهم ما منعهم الله [ ]...فمن يأيت بما يكره اإلمام التقي ،كان سبيله
سبيل أهل الذمة ،إذا أبانوا ما يف قلوبهم من بغض النبي صىل الله عليه وسلم ،لم يسعنا فيهم إال القتل"(.((5
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السلطة والتجريم السيايس للمعارضة ببالد املغرب واألندلس خالل القرن الرابع
الهجري /العارش امليالدي

تاـسارد

وإذا كان ابن الربذون ،وغريه من العلماء ،قد صمد يف وجه الفاطميني ،فإن أخاه عبد املالك قد انخرط ،عىل العكس من ذلك ،يف

سلكهم؛ فقد كان شافعي املذهب قبل أن يتشيع(.((5

وهكذا يتبني األثر العقدي يف تعامل السلطة الفاطمية مع املعارضة السنية ،وإدراجه رموزها ضمن أهل الذمة ،ويربر يف الوقت نفسه

تشددها يف ضبط املشهد الديني بإفريقية؛ إذ "منع عبيد الله يف هذا الحني الفقهاء أن يفتوا بمذهب مالك ،وأمرهم أال يفتوا إال بمذهبهم
الذي ينسبونه إىل جعفر بن محمد ،ويسمونه مذهب أهل البيت ،من سقوط طالق البتة ،وإحاطة البنات باملرياث ،وغري ذلك ،وغلظ األمر

رسا ،وعىل حال خوف ورقبة"(.((5
ومنعوا من التحليق والفتيا ،فكان من يأخذ منهم ويتذاكر معهم ،إنما يكون ً
عىل املالكية من هذا الحيزُ ،

ويف عام 308هـ920 /م نالت العقوبة من حسني بن مفرج الذي يعترب ممن "امتحن من املدنيني عىل يد ابن عبدون القايض ،فضم هو وأبو

عبد الله السدري [ ]...إىل املهدية ،فرضبا ثم قتال ثم صلبا ،لكالم حفظ عنهما يف الشيعي"( .(((5أما أبو عثمان سعيد بن محمد بن صبيح الحداد
معو ًل يف ذلك عىل "االختبار ،والنظر ،واملناظرة
(ت330 .هـ941 /م) ،من أهل القريوان ،الذي أسهم يف تفعيل "املقاومة الجدلية" ضد بني عبيدّ ،
[ ]...عاملًا بالفقه [ ]...والرد عىل ِ
الف َرق ،ومن أدهى الناس وأعرفهم يف ما اختلفوا فيه"( ،((5فقد كادت مناظراته لقادة الفاطميني أن تودي
بحياته ،لوال قوة أفكاره التي ّ
مكنته من االستماتة يف وجه علمائهم وقادتهم الدعويني؛ "فقد ناظرهم مناظرة القرين املساوي ،ال بل مناظرة
املتعزز املتعايل ،لم يحجم لهيبة سلطان ،وال خاف ما خيف عليه من سطوتهم"( .((5وقد تعددت القضايا التي ناظر فيها العبيديني ،وبمحرض أيب
محمدا ليس بخاتم النبيئني" ،و"أن أصحاب محمد يرتدون
عبيد الله الشيعي ،يف جوانب سياسية مثل والية اإلمام عيل كرم الله وجهه ،و"أن
ً

بعده" ،وصحبة أيب بكر الصديق ريض الله عنه للنبي عليه السالم(.((6

ً
يوما
وكانت قوة شكيمة ابن حداد يف الدفاع عن اإلسالم السني هو ما اعترب
جريمة َ
قدح من خاللها الفاطميون فيه؛ فقد ناظر ً

داعي العبيديني" ،فغضب من كالمه رجل من ك ّتابه ،يلقب بشيخ املشايخ ،وقام له بالرمح ،فكفه عنه بعض من حرض ذلك املجلس،

وقال له :شيخ كبري ومبارك ،ثم عطف عىل أيب عثمان فقال له :يا شيخ ال تغضب ،هذا الشيخ أتدري كم يغضب لغضبه؟ اثنا عرش ألف

سيف ،فقال له أبو عثمان :لكن أنا يغضب يل الواحد القهار ،الذي أهلك عا ًدا وثمو ًدا"(.((6

يتوان حكامه يف املتابعة السياسية ملخالفيهم يف العقيدة،
ومن ثم نتبني املكانة االجتماعية التي كانت البن الحداد يف مجتمع لم
َ

إعجابا به؛ ألن ذلك يعترب جريمة
ضحى بأقرب خَ َدمه ملا أقر هذا األخري برمزية ابن الحداد يف القريوان
إىل درجة أن األمري العبيدي ّ
ً
تستوجب القتل ،لكونه أعىل من قيمة من يعارض عقيدة السلطة(.((6

وعمد الفاطميون إىل التجسس عىل مخالفيهم ،والتضييق عليهم يف نرش العلم ،ومنهم ابن الحداد نفسه الذي كان تحت مراقبة

وحوله جلساؤه،
الرشطة العبيدية ،وبإيعاز من عامل القريوان ،فبينما هو جالس مرة يف "أسطوانه ،إذ مر به صاحب املحرس ،فنظر إليه ْ

وزال عنه ،فقال بعضهم :إنما مر إىل العامل يخربه خربك واجتماع الناس عندك"(.((6
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وهكذا يتضح نوع القضايا التي كان العبيديون يتابعون بسببها العلماء املالكية ،وهي تعبري عن رصاع بني السلطة ومعارضيها،

سياسيا من الشيعة.
تجريما
واستوجبت
ً
ً

ولم يكن أبو جعفر أحمد بن نرص بن زياد الهواري (ت317 .هـ929 /م) أقل شأ ًنا يف هذا الصدد من ابن الحداد ،فمبعث جريمته

أيضا يف الدفاع عن املذهب املاليك؛ ولذلك لحقته املحنة يف عام 308هـ920 /م ،سجن عىل إثرها مع جملة من العلماء؛
هو استماتته ً
يوما ،ومعه بعض املشارقة [الشيعة
إذ إنه "كان يجلس يف مسجد رحبة القرشيني ،وكان يجلس إليه من أتاه فخطر به صاحب املحرس ً
ببالد املغرب] ،فاستفظعوا جلوسه واجتماع الناس حوله ،فوكل صاحب املحرس عليه وعىل من كان معه الرشط [ ]...فصار إىل ابن أيب

املنهال [القايض] فأرسل إليه جماعة من أعوانه ،فوقفوا عليه ،ثم أمر به إىل السجن ،من غري أن يدخل عليه"(.((6

تجيش املعارضة الفكرية ضد السلطة الرسمية وعقيدتها ،وهو ما يفرس
إن السبب يف هذه املالحقة هو االنتصاب لتدريس علوم ّ

رجل ً
تعرض له ابن زياد الهواري ،وغريه من أهايل القريوان ،عىل يد القايض الذي "استنطقهم ً
رجل ،ثم كتب
التشديد والعقاب الذي ّ
(((6
رسا يف داره؛
بخربهم إىل عبيد الله ،فأعرض عبيد الله عن خربهم ،فبقي يف السجن" مدة ،قبل إطالق رساحه .وحني تويف ُصيل عليه ً

توقيا من بطش "قضاة الوقت" الفاطميني( ،((6ومنهم محمد بن عمر املروزي الذي ُعرف بتعذيبه لرموز املذهب املاليك بإفريقية ،فرادى
ً

وجماعات ،حتى اقرتن اسمه باملحن التي استهدف من خاللها أهايل القريوان؛ إذ "كان له تشيع قديم ونظر يف الفقه من قول األئمة،
وجعل إليه تولية القضاة والحكام بسائر البلدان" (.((6

ويعترب أبو القاسم محمد بن محمد بن خالد القييس الطرزي (ت317 .هـ929 /م) ،وايل املظالم ،ممن "امتحن عىل يد املروزي

قايض الشيعة ،رضبه يف الجامع عىل رأس الناس ،وحبسه مع أهل الجرائم ،وفعل ذلك املروزي بجماعة من رجال املدنيني ومن يحسب
يف جملتهم [ ]...وقوم مرابطني من أهل تونس"( ،((6منهم أبو سعيد محمد بن محمد بن سحنون (ت .بعد 306هـ918 /م) ،الذي
رضبا( .((6وكذلك فعل أبو عبيد الله الشيعي بأحمد بن أحمد بن زياد الفاريس
نال حظه من القايض املذكور الذي هدده بالتصفية وأشبعه ً

(ت .بعد 316هـ928 /م) الذي كتب يف عقد صداق ً
بطحا"( .((7وباملثل جرى أليب جعفر
رشطا مخالفًا لرأي الشيعة؛ فـ "رضبه بالعصا ً
أحمد القرصي (ت322 .هـ933 /م) الذي آخذه القايض الصديني الذي "حبسه بسبب أنه [ ]...ينتقص أبا حنيفة"( .((7أما أبو العرب

محمد بن أحمد بن تميم (ت333 .هـ944 /م) فقد "دارت عليه محنة الشيعي ،حبسه وقيده مع ابنه مدة بسبب بني األغلب والتهمة يف
أيضا يف أيام املشارقة"(.((7
السلطان"( ،((7شأنه شأن كثري ممن "سجن ً

وتماديا يف تجريم املعارضة ،عمد الفاطميون إىل التأكد من الشعائر الفردية لألهايل ،واختبار مدى توافقها مع املذهب الرسمي
ً

للسلطة وعقيدتها ،تحت طائلة التعذيب؛ فكان التجريم بسبب مخالفة بعضهم الفرائض الدينية ،كما حددها اإلمام العبيدي ،حيث
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السلطة والتجريم السيايس للمعارضة ببالد املغرب واألندلس خالل القرن الرابع
الهجري /العارش امليالدي

تاـسارد

تحول التعبد غري املطابق ملذهب السلطة إىل جريمة تستوجب املتابعة .فمحمد بن سليمان القطان "ام ُتحن عىل يد املروزي قايض
ّ
الشيعةُ ،رفع إليه أنه ينتقصه ويطعن يف أحكامه ،هو وآخر من أصحابه ُيعرف بأحمد النجار [ ]...فأحرضهما إىل الجامع ،وقال البن

سليمان :شهد عندي العدول أنك تنتقص أمري املؤمنني ،وتطعن يف إمامته ،فرضبه ثالثمائة درة .وقال ألحمد النجار :ثبت عندي أنك

صمت يوم الفطر ولم تفطر بإفطار أمري املؤمنني ر ًدا عليه .وذلك أن الشيعة تصوم قبل رمضان بيوم ،وتفطر قبل الناس بيوم"(.((7
َ

أما أبو بكر محمد بن اللباد (ت333 .هـ944 /م) ،فقد قاطع إحدى صلوات الجنازة؛ بسبب إمامة ابن أيب املنهال ،قايض الفاطميني،

"فوجه وراءه يف جماعة منهم [ ]...وعقد عليه محرضًا بشهادة القوم ،بفتحه بابه ،وانتصابه للفتوى
لها ،فأغرى العبيديون هذا األخري به،
ّ

[ ]...بخالف مذهب أمري املؤمنني ،وأنه يلبس السواد ،ويخطب يف األعياد ،و[يدعو] لبني أمية [ ]...فأمر ابن أيب املنهال بسجنه []...
فأقام مسجو ًنا [حتى تشفع له ابن أخيه لدى القايض] عىل أال يفتي وال يجتمع إليه الناس ،وال يفتي إال بمذهب السلطان"( .((7ويبدو

أنه لم يلتزم ذلك؛ إذ كان يخرج إىل املسجد" ،فيأيت الطلبة بابه ،فتفتح لهم خادمة ،فإذا اجتمعوا أتته ،فيدخل ،وتغلق عليهم فيقرأون
[ ]...وكانوا ربما جعلوا الكتب يف أوساطهم حتى تبتل بأعراقهم ،فأقاموا عىل ذلك إىل أن تويف"(.((7

سخرت السلطة العبيدية علماءها للتنقيص من نظرائهم املالكية يف املجالس العلمية؛ فمحمد بن مرسور اإلبزاري (ت.
وقد ّ

رضيرا ويعاين تعقف أصابع يديه ،فكان "بعض فقهاء العراق بالقريوان ،إذا جلس مع أصحابه يمد يديه ،ويعقف
295هـ907 /م) كان
ً

أصابعه ،يحيكه إذا تك ّلم يف حلقته ،ليضحك أصحابه"(.((7

تهيبوا من السلطة الروحية لألولياء ،ولذلك كان تجريمهم لهم
ولم يسلم املتصوفة من مالحقات الفاطميني ،غري أن هؤالء ّ

أقل مما ألحقوه بالعلماء .ولنا يف حالة أيب عثمان سعدون بن أحمد الخوالين (ت .بعد 324هـ935 /م) ما يؤكد ذلك؛ إذ كان "يخرج يف
الحراسة والربوز عىل الحصون ،فربما خرج يف أربعة آالف خباء ممن يجتمع إليه ،حتى خافت منه الشيعة"(.((7

وهكذا تتضح مظاهر التجريم السيايس الذي نهجه الفاطميون ضد مخالفيهم ،والذي يجد مرجعيته يف معارضة التشيع الذي

فتحول العلماء املعارضون إىل ضحايا لحقتهم أنواع التعذيب والتنكيل؛ بسبب حرصهم عىل
أساسا لسلطتهم ببالد املغرب،
اتخذوه
ً
ّ
الدفاع عن املذهب املاليك السني.

 .2الخالفة األموية والتجريم السيايس للمعارضة
أدرك األمويون طبيعة الرصاع الذي نشب بينهم وبني العبيديني ،وهو رصاع ال يقترص عىل الرغبة يف بسط السيادة عىل املجال

الجغرايف لبالد املغرب واألندلس فحسب ،وإنما هي حرب عقدية بني خالفتني ،قامت كل واحدة منهما عىل رؤية عقدية ومذهبية

ّ
وتجل هذا املنظور لدى األمويني منذ إعالن عبد الرحمن النارص الخالفة السنية بقرطبة عام 316هـ/
يف السياسة واملجتمع والثقافة.
928م؛ إذ دشن حملة استقطاب واسعة يف صفوف زعماء القبائل األندلسية واملغربية؛ لثنيهم عن مواالة الفاطميني ،والتشهري باملرشوع
السنة"(.((7
العبيدي وصاحبه "عبيد الله الشيعي ،املنتزي عىل بلد إفريقية ،املضلل للناس بما رشع من بدعته الغالية ،وإطفاء من نور ُّ
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ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

ُّ
ويبدو أن هذه الخطة الدعائية ّ
"وعاظوا عبيد الله الشيعي ،صاحب
مكنت األمويني من استمالة بعض الزعامات القبلية املحلية،

إفريقية [ ]...وق ّلبوا مجا ّنهم إليه ونصبوا الحرب لرجاله ،فكفكفوهم عن اإليغال يف بلدهم من قاصية املغرب"( .((8وال سيما أن املرشوع
ينصب عىل
األموي لم يكن ليقترص عىل بسط النفوذ السيايس والروحي عىل الغرب اإلسالمي فحسب ،وإنما كان طموح خلفاء قرطبة
ّ

املطالبة بإرث بني مروان باملرشق(.((8

غري أن سياسة الرتغيب التي س ّنها النارص لم ُتنسه التشدد يف مالحقة املعارضني املستقوين بالفاطميني .ولعل يف كيفية تعامله

تصب يف التجريم السيايس لكل
مع عمر بن حفصون الثائر بجيان وإلبرية ما يؤكد ذلك؛ فقد نعته الخطاب شبه الرسمي بنعوت
ّ

فسمته "الخبيث" و"الفاسق" ،و"املارق" ،و"اللعني" ،ومن "ذوي الخالف واملعصية" ،و"املارد" ،و"املرتد"(،((8
معارض للخالفة؛
ّ
(((8
شن عليه حملة عسكرية؛ ففي عام
وسميت مدينتهُ ،ب َب َ
شت ،التي انطلقت منها ثورته "مدينة املجرمني"  .فما كان من النارص إال أن ّ

316هـ928 /م فتح النارص مدينة ببشرت" ،ثم أمر بهدم املسجد الجامع الذي كان اتخذه اللعني عمر بن حفصون أول ثورته ،خدعة ملن
فسوي باألرض وأحرق منربه الذي ُحمل
كان معه من فسقة املسلمني [ ]...إذ كان اللعني ّ
أسسه عىل غري تقوى من الله ورضوانّ ]...[ ،
وليه عبيد الله الشيعي الذي كان علق حبله وتشبث بدعوته"(.((8
عليه الدعاء للعني املرتد ونسله الخبيث ،وجرى عليه ذكر ّ

فر عبد امللك بن سميت ،املعروف
وتواصل التجريم السيايس للمعارضة يف عهد َ
الح َكم املستنرص (366-350هـ976-961/م) ،فقد ّ

بخنوص ،من الدولة األموية إىل الفاطميني ،فاعتقله محمد بن سليمان بن نقورة ،التاجر بسواحل إفريقية يف عام 361هـ972 /م،

"فتحيل عليه هذا التاجر محمد بن سليمان ،وكاتب صاحب الرشطة العليا قائد البحر عبد الرحمن بن رماحس أن يوجه إليه بمركب
مناسبا"( ،((8أق َّله ،وابنه ،إىل مدينة الزهراء ،حيث أحيال عىل صاحب املدينة بها ،محمد بن أفلح؛
مركبا
ً
معمر مع من يثق به؛ فأرسل نحوه ً

"وأغلظ له وأمر بضمه وضم ابنه إىل السجن بالزهراء"( .((8وهو السجن الذي كان يتوفّر عىل جناح خاص باعتقال املعارضني للخالفة
األموية ،وكان يحظى بالزيارات الدورية للخلفاء؛ ففي السنة املذكورة "ركب [ ]...أمري املؤمنني إىل الدويرة املبتناة يف هذا العام قرب

سجن الزهراء يف الدار املنسوبة إىل السقائني فامتحنها وثقفها من جهاتها ،ثم نقل إليها من داخل السجن عبد امللك بن شعيب املعروف
بخنوص املوصد يف قيوده مع ابنه ،وقاسم املوثق قبلهما يف السجن باالتهام بالترشيق"( ،((8أي :التشيع للفاطميني .وأن أبا زكريا يحيى
بن محمد بن زكرياء بن القطام الطليطيل (ت393 .هـ1002 /م)" ،ذبح بعد انرصافه من صالة العيد بالناس [ ]...نقم عليه بعض والة
البلد شي ًئا فقتله"( ،((8بمعية جملة من علماء مدينة طليطلة(.((8

وبذلك لم يخرج التجريم السيايس للمعارضة من األمويني عما س ّنه الفاطميون ،لتربير مالحقتهم لكل من يهدد سلطتهم

السياسية واملذهبية ببالد املغرب واألندلس.
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السلطة والتجريم السيايس للمعارضة ببالد املغرب واألندلس خالل القرن الرابع
الهجري /العارش امليالدي

تاـسارد

ثالثًا :ردة فعل العلامء ضد التجريم السيايس من السلطة
كان من الطبيعي أن يصدر عن ضحايا مثل هذا التضييق ردات فعل إزاء الخالفتني ،وال سيما الفاطمية منهما ،وهي مواقف
منظما ،عرف قادته بـ "مشيخة القريوان" ،عىل الرغم من التعذيب والسجن،
معارضا
تيارا
ً
ً
تبلورت عىل أساس عقدي ،األمر الذي و ّلد ً

ً
دفعة واحدة"(.((9
فـ "هذا يموت ،وهذا ُيرضب ،وهذا ُيسجن ،وهم صابرون ال يفرون ،ولو فروا لكفرت العامة

وقد تعددت تلك املواقف ،فقد أرص بعضهم ،وهو يف ساحة املعركة ضد بني عبيد وحصار املهدية ،أن يقرأ كتاب اإلمامة

ملحمد بن سحنون( ،(((9أو إقامة املجالس العلمية املستفزة لبني عبيد ،وهو ما عرف بالقريوان وقتئذ بـ "مجلس السبت" ،أو رفض تويل
فضل رعاية البقر يف مقابل بقائه بالقريوان؛
القضاء للفاطميني ،أو الصالة وراء أئمتهم( ،((9أو عدم تس ّلم أموالهم( ،((9حتى إن أحد العلماء ّ
ليك ال يستغل العبيديون مكانته الرمزية؛ "فكان إذا أصبح يأخذ مصحفه يف مخالته ،وعصاته ،ويخرج ،حتى إذا ساق البقر وأبعده عن

العمارة ،أقبل عىل قراءة القرآن؛ فإذا أقبل الليل أىت ،فسلمه الله من فتنة بني عبيد ،وخمل ذكره"(.((9

أما أبو بكر عتيق بن أيب صبيح الجزيري القريواين (من أهل القرن 4هـ10 /م) "فبلغ أمره بني عبيد ،فرفعوه مع ابنه محمد،

شديدا وفرقوا بينهما ،ويقولون لكل واحد عن اآلخر :إنه دخل
وطلبوهما بالدخول يف دعوتهم ويليا قضاء صقلية ،فأبيا ،فعذبوهما
ً

يف دعوتهم ،فيقول لهم كل واحد عن اآلخر :دعه يفعل ما يحب ،لن يغني عني من الله شي ًئا"( .((9يف حني آثر غريهما الدعاء عىل

الفاطميني ،وآل عىل "نفسه أال يشبع من طعام وال نوم ،حتى يقطع الله دولة بني عبيد"( .((9وكان أحد العلماء يدعو عليهم بقوله" :اللهم

أدخلني يف شفاعة أسود رمى فيهم بحجر"( ،((9ويف ذلك مؤرش عىل التيار العلمي واالجتماعي الذي عقد رموزه العزم عىل عدم الدخول

يف طاعة بني عبيد ،أو التسليم لهم يف أمر بالد املغرب ،والتحريض ضدهم بالدعاية ملقاطعتهم ،و"ذمهم والتحذير منهم"( ،((9وتشويه
معاملهم من قبيل تسمية عاصمتهم املهدية بـ "املردية" و"املهدومة"(.((9

أنموذجا آخر لتعقب الفاطميني العلماء املناوئني لهم ،فقتل طع ًنا
ويعد أبو عيل حسن بن خالد البلوي (ت407 .هـ1016 /م)
ً

بالسكاكني؛ إذ "دخل عليه قوم من املشارقة والرشط مع محمد بن لصوية [أحدهم ،وهو من قبيلة كتامة] ،عامل محمد بن حسن عىل
 90الدباغ ،ج  ،2ص  .292ومن نماذج ذلك ما قام به قايض الفاطميني بإفريقية محمد بن عمر املرودي ،من تنكيل بقايض طرابلس وقايض صقلية ومحتسب القريوان
وغريهم ،انظر :املرجع نفسه ،ج  ،2ص 348 ،331 ،291؛ ج  ،3ص  .57 ،10والقايض إسحاق بن أيب املنهال يف عهد أيب عبيد الله الشيعي ،فهو "رجل سوء ،ام ُتحن عىل يديه
جماعة من الصلحاء والعلماء املدنيني؛ فرضب بعضهم ،وحبس بعضهم" ،منهم أبو جعفر أحمد بن نرص بن زياد الهواري (ت317 .هـ929 /م) الذي سجن عىل يديه يف عام
أياما ثم أطلق
308هـ920 /م مدة تسعة أشهر يف املهدية ،عىل الرغم من مرضه املزمن باإلسهال .وأبو بكر محمد بن محمد بن اللباد (ت333 .هـ944 /م) الذي "سجن ً
ومنع الفتوى واالستماع واجتماع الطلبة عليه حتى تويف ،وكان [منهما من] يأتيان إليه يف خفية ،وربما جعال الكتب يف أوساطهما وحجزتهما حتى تبتل بأعراقهما خو ًفا من
بني عبيد أن ينالوهم بمكروه [ ]...كان أصل محنته أنه صىل عىل جنازة استؤذن لها ،وقد حرض ابن أيب املنهال القايض بجنازة أخرى [ ]...فصىل أبو بكر ،وصىل وراءه ابن
أيب املنهال ،ثم قدمت الجنازة األخرى وصىل عليها ابن أيب املنهال فجلس أبو بكر ومد رجليه واستدبر القبلة ولم يصل وراءه؛ فشق ذلك عىل ابن أيب املنهال ،فبعث وراءه ودار
بينهما كالم يف ذلك؛ فأمر بسجنه" ،انظر :املرجع نفسه ،ج  ،3ص 26 ،25 ،8؛ مجاين ،ص .68 ،67
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ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

بدويا ،ظانني أنه أبو عيل؛ فلما عرفوا مالوا
القريوان [ ]...وهو يف مسجده ومعه جماعة من الناس؛ فقتلوا أبا محمد الغرياين الفقيه ،وآخر ً

عىل أيب عيل بسكاكينهم ،وجردوا جماعة ممن كان يف املسجد فحملوا أبا عيل عىل داره وقد وقعت فيه ثالث جراحات ،إحداها يف صدغه

غضبا
أخذت إىل قفاه ،واثنتان يف جانبه األيرس أنفذتا مقاتله ،تويف يف داره بعد العشاء اآلخرة ،وبقي دمه باملحراب"( .((10وملا ثارت العامة
ً
عىل مقتل الشيخ ،حاول عامل القريوان اسرتضاءهم؛ "فجاء برجلني فقال إنهما اللذان قتاله؛ فقتلهما"( .((10وفصل "صاحب املظالم"
عي الوراق بالتشيع ،قبل أن يقتله الفاطميون يف عام 409هـ1018 /م(.((10
الوراق وميمون بن عبد الهواري الشاعر الذي ّ
بني أيب بكر ّ

بشت بالشهادة ملن ُقتل يف املواجهة ضد الفاطميني ،فقد رأى أحدهم عمر بن الخطاب ريض الله
وباملثل راجت الكرامة والرؤيا التي ّ

عنه وقد َّأمنه وطمأنه( .((10وأن أبا الفضل العباس املميس (ت334 .هـ945 /م) الذي قتله بنو عبيد ،رآه من أخرب عنه أنه عاينه بعد موته ،وهو

قوما معه ،فقال يل :قد جمعنا الله وأصحابنا من أهل العلم ،فنحن نتناظر
يف "علبة ،وعليه ثياب [ ]...فسألته ،وكان يكلمني ،وكأنه يكلم ً

ربيعا
يف العلم كما ترى عند مالك بن أنس ريض الله عنه"( .((10وربيع القطان (ت334 .هـ945 /م) الذي قال عنه أحد القريوانيني:
ُ
"رأيت ً

الحجب"(.((10
القطان ،بعد أن قتل ،فسألته عن حاله ،فقال يل :تارة تزخرف لنا الجنان ،وتارة يرشف علينا الحور والولدان ،وتارة تهتك لنا
ُ
ً
وفضل عن ذلك ،تداول املجتمع أخبار مقتل أولئك العلماء ،واحتفظت الذهنية الجمعية بصور وتمثالت لضحايا العنف والتصفية

الجسدية للعلماء املالكية الذين قضوا نحبهم عىل يد الخالفة الفاطمية ،وهو ما تدل عليه قصائد الرثاء التي تعدد نظمها لهذا الغرض(.((10
وبموازاة ذلك نارص املالكية الحركات السياسية والعسكرية التي وقفت يف وجه الفاطميني؛ إذ شارك بعضهم يف ثورة أيب يزيد

(((10
تعرض له أهايل إفريقية من محن؛ بسبب إرصار غالبيتهم عىل عدم
مخلد بن كيداد اليفرين الزنايت ضد بني عبيد  ،وتكشف هول ما ّ
السباب [ ]...يف األسواق للسب بأسجاع ُلقّنها ،يتوصل منها إىل سب النبي
التشيع؛ إذ "ملا أظهر بنو عبيد أمرهم ،ونصبوا حسي ًنا األعمى ّ

صىل الله عليه وسلم ،يف ألفاظ حفظها ،كقوله :العنوا الغار وما وعى ،والكساء وما حوى ،وغري ذلك ،وعلقت رؤوس الحمر والكباش
عىل أبواب الحوانيت ،عليها قراطيس معلقة ،مكتوب فيها أسماء الصحابة ،اشتد األمر عىل أهل السنة؛ فمن تكلم أو تحرك قتل وم ّثل
به ،وذلك يف أيام الثالث من بني عبيد ،وهو إسماعيل امللقب باملنصور [(341-334هـ952-945 /م)] ،سنة إحدى وثالثني وثالثمائة

قائما عليهم ،فتحرك الناس لقيامه ،واستجابوا له ،وفتح البالد ودخل القريوان"(.((10
[942م] ،فقام عىل بني عبيد ،والناس يتمنون ً

ومما يعطي هذه الثورة أهميتها ،يف سياق التجريم السيايس للمعارضة ورموزها ،أنها قامت عىل أساس عقدي؛ فابن كيداد ثار

باسم الخوارج ،وحتى إن سانده السنة يف تمرده ،فإن املسوغ هو أن كال التيارين ،اإلبايض واملاليك بالقريوان ،مضا ًفا إليهما بعض
الحنفية ،كان ضحية التطبيق السيايس للنظرية الشيعية يف الخالفة بإفريقية؛ لذلك" ،نفر الناس مع أيب يزيد [ ]...وخرج فيهم فقهاء
متعي لكفرهم [الفاطميون]؛ إذ هو من أهل القبلة ،وقد وجدوه يقاتلونهم معه"(.((10
القريوان وصلحاؤهم ،ورأوا أن الخروج معه ّ
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الهجري /العارش امليالدي

تاـسارد

ولذلك أظهر بعض العلماء املالكية براغماتية يف التعامل مع هذا الوضع؛ إذ كان أحدهم "يشري بيده إىل أصحاب أيب يزيد :هؤالء

من أهل القبلة ،وهؤالء ليسوا من أهل القبلة ،يريد بني عبيد ،فعلينا أن نخرج مع هذا الذي من أهل القبلة لقتالهم؛ فإن ظفرنا بهم

إماما ً
سنيا،
خطابا
عادل يخرجه عنا"( .((11وكانت الثورة قد رفعت يف البداية
ً
لم ندخل تحت طاعة بني يزيد ،والله يسلط عليه ً
سياسيا ً
ً
من خالل الرتحم عىل الخليفتني الراشدين أيب بكر الصديق وعمر بن الخطاب ،والحض عىل املذهب املاليك ،لذلك سمي زعيمهم

"شيخ املؤمنني"(.((11

البعد النفيس لرموز املالكية الذين نارصوها ،واالنعكاسات الوجدانية التي خ ّلفها
و ُتظهر االحتفالية الحربية التي رافقت هذه الثورة َ

تجريم املعارضة من الخالفة الفاطمية؛ فقد خرج مع أيب يزيد مخلد الثائر "الفقهاء والصلحاء معلنني يف األسواق بالصالة عىل النبي صىل
الله عليه وسلم والرضا عن أيب بكر وعمر والصحابة حتى ركزوا بنودهم عند الجامع [ ]...منها بندان أصفران ،مكتوب يف أحدهما البسملة
سب أولياءك"(.((11
و’محمد رسول الله‘ ،ويف اآلخر’ :نرص من الله وفتح قريب عىل يدي الشيخ أيب يزيد‘ ،اللهم انرص وليك عىل من َّ

وزيادة يف ترسيخ البعد العقدي للثورة ،باعتبارها ردة فعل عىل مذهبية املتابعات العبيدية ألهايل القريوان السنة ،كفّر ابن كيداد

هؤالء يف خطبة دعائية" ،أبلغ فيها ،وحرض الناس عىل جهاد الشيعة ،وأعلمهم بما لهم فيه من الثواب ،ثم لعن عبيد الله الشيعي وابنه

الفجار"(.((11
[ ]...فخرج وخرج الناس معه لقتال الشيعة ّ

ومن خالل برنامج الثورة وشعاراتها ،تتضح مساقاتها ،وسبب املعارضة املذهبية للفاطميني؛ ألن الثوار ركزوا عىل التوحيد والنبوة

وأفضلية الخلفاء الراشدين ،إىل درجة مجاملة املالكية لقائد الثورة برفع شعارات تعود إىل الخوارج األوائل(.((11

وقد اعترب الفاطميون هذه الثورة "فتنة" ،وأن قائدها "دجال لعني" ،وتدخل ضمن الجرائم السياسية املوجهة ضد الخالفة

وبعض من كان اتبع مخلد اللعني فيها وتواله ونزع إليه" ،ويعتربونهم من "حزب
وعقيدتها؛ فكان خلفاؤهم يذكرون "أيام الفتنة
َ

الشيطان ،وحشو الجحيم وحطب النريان ،من كان منهم [ ]...ومات عىل ذلك غري تائب منه ،وال راجع عنه"( .((11فجندوا ضدها
وسخروا
عصبية كتامة ،وعبؤوا اإلمكانات املالية ،حيث بلغ مقدار ما خصصوه لذلك "مائة ألف دينار واثني عرش ألف ألف درهم"(.((11
ّ
ضدها دعاية واسعة ذات ميول عقدية ،تكفّر ابن كيداد النكاري ،حيث تليت الخطب الرسمية من "أمري املؤمنني" الفاطمي تؤكد رشعية

السلطة ،وتشنع ما قام به الثائر املذكور ،وتعترب "أن هذا اللعني النكاري قد استرشى أرشه ،واستوبأ مرتعه ،وحملته األماين الغرارة،
والنفس التي هي بالسوء أمارة ،عىل أن غمط نعمة الله عليه ،وسول له الشيطان الذي هو قرينه أال غالب له ،وإنما أرخى له أمري املؤمنني
ً
يف زمامه ،ليعرث يف فضل خطامه ،فلعنه الله لع ًنا ً
طويل ،وصريه إىل نار تلظى"( .((11ويف املقابل تشيد الخطبة بالوالء
خزيا
وبيل ،وأخزاه ً
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ويلوي  /زومتزومت

السيايس واملذهبي لقبيلة كتامة املذكورة ،ألن أهلها "خبيئة الله لهذا الحق املحمدي الفاطمي املهدي حتى أظهره الله وأعاله" ،مشبهة

إياهم بـ "حواريي عيىس ،وأنصار محمد صىل الله عليه"(.((11

خامتة
وخالصة القول إن الرصاع الفاطمي  -األموي ألجل بسط النفوذ السيايس والعسكري واملذهبي عىل بالد املغرب واألندلس،

خالل القرن 4هـ10 /م ،أدى إىل تجريم املعارضة من الخالفتني الشيعية والسنية؛ فاتخذ املناوئون للدولتني العبيدية بإفريقية واملروانية
باألندلس مواقف تماهى فيها املنحى السيايس مع املضمون املذهبي والعقدي؛ فانربى شيوخ القبائل والعلماء واملتصوفة للتصدي
سياسيا ،ومتابعة رموزها ،وإلحاق
تجريما
للسلطتني املذكورتني اللتني لم تتوانيا يف مواجهة تلك املعارضة ،بتجريم خطابها وسلوكها
ً
ً

مظاهر التعذيب بهم .وهو ما يدل عىل أهمية إعادة قراءة بعض املفاهيم والنظم يف سياقها الحضاري ببالد املغرب واألندلس ،ويجعل

مفتاحا لفهم ما أعقبه من منعطفات حضارية ،حتى إن غادر العبيديون بالد املغرب إىل مرص؛ ألنهم حرضوا بني
من القرن 4هـ10 /م
ً

فتحول الهالليون إىل معطى بنيوي يف الوقائع واملؤسسات السياسية واالجتماعية
هالل عىل الدولة الزيرية ،ملا خلع هؤالء طاعتهم،
ّ
تعقيدا.
والثقافية باملنطقة إىل نهاية العرص الوسيط؛ ما أضفى عىل التجريم السيايس دالالت تركيبية أشد
ً
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ســبتة يف اســراتيجية دول الحــوض الغــريب للبحــر
األبيــض املتوســط
Ceuta in the Strategy of the Powers of the Western
Mediterranean
اضطلعت مدينة ســبتة ،بفضل موقعها الجيوســراتيجي املهم عىل مضيق جبل طارق ،بــدور محوري يف تاريخ املغرب

خــال العرص الوســيط ،ويف تاريخ العالقــات املغربية  -اإليبريية ،وتاريخ الحــوض الغريب للبحر األبيض املتوســط؛ إذ كانت

ربا من معابر التاريخ الكربى بني أوروبا وإفريقية .وقد سمح لها موقعها
املدينة بوابة املغرب نحو العامل الخارجي ،ومع ً
الجغرايف املتميز بأن تصبح أحد املراكز الرئيســة يف التجارة املتوســطية ،واملنفذ األســايس للتجارة الخارجية املغربية
عىل الواجهة املتوسطية .متتعت املدينة خالل فرتة طويلة باستقالل ذايت ،ما يؤرش إىل أهميتها بوصفها إحدى النقط

الرئيســة ملنطقــة مضيق جبل طارق ،يف فرتة كانــت الهيمنة عىل هذا األخري رهانًا تتنافس من أجلها القوى املســيحية

(قشــتالة ،وأرغــون ،وجنوة ،والربتغال) ،والقوى اإلســامية (املغربيــة – النرصية) .ويف صبيحة يــوم األربعاء 14 ،جامدى

اآلخرة 818ه  21 -آب /أغسطس 1415م ،غزت الربتغال مدينة سبتة ،مستغلة ما كان يعانيه املغرب آنذاك من تفكك واضطراب

جــا يف تاريخ املغرب ،نجم عنه نتائج
وأزمــات يف أواخــر عرص بني مرين .ومل يكن ذلك الغزو حدث ًا بســيطًا ،بل إنه مثّل منعر ً
سياســية واقتصادية ،ما نزال نعاين انعكاســاتها حتى الوقت الراهن .تسعى هذه الدراسة للوقوف عىل أهمية املدينة

اســراتيجيًا وتجاريًــا من خالل فحص عالقاتهــا التجارية ببعض قوى الحوض الغريب للمتوســط ،وكيف أضحت املدينة عرضة

وجت باستيالء الربتغاليني عليها .ثم تتعرض لدوافع الغزو الربتغايل للمدينة ،وانعكاسات ذلك عىل
لألطامع الخارجية التي ت ُ ّ
التطور الحضاري للمغرب.

كلامت مفتاحية :سبتة ،جمهورية جنوة ،مملكة أرغون ،مملكة قشتالة ،الغزو الربتغايل.

Thanks to its geostrategic position on the Strait of Gibraltar, the city of Ceuta was one of the major trading
centers of the medieval Mediterranean. Under the Afazids it was one of the key strategic points on the straits,
during a time when the region was fiercely contested between Christian and Muslim powers (Aragon, Castile,
Genoa, Portugal, Grenada and the Marinids). On August 21 1415 the city was taken by Portugal, taking advantage
of the deep crisis that beset Morocco at the end of the Marinid period. This conquest was not a simple historical
event but a turning point in Moroccan history whose political and economic consequences continue to affect
Morocco today. The first part of this study traces Ceuta’s strategic and commercial importance through its trade
with particular Mediterranean powers and various efforts by foreign powers to control it, efforts crowned by the
Portuguese occupation of 1415. In the second part we examine the reasons behind the Portuguese conquest of the
city.
Keywords: Ceuta, Republic of Genoa, Kingdom of Aragon, Kingdom of Castile, Portuguese conquest.
*

جامعة عبد امللك السعدي ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – تطوان ،املغرب.
Abdelmalek Essaadi University, Faculty of Arts and Humanities, Tetouane, Morocco.
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متهيد
مهما؛ فهي شبه جزيرة مطلة عىل حوض البحر األبيض املتوسط وعىل بوغاز جبل طارق عىل
موقعا
تحتل مدينة سبتة
ً
اسرتاتيجيا ً
ً

نحو بديع .وغري بعيد عن املدينة إىل جهة الغرب يوجد جبل موىس الذي ينسب إىل موىس بن نصري؛ القائد الذي فتح طارق بن زياد
األندلس يف عهده.

طبيعيا وتتمتع بمناعة عظيمة باعتبارها شبه جزيرة محاطة باملياه ،وحتى البقعة الضيقة التي تربطها
تعد املدينة محصنة تحصي ًنا
ّ
ً

أي هجمات تأتيها من القارة .وهذه الوضعية الخاصة
باليابسة من جهة الجنوب تخرتقها قناة يمكن أن تعزل املدينة وتحميها من ّ
جغرافيا ،التي منحتها مكانة متميزة خالل تاريخها اإلسالمي ،استمرت بعد ذلك ولكن عىل نحو معاكس يف تحديد مصريها.
ً
خريطة مدينة سبتة

املصدر :حسني مجدويب" ،املغرب يجمد املطالبة بـ ’سبتة ومليلية‘ املحتلتني مقابل تفهم إسبانيا ملوقفه" ،2016/5/3 ،شوهد يف ،2019/6/20
يفhttp://bit.ly/2NjsBlK :

وبسبب موقعها ،صارت سبتة محط أنظار العالم القديم والحديث ،ألنها تربط القارة األفريقية بأوروبا ،كما كانت ترشف عىل الحركة

التجارية العاملية التي تمر عرب البحر املتوسط إىل املحيط األطليس ،ما جعل الدول تتسابق إما إىل ربط عالقات الود والصداقة معها

واالستفادة من مكاسب تجارية واقتصادية ،وإما إىل احتاللها.

ممرا للفتح والجهاد باألندلس ،حتى إنها سميت "باب الجهاد" ،و"فرضة املجاز"،
ظلت املدينة عىل امتداد تاريخها اإلسالمي ً

املشعة الكربى يف تاريخ الثقافة اإلسالمية ،ملا أبدعه أعالمها
و"محل أساطيل املسلمني" ،إضافة إىل أنها كانت أحد املراكز العلمية
ّ
من نتاج علمي ،وما ساهموا به من معرفة ّ
عظيما يف مستواها الثقايف والعلمي
شأوا
غطت جميع امليادين الفكرية .كما بلغت املدينة ً
ً

لم تبلغه مدينة مغربية أخرى ،حتى أضحت أبرز حارضة علمية يف الغرب اإلسالمي ،ويكفي أن نذكر من أعالمها القايض عياض،
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والرشيف اإلدرييس ،وأبا العباس أحمد العزيف ،وابن خمري السبتي ،وأبا الربيع بن سبع ،وابن رشيد السبتي ،ومحمد بن عيل التجيبي،
وقاسم بن عبد الله بن الشاط ،وأبا الخطاب بن دحية ،وأبا الحسن الغافقي الشاري ،وابن عبيد الله الحجري ،وغريهم ،حتى وصفت
بأنها "دار علم"(((.

أول :سبتة يف الدراسات التاريخية الحديثة
ً
ودوليا ،جعلتها تستأثر بنظر كثري من الدارسني ،حتى إن املكتبة العربية أصبحت
محليا
إن األهمية التي تمتعت بها مدينة سبتة،
ً
ً

نسبيا بالدراسات "السبتية"؛ فبيبليوغرافيا املدينة ُتعد اآلن من أهم البيبليوغرافيات املتوافرة حول مايض مدينة مغربية وسيطية.
غنية ً

كما أن تحقيق مؤلفات علماء سبتة ،ونرش تراثهم أو إعادة نرشه ،وتنظيم الندوات وامللتقيات العلمية ،وإنجاز الرسائل واألطروحات
الجامعية ،داخل املغرب وخارجه ،ظاهرة تلفت االنتباه خالل األعوام األخرية ،وتدل يف الوقت نفسه عىل خصوبة ميادين البحث التي

خصوصا أنه يقدم عنارص اإلجابة عن كثري من اإلشكاالت التاريخية التي يطرحها تاريخ املغرب ،وتاريخ العالقات
يقدمها تاريخ املدينة،
ً
املغربية  -اإليبريية ،إضافة إىل أن املدينة شهدت ميالد ظواهر تاريخية حاسمة يف التطور التاريخي لبالد املغرب ،بمختلف أبعادها

السوسيو-دينية؛ مثل ظاهرة "الرشافة"  ،chérifismeو"االحتفال بعيد املولد النبوي" ،و"مؤسسة املدرسة" ،األمر الذي يجعل من تاريخ

(((
لتتبع نشأة بعض الظواهر وتطورها التي حددت مسار التاريخ املغريب.
"مختربا"
املدينة
ً
ّ

كبريا يف تاريخ املغرب ،وتاريخ حوض البحر األبيض
إن صعوبة حرص بيبليوغرافيا سبتة تأيت من كون تاريخ املدينة يندمج
ً
اندماجا ً

املتوسط ،وتاريخ شبه الجزيرة اإليبريية((( .فاإلملام بالكتابات املتعلقة باملدينة يقتيض االطالع عىل تاريخ املنطقة كلها ،وهو األمر الذي

نقصا يف املعلومات ،وعدم االنتظام يف توافرها؛ إذ ليس
يتجاوز مقدرة باحث منفرد ،وال سيما أن األدوات البيبليوغرافية املتوافرة تشكو ً
أي دليل بيبليوغرايف ،أو نرشة "منتظمة" متعلقة باإلصدارات التاريخية حول تاريخ املغرب ،وباألحرى تاريخ سبتة .أضف إىل هذا وجود

شبه قطيعة بني الباحثني العرب (واملغاربة خاصة) املهتمني بتاريخ املدينة وبني الباحثني الغربيني (واإلسبان خاصة) ،بل يكاد ينعدم

خيط التواصل بني الطرفني؛ فال اإلسبان مطلعون بما فيه الكفاية عىل الدراسات العربية ،وال الباحثون العرب عىل علم ودراية وثيقة
بالدراسات اإلسبانية حول املدينة((( .وال يقترص هذا الجهل ،أو "التجاهل" ،املتبادل عىل الدراسات العامة فقط ،بل إننا نالحظه حتى يف
الدراسات املتخصصة ،ويف األطروحات الجامعية(((.

اتجهت أنظار الباحثني اإلسبان بصفة أساسية إىل تاريخ سبتة ما قبل اإلسالمية((( ،فهناك أطروحات شاملة ودراسات قطاعية

أساسا عىل نتائج الحفريات األثرية ،وبصفة ثانوية عىل نصوص املؤرخني الالتينيني الكالسيكيني؛ إنها دراسات
لهذه الفرتة ،تعتمد
ً

غنية ومتباينة املواضيع ،ترمي إىل توضيح ظروف نشأة املدينة ،واألساطري والخرافات املصاحبة لها ،كما ّ
تسطر تاريخها السيايس منذ
1

انظر :إسماعيل الخطيب ،الحياة العلمية يف سبتة خالل القرن السابع (تطوان :مطبعة الهداية.)1986 ،

Halima Ferhat, Sabta des origine au XIVe siècle (Rabat: Ministère des affaires culturelles, 1994), pp. 15, 468.

2

Halima Ferhat, "Sabta: Etat bibliographique," Hespéris-Tamuda, vol. 28, no. 1 (1990), p. 164.

3

 4تمثل دراسات العرب واإلسبان ما يقرب من  89يف املئة ( 46.4يف املئة ،و 42.22يف املئة ،عىل التوايل) من مجموع الدراسات التي أحصيناها حول املدينة والبالغ عددها
 405دراسات.
Mohamed Cherif, "Ceuta dans les écrits récents," Revue de la Faculté des Lettres de Tétouan, no. 7 (1994).

5

وتوجد جميع الدراسات املشار إليها يف املنت بإحاالتها الكاملة يف الجرد البيبليوغرايف املثبت يف هذا الدراسة .أما مصادر تاريخ املدينة فقد خصصنا لها دراسة نقدية مفصلة يف كتابنا:
Mohamed Cherif, Ceuta aux époques almohade et mérinide (Paris: L’Harmattan, 1996).

6

من بني  170عنوانًا باللغة اإلسبانية هناك  102من هذه العناوين (أي  60يف املئة) متعلقة بالتاريخ القديم للمدينة.
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مرورا بالعرص الفينيقي والروماين والوندايل ،و ُتربز دور املدينة يف املبادالت التجارية يف مضيق
ما قبل التاريخ إىل نهاية العرص البيزنطيً ،

جبل طارق ،يف ضوء نتائج الحفريات األركيولوجية ،أو التنقيبات يف أعماق البحر ،وتبحث يف صناعاتها ،وخزفيتها ،ويف مسكوكاتها ،كما

تدقق يف أصل تسمية املدينة ،وطبونيميتها ،وطبوغرافيتها الكالسيكية ،وجغرافيتها التاريخية ،ومشاكل تزويدها باملاء  ...إلخ((( .إن
نظرا إىل تبايناتها املنهجية ،والطابع التقني الدقيق ألكرثيتها ،فإنها لم تقدم حتى اآلن إال
هذه البحوث تتزايد يف الوقت الحارض ،ولكن ً
القليل من األعمال الرتكيبية.

إن أسباب هذه األهمية املعطاة لتاريخ "سبتة ما قبل اإلسالم" من لدن الباحثني اإلسبان مرتبطة ،من دون شك ،بالدينامية التي

حاليا ،وباإلمكانات املتوافرة ،وعىل رأسها وجود مؤسسات علمية مشجعة يف املكان عينه((( .عىل أن
يعرفها البحث التاريخي يف إسبانيا ً

قطعا نطاق االهتمام التاريخي العلمي الرصف ،لتالمس أرضية األيديولوجيا االستعمارية اإلسبانية .فهناك توجه
هذه األسباب تتجاوز ً
قار يف الدراسات اإلسبانية يرمي إىل إيجاد ما يسمى روابط "االستمرارية" بني سبتة "القديمة" ،وسبتة "اإلسبانية" .ومن هذا املنطلق
ً
فضل
ال تم ّثل الفرتة املغربية اإلسالمية إال مرحلة عارضة ،ال تحظى باهتمام هذه الدراسات اإلسبانية .إن عناوين بعض الدراسات،

(((
نفس كون الفرتة اإلسالمية ال تحظى إال
عن مضمون أغلبهاّ ،
تعب عن ذهنية هذا التوجه يف الدراسات اإلسبانية ومراميه  .وإال كيف ّ

يغص باطن األرض السبتية بالبقايا األثرية التي تعود إىل هذه الفرتة ،وهي البقايا التي
بحظ يسري ً
جدا من الدراسات األركيولوجية ،بينما ّ

ال تلقى سوى اإلهمال ،باعرتاف األركيولوجيني اإلسبان أنفسهم(.((1

وعىل عكس هذا االهتمام بسبتة "ما قبل اإلسالمية" من طرف الباحثني اإلسبان ،يظهر أن الفرتة التاريخية نفسها ال تثري بتا ًتا

عموما ،كما
اهتمام زمالئهم املغاربة .إنه ملن الالفت لالنتباه ذلك التغييب التام لعصور "ما قبل اإلسالم" يف الدراسات املغربية والعربية
ً
أيضا؛ فأهم دراسة مغربية صدرت حول سبتة ،وهي دراسة حليمة فرحات التي تحاول
نالحظ هذا اإلهمال يف األطروحات الجامعية ً

تتبع تاريخ املدينة "منذ النشأة" إىل القرن الرابع عرش( ،((1ال تخصص سوى  20صفحة من عمل ضخم (نحو  500صفحة) ،للكالم
ّ
عن أصول املدينة ،وكل تاريخها يف ما قبل اإلسالم .ويظهر أن الباحثة املغربية لم تأخذ يف االعتبار النتاج التاريخي اإلسباين الغني

واملتنوع حول هذه الفرتة .أما باقي الدراسات العربية فإنها ال تتعرض لتاريخ املدينة ما قبل اإلسالم إال عىل سبيل التمهيد لدراسة الفرتة
الالحقة ،وهذا التمهيد الذي ال يتعدى بضعة أسطر يف أغلب األحيان ،يعيد صياغة ما ّ
سطره املؤرخون والجغرافيون العرب القدماء ،بما

عجب أن نجد ندوة مغربية جامعية بعنوان "سبتة :التاريخ والرتاث"( ((1ال تتطرق
يف ذلك األساطري والخرافات املصاحبة ألخبارهم .وال َ
مداخالتها بتا ًتا إىل تاريخ املدينة يف ما قبل اإلسالم.

إن أسباب هذا النقص يف الدراسات املغربية كثرية .ويجب أن نشري ً
أول إىل اإلهمال الذي نوليه لفرتة تاريخية انتهت مع ظهور

يتم عىل حساب الفرتات السابقة لها .ومما له مغزاه ،هو ذلك اإلهمال الذي يوليه التقليد
اإلسالم؛ وكأن االهتمام بالفرتة اإلسالمية ّ
7

علما أن البيبليوغرافيا الكاملة يمكن االطالع عليها يف دراستنا ،انظر:
نعطي بعض األمثلة لهذه الدراساتً ،

"Cherif, "Ceuta dans les écrits récents.

كبريا من املؤلفات سواء يف سلسلة "دراسات
ُ 8يعد "مركز األبحاث السبتية" الذي أسسته بلدية سبتة ،يف عام  ،1969من أنشط مراكز البحث اإلسبانية؛ إذ نرش عد ًدا ً
تاريخية" ،أو يف سلسلة "إصدارات القاعة األركيولوجية البلدية" ،إضافة إىل إصدار مجلتني متخصصتني يف تاريخ املدينة هما ( Tranfretanaمجلة معهد الدراسات السبتية)،
ومجلة .Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta

9 Manuel Gordillo Osuna, "Continuidad hispánica de Ceuta," Africa, no. 246 (1962); David Schiriqui & Manuel Leria, Ceuta Antigua y
Moderna (Ceuta: Instituto Nacional de Enseñanza Media, 1965); Martin Lunas, Ceuta: Historia de una Ciudad Española (Malaga: Ayuntamiento
de Ceuta, 1982).
Carlos Posac Mon, "Datos para la arqueología musulmana de Ceuta," Hespéris-Tamuda, vol. 1 (1960), pp. 159 - 160.

10

11 Ferhat, Sabta des origine au XIVe siècle.

12

نرشت أعمال الندوة يف مجلة كلية اآلداب بتطوان ،العدد .)1989( 3
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(((1
ويضاف إىل
الهيستوريوغرايف املغريب لتاريخ املغرب القديم الذي يكاد يصبح يف نهاية املطاف
ً
قص من التاريخ الوطني ُ .
تاريخا ُم ً

مختلف هذه األسباب سبب آخر موضوعي يتمثل يف املعرفة الضحلة التي نتداولها ،منذ زمن طويل ،حول هذه الفرتة .إن الوثائق

املستعملة يف الدراسات العربية ما تزال تستند إىل الشهادات األدبية الكتابية ،ويجب أن نشري إىل الصعوبات التي تعرتض الباحث املغريب،
حكرا عىل
ألسباب متعددة ،للحصول عىل املعطيات واملعلومات النابعة من الحفريات األركيولوجية السبتية؛ فقد أضحت هذه األخرية
ً
الباحثني اإلسبان ،منذ أن استولت إسبانيا عىل مقاليد املدينة املغربية.

يف الوقت الذي اتجهت فيه أنظار الباحثني اإلسبان إىل تاريخ مدينة سبتة ما قبل اإلسالم ،سيتخذ الباحثون العرب ،واملغاربة،

ً
نشاطا ّنوه به املهتمون
الفرتة اإلسالمية ميدان بحثهم املفضل .لقد عرفت عملية نرش مؤلفات العلماء السبتيني يف األعوام األخرية
يف حقل الدراسات املغربية واإلسالمية ،ووضعت رهن إشارة الباحثني مادة تاريخية غنية .ومع ذلك ،فإن هذا النشاط يف النرش لم

يستتبعه تراكم يف البحث التاريخي التحلييلّ .
قوية ،يف دراسة الحياة الفكرية للمدينة وتراجم علمائها(((1؛
وتركزت املجهودات ،بصورة ّ
موضوعا لها( .((1لكن لم ينبثق ،حتى اآلن ،من
فالندوات التي خُ ّصصت للمدينة باملغرب اتخذت من امليدان األديب والحياة الفكرية
ً

هذه الدراسات األدبية محاوالت تركيبية مرتكزة عىل إشكاالت تاريخية واضحة ،تتجاوز مرحلة الوصف واالفتتان بثقافة مدينة مغربية
ثانويا ،لكنها ّ
تشكل ظاهرة
البعد التاريخي إال حي ًزا ً
إسالمية كان إشعاعها العلمي ً
قويا طوال العرص الوسيط .إنها دراسات ال يمثل فيها ُ

تراكمية تجدر اإلشارة إليها.

جدا؛ إذ ال يمكن أن نذكر سوى دراسة زليخة بن رمضان
أما يف امليدان التاريخي ،فإن الدراسات األكاديمية املتخصصة قليلة ً

حول املعالم املادية والحضارية للمدينة ( ،)1987ودراسة كاتب هذه الورقة ،محمد الرشيف ،حول "سبتة عىل عهد املوحدين واملرينيني"

( ،)1987ودراسة حليمة فرحات ،السابقة الذكر ( ،)1994يف حني تظل الدراسات التاريخية األخرى الوصفية واألكرث عمومية ،واألقل
تنظريًا (كدراسات محمد بن تاويت( ،((1وإدريس خليفة( ،((1والحاج محمد الرساج( ... ((1إلخ) موجهة إىل الجمهور العريض .أما باقي

الدراسات الجامعية األخرى فإنها أعطت األولوية للبعد األديب (محمد الغازي( ،((1وإسماعيل الخطيب( ،((2وحسن الوراكيل( ،((2وعبد

السالم شقور( ،((2وغريهم).

ضمنيا ،وهو كشف
وبغض النظر عن تباينها املنهجي ،فإن الدراسات املغربية يربطها دافع أسايس ،يتم التعبري عنه رصاحة أو
ّ
ً

تاريخ املدينة ،تعميقًا ملعنى مغربيتها وعُروبتها وإسالميتها؛ وهو طابعها وهويتها الحقيقية .وليس جزا ًفا أن ُيعن ِون إدريس خليفة كتابه

تاريخيا" ،وإقامة الدليل عىل مغربيتها
بـ التاريخ املغريب ملدينة سبتة؛ فهو يندرج يف إطار كفاحي" ،يهدف إىل إظهار مغربية سبتة
ً
J.F. Clément, "L'historiographie récente du Maroc," Lettre d'information de l'AFEMAM, no. 2 (1987).

13

 14من بني  188عنوانًا باللغة العربية ،هناك  138عنوانًا (أي ما نسبته  73.4يف املئة) متعلقًا بالجانب الفكري ،أو باألعالم البرشية التي يصعب يف كثري من األحيان حرص
الدراسات املخصصة لها.

 15عىل سبيل املثال ،نجد أن نصيب التاريخ يف ندوة "سبتة :التاريخ والرتاث" ال يتعدى ست مداخالت (ثالث مداخالت يف تاريخها الوسيط ،وثالث مداخالت يف تاريخها
الحديث واملعارص) ،يف حني أن نصيب باقي املداخالت (إحدى وعرشون مداخلة) متعلق بمناحي الحياة األدبية وشخصياتها الفكرية.
16

محمد بن تاويت ،تاريخ سبتة (الدار البيضاء :دار الثقافة.)1982 ،

18

محمد الرساج ،خالصة تاريخ سبتة (تطوان :مطابع ديسربس.)1976 ،

17

إدريس خليفة ،التاريخ املغريب ملدينة سبتة ،ج ( 1تطوان :مطبعة ومكتبة األمنية.)1988 ،
Mohamed El Ghazi, "Les rapports intellectuels entre Al Andalus et Ceuta au XIIIe siècle," PhD. Dissertation, Paris 4, Paris, 1988.

 20الخطيب.
21
22

حسن الوراكيل ،شيوخ العلم وكتب الدرس يف سبتة (تطوان :منشورات جمعية البعث اإلسالمي.)1984 ،

عبد السالم شقور ،القايض عياض األديب :األدب املغريب يف ظل املرابطني (طنجة :دار الفكر املغريب.)1983 ،
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ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

غريبا أن نجد نعت "اإلسالمية" لصيقًا بأغلب عناوين الدراسات العربية .والواقع أن مدينة سبتة بوضعيتها
"قبل اإلسالم وبعده" .وليس ً
املغربيني ،وال يمكن تناول تاريخها من دون
السياسية الحالية ،ووضعها االستعماري املفارق ،تعيش يف عمق الضمري والوجدان
ّ

االنخراط فيه بكل الجوارح.

يف البيبليوغرافيا اإلسبانية يظهر أن القرن العارش امليالدي هو الذي يحظى باهتمام الباحثني اإلسبان؛ إذ إنه القرن الذي أصبحت

فيه سبتة مدينة "أندلسية" ،بخضوعها لسيطرة أمويّي األندلس .وال يشء يعكس لنا بطريقة جلية هذا التوجه من دراسات خواكني
بالبي برميخو ،وخاصة أطروحته "مساهمة يف تاريخ مدينة سبتة حتى السيطرة املرابطية"( .((2ويف هذا العمل الذي فتح الطريق أمام

أبحاث أخرى تستلهم خطواته وقناعاته األيديولوجية ،خصص املؤلف الفصل الخامس ملا يسميه "سبتة اإلسبانية" ،وجعله واسطة عقد
أطروحته .ففي حني لم يخصص سوى  9صفحات لـ "سبتة اإلسالمية" (ص  ،)122-113و 10صفحات لـ "سبتة والقايض عياض"

(ص  ،)217-207نجده يخصص نحو  60صفحة لـ "سبتة اإلسبانية" (ص  ،)179-123ثم يفرد الحقًا دراسة مطولة حول التدخل
األموي يف سبتة وشمال املغرب.

أكاديميا ،ولو أنه ما يزال ضعيفًا ،بدأ يأخذ مكانة يف الدراسات اإلسبانية املتعلقة بسبتة املغربية.
تيارا
ومع ذلك ،نالحظ أن ً
ً

يكفي أن نلقي نظرة عىل أعمال موسكريا مريينو ،وكالريو  ،M.I. Caleroوزانون  ،R. Zanónوفالنسيا  ،J. Valenciaوراموس كالفو
 ،Ramos Calvoوغريهم ،لنلمس معالم هذا التيار الجديد .وهذا التوجه تدعمه دراسات أخرى جعلت من الجوانب املادية للمدينة
موضوعا لها؛ مثل الجوانب املعمارية الحرضية ،واملسكوكات واألقليات اإلثنية والدينية والنشاط التجاري ،وهي دراسات
املغربية
ً
تطبعها إرادة إظهار اندماج املدينة يف العالم املتوسطيً ،
فضل عن اندماجها يف وسطها الطبيعي املغريب.
أساسا للعالقات التجارية للمدينة بعالم
إن املساهمة الفرنسية يف كتابة تاريخ سبتة تعود إىل عقود خلت ،وقد أولت اهتمامها
ً

حوض البحر األبيض املتوسط .فباستثناء املالحظات املقتضبة لهرني ترياس  Henri Terrasseحول بعض معالم املدينة ،نجد أن
الدراسات الفرنسية األخرى قد أولت اهتمامها لعالقة املدينة بالساحل الفرنيس ،وخاصة بمدينة مرسيليا ،استنا ًدا إىل الوثائق العدلية
املتعلقة بتجارة مرسيليا ومحارض مينائها .كما أن بعض الباحثني الفرنسيني اعتمدوا يف دراساتهم عىل األرشيفات اإلسبانية ،مثل شارل

إيمانويل دوفورك ،أحد أكرب املختصني يف العالقات املغربية  -اإليبريية يف العصور الوسطى؛ إذ إن دراساته املختلفة حول العالقات
املغربية  -القطالنية ،وخاصة تلك التي خصصها لـ "مسألة سبتة يف القرن الثالث عرش" ،ال يمكن االستغناء عنها ،مثل أطروحته الرائدة

"إسبانيا القطالنية وبالد املغرب يف القرنني  13و ،"14التي تستند إىل كم هائل من الوثائق املحفوظة يف األرشيفات األوروبية ،وخاصة
أرشيفات قطلونيا .وهناك من اعتمد عىل األرشيف اإليطايل لدراسة عالقات املدينة التجارية بدول حوض البحر املتوسط ،ويكفي أن
نذكر العمل القيم للباحث الفرنيس جورج جيهال حول الجنويني يف غرب البحر املتوسط( ،((2وهو عمل رائد ومحكم التوثيق ومجدد يف ما

يخص استغالل قاعدة متينة من وثائق األرشيفات اإليطالية التي تلقي أضواء كاشفة عىل مكانة سبتة يف خريطة املبادالت التجارية يف
الحوض الغريب للبحر املتوسط.

إن إسهامات الدراسات األنكلوسكسونية واإليطالية والربتغالية تظل ضعيفة ،مقارنة بالنتاج التاريخي املغريب أو اإلسباين ،أو حتى

الفرنيس؛ فبعض الباحثني األمريكيني ساهموا يف الثالثينيات من القرن املايض بأبحاث جيدة حول نشاط التجار اإليطاليني يف بالد املغرب،
 23استعمل املؤلف يف عنوان أطروحته كلمة " ،"Ocupaciónوليس ":"Dominación
J. Vallvé Bermejo, "Contribución a la Historia Medieval de Ceuta Hasta la Ocupación almoravide," Faculted de Filosofia y Letras, Madrid, 1962.
24 G. Jehel, Les Génois en Méditerranée occidentale (fin XIe-début XIVe siècle): Ébauche d’une strategie pour un empire (Amiens: Centre
d’Histoire des Sociétés et Université de Picardie, 1993).

72

تاـسارد

سبتة يف اسرتاتيجية دول الحوض الغريب للبحر األبيض املتوسط

إسهاما ً
فعال يف كتابة تاريخ سبتة
وخاصة يف سبتة ،نذكر منهم كروغر( ((2وبرين  ،W. Byrneولكن الباحث الربيطاين الثام هو الذي أسهم
ً

اإلسالمية؛ ذلك أن دراساته حول النظام التحصيني للمدينة( ،((2وخاصة حول آل العزيف ،تعترب من أهم الدراسات املنجزة حتى اآلن وأدقها

حول هذه األرسة التي طبعت تاريخ سبتة خالل العرص الوسيط( .((2أما الباحثون اإليطاليون؛ مثل دي توتيش  ،Di Tucciوجيو بيستارينو

 ،Geo Pistarinoولورا باليتو  ،Laura Balletoفقد اهتموا بسبتة يف إطار اهتمامهم بنشاطات تجار بلدهم يف مدينة الزقاق.

ثانيًا :العالقات التجارية بني سبتة وقوى الحوض الغريب للمتوسط
إن الوقوف عىل أهمية سبتة يف اسرتاتيجية دول الحوض الغريب للبحر األبيض املتوسط لن يتم إال بمعرفة أهميتها التجارية

وعالقاتها التجارية بمختلف هذه الدول .اضطلعت مدينة سبتة بدور كبري يف التجارة املتوسطية ،واحتكرت نسبة كبرية من التجارة
البحرية املغربية طوال العرص الوسيط؛ إذ كانت املدينة املنفذ الرئيس عىل الواجهة البحرية املتوسطية للمغرب .وأصبح النشاط التجاري

عماد املدينة االقتصادي ورشيانها الحيايت الحيوي ،بل طبع هذا النشاط جميع مناحي الحياة األخرى السياسية منها واالجتماعية

والفكرية والدينية واملعمارية؛ حتى أصبح من املؤكد اآلن أن تاريخ املدينة لن ُيفهم من دون أخذ العامل التجاري يف االعتبار.

وسنقترص عىل إبراز العالقات التجارية السبتية بقوتني من قوى البحر األبيض املتوسط :جمهورية جنوة ،ومملكة أرغون(.((2

 .1العالقات التجارية بني سبتة والجمهورية الجنوية
كانت لجمهورية جنوة األسبقية ،منذ بداية حياتها التجارية عىل البندقية ،يف ما يخص التجارة مع السواحل املغاربية ،ليس فقط

بفضل موقعها الجغرايف القريب من إفريقية ،وإنما كذلك ألن جزيريت كورسيكا ورسدينيا كانتا بمنزلة محطات ومخازن بالنسبة إىل

تجارتها( .((2وإذا كان البيزيون هم اإليطاليني األوائل الذين عقدوا املعاهدات التجارية مع املغاربة ،فإنه من املؤكد أن الجنويني قد
تقريبا ،عىل امتيازات ومراكز تجارية يف بالد املغرب ،حتى إن الجنويني أصبحوا ،يف أواخر القرن 6هـ12 /م،
حصلوا ،يف الفرتة نفسها
ً

سادة التجارة مع سبتة من دون منازع .وقد كانت االهتمامات التجارية الجنوية تغلب عىل طموحاتهم السياسية يف بالد املغرب ،عىل
عكس األرغونيني أو القشتاليني الذين ربطوا العالقات التجارية بالعمل العسكري يف أغلب األحيان.

عقد الجنويون عدة معاهدات واتفاقيات سالم وتجارة مع املرابطني واملوحدين ،وبفضل تلك االتفاقيات واالمتيازات املمنوحة

كبريا يف عموم املغرب ،وبصفة خاصة يف سبتة كما يدل عىل ذلك حجم املبادالت
لتجار جنوة ،رسعان ما عرفت التجارة الجنوية
توسعا ً
ً
التجارية بني املدينتني.

25 H.C. Krueger, "Genoese Trade with Northwest Africa in the Twelfth Century," Speculum, vol. 8, no. 3 (1933), pp. 377-395; H.C. Krueger,
"The Wares of Exchange in the Genoese-African Traffic of the Twelfth Century," Speculum, vol. 12, no. 1 (1932), pp. 57 - 71.
26 J.D. Latham, "The Strategic Position and Defense of Ceuta in the Later Muslim Period," Islamic Quarterly, vol. 15, no. 4 (1971),
pp. 189 - 204.

 27هي دراسات ترجمها أمني توفيق الطيبي ضمن كتابه :أمني توفيق الطيبي ،دراسات يف تاريخ مدينة سبتة اإلسالمية (طرابلس ،ليبيا :منشورات جمعية الدعوة
اإلسالمية العاملية.)1989 ،
 28للوقوف عىل تفاصيل هذه العالقات التجارية ،يستحسن الرجوع إىل كتابنا :محمد الرشيف ،سبتة اإلسالمية :دراسات يف تاريخها االقتصادي واالجتماعي
(عرص املوحدين واملرينيني) ،تقديم امحمد بن عبود ،ط ( 2الرباط :منشورات جمعية تطاون  -أسمري.)1996 ،

29 Anna Mascarello, "Quelques Aspects des Activités Italiennes Dans le Maghreb Médiéval," Revue d'Histoire et de la Civilisation du
Maghreb, vol. 5 (1968), p. 66; Carlos Posac Mon, Relaciones Entre Génova y Ceuta Durante el Siglo XII (Tétouan: Editorial Cremades, 1958),
pp. 163 - 164.
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الجدول ()1
حجم املبادالت التجارية الجنوية مع سبتة ومدن أخرى خالل الفرتة 1200-1184م (باللرية الجنوية)
1188-1184م

1193-1189م

1198-1194م

1200م

سبتة

368

7293

2908

1703

بجاية

824

3735

432

645

تونس

805

1901

46

20

وهران

5

1098

98

املصدر:

;)H.C. Krueger, "Genoese Trade with Northwest Africa in the Twelfth Century," Speculum, vol. 8, no. 3 (1933
H.C. Krueger, "The Wares of Exchange in the Genoese-African Traffic of the Twelfth Century," Speculum,
vol. 12, no. 1 (1937).

توضح هذه األرقام أن سبتة كانت متفوقة يف عملياتها التجارية عىل تونس وبجاية ،وهما املدينتان اللتان ارتبطتا بعالقات تجارية

تقليدية باإليطاليني ،عىل الرغم من بعدها الجغرايف .فخالل الفرتة 596-574ه1200-1179 /م ،استثمرت جنوة بمدينة سبتة 18472
لرية ،أي أكرث من نصف مجموع استثماراتها يف جميع موانئ شمال إفريقية .إنها الفرتة التي كتب فيها أحد األملان املشاركني يف الحملة
الصليبية ،يف صيف 584هـ1189 /م ،أن "سبتة أغنى مدن املغرب ،واألكرث شهرة بفضل تجارتها مع جنوة وبيزا ،ومع جميع التجار

املسيحيني املتوافدين عىل إفريقية"(.((3

ً
ملحوظا بعد هزيمة العقاب ،يف عام
انخفاضا
وتفرتض بعض الدراسات أن العالقات الجنوية  -املغربية عرفت
ً

609هـ1212 /م ،وأن جمهورية جنوة أصبحت تويل اهتمامها لرشق بالد املغرب (بجاية وتونس) ،عىل حساب غربه
(سال وسبتة) .لكن يظهر من األبحاث التي قام بها بوتييه( ((3ودوفورك( ((3خالل الفرتة 622-606هـ1226-1210 /م ،اعتما ًدا
عىل وثائق األرشيف الجنوي ،أن ميناء سبتة بقي يمثل أهم نقطة تجارية باملغرب .واعتمدت املؤرخة اإليطالية لورا باليتو عىل
الوثائق ذاتها مدعمة إياها بعقود أخرى تعود إىل الفرتة ذاتها ،وقامت بعملية إحصائية ملجموع رؤوس األموال التي وظفها

الجنويون يف التجارة مع بلدان املغرب خالل الفرتة 1226-1222م ،وخلصت إىل أن ميناء سبتة كان يتفوق من بعيد عىل باقي
املوانئ املغاربية ،كما يتضح من الجدول (.((3()2

Mascarello, p. 74; Mon, p. 168.

30

31 R.M. Bautier, "Les relations commerciales entre l'Europe et l'Afrique du Nord et l'équilibre économique méditerranéen du XIIe au XIVe
siècle," Bulletin philologique et historique (1953-1954), pp. 408 - 410.
32 Charles Emmanuel Dufourcq, "Aperçu sur le commerce entre Gênes et le Maghreb au XIIIe siècle," in: Édouard Perroy (ed.), Économies
et sociétés au Moyen âge (Paris: Publications de la Sorbonne, 1973).

33

مصطفى نشاط ،نصوص مرتجمة ودراسات عن العالقات اإليطالية املغربية يف العرص الوسيط (وجدة :مكتبة الطالب ،)2005 ،ص .86
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الجدول ()2
حجم املبادالت التجارية الجنوية مع سبتة ومدن أخرى خالل الفرتة (1226-1222م)
1226-1222م
سبتة

 4864لرية جنوية

تونس

 1223لرية و 8أ ْف ُلس و 6دنانري

بجاية

فلسا
 779لرية وً 16
املصدر.Ibid. :

ومع ذلك ،فمن املؤكد أن تجار جنوة لم ينقطعوا عن سبتة ،ألننا نتابع نشاطهم وفنادقهم وقنصليتهم وسفنهم يف هذه املدينة يف

ً
قنصل فيها( ،((3وكذلك خالل األعوام  ،643 - 642و،646
عام 639هـ1242 /م ،وهو العام الذي كان براتو أوبيزيو Prato Oppizzio

و 647هـ ،1246-1245 /و ،1248و1250م  ...إلخ .وال يشء يعكس لنا أهمية تجارة جنوة يف املدينة من كون الجمهورية الجنوية

نظمت يف عام 665هـ1267 /م قناصلها وراء البحار يف قنصليتني عامتني :إحداهما يف صور ،وهي ترشف عىل قنصليات سورية ومرص،
واألخرى لم يكن مقرها سوى مدينة سبتة ،وهي ترشف عىل قنصليات املغرب الكبري واألندلس(.((3

وتميزت نهاية القرن 7هـ13 /م وبداية القرن 8هـ14 /م برتاجع التجارة الجنوية عن أسواق املغرب الكبري .وبحسب املعطيات

الحالية للوثائق ،يظهر أن الحوض الغريب من البحر املتوسط قد أصبح ينفلت شي ًئا فشي ًئا من أيدي جنوة لصالح قطلونيا.

ويظهر أن انبعاث مملكة أرغون ،وتوجهها نحو سبتة ،سيكون لهما دور كبري وراء التقلص التدريجي الالحق لتجارة جنوة يف

جليا يف عام 631هـ1234 /م ،عقب هجوم ُيعتقد أنه "قطالين"
سبتة؛ فاملنافسة بني جنوة وقطلونيا حول هذه السوق املغربية ظهرت ً

(((3

عىل املدينة املغربية .ويظهر أن حدة هذا الهجوم عىل مياه سبتة كانت تستهدف السفن الجنوية ،وتخويف تجارها.

كليا؛ ففي بداية القرن 8هـ14 /م ،كان تجار جنوة يحتلون مكانة مهمة يف سوق سبتة،
ومع ذلك ،فإن العالقات بسبتة لم تنقطع ً

وساهموا يف تثبيت سلطة النرصيني بها يف عام 705ه1306 /م( .((3وإذا كانت وثائق العدول املوثقني تنقصنا بالنسبة إىل هذه الفرتة ،فإن

"كتب التجارة" اإليطالية للقرن 8هـ14 /م ،تشهد عىل أهمية التجارة مع سبتة واستمرارها ،كما هو الشأن بالنسبة إىل باقي املناطق
Dufourcq, p. 728.

34

35 E. de La Primaudaie, "Les Villes Maritimes du Maroc, Commerce, navigation et geographie comparée," Revue Africaine, vol. 16, no. 92
(1872), p. 206.

 36ترجح الباحثة اإلسبانية موسكريا مورينو أن املهاجمني عىل ميناء سبتة كانوا من الربتغاليني:

M. Mosquera Merino, "Ceuta y Génova: Incidencias Bélicas (Siglo XIII)," Actas del Congreso Internacional "El Estrecho de Gibraltar," Ceuta,
November 1987, pp. 231 - 248.

وانظر كذلك أطروحتها:

M. Mosquera Merino, "La Seňoria de Ceuta en el Siglo XIII (Historia Política y Económica)," PhD. Dissertation, Complutense University,
Madrid, 1994, pp. 106 - 110.
Mascarello, p. 74.
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املغاربية األخرى .وحتى فرتة سقوط املدينة بيد الربتغال يف عام 818هـ1415 /م ،كان الجنويون يقيمون بكثافة يف املدينة( .((3ورغم ما

قيل عن دور تجار جنوة املستقرين بالربتغال يف التحريض عىل غزو املدينة( ،((3باتفاق مع تجار جنوة املستقرين بسبتة ،وذلك بهدف
إضعاف القرصنة السبتية "الصخرة الدائمة يف وجه التجارة املتوسطية" ،فإنه يظهر أن الجنويني املستقرين يف املغرب كانوا معارضني
سيفقدهم دورهم وأرباحهم التجارية(.((4
بطريقة رصيحة الحتالل الربتغال للمدينة املغربية ،ألنه كان ُ

 .2العالقات التجارية بني سبتة وشبه الجزيرة اإليبريية :مملكة أرغون
توطدت العالقات التجارية السبتية بالقطالنيني بصورة واضحة طوال القرنني 8-7هـ14-13 /م .ويرجع الفضل إىل دوفورك الذي

درس بعمق هذه العالقات ،وأظهر كثافتها اعتما ًدا عىل كم هائل من وثائق األرشيفات القطالنية(.((4

ً
أيضا .فعىل
لم تكن العالقات القطالنية  -السبتية تجارية فقط ،بل ارتبطت
ارتباطا وثيقًا بالعمل السيايس والعسكري ً

خالف الجاليات املسيحية األخرى ذات الطابع التجاري ،فإن القطالنيني ،مثلهم مثل القشتاليني والربتغاليني الحقًا ،تب ّنوا
خصوصا أن
سياسة التدخل العسكري املبارش ،حتى إن أحد الدارسني املحدثني يتحدث عن "اإلمرباطورية األرغونية"(،((4
ً

منطقة الزقاق كانت من أسخن مناطق الرصاع املغريب  -اإليبريي .وقد كان الجنويون ،منافسو القطالنيني األقوياء ،يسيطرون

عىل السوق السبتية ،ولم يكن من السهل إزاحتهم عن هذه السوق ،وانتزاع زعامتهم التي ترجع إىل القرن 6ه12 /م .إ ًذا،
لجأ القطالنيون إىل القوة العسكرية؛ فتدخلهم البحري السافر يف صيف 1234م (محرم  -ذو القعدة 628هـ) يف مياه سبتة،

واضحا للجنويني .لقد أراد التجار القطالنيون اغتنام فرصة استقالل املدينة املغربية الحديث عن
عدائيا
طابعا
كان يكتيس
ً
ً
ً
السلطة املوحدية ،وانعزالها ،إلزاحة الجنويني ،منافسيهم الرئيسني ،أو عىل األقل إضعاف وجودهم بسبتة؛ لهذا السبب أحرق

القطالنيون سفن جنوة التي كانت راسية بمياه سبتة.

لكن هذه األزمة لم يكن لها مخلفات تذكر ،وكان موقف امللك األرغوين ،بصفة عامة ،لصالح سبتة خالل القرن 7هـ13 /م .فعندما

منع رعاياه من مزاولة القرصنة يف عام 648هـ1250 /مّ ،
تخل عن استعمال القوة تجاه سبتة .كذلك ،لم يكن امللك جاك الغازي وال رعاياه

التجار ،متحمسني لفكرة الحرب الصليبية ضد إفريقية ،التي كان يدعو إليها البابا ألفونسو العارش ،والكنيسة يف عام 658هـ1260 /م،

يفضلون االتجار بسالم مع سبتة ،ومع باقي املوانئ املغربية،
والتي كان من أهدافها الرئيسة االستيالء عىل مدينة سبتة .إنهم كانوا ّ
عوض االرتماء يف حرب صليبية غري مضمونة النتائج .ولم تخفت نشاطات القطالنيني يف سبتة بعد عام 660هـ1262 /م .كانت التجارة
تحد من غلوائها.
وأرباحها أهم الجسور التي تختفي معهما الرصاعات السياسية واالختالفات الدينية ،أو عىل األقل ُّ

38 R. Ricard, "Contribution à l'étude du commerce génois au Maroc durant la période portugaise," in: Etudes sur l'histoire des Portugais au
Maroc (Coimbra: Universidade de Coimbra, 1955), p. 117; J. Heers, Gênes au XVe siècle (Paris: S.E.V.P.N., 1961), p. 460.

 39انظر :أحمد بورشب" ،املخططات الربتغالية خالل القرنني  15و ،"16يف :عبد الله العروي [وآخرون] ،يف النهضة والرتاكم :دراسات يف تاريخ املغرب والنهضة العربية
(الدار البيضاء :دار توبقال للنرش ،)1986 ،ص .200

40 Mohamed Cherif, "Notes sur les activites commerciales de Gênes à Ceuta aux XIIe et XIIe siècles," Revue de la Faculté des Lettres de
Tétouan, no. 5 (June 1993), p. 44.
̀41 Charles Emmanuel Dufourcq, L'Espagne catalane et le Maghrib aux XIIIe et XIVe siècles: De la bataille de Las Navas de Tolosa (1212) a
l'avènement du sultan Mérinide Abou-l-Hasan (1331) (Paris: PUF, 1966).
42 R. Brunschvig, La Berbérie orientale sous les Hafsides: Des origines à la fin du XVe siècles (Paris: Publications de l'Institut ďétudes
orientales ď Alger, 1947), p. 432.
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توطدت النشاطات التجارية بني السبتيني والقطالنيني بعد توقيع اتفاقية "السلم والهدنة" يف عام 667هـ1269 /م ،بني أيب القاسم

بحرية ،ويف ظروف مواتية
العزيف ،حاكم سبتة ،وملك أرغون جاك الغازي .والواقع أنه ليتمكن التجار القطالنيون من التعامل التجاري ّ
بسبتة ،لم تكن هناك طريقة أفضل من عقد اتفاقية مع العزفيني ،حكام املدينة .ويف األعوام الالحقة ،نجد القطالنيني يتاجرون بكل

حرية؛ ليس يف مدينة سبتة وحدها ،وإنما مع املوانئ املجاورة لها كذلك (مثل الكدية ،واملزمة ،وغساسة).

عند نهاية القرن 7هـ13 /م ،كان األرغونيون ،وخاصة تجار برشلونة وميورقة ،يرتددون بانتظام عىل ميناء سبتة .ولم يطرح إدماج

أي مشكلة .وعىل الرغم من فشل السفراء
مدينة سبتة يف مرشوع السلم املقرتح يف عام 686هـ1287 /م بني املرينيني والقطالنيني ّ
القطالنيني يف عقد هذا السلم ،فإن مفاوضاتهم كانت لها انعكاسات إيجابية عىل النشاطات التجارية القطالنية بسبتة ،ولنا شهادات

عامي 687هـ1288 /م و695هـ1296 /م.
وجودهم يف املدينة يف َ

تراخيا يف النشاطات الجنوية بسبتة ،فإن العالقات االقتصادية بني املوانئ املرينية وموانئ
يف بداية القرن 8هـ14 /م ،وبينما نشاهد
ً

أي اتفاقية ،فإن التجارة لم تتوقف ،ولو أنها كانت تتم يف جو محفوف باألخطار .ويؤكد
أرغون كانت مستمرة .وعىل الرغم من غياب ّ

محرض برشلوين لعام 702هـ1302 /م ،أصدره مجلس املئة للمدينة القطالنية ،أن العالقات التجارية بني أرغون وسبتة والكدية قد
(((4
ويرجع بعض الباحثني هذا االنتظام إىل ما خ ّلفته اتفاقية السلم
عاما
تقريبا ،قبل إصدار هذا املحرض ُ .
حافظت عىل انتظامها مدة ً 30
ً

التي وقّعتها مملكة أرغون مع إمارة سبتة العزفية يف عام 667هـ1269 /م (.((4

كليا؛ ففي أعقاب
لم تكن الحروب ،أو القرصنة البحرية ،أو انعدام االستقرار السيايس باملغرب ،من العوامل التي تكبل تجارة سبتة ً

إعالن العزفيني استقاللهم يف سبتة عام 704هـ1304 /م ،لم يترسع ملك أرغون يف إرسال أسطوله للتعاون مع املرينيني إلخضاع
املدينة ،عىل الرغم من الثمن الضخم الذي اقرتحه عليه السلطان املريني مقابل مساعدته إياه؛ فهو لم يكن يريد أن يعرقل تجارة رعاياه

يف املدينة .وعىل الرغم من تغيري حكام سبتة ،فإن طابع املدينة التجاري ،واألرباح التي كانت تقدمها للتجار املسيحيني ،بقيت قائمة.
ظل القطالنيون يتوافدون عليها ،وقد صارت مؤق ًتا بيد النرصيني .ففي هذه األعوام من القرن 8هـ14 /م ،عىل غرار الحال خالل أعوام
كبريا من االستثمارات القطالنية باملغرب يف
قسما ً
القرن 7هـ13 /م ،كان للقطالنيني نشاط كبري ومثمر يف املدينة التي كانت تستقطب ً
مطلع القرن 8هـ14 /م(.((4

والواقع أن مدينة سبتة كانت املنفذ الرئيس لسلع املغرب عىل الواجهة املتوسطية ،ومحط أغلب السلع املسيحية املوجهة إىل أسواق

املغرب .فبفضل موقعها الجغرايف املتميز ،ومكانتها الرئيسة داخل شبكة الطرق التجارية البحرية املتوسطية ،ستتمكن املدينة من
احتكار غالبية التجارة الخارجية املغربية .وتفيد وثائق األرشيفات القطالنيةً ،
مثل ،أن املدينة كانت تستقطب أكرث من ثلثي االستثمارات
سنويا( .((4إال أن الجرد الدقيق الذي قام به
قدرها دوفورك بـ  200ألف دينار
القطالنية باملغرب يف مطلع القرن 8هـ14 /م ،والتي ّ
ً
حدي ًثا جيهال حول االستثمارات الجنوية ببالد املغرب خالل القرن 7هـ13 /م( ،((4يظهر لنا بدقة مكانة سبتة يف العالقات التجارية

املتوسطية( .((4فمن خالل اإلحصائيات التي أوردها ،يتبني لنا أن سبتة وبجاية وتونس كانت تمثل  98يف املئة من العمليات التجارية
Dufourcq, L'Espagne catalane et le Maghrib, p. 163.
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والرساميل الجنوية املستثمرة يف بالد املغرب خالل الفرتة 689-550هـ1290-1155 /م .أما  2يف املئة الباقية ،فكانت تتوزع عىل مناطق
أخرى غري واضحة ،أطلق عليها أسماء غري مضبوطة؛ مثل "إفريقية" ،أو "بالد الرببر" .ومن بني املوانئ املغاربية الثالثة التي كانت
ترتكز بها تجارة جنوة ،والتجارة املتوسطية بصفة عامة ،يظهر أن سبتة كانت املركز التجاري الدويل الذي يحتل من بينها مكانة السبق.

فعىل إجمايل الفرتة ،كانت االستثمارات الجنوية بها تمثل  37.5يف املئة من عدد العمليات التجارية ،و 42.3يف املئة من الرساميل
املستثمرة ،بينما تأيت بجاية ،رغم قربها الجغرايف من إيطاليا ،يف املرتبة الثانية بالنسبة إىل عدد العمليات ( 30.4يف املئة) ،أمام تونس

( 29.2يف املئة) ،بل إن اإلحصائيات تف ّند آراء بعض الباحثني التي تفرتض تراجع دور سبتة التجاري بعد عام 647هـ1250 /م .وهذه
اإلحصائيات تفيد أن سبتة كانت تمثل  27 - 26يف املئة من مجموع العمليات الجنوية وقيمتها يف املغرب الكبري كله؛ وبذلك تكون

جمهورية جنوة وحدها قد استثمرت قرابة  45ألف لرية يف سبتة خالل القرن 7هـ13 /م ،وهو رقم ضخم يوضح ،بال شك ،أهمية املقادير
الرضيبية التي كانت تستخلصها ديوانة املدينة.

لم تتوقف نشاطات التجار املسيحيني عن التطور يف سبتة طوال العرص الوسيط .فقد أعطت املنافسة األسبقية لبعضهم عىل بعض،

بحسب مكانتهم وإشعاعهم بالبحر األبيض املتوسط :جنوة طوال القرن 6هـ12 /م وبداية القرن 7هـ13 /م ،ومرسيليا يف النصف الثاين
من القرن 7هـ13 /م ،والقطالنيون يف القرنني  7و8هـ 13 /و14م .هذا التحقيب ،كما يظهر لنا يف الوضعية الحالية للوثائق وملعارفنا
التاريخية ،قابل ألن ُيراجع يف ضوء اكتشاف وثائق جديدة ،أو يف ضوء نتائج أبحاث يف طور اإلنجاز .ولكن يمكننا القول إن سبتة لم

مفض ًل لدى التجار املسيحيني طوال العرص الوسيط.
أبدا أهميتها التجارية ،عىل الرغم من تغري "جنسية" زبائنها ،وإنها ظلت مكا ًنا ّ
تفقد ً

بيد أن تلك األهمية الكربى للمدينة اسرتاتيجيًا وتجاريًا جعلتها عرضة لألطماع الخارجية التي تُوّجت باستيالء الربتغاليني عليها.

ثالثًا :الحمالت اإليبريية عىل سبتة قبل االحتالل الربتغايل
يف صبيحة يوم األربعاء 14 ،جمادى اآلخرة 818هـ  21 -آب /أغسطس 1415م ،غزت الربتغال مدينة سبتة ،الثغر التاريخي يف

عالقات املغرب ببلدان شبه جزيرة إيبرييا ،وبوابته الرئيسة عىل عالم البحر األبيض املتوسط ،مستغلة ما كان يعانيه املغرب آنذاك من
ً
منعرجا يف تاريخ املغرب ،نجم عنه
بسيطا ،بل إنه م ّثل
تفكك واضطراب وأزمات يف أواخر عرص بني مرين .ولم يكن ذلك الغزو حدثًا
ً

نتائج سياسية واقتصادية ما نزال نعاين انعكاساتها السلبية حتى الوقت الراهن.

وإذا كان الرشوع يف التخطيط لالستيالء عىل املدينة املغربية يرجع إىل بداية القرن 9هـ15 /م ،فإن نيات هذا االستيالء تعود إىل فرتات أقدم

سيتها مختلف القوى اإليبريية عىل الساحل املغريب قبل الحملة الربتغالية عىل سبتة ،ويكفي التذكري ببعضها فقط(.((4
بكثري؛ فهناك حمالت ّ

تسجل مصادرنا عدة اصطدامات بني األسطول الربتغايل واألسطول السبتي يف نهاية القرن 6هـ12 /م ،واملغرب املوحدي يف
ّ

أوج قوته .ففي محرم 576هـ  -حزيران /يونيو  ،1180هاجمت "أرمادا" برتغالية بقيادة فواس روبينهو  Fuas Roupinhoميناء سبتة،
مدو ًيا عىل
واستحوذت عىل جميع السفن الراسية به وساقتها إىل لشبونة( .((5وبعد مرور عام واحد ،أحرز األسطول السبتي
انتصارا ّ
ً

الربتغاليني يف مياه شلب يف حزيران /يونيو  ،((5(1182ويف العام نفسه هاجم األسطول الربتغايل سبتة مرة ثانية ،إال أن قائده لقي حتفه
Cherif, Ceuta aux époques almohade et mérinide, pp. 52 - 53.
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يف املعركة ،وأرس املغاربة فيها  1800من الجنود الربتغاليني واستولوا عىل أكرث من  20سفينة( .((5ويرجع إخفاق هذه املحاوالت إىل كون
األسطول املغريب أقوى من األسطول الربتغايل يف ذلك العهد.

ويف فرتة االنحالل املوحدي هاجم القطالنيون ،عىل ما يرجح ،املدينة يف عام 1234م( ،((5ويف العام التايل حارصتها سفن جنوة ولم

تعهد املدينة بأداء فدية نقدية سنوية ضخمة(.((5
ترفع عنها حصارها إال بعد الحصول عىل ّ

ويف عام 1260م هاجم القشتاليون مدينة سال ،بعد أن كانت سبتة املستهدفة ،بأسطول مكون من  37سفينة واحتلوا املدينة 11

يوما( .((5وبعد عامني من حملة سال ،رشع امللك القشتايل يف اإلعداد لحملة أخرى ،ال ُيعرف هدفها ،إال دوفورك يؤكد أن سبتة كانت
ً

وعموما ،فإن مدينة سبتة لم تزل تقع يف صميم مشاريع ألفونسو العارش الحربية ،وهو الذي يقول يف ملحمته املشهورة
وجهتها(.((5
ً
جاثما بكلكله عىل سبتة(.((5
املعروفة باألنشودة " :Cántigasسوف أقوم بغزو املغرب ،وسبتة ،وأصيلة" .وظل التهديد القشتايل ً

ويف عام 1279م قام األمريال األرغوين كونراد النسيا  Conrad Lanciaبهجوم عىل مرىس سبتة ،وأرس عد ًدا من السفن الراسية به.

ً
ومعزول" ،وإنما يندرج يف سياسة مخطط لها يقودها
ويف تعليقه عىل هذا الحدث ،يقول دوفورك إن هذا الهجوم ال يجب اعتباره "حدثًا شا ًذا
امللك بيري الثالث األرغوين ،وهو "تدخل محسوب ضد أهم مركز النطالقة املرينيني املغريين عىل شبه الجزيرة اإليبريية" ،أي سبتة(.((5

ُّ
وتمكن القشتاليني من الضفة الشمالية للزقاق ،أصبحت سبتة مهددة أكرث فأكرث بهجوم
ومنذ سقوط طريفة يف عام 1292م

عسكري نرصاين ضدها.

ويف عام 1341م ،بعد االنتصار القشتايل الربتغايل عىل املرينيني يف معركة طريف (ريو ساالدو) ،حصل امللك الربتغايل عىل صك بابوي

للقيام بحملة عىل املسلمني ،وهو الصك الذي جدده أربع مرات ،يف األعوام  1345و 1355و ،1377من دون أن ُت ّ
نظم أي حملة.

تر النور آنذاك ،فإن مطالبة ألفونسو الرابع املتكررة للبابا تعترب ً
دليل عىل إرادة ملوك الربتغال
وعىل الرغم من أن أي حملة صليبية لم َ

لالستيالء عىل األرايض اإلسالمية ،سواء من خالل مهاجمة غرناطة ،أو عن طريق تسيري حملة ضد املغرب.

ثم اختالف
وبمقارنة حدث االستيالء عىل سبتة يف عام 1415م بهذه األحداث ،يتضح أن فشل الحمالت املسيحية السابقة ،ومن ّ

نتائجها عن نتيجة حملة سبتة ،ناتج من عدم "وجود دول مسيحية مستقرة وقوية بما فيه الكفاية للقيام بسياسة غزو منظمة"(.((5

والجدير بالذكر أن سياسة الكنيسة الرومانية وفكرة االستيالء عىل سبتة وتمسيحها التي صاغها السياسيون املسيحيون يف شبه

الجزيرة اإليبريية ،سيلتقي بعضها ببعض .ولم يقترص العالم النرصاين رامون لول يف نظرته التوسعية املسيحية ذات البعد املتوسطي
52 Mascarenhas, p. 46; H. Miranda, Historia Política del Imperio Almohade, vol. 2 (Tetuán: Instituto General Franco de estudios e
investigación hispano-árabe, 1956), p. 280.

55
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عىل البالد الحفصية التي كان يرتدد عليها بكرثة فقط ،بل جعل من سبتة الهدف األول عندما اختمرت يف ذهنه فكرة غزو املسيحيني

اقرتاحا بتشكيل
قدم ملؤتمر فيني  Viennبفرنسا يف عام 1210م ،أي قبل أكرث من قرنني من غزو الربتغاليني سبتة،
بالد املغرب( .((6فقد ّ
ً
منظمة تضم كافة الفرسان النصارى ،وعليها أن تعمل ،من دون انقطاع ،عىل احتالل األرايض املقدسة (فلسطني) ويكون أوىل مهماتها

"احتالل سبتة والقسطنطينية التخاذهما قاعدتني لشن الهجمات ضد املسلمني"( .((6ويف نحو عام 1260م تمت ترقية "األخ" لورنزو
الربتغايل ،وهو من جماعة الفرانسيسكانيني ،وأحد املتحمسني للحملة الصليبية ضد الشمال األفريقي ،إىل مرتبة عليا يف الرتاتبية
وأ ِ
الكنسيةُ ،
عطي له مقر كنيس يف أرض  in patribusيجب انتزاعها من املسلمني ،ولم تكن تلك األرض سوى مدينة سبتة(.((6
دائما هد ًفا للقوى اإليبريية ،وأن الخطر الذي يهددها كان
ومن خالل هذه األمثلة التي أتينا عىل ذكرها ،يتبني أن سبتة كانت ً

تحديدا،
يأيت من جهة البحر .ومنذ النصف الثاين من القرن 14م كانت الغلبة البحرية قد استلقت بيد األمم النرصانية ،ومن بينها الربتغال
ً

التي نهج ملكها فرناندو األول (1383-1367م) سياسة ترمي إىل فتح إمكانيات جديدة للتطور االقتصادي وتطوير املالحة والتجارة
البعيدة املدى .وقد ساهم يف وضع هذه السياسة مستشاروه ،وممثلو "الربجوازية املريكانتيلية"(.((6

عا :الظروف املساعدة عىل غزو سبتة
راب ً
يف عام 785هـ1383 /م ،اعتىل عرش الربتغال امللك جواو األول (حكم 1433-1384م) .وبعد عامني انترص عىل ملك قشتالة ،خوان

األول ،يف معركة ألبوخاروتا  7( Albujarrotaرجب 787هـ  14 -آب /أغسطس 1385م) ،وهي املعركة التي ّ
مكنت الربتغال من استكمال

انتصارا
وحدتها الرتابية واستقاللها التام ،قبل غريها من املمالك النرصانية األخرى بشبه الجزيرة اإليبريية .واعترب انتصار ألبوخاروتا
ً
للطبقة الربجوازية النامية بالربتغال.
تهيأت الظروف لعقد اتفاقية هدنة بني البلدين مدتها عرشة أعوام ،تلتها معاهدة سالم بينهما يف  31ترشين األول/
وبعد أربعة أعوامّ ،

(((6
عمت الربتغال يف هذه الفرتة نتيجة عودة السلم إىل البلدين الجارين .وخالل
أكتوبر 1411م .ويتحدث زورارا عن أجواء الفرحة التي ّ

عهد امللك جواو األول ،بدأت الربتغال ،بدعم من برجوازيتها ،تطمح إىل التوسع خارج أراضيها ،وتبحث عن امتداد خارج البحار( .((6فعقب

أساسا عىل الحدود مع قشتالة ،بدأت اآلن تأخذ يف االعتبار اإلمكانات الجديدة التي
الحروب التي حتمت عىل مملكة الربتغال الرتكيز
ً

توفرها التجارة واالستيالء عىل املناطق البعيدة .فربمجت حمالت عسكرية مهمة مبارشة عقب توقيع معاهدة السلم مع قشتالة .وأوىل هذه
( ((6آنذاك ،قرر امللك جواو األول توجيه حرابه نحو سبتة(.((6
تر النور (
الحمالت كانت تستهدف االستيالء عىل غرناطة ،إال أنها لم َ
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ومع ذلك ،وبحسب زورارا ،ظ ّلت الربتغال تتوجس من خطر الهجوم القشتايل عىل أراضيها يف حالة تراخيها يف تحصني الحدود.

وكان هذا التوجس أحد االنشغاالت الكربى للعاهل الربتغايل قبل اإلقدام عىل احتالل سبتة(.((6

وقد استغل جواو األول ما كان يعانيه املغرب األقىص آنذاك من تفكك واضطراب واقتتال داخيل ،وما صاحب ذلك من طاعون،

أواخر أيام دولة بني مرين( ،((6وكذلك املنازعات القائمة بني سالطني فاس وسالطني بني األحمر يف غرناطة( .((7واستغل ،بالدرجة
األوىل ،غياب أسطول بحري يدافع عن املدينة.

ومن املعلوم أن هزيمة األسطول املغريب يف معركة طريف (ريو ساالدو) البحرية ،يف عام 1340م ،كانت كارثة بالنسبة إىل القوى

متسارعا رغم بعض املحاوالت التي قام بها
البحرية املغربية .وبعد وفاة أيب الحسن املريني ،سيغدو انحطاط القوة البحرية املرينية
ً

السلطان أبو عنان لتقوية األسطول .وعىل الرغم من الضعف العام الذي ميّز البحرية اإلسالمية يف هذه الحقبة" ،إذ صار املسلمون فيه
بعضا "من أهل البالد الساحلية" التي بقي "لهم املران عليه" ،بحسب رؤية ابن
[البحر] كاألجانب" ،فإن ذلك االنحطاط لم يشمل ً
خلدون الذي كان يستحرض مثال مدينة سبتة ،وال شك ،يف تنظرياته لتطور القوى اإلسالمية؛ فأسطول مدينة سبتة لم يكن قد اضمحل

كليا ،ألننا نجده يشارك يف اسرتجاع الجزيرة الخرضاء ،يف عام 770هـ1368 /م ،من القشتاليني يف فرتة كانت سبتة خاضعة للنرصيني(.((7
ًّ
نرصيي غرناطة ،هم الذين أعطوا الرضبة القاضية لألسطول السبتي عندما أفرغوا ميناء املدينة من السفن الحربية ،قبل
ويظهر اآلن أن
ِّ
أعوام قليلة من احتالل الربتغاليني لها(.((7

يمكن القول إن ملك الربتغال رشع يف التفكري يف حملة عسكرية كبرية ضد املسلمني منذ عام 1411م( .((7ويف عام 1415م قرر أن يكون

انهيارا ،ولم تكن سلطة مخزنه تتجاوز أبواب فاس.
هدف الحملة مدينة سبتة ،مفتاح مضيق جبل طارق .ويف هذه الحقبة كان املغرب يعيش
ً
لقد أحاط امللك هدف حملته بالرسية التامة ،ما أثار مخاوف املمالك اإليبريية .وعرفت االستعدادات الربتغالية لتقوية األسطول

قويا يف عام 1414م يف مختلف مناطق الربتغال ،وعاشت الدول اإليبريية ،بما يف ذلك غرناطة ،يف قلق كبري من نيات امللك جواو
زخما ً
ً
أيضا حجم األسطول الذي كان عدد وحداته
األول .وإذا كان الرس الذي غ ّلف به هدف الحملة هو أصل القلق والتوجس ،فإن هناك ً

يف ارتفاع ّ
سيوجه ضد دولة
تأزما يف عالقاتها الخارجيةُ ،ليعتقد أن الهجوم
َّ
مطرد .ثم إن الربتغال لم يكن لها عدو معلن ،ولم تكن تعرف ً
ما .ويشري زورارا إىل حالة الرتقب والخوف والحيطة يف شبه الجزيرة اإليبريية من هدف الحملة(.((7

de Zurara, p. 69.
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ديوان ابن فركون ،تقديم وتعليق محمد بن رشيفة (الرباط :مطبوعات أكاديمية اململكة املغربية ،)1987 ،ص .87 - 69
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بعثت قشتالة سفارة إىل الربتغال لتأكيد معاهدة السلم املربمة بينها وبني الربتغال ،ورشعت إشبيلية يف تحصني أسوارها .وانترشت

التخوفات نفسها يف مملكة أرغون التي اعتقدت أن قرارات السياسة الخارجية للربتغال ،بعد توقيع معاهدة السلم بينها وبني قشتالة،

ترض بمصالح األرغونيني ،وهو ما يرتدد بكرثة يف الوثائق األرغونية لهذه الفرتة .ويصف ماتيو بيزانو يف كتابه حالة القلق التي
يمكن أن ّ
كان يعيشها امللك األرغوين ،ورغبته يف معرفة نيات امللك جواو األول .ويف األخري قرر امللك فرناندو أن يبعث سفراءه مبارشة إىل الربتغال
لالستفسار عن أهداف الحملة( ،((7خاصة بعد اإلشاعات القوية التي تقول إنها ستستهدف صقلية .ويف  9كانون الثاين /يناير 1415م

أبلغت امللكة فيليبا  D. Filipaالسفارة األرغونية بأن زوجها ال ينوي مهاجمة األرايض األرغونية.

وإذا كانت للدول املسيحية أسباب تجعلها تتوجس من الحملة الربتغالية عىل أراضيها ،فإن الدولة النرصية كانت لها مربرات

صليبيا .توجه السلطان الغرناطي يوسف الثالث إىل امللك الربتغايل بالسؤال نفسه،
طابعا
إضافية لتتخوف من حملة يمكن أن تكتيس ً
ً

كباقي ملوك شبه الجزيرة اإليبريية( .((7ولم يفصح جواو األول ألعضاء السفارة الغرناطية عن أي يشء بخصوص هدف الحملة .ويف
االتجاه نفسه ،بعث السلطان الغرناطي زوجته ريكافورا  Ricaforraالتي التقت بامللكة فيليبا عىل أمل الحصول عىل معلومات عن

(((7
أي معلومات للملكة الغرناطية ،وكذلك كان
الحملة .وعىل الرغم من الهدايا الثمينة التي أهديت إليها  ،فإن امللكة فيليبا لم تقدم ّ

مصري املبعوثني الغرناطيني الذين أعادوا املحاولة مع األمري دون دواريت  D. Duarteبعد ذلك.

وقد ازدادت اإلشاعات حول الضحية املحتملة للهجوم الربتغايل بالتزامن مع املراحل األخرية لالستعدادات .وانترشت يف الربتغال

ذاتها إشاعات كثرية حول هدف الحملة .فالبعض كان يرى أن وجهتها القدس ،لشكر الرب عىل االنتصار عىل القشتاليني .وأشاع
البعض أن األسطول الربتغايل سريافق األمرية إيزابيال إىل إنكلرتا التي كانت ستتزوج امللك اإلنكليزي( ،((7وأن هذا األسطول سيساعد

هرني الخامس ابن أخي امللكة فيليبا يف السيطرة عىل نورمانديا ،إن لم يستعمل للسيطرة عىل إنكلرتا ذاتها وإخضاعها للربتغال(.((7

وأشاع آخرون أن األسطول الربتغايل سيوضع رهن البابا للقضاء عىل الحركات البدعية ،والسماح للكنيسة بأن تكون لها قيادة واحدة(.((8
واحدا ،جوداس األسود  ،Judas Negroخادم امللكة فيليبا ،كان يعتقد أن الحملة
يهوديا
وسط جميع هذه التكهنات املتباينة ،نجد
ً
ً

ستسري ضد سبتة ،مبي ًنا أن حسابات فلكية قد أوحت له بذلك(.((8

قدمها التاج الربتغايل لهدف الحملة هو أنها ستسري ضد دوق هولندا غيوم دو بافيري بسبب األرضار التي
والرواية الوحيدة التي ّ

سفريا إىل
ألحقها قراصنته بالسفن الربتغالية .وإلبعاد األنظار عن سبتة ،ولعدم خلق أجواء توتر مع الحلفاء اإليبرييني ،بعث ملك الربتغال
ً
دوق هولندا لطمأنته بأن الحملة ليست موجهة ضد هولندا ،وأن األمر يتعلق بإبعاد شكوك املنافسني اإليبرييني ،وعدم إيقاظ املغاربة
من سباتهم(.((8

M. de Pisano, Livro da guerra de Ceuta, Roberto Correa Pinto (trans.) (Lisboa: Academia das sciencias de Lisboa, 1915), p. 19.
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بعد عامني أو ثالثة أعوام من التحضريات ،وعىل الرغم من وفاة امللكة دونيا فيليبا ،غادر األسطول الربتغايل لشبونة يف  25تموز/

يوليو 1415م ،يف اليوم الذي يصادف عيد القديس جاك الكبري  .Saint Jacques le Majeurوكان عىل رأس قيادة األسطول امللك دون
جواو األول ،يساعده عدد من أبنائه؛ من بينهم دون دواريت ،ودون بيدرو  ،D. Pedroودون إنرييك  .D. Henriqueويف  28تموز /يوليو،

أبدا عىل
مرسوما
ويف مدينة الغوس  Lagosقد يكون الفرنسيسيك جواو دي كسريا  Joao de Xiraنرش
صليبيا أصدره البابا ،لكننا لم نعرث ً
ً
ً

أثره( .((8وعىل الرغم من أن هدف الحملة كان مدينة سبتة ،فإن امللك دون جواو تردد آخر لحظة ،وفكر يف تغيري هدف الحملة نحو جبل

طارق ،لكن األسطول اتجه يف النهاية نحو سبتة .وأدت عاصفة إىل تشتيت السفن الربتغالية ،ولم يعد لعنرص املفاجأة أي دور يف الحملة.
متوجها نحو مياه سبتة ،فكان وصوله إليها
ويف منتصف ليلة اليوم التايل ( 20آب /أغسطس) ،غادر األسطول رأس الكبش
ً

صبيحة اليوم املشؤوم ،يوم األربعاء  14جمادى اآلخرة 818هـ ( 21آب /أغسطس 1415م) ،حيث تم احتالل املدينة بعد حرب غري
دفاعا عن منازلهم حتى النهاية ،مؤثرين املوت عىل الفرار ،وكانوا ،وهم
متكافئة ،جرت يف شوارعها .ويذكر زورارا أن "السبتيني قاتلوا ً

عزل من السالح ،يرمون أنفسهم عىل الجند املسلحني ،مستميتني يف القتال .ولم يستسلموا حتى أمام الكرثة من الجند .وكان من

ويلوح بيده عىل أعدائه"(.((8
يسقط منهم
ً
جريحا يواصل القتال ّ

محتويات املتاجر واملخازن من التوابل والثياب
وتعرضت املدينة ألعمال النهب والسلب بح ًثا عن الغنيمة ،وذهبت طعمة للنريان
ُ

الرفيعة والسجاجيد الرشقية .و ُقتل سكانها ،ونزح من نجا منهم خارج املدينة ،لتبدأ معركة تحريرها( ،((8وما تزال مستمرة.

83 A.J. Dias Dinis (ed.), Monumenta henricina, vol. 2 (Coïmbra: Comissão Executiva das Comemorações do V Centenário da Morte do
Infante D. Henrique, 1960), p. 72.
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املصــادر التاريخيــة العربيــة لألســطورة املؤسســة
 بــن تاريخــي فتــح أمــركا وفتــح:للهويــة الغربيــة
األندلــس
Arabic Origins of the Foundational Myth of Western
Identity: Between Histories of the Conquest of
America and the Conquest of al-Andalus
 وغــذّى مخيلة امتيازها عىل أمم،مثّــل تاريخ فتح أمريكا مصد ًرا أساســيًا إلدراك الذات وتشــكّل الهوية لدى األمم الغربية
 توضح هذه الدراســة املقارنة أن املعرفة التاريخية الغربية الحديثة تتصل باملعرفة العربية أكرث من اتصالها بأصل.العامل
 فتقــا َرن النصوص التي كتبها املؤرخون، خالف ما هو رائــج يف الفكر الغريب الحديث واملعارص، روماين خالص- إغريقــي

اإلســبان عــن فتح أمريكا يف القرن الســادس عرش امليالدي بالنصــوص العربية التي كُتبت حول فتــح األندلس يف القرنني
 وتخلــص إىل أن قصة فتح أمريكا نســخة من قصة فتح، تســتخرج الدراســة التامثالت بني القصتني.التاســع والعارش للهجرة

 عىل النقيض من مزاعم، تؤكد تعدد أصول املعرفة الغربية،م
ّ  ومن ث. استعادها اإلسبان يف بداية العرص الحديث،األندلس

. الروماين- نقاء أصلها اإلغريقي

. هوية غربية، ثيامت معاودة، فتح األندلس، فتح أمريكا:كلامت مفتاحية

The history of the conquest of America has constituted a primary source of self-perception and identity formation
for Western nations, feeding their imaginary that sees them as superior to other nations of the world. This
comparative study shows that modern Western historical knowledge is linked much more closely to Arab
knowledge than it is to a pure Greco-Roman origin, contrary to the commonly-accepted idea in contemporary
Western thought. It compares the work of Spanish historians on the conquest of America in the sixteenth century
CE with Arab texts concerning the conquest of al-Andalus written in the 9th and 10th centuries AH, drawing out
similarities between the two stories. It concludes that the narrative of the conquest of America is a copy of the
al-Andalus conquest narrative, reclaimed by the Spanish at the beginning of the modern era. It thus affirms the
diverse origins of western knowledge against the claim that it is purely Greco-Roman.
Keywords: Conquest of America, Conquest of al-Andalus, Recurring Themes, Western identity.
. ومشتغل يف تاريخ الفنون ونقد نظام املعرفة الغربية، متخصص باللسانيات،* كاتب وأستاذ جامعي من السودان
Sudanese writer and university professor, specialized in linguistics and interested in the history of art and criticism of western
epistemology.
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ويلوي  /زومتزومت

مقدمة
يعترب كثري من املؤرخني الغربيني فتح أمريكا أعظم أحداث التاريخ الحديث؛ فقد صيغت منه قصة أقرب إىل الخيال ،قيل فيها

إن خمسمئة رجل فقط فتحوا مملكة املكسيك الضخمة التي حكمت ماليني البرش(((( .فاملؤرخ فرانسيسكو لوبيز غومارا (،)1566-1511
دون تاريخ الفتح ،وسرية اإلسباين هرنان كورتس  (1547-1485) Hernàn Cortésقائد الفتح ،كتب يقول" :إن فتح املكسيك،
أول من ّ

ضما إىل تواريخ العالم ،ليس ألنهما حدثا بطريقة متقنة ،بل
وتحويل شعب إسبانيا الجديدة إىل املسيحية يمكن ،ويجب ،أن ُي ّ
ألنهما حدثان عظيمان بدرجة بالغة"((( .وينتهي يف موضع متقدم من كتابه نفسه إىل وصف فتح أمريكا بأنه "الحدث األعظم منذ بدء

أيضا املؤرخ اإلسباين أنطونيو دي سويل ( ،)1669-1610معلقًا عىل فتح املكسيك ،ومضيفًا إليه فتح بريو إن ما جرى
الخليقة"((( .وكتب ً

"حدث غري مسبوق يف التاريخ ،وليس له مثيل يف القصص الخيالية"((( .وبعدهما كتب املؤرخ اإلنكليزي وليام روبرتسون ()1793-1721
عن اإلخوة بيزارو ،املنسوب إليهم فتح بريو ،قوله" :رجال غري عاديني"؛ ألنهم هزموا "واحدة من أعظم ممالك العالم"((( .وتعليقًا عىل

هذا التمجيد للفتح ،يقول املؤرخ األمرييك املعارص ،ماثيو رستال ،إن قصة الفتح أحدثت يف أوروبا ،يف أثناء القرن السادس عرش ،ما

يمكن تسميته "نزعة عبادة كورتس" ( ،)Cortés cultمبي ًنا أن "معجبي كورتس كانوا يسافرون إىل مقر إقامته يف إسبانيا ،كأنهم حجاج،
وتعزز تقديسه الحقًا بسريته التي كتبها غومارا يف عام  ،1552وحاول امللك اإلسباين إيقاف نرشها"؛ ألن مكانة كورتس املتصاعدة هددت
مخترصا للظروف التي جرت فيها .فهي وثيقة
مكانة امللك نفسه((( .ويتطلب تعرف صلة هذه القصة بالتاريخ العريب اإلسالمي وصفًا
ً

الصلة بالوجود العريب اإلسالمي يف األندلس الذي استمر تسعمئة عام امتدت من عام 92ه711 /م الذي دخل فيه املسلمون األندلس،
إىل أن خرجوا منها يف الفرتة  .1614 - 1609فقد عاش عرب األندلس ومسلموها فتح أمريكا يف إسبانيا ،واستمروا مواطنني إسبا ًنا مدة

قاربت القرن بعد الفتح(((.

خلفية تاريخية مخترصة لـ "الفتح" اإلسباين ألمريكا
يف عام  ،1492استوىل امللكان فريناندو وإيزابيال ،ملكا أراغون وقشتالة اللذان وحدا مملكتيهما بزواجهما ،عىل مملكة غرناطة،

قاصدا
آخر ممالك املسلمني األندلسية .ويف السنة نفسها وصل كريستوفر كولومبوس  Christopher Columbusإىل أمريكا صدفة ،وكان
ً
 1يف هذه الدراسة ،كلمة "فتح" تقابلها كلمة  Conquestيف املصادر التاريخية اإلنكليزية ،وكلمة  Conquistaيف املصادر اإلسبانية .فالدراسة تقارن بني نسختي نمط محدد
من أنماط الخطاب التاريخي ،هو "خطاب الفتح"  Discourse of conquestلدى اإلسبان يف بداية العرص الحديث والعرب يف العصور الوسطى .وألن اهتمام الدراسة يرتكز
"لقاء" ،Encounter
غزوا أم حتى
عىل البحث يف تشابه عنارص قصتي فتح أمريكا وفتح األندلس ،فإنها غري معنية بتحديد ما إذا كانت سيطرة اإلسبان عىل أمريكا تعترب ً
فتحا ،أم ً
ً
جزءا من تحليل الخطاب هنا.
كما يفضل بعض املؤرخني الغربيني املعارصين تسمية ما جرى .فالبحث يف مدى تطابق النصوص ومفاهيمهما مع وقائع املايض ليس ً
2 Francisco López de Gómara, Cortés, The Life of the Conqueror by his Secretary, Lesley Byrd Simpson (Trans., ed.) (Berkely & Los Angles:
University of California Press, 1966), p. xvi.

3 David A. Brading, The First America: The Spanish Monarchy, Creole Patriots and the Liberal State 1492 - 1876 (Cambridge: Cambridge
University Press, 1998), p. 46.
4 Antonio De Solis, History of the Conquest of Mexico by the Spaniards, Thomas Townsend (trans.), vol. 1 (London: John Osborn, 1738), p. 457.

7

William Robertson, The History of America, vol. 3 (London: W. Strahan, 1739), pp. 3 - 5.

5

Mathew Restall, Seven Myths of the Spanish Conquest (Oxford: Oxford University Press, 2003), p. 12.

6

اتفق معظم النصوص العربية عىل أن دخول األندلس كان يف عام 92هـ ،واختلفت يف الشهر ،فيقول ابن عبد الحكم إنه كان يف شعبان ،انظر:

;Ibn Abd-El-Hakam, History of the Conquest of Spain, John Harris Jones (ed.) (Guttenberg-London: John Harris Jones, 1858), p. 9

بينما يقول ابن القوطية إنه كان يف رمضان من ذلك العام ،انظر :أبو بكر محمد بن عمر بن القوطية ،تاريخ افتتاح األندلس (القاهرة :دار الكتاب املرصي؛ بريوت:
دار الكتاب اللبناين  ،)1989ص .33
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املصادر التاريخية العربية لألسطورة املؤسسة للهوية الغربية :بني تاريخي فتح
أمريكا وفتح األندلس

تاـسارد

جنديا يف الحملة الصليبية((( .وبناء عىل وصول كولومبوس أمريكا ،طلب ملك إسبانيا
الهند ،بعد أن شارك يف الحرب ضد مسلمي غرناطة،
ً

معتمدا عىل ما سماه األوروبيون حق (االكتشاف) الذي كان يتطلب تقديم قصة ،تثبت الوصول إىل
من البابا أن يمنحه تلك القارة،
ً

"أرضا جديدة" .فأصدر البابا ،ألكسندر السادس  ،)1503-1431( Alexander VIيف الرابع من أيار /مايو  ،1493براءة بابوية
ما يعتربونه
ً

وقسم املرسوم أرايض العالم التي اعتربها األوروبيون "جديدة" بني الربتغال وإسبانيا ،أقوى دولتني
 ،Papal Bullمنحت أمريكا إلسبانياّ .
أوروبيتني آنذاك ،فمنح األرايض الواقعة إىل الغرب من خط الطول  100إلسبانيا ،والبالد الواقعة رشقه للربتغال.

بعد ذلك تدفق املهاجرون اإلسبان إىل أمريكا ،فكرثت أعدادهم فيها .ويف أول نيسان /أبريل  1520وصلت رسالة من قائد إسباين

لم يكن معرو ًفا آنذاك ،اسمه هرنان كورتس ،إىل كارلوس األول ،ملك إسبانيا ،تشارلز الخامس ( ،)1558-1500املسمى "شارلكان"
بلدا يسميه سكانه يوكاتان  ،(((Yucatanوأطلق عليه
يف املصادر العربية ،يخربه فيها بأنه "اكتشف" يف عام  ،1519داخل قارة أمريكاً ،
اإلسبان اسم "إسبانيا الجديدة" ،وهو دولة املكسيك الحالية ،ثم وصلت رسالة ثانية من كورتس يف آب /أغسطس  ،1521تخرب امللك

بأنه تمكن من فتح ذلك البلد الذي يسكنه شعب يسمى األزتك  .Aztecsوبفضل تلك الرسائل التي حىك فيها كورتس مللك إسبانيا

حاكما عىل املكسيك يف عام  .1522وبتلك
قصة الفتح ،وأرسل معها شي ًئا من الذهب والفضة ،بوصفه خراج اململكة املفتوحة ،أجازه امللك
ً
نهائيا أوضاع قارة كاملة ،ثم تغريت أوضاع العالم ككل؛ إذ انطلق بعدها تنافس محموم بني بالد غرب أوروبا لغزو العالم،
القصة تغريت
ً

واستمر ذلك طوال العرص الحديث .من هنا تتخذ القصة أهميتها يف تاريخ العالم الحديث.

األطر النظرية واملنهجية واملوضوعية
تكمن أهمية البحث عن املصادر التاريخية لخطاب فتح أمريكا يف جوانب عدة ،أولها أنه الخطاب الذي صاغ املفاهيم ،وبرر

املمارسات التي تحققت بها السيطرة األوروبية عىل العالم يف العرص الحديث .فبحسب قول املؤرخ ماثيو رستال ،استندت ادعاءات
جزءا من األسطورة األكرب حول االمتياز األورويب،
األوروبيني ،حول حقهم يف نرش حضارتهم ،إىل "أسطورة التفوق اإلسباين التي تشكل ً

وتشكل نواة األيديولوجيات العرقية التي أسست للتوسع االستعماري منذ أواخر القرن الخامس عرش وحتى القرن العرشين"(.((1

وتسهم دراسة خطاب تاريخ فتح أمريكا يف معرفة الكيفية التي تطور بها خطاب الفتوح األوروبية الحديثة ،وكيف جعل من شعوب

العالم وأراضيها وثرواتها موضوع وصف ،يتيح لألوروبيني السيطرة عليها .وتوضح مقدار مساهمة هذا الخطاب يف تطوير نظام املعرفة

الغربية املعارص ،القائم عىل التمييز بني األمم الغربية ،باعتبارها ذات "مجتمعات حديثة" ،واألمم غري األوروبية املعتربة "مجتمعات
تقليدية" .فبابتكار مرحلة تاريخية ،تسمى "الحداثة" ،أمكن إعادة إنتاج التمييز القديم بني األوروبيني وغري األوروبيني الذي ُ
اصط ِنـع

يف (عرص االكتشاف) عىل أسس عنرصيةُ ،
فأعيد إنتاجه يف معرفة تاريخية تتلبس ثوب العلم واملوضوعية .أما بالنسبة إىل األمم غري
األوروبية ،فتتمثل أهمية خطاب الفتوح األوروبية يف أنه غرس يف الشعوب التي غ َز ْوها استعدادات الخضوع للغزاة ،فزودها بصورة سالبة

أيضا،
 8كان كولومبوس ضمن القوات الصليبية التي حارصت مسلمي مدينة "بازا" ،حتى استسلموا عام  ،1489ضمن الحملة عىل غرناطة ،وشهد واقعة استسالمها ً
انظر مقالة عباس حمداين "اإلطار اإلسالمي للرحالت االستكشافية" ،يف :سلمى الخرضاء الجيويس (محرر) ،الحضارة العربية اإلسالمية يف األندلس ،ج ( 2بريوت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،)1998 ،ص 199؛ وعن حضوره مراسم تسليم مفاتيح غرناطة للملك اإلسبان ،بواسطة السلطان أيب عبد الله الصغري ،خاطب كولومبوس امللك،
ً
قائل يف يومياته" :يف اليوم الثاين من يناير ،يف مدينة غرناطة العظمى ،شاهدت الرايات امللكية لفخامتكم ترفع عنوة عىل أبراج الحمراء ،قلعة املدينة .ورأيت ملك مسلمي
إفريقيا يخرج إىل بوابة املدينة ،ويقبل اليدين امللكيتني ملعاليكم ،"...انظر:

Christopher Columbus, The Log, Robert H. Fuson (trans.) (Camden-Maine: International Marine Publishing, 1992), p. 51.

9

أرسل كورتس رسالته يف العارش من تموز /يوليو  ،1519إىل امللكة جوانا وابنها اإلمرباطور تشارلز الخامس ،فتأخرت ،ووصلت يف التاريخ املذكور ،انظر:

Hernando Cortés, Letters from Mexico, Anthony Pagden (trans.) (New Haven & London: Yale University Press, 1986), pp. 3 - 46.
Restall, p. xix.
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غربيا تلك القصص التي تصطنع صورة خارقة للغزاة
عن نفسها ،باعتبارها مجتمعات عاجزة .فقد تبنت النخب الوطنية التي تلقت
ً
تعليما ً

حضاريا ،وأشاعتها بني أجيال املواطنني التالية ،عرب مؤسسات التعليم والثقافة الحديثة ،فرسخت لديها
األوروبيني ،بوصفهم متفوقني
ً

ثقافة تبعية من الصعب تغيريها اليوم ،إال بجهد كبري.

تستهدف الدراسة إبراز الدور املهم للمعرفة التاريخية العربية يف نقد مركزية التاريخ األورويب الحديث .وهو نقد يتطور اليوم يف

مناطق متعددة من العالم ،أهمها أمريكا الالتينية( .((1فالخروج من املنظور التاريخي التخصيص الضيق الذي يبحث يف جزئيات مشتتة
من حقب املايض ،إىل منظور شامل ُيعيد التفكري يف القضايا املعارصة ،مثل نشأة الحضارات ،وتاريخ العرص الحديث ،ودور املعرفة يف

كبريا من املعنيني بدراسة التاريخ العريب .فتحاول هذه الدراسة لفت النظر إىل قدرة الدراسات
السيطرة عىل الشعوب ،ال يجد
اهتماما ً
ً

التاريخية العربية عىل إغناء هذا الجهد املتنامي اليوم يف بالد الجنوب(.((1

من ناحية اصطالحيةُ ،يقصد بتعبري فتح أمريكا مجموع عمليات الغزو والسيطرة التي تمت يف الفرتة  ،1535 - 1520وغُ زيت فيها

مملكة األزتك يف املكسيك ،ومملكة اإلنكا  Incaيف بريو ،وممالك أخرى .فبعد كورتس أرسل إسبان آخرون من أمريكا رسائل إىل امللك،

قصصا مشابهة حول فتحهم ممالك مجاورة للمكسيك ،فصاغ اإلخوة بيزارو قصة فتح مملكة بريو ،وكتب اإلخوة ألفارادو قصة
تضمنت
ً

ويتخذ فتح املكسيك املثال األبرز لفتوح أمريكا ،وهذا هو املعنى الذي ُيستخدم به هذا التعبري يف الدراسة الحالية .فحيثما
فتح غواتيماالُ .
ورد فيها تعبري "فتح أمريكا" ،أو "فتح املكسيك" ،فإن ً
كل منهما يحيل إىل اآلخر .والفرق أن األول يالئم وصف الصورة العامة للفتح،

بينما يالئم الثاين الوصف التفصييل ألحداثه ،فليس ثمة فرق كبري بينهما.

والسؤال الرئيس الذي تطرحه هذه الدراسة :ما مصادر املعرفة التاريخية التي تطورت ضمنها قصة فتح أمريكا ،ومنحتها مكانة

مركزية يف خطاب الفتوح األوروبية الحديثة؟ واإلجابة املفرتضة هي إن املعرفة التاريخية العربية التي تطورت يف األندلس ،خاصة تلك
التي تناولت حادثة فتحها ،شكلت املصدر األساس للمخيلة التاريخية اإلسبانية التي صاغت قصة فتح أمريكا .وهذه الفرضية التي

تقوم عىل مسلمة مضمونها أن املعرفة التاريخية تسهم يف إنتاجها مخيلة وذاكرة جماعيتان ،تربرها مالحظتان األوىل تاريخية ،والثانية
اجتماعية .فمن الناحية التاريخية ،غلب عىل القرن السادس عرش الذي ُكتب فيه تاريخ فتح أمريكا انشغال إسباين بتصاعد النفوذ
ً
متمثل بظهور أساطيل األتراك العثمانيني يف حوض البحر األبيض املتوسط ،فحينها كان مسلمو األندلس ما زالوا
اإلسالمي الجديد،

يعيشون يف إسبانيا ولم يتم إخراجهم بعد ،وهو ما هدد بثورات داخلية ،تدعمها الجيوش الرتكية التي سيطرت عىل الساحل الجنويب
للمتوسط ،فغزت مرص يف عام  ،1517ثم الجزائر يف عام  ،1518أي قبل سنة واحدة فقط من غزو إسبانيا أمريكا .فهددت تركيا السواحل
أيضا؛ ألنها كانت تنافس الربتغال يف فرض النفوذ عىل منطقة املحيط الهندي ،فاحتلت اليمن ،مقرتبة من
الجنوبية إلسبانيا والربتغال ً
ً
ارتباطا وثيقًا بمخيلتها الجماعية التي تلهم
الهند( .((1واملالحظة الثانية هي أن معرفة املجتمعات بذاتها ،وتصورها لتاريخها ،يرتبطان

طرق تعاملها مع اآلخرين .وألن الثقافة األندلسية بقيت يف شبه جزيرة أيبرييا مدة تقارب األلف عام ،فإنها استمرت حتى بعد إخراج
ً
منقول يحمله أصحابه معهم ،فظلت تأثرياتها يف مخيلة اإلسبان ،وذاكرتهم التاريخية،
متاعا
املسلمني يف عام 1614؛ ألن الثقافة ليست ً
باقية مدة طويلة ،تجاوزت فرتة كتابة قصة فتح أمريكا.

11

ً
تمثيل لهذا التوجه هو مرشوع فض الكولونيالية  ،De-coloniality Projectانظر الكتاب اآليت:
أكرث االتجاهات الفكرية املعارصة
Walter D. Mignolo & Arturo Escobar (eds.), Globalization and the Decolonial Option (New York: Routldge, 2010).

 12لالطالع عىل نموذج بالعربية لنقد التاريخانية الغربية من منظور غري تمركزي ،انظر مقالة :إنريك دوسل" ،ما بعد املركزية األوروبية  -النظام العاملي وحدود الحداثة"،
يف :فردريك جيمسون وماساو ميويش (محرران) ،ثقافات العوملة ،ترجمة ليىل الجبايل (القاهرة :املجلس األعىل للثقافة.)2004 ،
 13لم تكن تركيا غائبة عما يسميه األوروبيون "عرص االكتشاف" ،ولتعرف وجهة نظر حديثة حول هذا املوضوع ،انظر الفصل األول يف :جانكارلو كازايلُ ،ر ّياس البحر
الهندي :عرص االستكشاف العثماين ،ترجمة مصطفى قاسم ،سلسلة عالم املعرفة ( 463الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.)2018 ،
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املصادر التاريخية العربية لألسطورة املؤسسة للهوية الغربية :بني تاريخي فتح
أمريكا وفتح األندلس

تاـسارد

نقديا ،بني
أما املنهج املستخدم ،هنا ،يف تحليل الخطاب التاريخي ،فمنهج عابر للنظم  ،Trans-Disciplinary Approachيزاوجً ،

ويقصد به "تحليل الثيمات
التاريخانية النقدية وما يسمى يف دراسة الخطاب التاريخي املعارصة "دراسة التوبوي" ُ ،Study of Topoi

املعاودة" Analysis of Recurring themes؛ الستخالص منظومة العنارص الرسدية التي يتكرر ظهورها يف النصوص التاريخية املختلفة.

فمنذ بداية النصف الثاين من القرن العرشين ،تطورت البحوث يف الطابع الرسدي يف املجاالت املتاخمة لألدب ،خاصة األسطورة
والتاريخ .فكان الناقد نورثروب فراي أول من ربط الدراسة األدبية باملعرفة الرسدية ،مبي ًنا ّ
تحكم أساليب أدبية معينة يف تنظيم املعرفة

الرسدية الغربية( .((1وبعده ميز هايدن وايت بني الحبكة  plotوالقصة  ،Storyيف تحليل أجراه عىل عينة معتربة من نصوص املؤرخني.

فأوضح تطابقها مع أجناس أدبية مختلفة ،مثل امللهاة واملأساة والرواية( ،((1فحقق نقلة مهمة يف ميدان التاريخانية ،Historiography
مرتئيا أن مهمة املؤرخني هي إنتاج قصة تفرس تعاقب أحداث معينة ،مع تحكم عدد محدود من األنماط الرسدية فيها.
ً

أما تحليل الثيمات املعاودة الذي طوره الباحث األملاين املتخصص بالدراسات اإلسالمية ،ألربيخت نوث ،يف دراسته لنصوص

املؤرخني املسلمني ،فيقوم عىل رأي مضمونه أنهم كانوا يستعيدون عنارص رسدية من نصوص قديمة حني يحتاجون إدراج حدث يف

نصوصهم ،وليس لديهم معلومات كافية عنه؛ لشغل الفراغ الذي قد يسببه إهمالهم للحدث( .((1ثم استخدم توماس زيقوريتش املقاربة
وأيضا
صورا إيجابية للفاعلني االجتماعيني ،مثل املصلحني واملتصوفة،
ذاتها لدراسة النصوص التي صاغ بها املؤرخون املسلمون
ً
ً

الفاتحني( .((1وتظهر جدوى هذه املقاربة يف قدرتها عىل استقصاء العالقات بني الخطابات املتماسة عىل مدى حقب طويلة ،كما يف حال

خطايب فتوح شمال املتوسط وجنوبه املدروسني هنا .ولقلة دراسات الثيمات املعاودة يف نصوص الفتوح اإلسالمية ،عند الباحثني الغربيني

جدا .ومن القلة التي طبقته نيكوال كالرك التي لخصت مواقف الباحثني الغربيني من تاريخ
والعرب ً
أيضا ،فإن أمثلته املتوافرة قليلة ً
اإلسالم املكتوب بالعربية ،يف موقفني أحدهما يقلل من قيمته ،واآلخر يمنحه قيمة يف حدود معينة(.((1

مانعا من اتخاذها مصدر معرفة تاريخية ،ألنها،
فكثري من الباحثني الغربيني يعتربون الطابع التكراري للنصوص التاريخية العربية ً

بحسب قول أحدهم" ،تخاطبنا عن طريق القصص املستعادة والرسديات املجردة [ ،]...وأنها مغرقة يف الخيال"( .((1ويرى آخر أن
تواريخ الفتوح "يمكن اختزالها إىل حقائق محدودة ذات طبيعة عامة وحسب ،وأن تفاصيل األحداث ،وآراء من تنسب إليهم معايشتها،
ال تضيف شي ًئا( .((2وهذا موقف يستبطن تميي ًزا مسبقًا بني املعرفة التاريخية العربية  -باعتبارها ال تستحق صفة املعرفة العلمية؛ ألنها

تقوم عىل استعادة الثيمات  -واملعرفة الغربية التي اعتربوها ذات طابع علمي ،عىل الرغم من أنها ال تقل اعتما ًدا عىل الثيمات املعاودة،

كما سيوضح التحليل اآليت لخطاب فتح أمريكا.
14

حدد فراي أربعة أنماط رسدية :الرومانيس ،والرتاجيدي ،والكوميدي ،واملفارقة .وربطها بفصول السنة األربعة يف الفصل األول من:

Northrop Frye, Anatomy of Criticism: Four Essays (Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2000).

Hayden White, "Interpretation in History," New Literary History, vol. 4, no. 2, On interpretation: II (Winter 1973), pp. 295 - 297.

15

Albrecht Noth, The Early Arabic Historical Tradition: A Source Critical Study (New York: Darwin, 1994).

16

17 Thomas Sizgorich, Violence and Belief in Late Antiquity: Militant Devotion in Christianity and Islam (Pennsylvania: University of
Pennsylvania Press, 2009), p. 217.

 18تأخذ نيكوال كالرك ً
مثال للتوجه األول باتريشيا كرون  Patricia Croneالتي ترى أن النصوص العربية تعكس مشاغل القرنني التاسع والعارش امليالديني التي كتبت
فيها ،وليس أحداث القرن السابع الذي هو موضوعها ،فتعتربها تزييفًا ملا جرى؛ لكونها تستعيد أحداثًا من املايض لتفرس بها أحداثًا جديدة .وترى نيكوال أن ِ
ستفان لدر Stefan
أيضا إىل جانب باتريشيا .انظر مقدمة الكتاب اآليت:
 Lederيمكن تصنيفه ً
Nicola Clarke, The Muslim Conquest of Iberia: Medieval Arabic Narratives (New York: Routledge, 2012).
19

مخترصا لهذا النوع من وجهات النظر:
مسحا
انظر مقدمة الكتاب اآليت التي تقدم
ً
ً

Shoshan Boaz, The Arabic Historical Tradition and Early Islamic Conquests: Folklore, Tribal Lore, Holy War (New York: Routledge, 2016).
Ibid., p. 4.
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العنارص الرسدية يف تاريخ فتح األندلس املستعادة يف تاريخ فتح أمريكا
بما أن موضوع الدراسة هو استخالص مصادر قصة فتح أمريكا ،كما صاغها املؤرخون الغربيون ،فستورد عنارصها ً
ورد
أول ،ثم ُي َ
ما يوازيها من عنارص فتح األندلس( .((2وهي تمر بأربع مراحل ،تحقق كل منها نقلة مهمة يف مسارها ،وتتميز عنارص املرحلتني األوىل

والثانية بأنها تستهدف التمهيد لوقوع الفتح ،فاملرحلة األوىل تؤكد تفوق الغزاة بقدراتهم العقلية ورقيهم الحضاري ،واملرحلة الثانية تؤكد
انحطاط الروح املعنوية ألهل البلد .فاملرحلتان تهيئان قارئ القصة لتلقي صورة الغزاة بوصفهم كائنات استثنائية ذات أفعال إيجابية،
وتصور املواطنني عاجزين عن الفعل .وبذلك ُت ِع ّد النطالق املرحلة الثالثة التي يبدأ فيها الفتح ،عىل مستوى األفعال الرمزية ،لتتبعه
املرحلة الرابعة التي ترصد األفعال العملية ،فتكتمل يف نهايتها سيطرة اإلسبان عىل العاصمة مكسيكو .وملحدودية املجال املسموح به
واحدا،
للدراسة ،تكتفي بمقارنة تفصيلية لعنارص املرحلة الثالثة يف القصتني؛ لقلة عددها ،مقارنة باملراحل األخرى .وتورد ،باختصار،
ً
قد ُم به
فقط ،من عنارص املرحلة األوىل ،وهو العنرص الوحيد الذي الحظ مؤرخون عرب وجوده يف القصتني ،وهو "حرق السفن" الذي ُي َ

قائدا الفتحني ،طارق بن زياد وكورتس(.((2

فبعد مدة قليلة من نزول الجنود اإلسبان سواحل املكسيك ،تمرد بعضهم؛ ألن كورتس صار يترصف بما لم يفوضه فيه قائده

املبارش ،حاكم كوبا ،فطالبوا بالرجوع .وتقول نصوص مؤرخي الفتح إن كورتس حسم التمرد بعبقرية نادرة ،فقد رشح يف رسالته للملك ما
فعله ً
وحيدا ،وأن كل
قائل" :ملعرفتي بأن السفن إذا ما بقيت هناك فستنشب ثورة ،وأنه بمجرد ذهاب الراغبني يف الرجوع فإنني سأبقى
ً

ما تم تحقيقه ،باسم الله وباسمكم ،سيكون عرضة للزوال ،ابتكرت خطة أعلنت بموجبها عدم صالحية السفن لإلبحار ،وقمت بإغراقها

جنديا يف حملة الفتح،
 ،Grounded themففقدوا كل أمل يف الهرب ،وتقدمت آم ًنا"( .((2ثم أضاف برنال دياز ( )1584-1496الذي كان
ً

قائل" :إننا قليلو العدد وليس لنا أن ننتظر ً
تاريخا لها :إن كورتس ،بعد أن دمر السفن ،خطب يف جنودهً ،
أمل وال عو ًنا إال من
وكتب
ً

الرب ،فال سفن لدينا تعيدنا إىل كوبا ،وال مفر من االعتماد عىل سيوفنا وصالبة قلوبنا"( .((2أما املؤرخ رسفانتس ساالزار ،فيقول :إن

كورتس أحرق سفنه ،وال يتبنى ما قرره كورتس ورفيقه دياز من أن السفن تم إغراقها .وكتب مؤرخ إسباين آخر ،هو جوزيف أكوستا

ً
محاطا وسط أعدائه ،لينترص أو يموت"(.((2
مؤكدا ما أشاعه ساالزار عن أن كورتس "حرق سفنه وبقي
(،)1600-1540
ً

من جهتها أوردت النصوص العربية أن ابن زياد حني نزل ساحل األندلس لم يأمنه العرب ،هو وجنوده؛ ألنه أخذ يترصف من دون

إذن حاكم املغرب ،وقائده املبارش موىس بن نُصري ،فطالبوا بالرجوع إىل املغرب .وليتجنب ابن زياد ذلك ،حرق كل سفن الحملة ،بحسب

حاضا إياهم عىل النرص ،أو املوت دونه ،فتوحد الجنود ،وعزموا عىل مالقاة جيش الفيزيقوط الذين
بعض املؤرخني( ،((2ثم خطب فيهم ًّ
 21خال ًفا لنيص ابن عبد الحكم وابن حبيب املكتوبني يف القرن التاسع امليالدي ،ونص ابن القوطية املكتوب يف القرن العارش امليالديُ ،كتب بعض النصوص العربية
املعتمد عليها هنا بعد القرن الحادي عرش امليالدي ،لكن معظم مادتها التاريخية مأخوذة من نصوص القرنني التاسع والعارش.

 22أشار إىل هذا التماثل ،بطريقة عابرة ،محمد عبد الله عنان ،انظر :محمد عبد الله عنان ،دولة اإلسالم يف األندلس :من الفتح إىل عهد النارص (القاهرة :مكتبة
الخانجي ،)1988 ،ص .49
Cortés, p. 52.

23

Bernal Díaz, The Conquest of New Spain, John M. Cohen (trans.) (Harmondsworth: Penguin, 1963), p. 131.

24

25 Joseph de Acosta, The Natural & Moral History of the Indies, Edward Grimestone (trans.), Clements Robert Markham (ed.), vol. 2
(London: The Hakluyt Society, 1880), p. 520.

 26يرى عبد الحليم عويس أن إحراق طارق سفنه لم يرد عند مؤرخي املدرسة املرصية ،مثل ابن حبيب ،وال عند مؤرخي املدرسة األندلسية ،مثل ابن القوطية وابن عبد
الحكم ،وأنه ورد عند اإلدرييس ومعارصه ابن الكردبوس ،فحسب ،وأن الحمريي املتأخر عنهما نقل الخرب عن اإلدرييس ،انظر :عبد الحليم عويس ،قضية إحراق طارق بن
زياد للسفن بني األسطورة والتاريخ (القاهرة :دار الصحوة للنرش ،)1987 ،ص .7 - 6
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كانوا يحكمون األندلس آنذاك .ورد ذلك عند عدد من املؤرخني ،أبرزهم الحمريي ،يف سياق وصفه لجبل طارق ،فقال" :وإنما سمي

وقدر أن العرب ال ينزلونه ،فأراد أن ينفي عن نفسه
بجبل طارق ألن طارق بن عبد الله ملا جاز بالرببر الذين معه تحصن بهذا الجبلّ .
أيضا ،معر ًفا بجبل طارق" ،وإنما سمي بجبل
التهمة ،فأمر بإحراق املراكب التي جاز بها فتربأ بذلك مما ا ُّت ِهم به"( .((2وكتب اإلدرييس ً
طارق ألن طارق بن عبد الله بن ونموا الزنايت ،ملا جاز بمن معه من الربابر وتحصنوا بالجبل أحس يف نفسه أن العرب ال تثق به فأراد أن
يزيح ذلك عنه ،فأمر بإحراق املراكب التي جاز فيها ،فتربأ بذلك عما ا ُّت ِهم به"(.((2
من الواضح أن حادثة حرق السفن يف فتح أمريكا تماثل حادثة فتح األندلس مماثلة تامة يف كل التفاصيل ،ففي القصتني يتمرد

عىل القائد بعض جنوده؛ ألنه يترصف من دون إذن الحاكم العام ،رئيسه املبارش؛ وليحسم أمر التمرد ،يقوم القائد بعمل انتحاري،

فيدمر سفن الحملة .وتقول بعض نصوص مؤرخي القصتني أنه يحرقها ،ثم يخطب يف املتمردين؛ أنه لم يبق سبيل للنجاة سوى النرص،

فيتوحدون ،ويتوجهون إىل غزو اململكة .وعىل الرغم من أن التماثل يف النصوص اإلسبانية والعربية يبلغ حد التطابق التام؛ ألنه يتضمن
كل العنارص (التمرد ،وحرق السفن ،والخطبة ،وتوحد الجنود) ،فإن املؤرخني الغربيني يبحثون عن املصدر التاريخي لقصة حرق

كورتس سفنه يف تاريخ الرومان .فاملؤرخ األمرييك وليام برسكوت ( )1795-1726يربطها بحكاية أوردها املؤرخ اإلنكليزي إدوارد غيبون

 ،)1794-1737( Edward Gibbonيف كتابه "تاريخ تدهور اإلمرباطورية الرومانية وسقوطها" ،نسب فيها إىل القائد الروماين يوليان حرق
سفنه( .((2وعىل الرغم من أن برسكوت ال يورد مصدر القصة التي نقلها غيبون ،فإن حملة يوليان ،حتى إن صح حرق سفنه فيها ،ال
ً
تماثل مع حادثة حرق كورتس لسفنه؛ ألن وظيفة الثيمة املستعادة ال تتمثل يف عنرص واحد ،هو الحرق ،بل يف جملة عنارصها
تتضمن
التي تشكل ما يمكن أن يسمى "ثيمة عنقودية"  ،Cluster Themeوهي تختلف تمام االختالف عن وظيفة العنرص املفرد .فالحادثة يف

فتح املكسيك تتضمن مقدمة لحادثة الحرق ،هي التمرد الذي سببه ترصف القائد من دون إذن الحاكم ،وله حدث ثانوي هو الخطبة،
تتبعه نتيجة هي توحد املتمردين مع الجيش .فهناك خمسة عنارص تتضامن؛ لتحقق الوظيفة اإلقناعية الخاصة بالوحدة الرسدية،
وتسهم يف صناعة الحقيقة التاريخية .وجميع هذه العنارص توجد مرتابطة ،بالطريقة ذاتها ،يف قصة فتح األندلس وحدها .فمن دون هذا
النوع من الرتابط املنطقي تصبح الحادثة املعزولة بال وظيفة داخل القصة .واألهم من هذا ،أن حادثة الحرق يف قصة حملة يوليان ال

ترد يف سياق تطابق شامل مع بقية عنارص قصة فتح املكسيك ،بخالف الحال يف قصة فتح األندلس التي تتطابق عرشات من عنارصها
الرسدية مع قصة فتح املكسيك.

تبدأ املرحلة الثالثة بوصول اإلسبان إىل مدينة مكسيكو ،وكانت تسمى عند املواطنني "تنوتشتيتالن"  ،Tenochtitlanفاستقبلهم

ِ
موكتزوما  ،Moctezumaملك املكسيك آنذاك ،املعروف باستبداده بمواطنيه ،وأحسن ضيافتهم .ويقول املؤرخون إن املكسيكيني استضافوا

اإلسبان العتقادهم بأنهم ال يريدون االستقرار يف مملكتهم ،وأنهم سيعودون مكتفني بالحصول عىل يشء من الذهب .وألن الذهب لم تكن
له قيمة كبرية عند املكسيكيني ،لم يشغلهم ذلك .فكان سوء الفهم هذا من أبرز أسباب انتصار اإلسبان؛ كونه أبعد قوة كبرية من املكسيكيني
عن نطاق الدفاع عن بلدهم .وبحسب النصوص اإلسبانية ،انتبه كورتس إىل هذا منذ البداية ،فعمل عىل دعم اعتقاد املكسيكيني بأنه ال
يرغب يف االستيالء عىل حكم مملكتهم .فكتب غومارا عن أن كورتس كان يخرب املكسيكيني بأنه جاء لريد عنهم ظلم امللك ِ
موكتزوما ،وأنه
سيعود بعد ذلك إىل بالده ،حتى ال يوحدوا قواهم ضده( .((3فظلت قوة املكسيكيني مشتتة ولم يفكروا يف محاربته.

 27أشار بروفنصال إىل وجود تعبري آخر ً
بدل من "ال ينزلونه" يف نسخة أخرى من مخطوط الحمريي ،وهو "ال يثقون به" .وهو أوضح يف املعنى ،ويطابق اللفظ الذي أورده
اإلدرييس الذي أخذ عنه الحمريي ،انظر :أبو عبد الله محمد بن عبد املنعم الحمريي ،صفة جزيرة األندلس ،تحقيق اليف بروفنصال ،ط ( 2بريوت :دار الجيل ،)1988 ،ص .75
28

محمد بن محمد بن عبد الله اإلدرييس ،نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ،ج ( 2القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية ،)2002 ،ص .540

William Prescott H, History of the Conquest of Mexico, vol. 1 (Philadelphia: J. B. Lippincott Company, 1873), p. 368.

29

Diego Durán, History of the Indies of New Spain, Doris Heyden (Trans.) (Norman: Oklahoma University Press, 2009), p. 548.
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ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

يف فتح األندلس ،نسبت النصوص العربية الترصف نفسه إىل نبالء الفيزيقوط الذين كانوا يشكلون طبقة القادة العسكريني يف

البلد ،وحكام مقاطعاته؛ إذ تقول إن من أسباب انتصار املسلمني اعتقاد زعماء الفيزيقوط أن طار ًقا ال يريد االستيالء عىل الحكم ،وظنوا

أنه سيكتفي بالغنائم ،ويعود إىل حيث أىت ،فلم يفكروا يف محاربة املسلمني ومساندة ملكهم الذي تسميه املصادر العربية "لودريق" بينما

تسميه املصادر اإلسبانية "رودريغو"  .((3(Rodrigoومن جهته ،أدرك طارق أهمية تثبيت اعتقاد زعماء الفيزيقوط بأنه ال يريد االستيالء
عىل بلدهم ،فكان يطمئنهم بأنه سيعود إىل إفريقية ،بعد أن يعينهم عىل التخلص من ظلم ملكهم الذي ُعرف باستبداده .فقد كتب

ابن عذارى عن خذالن نبالء الفيزيقوط مللكهم لودريقً ،
قائل" :فلما دخلت العرب والرببر مع طارق ،أسلمته [لودريق] النرصانية،

وانهزمت عنه"( .((3أما املقري ،فيورد ما دار بني نبالء الفيزيقوط بقوله" :وقال بعضهم لبعض :إن هذا ابن الخبيثة قد غلب عىل سلطاننا،
وليس من أهله ،وإنما كان من أتباعنا ،فلسنا نعدم من سريته ً
خبال يف أمرنا ،وهؤالء القوم الطارقون ال حاجة لهم يف استيطان بلدنا ،إنما

فهلم فلنهزم بابن الخبيثة إذا نحن لقينا القوم ،لعلهم يكفوننا إياه ،فإذا انرصفوا
مرادهم أن يملؤوا أيديهم من الغنائم ،ثم يخرجوا عنا،
ّ
أقعدنا يف ملكنا من يستحقه"( .((3يؤكد نص املقري أن عدم مشاركة زعماء األندلس يف الدفاع عن بلدهم كان بتدبري مسبق بينهم،

ومؤخرا الحظ مؤرخ معارص ،هو ديفيد لفرنغ لويس ،التماثل الواضح بني اعتقاد نبالء الفيزيقوط واعتقاد
عندما علموا بوصول الغزاة.
ً
سببا يف فتح األندلس
نبالء األزتك بأن الغزاة سيكتفون بالغنائم ،فلم
َّ
يتصد ،ال هؤالء وال أولئك ،للغزاة ،وكان ذلك االعتقاد الخاطئ ً

واملكسيك .لكن لويس لم ينتقل من هذه املالحظة اليتيمة إىل تتبع بقية التماثالت يف القصتني(.((3

رسا عما سمعوا أنه كنز هائل ،يضم
تستمر قصة فتح أمريكا قائلة إنه بعد أن استقر اإلسبان يف العاصمة مكسيكو ،بدؤوا يبحثون ً
كنوز ملوك املكسيك السابقني ،يخبئه امللك ِ
موكتزوما يف مكان خفي .وترد الحكاية عند غومارا ً
أول ،عىل الرغم من أنها غري موجودة يف
رسائل كورتس ،فقد كتب سار ًدا :بينما كان كورتس يتجول داخل قرص ِ
بياضا من غريه .وحني
موكتزوما "الحظ أن أحد الحوائط أكرث ً
بابا قبل أن ُيسد بالحجر والطني .فنادى خادمني (وكان البقية نائمني ألن الوقت
اقرتب رأى أنه ُطيل بطالء أبيض حديث ،وأنه كان ً

جدا) ففتحوه .فدخل ووجد عدة غرف ،يف بعضها أصنام ومشغوالت من الريش وجواهر وحجارة كريمة وفضة وكمية مذهلة من
متأخر ً

جدا من األشياء الجميلة التي أدهشته .فأغلق الباب قدر استطاعته ثم خرج ،دون أن يلمس أي يشء حتى ال يلفت
الذهب ،وكثري ً
(((3
ِ
موكتزوما"  .أما برنال دياز ،فيحيك الحادثة بطريقة مختلفة عن غومارا الذي نسب اكتشاف الكنز إىل كورتس وحده .فألن
انتباه
جنديا يف الحملة ،حرص عىل إسناد دور الرشكاء إىل الجنود يف العثور عىل الكنز .فذكر أنه بينما كان بعضهم يتجول يف قرص
دياز كان
ً
ِ
موكتزوما" ،لفت انتباه اثنني من رجالنا ،أحدهم نجار هو ألونسو يانيز ،آثار عىل أحد الجدران د ّلت عىل أنه كان فيه باب يمكن املرور
ِ
[موكتزوما] كان يحفظ كنزه يف هذه الغرفة [ ]...استدعينا كورتس ،فنجح
عربه ،تم إغالقه .وألننا كنا قد سمعنا من قبل أن مونتزوما

يف فتح الباب ،ودخل ً
أول يرافقه بعض القادة ،وحينما رأوا كمية األشياء الذهبية واملجوهرات والصحاف املوجودة يف تلك الغرفة ُصعقوا
تماما ،ولم يعرفوا ما يفعلونه بتلك الرثوة"( .((3أما املؤرخ دييغو دوران ،فيقول" :يف يوم ما ،قاد حب استطالع اإلسبان ،ونهمهم للذهب،
ً
إىل ما بدا وكأنه باب صغري منخفض ،تم حدي ًثا ،وبإغراء من غموضه قاموا بفتحه ،وعند مرورهم من الباب وجدوا غرفة واسعة يف وسطها

 31مؤلف مجهول ،أخبار مجموعة يف فتح األندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة فيها بينهم ،تحقيق إبراهيم األبياري (القاهرة :دار الكتاب املرصي؛
بريوت :دار الكتاب اللبناين ،)1981 ،ص .19
32

أحمد بن محمد بن عذاري ،البيان املغرب يف تاريخ األندلس واملغرب ،ج ( 2بريوت :دار الثقافة ،)1980 ،ص .3

 33أحمد بن محمد التلمساين املقري ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين الخطيب ،ج ( 1بريوت :دار الكتب العلمية ،)2012 ،ص .248
David Levering Lewis, God’s Crucible: Islam and the Making of Europe, 570 - 1215 (New York: Norton, 2008), p. 125.

34

Gómara, p. 169.

35

Diaz, p. 242.
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كومة من ذهب ومجوهرات وحجارة كريمة ،بارتفاع أقىص طول ممكن لرجل .وقد ضمت كومة من آنية ذهبية وصحا ًفا مصنوعة عىل
طريقة تلك الشعوب"( .((3وحني أضاف اإلسبان هذا الكنز املخبأ إىل الكنز الذي غنموه من حمالتهم عىل املقاطعات األخرى ،وهم يف

طريقهم إىل العاصمة مكسيكو ،شكل مجموع الكنزين جملة الرثوة التي جمعوها من فتحهم للمكسيك.

أيضا .أحدهما مخبأ خلف باب ،عرث عليه موىس بن نصري
ويف النصوص العربية عن فتح األندلس ،حصل املسلمون عىل كنزين ً

حني لحق بطارق يف األندلس ،والثاين جمعه طارق من غنائم املدن املختلفة .يورد ابن عبد الحكم خرب كنز موىس يف قوله" :حدثنا عبد
امللك بن مسلمة حدثنا الليث بن سعد قال ملا ُفتحت األندلس جاء إنسان إىل موىس بن نصري فقال ابعثوا معي أدلكم عىل كنز ،فبعث معه.
فقال لهم الرجل انزعوا هاهنا فنزعوا ،قال فسال عليهم من الزبرجد والياقوت يشء لم يروا مثله قط ،فلما رأوا تهيبوه وقالوا ال يصدقنا
موىس بن نصري فأرسلوا إليه حتى جاء ونظر إليه"( .((3أما املوضع الذي كان الكنز مخبأ خلفه ،ونُزع ،فلم يورد ابن عبد الحكم تفاصيل

كافية عنه من رواية الليث بن سعد .لكن مؤرخً ا آخر ،هو الذهبي ،يورد رواية الليث بن سعد بألفاظ قريبة من نص ابن عبد الحكم ،لكنها
ً
تفصيل ،فيقول" :بعث موىس ابنه مروان عىل الجيش [ ،]...ودله رجل عىل كنز باألندلس ،فنزعوا بابه فسال عليهم من الياقوت
أكرث
والزبرجد ما بهرهم"( .((3هنا يكمل الذهبي ما أهمله ابن عبد الحكم من رواية الليث ،وهو أن الكنز كان له باب ،أو خلف باب .ويجب
مالحظة أن جنود موىس يعتقدون أنه لن يصدق خرب الكنز ،فريسلون إليه ،ويحرض ً
تماما ما أورده دياز
فعل لريى ضخامته .وهذا يطابق ً
حول ترصف الجنود اإلسبان حني عرثوا عىل كنز املكسيك املخبأ خلف الباب ،فقال إنهم استدعوا كورتس ،فحرض بنفسه لرياه .وهكذا،

تتماثل ثيمة الكنز يف نصوص مؤرخي فتح أمريكا مع ما سبق أن أوردته النصوص الغربية قبل سبعمئة عام من غزو كورتس للمكسيك.

ليس هذا كل يشء فيما يخص الكنز ،فالنصوص العربية تؤكد أن كنز طارق احتوى عىل الرتكة الثمينة الخاصة بجميع ملوك األندلس

تاجا مرصعة بالدر وأصناف
جزءا من كنز النبي سليمان .فالحمريي يعدد محتويات الكنز بقوله" :فمنها مائة وسبعون ً
السابقني ،والتي ضمت ً
الحجارة الثمينة ،ووجدوا فيها ألف سيف مجوهر ملويك ووجدوا فيها من الدر والياقوت ً
أكيال وأوسا ًقا ومن آنية الذهب والفضة ،وأنواعها ما
(((4
تاجا
ال يحيط به وصف ،ووجد بها مائدة سليمان ابن داؤود"  .أما املقري ،فيقول" :ووجد طارق بطليطلة ذخائر عظيمة ،منها مائة وسبعون ً

من الدر والياقوت واألحجار النفيسة ،وإيوان ممتلئ من أواين الذهب والفضة .وهو كبري ،حتى قيل :إن الخيل تلعب فيه فرسا ًنا برماحهم،

لوسعه .وقد قيل :إن أواين املائدة من الذهب وصحافها من اليشم والجزع ،وذكروا فيها غري هذا مما ال يكاد يصدقه الناظر فيه"(.((4

ومثلما أكدت النصوص العربية أن الكنز الذي عرث عليه املسلمون كان يضم سيوف ملوك األندلس السابقني وتيجانهم وثرواتهم،

كررت قصة فتح أمريكا القول نفسه ،فاملؤرخ دوران يزودنا بمعلومات مهمة عن أصحاب كنز املكسيك املخبأ ،فقد ضم "الكنوز التي كان
يملكها كل امللوك الذين كانوا أسال ًفا له [أي ِ
ملوكتزوما] ،وكانت تودع يف تلك الغرفة ،وال يحق للحاكم التايل استعمالها .فحني يموت امللك
كانت كل ثروته من الذهب والسالح وزيه الحريب توضع يوم وفاته يف تلك الغرفة و ُتحرس ،كأنها أشياء مقدسة أو ذات قيمة دينية .وعىل امللك
شاهدا عىل عظمة مدينة مكسيكو -
الذي يتوىل الحكم أن يبدأ جمع ثروته الخاصة؛ حتى ال يقال إنه يستخدم ما تركه أسالفه ،ليبقى الكنز
ً

(((4
تاما مع وصف مؤرخي فتح األندلس لكنزي طارق وموىس،
تنوتشتيتالن"  .وهكذا ،يتطابق وصف مؤرخي فتح أمريكا لكنز كورتس تطابقًا ً

من حيث املكان املخبأ فيه ،ومن حيث محتواه الذي ضم تركة امللوك السابقني ،ومن حيث وظيفته؛ بكونه سجل تاريخ املكسيك املليك.
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حتى اآلن لم يعرث مؤرخو فتح أمريكا يف كنز املكسيك عىل مائدة سليمان التي ُوجدت يف كنز األندلس .وهنا يسعف دوران جهود

املقارنة ،حني يالحظ أن اإلسبان عرثوا بني قطع الكنز عىل تحفة رباعية مميزة ،حظيت بانتباههم وإعجابهم ،فيقول واصفًا قطع

الكنز" :كان أهمها إناء من أربعة صحاف كبريةُ ،صنع عىل هيئة نافورة .وباختصار ،احتوت تلك الغرفة أكرث الرثوات إثارة للدهشة فيما
شوهد عىل اإلطالق ،وقد أخذ اإلسبان املذهولون الصحائف ً
دليل عىل وجود تلك الرثوات العظيمة"( .((4يقدم دوران وصفًا ألكرث
تماما القطعة الفريدة يف كنز األندلس التي سماها املسلمون "مائدة
قطع الكنز تمي ًزا عىل أنها قطعة رباعية ذات صحاف ،وهذا يماثل ً

أيضا .وال فرق بني تشبيه املسلمني قطعتهم األندلسية الرباعية ذات الصحاف
سليمان"؛ ألنها كانت رباعية القوائم ،وذات صحاف ً
بأنها مائدة ،وتشبيه اإلسبان قطعتهم املكسيكية الرباعية وصحافها بأنها نافورة ،فالتشبيه أمر مجازي ،واملهم هو وصف الطرفني لهيئة
مطعم
القطعة الرباعية التي تميزت من بقية القطع ،فاملسلمون ابتكروا لقطعتهم اسم "املائدة" ،وهي لم تكن سوى محراب كنيسة ّ

أيضا أنه
بالجواهر( .((4وما جعلهم يعتربونها مائدة أنهم عرثوا معها عىل عدد كبري من الصحاف الذهبية والكؤوس ،وهو ما يقول دوران ً
أيضا ،فكتب أن الكنز احتوى "مائدة من
كان مع قطعة كنز املكسيك .أما غومارا فيقول رصاحة إن قطعة املكسيك الرباعية كانت مائدة ً

وكؤوسا وأوعية من الحجارة الكريمة"(.((4
الذهب والفضة وصحا ًفا
ً

ليبلغ التطابق بني الكنزين حده األقىص ،ال يبقى إال أن تقول نصوص اإلسبان إن كنز املكسيك شبيه بكنوز امللك سليمان ،كما فعل

املسلمون قبلهم .وهذه املرة يبادر كورتس بنفسه إىل إسعاف املقارنة ،فهو يربط كنوز املكسيك بامللك سليمان قبل أن يعرث عليها جنوده،

ما يرجح أن ذلك الربط مصدره معرفة قديمة ،سابقة عىل فتح أمريكا ،تسكن ذاكرة اإلسبان الجماعية .ففي الرسالة األوىل إىل ملك إسبانيا

التي نقل فيها كورتس خرب نزوله ساحل املكسيك ،شبه ثروة املكسيك بكنوز سليمان ،قبل أن يبدأ السري إىل الداخل .فنقل إىل امللك ما

سمعه عن ثراء مدينة مكسيكو بالذهب والجواهر بقوله" :سنحاول أن نرى ونعرف رس هذه األشياء التي سمعنا عنها ،بحيث يمكننا تزويد
معاليكم بتقرير حقيقي ،وكذلك الحال يف ما يخص الذهب والفضة والحجارة الكريمة التي يمكن ملعاليكم الحكم عليها ،بحسب العينات

التي سرنسلها لكم .يف نظرنا ال يمكن الشك يف أنه يجب أن يكون منه يف هذه األرض ما يساوي حجم ما أخذه سليمان من املنطقة التي
يقال إنه حصل منها عىل ذهب املعبد"( .((4ومن جانبه أكد املؤرخ األمرييك برسكوت أن الفاتحني اإلسبان شبهوا كنز املكسيك بكنز امللك

وتشعبا من ثيمة حرق السفن.
تعقيدا
أيضا ثيمة عنقودية أشد
سليمان( .((4وهكذا ،تتطابق كل عنارص الكنز الذي يشكل ً
ً
ً

ً
مكمل لكنز املكسيك ،ليزيد مقدار تماثله مع كنز األندلس .فيقول إن ملك إسبانيا تلقى من
مهما
أخريا ،يضيف غومارا
ً
ً
عنرصا ً

كنوز املكسيك" :حجارة كريمة كثرية بينها زمردة رائعة بحجم قبضة اليد مربعة ولها قمة مثل الهرم"( .((4فيضيف إىل مائدة املكسيك
أيضا كانت أهم قطع الكنز ،بعد املائدة الذهبية ذات الصحاف،
قطعة مميزة أخرى هي درة كبرية ،نادرة املثال .وعند مؤرخي األندلس ً

جوهرة كبرية نادرة ،سماها بعضهم "يتيمة الدر" ،إشارة إىل عدم وجود مثيل لها ،وذكر الحمريي "قليلة الدر"(.((4

ال بد من مالحظة أن تماثل وصف النصوص العربية لكنز األندلس مع وصف النصوص اإلسبانية لكنز املكسيك ال يقف عند

كونهما مخفيني خلف باب خفي ،ويضمان ثروات امللوك السابقني ،وأنهما ُوجدا يف غرفة واسعة ،ويضمان مائدة رباعية ذات صحاف،
Ibid.
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املصادر التاريخية العربية لألسطورة املؤسسة للهوية الغربية :بني تاريخي فتح
أمريكا وفتح األندلس

تاـسارد

ودرة نادرة املثال ،وأنهما يرتبطان بكنوز امللك سليمان ،فالتماثل يفيض عن هذا الحد؛ ألن أنماط سلوك الفاتحني تجاه الكنزين
رسا عىل جزء من مائدة سليمان ،فكرس إحدى قوائمها وأخفاها
تتشابه ً
أيضا .فمثلما قال املؤرخون املسلمون أن طارق بن زياد استوىل ً
عن موىس ليتخذها ً
دليل عىل أنه الذي عرث عليها ،وليس موىس بن نُصري ،الذي أخذها منه( ،((5يقول املؤرخون اإلسبان إن جنود

أيضا عىل جزء من مائدة كنز املكسيك ،وهو صحافها .فقد ذكر دوران ضمن ما سبق اقتباسه حول القطعة الرباعية ذات
كورتس استولوا ً
الصحاف" :أخذ اإلسبان املذهولون الصحائف ً
دليل عىل وجود تلك الرثوات العظيمة"(.((5

ال توضح قصة فتح أمريكا وظيفة هذا الدليل ،بخالف وظيفته املهمة يف رصاع موىس وطارق ،غري أن املهم عند اإلسبان أن يكون

ً
أيضا ،مثلما هو دليل يف قصة فتح األندلس.
الجزء املأخوذ من مائدة املكسيك
"دليل" ً

ُيالحظ أن املواجهة بني الغزاة وأهل اململكة تدور ،يف قصتي الفتحني ،طوال هذه املرحلة الثالثة ،عىل مستوى األفعال الرمزية

فحسب .فمن جهة الفاتحني يبدأ الغزو بعمل رمزي يعرب عن تصميمهم عىل الفتح ،فيدمرون سفنهم ،ثم يلقي قائدهم خطبة تحسم أمر
أيضا يضلل زعماء اململكة فيقنعهم بأنه ال يريد البقاء يف بلدهم .وكذلك يستويل الغزاة عىل كنز له قيمة رمزية ،إىل جانب
التمرد .وبحديثه ً

قيمته املادية ،فالكنز املخبأ يضم تركة امللوك السابقني الدالة عىل استقالل اململكة السيايس ،وسيادة ملوكها .وبعد هذه املرحلة املعتمدة
عىل األفعال الرمزية ،تندلع مواجهة عسكرية بني الطرفني يف املرحلة الرابعة ،فيستويل يف نهايتها الغزاة اإلسبان عىل العاصمة مكسيكو،
أيضا األفعال التي أوردتها النصوص العربية عن فتح األندلس .واملثال عىل ذلك هو الحدث الختامي الذي
بمجموعة أفعال تطابق ً

تحقق به النرص الحاسم لإلسبان ،وبه اكتمل الفتح ،وهو اعتقال ملك املكسيك ،ثم قتله .ويمكن إيراده هنا باختصار؛ إذ ال تكتمل من
دونه قصة فتح أمريكا.

فبعد أن حارص اإلسبان العاصمة مكسيكو مدة طويلة ،عجز أهلها عن الدفاع عنها؛ لفقدهم الرجال والغذاء واملاء .وعندما تأكد
مللك املكسيك كواوتموك  Cuauhtémocالذي توىل حكمها بعد موت ِ
موكتزوما قرب سقوط عاصمته ،حاول الهروب منها .لكن اإلسبان
تمكنوا من القبض عليه؛ ألنه ً
بدل من أن يخفي نفسه خرج إىل القناة املائية املحيطة باملدينة يف موكب من الزوارق ،تميز زورقه بينها
سببا يف تعرف الجنود اإلسبان إليه ،فأرسوا
بزينة ملكية فاخرة ،وجلس داخله عىل عرشه املليك الفخم .فكان املظهر املميز للزورق املليك ً

امللك .يقول برنال دياز "شاء الرب أن يكون غارسيا هولغني  Garcia Holguinمن يقبض عىل زورق كواوتموك الذي بسبب زينته
الثمينة وعرشه املليكُ ،عرف أنه الزورق الذي يقل ملك املكسيك"(.((5

لقد تكررت قصة الزعيم املكسييك الذي يتسبب يف هزيمة جيشه بظهوره يف زينته امللكية يف مواضع عدة من قصة فتح أمريكا ،حتى

إن بعض املفكرين الغربيني املعارصين اتخذوا ذلك عالمة عىل عدم فهم شعوب أمريكا وظيفة العالمات .فاعترب املفكر الفرنيس تزفتان
عامليا يف آخر القرن العرشين ،أن املكسيكيني
منهجا
تودروف ،يف دراسة له حول فتح أمريكا ،استخدم فيها
ً
سيميولوجيا ،ولقيت ً
رواجا ً
ً

لم يفهموا أن من املمكن استخدام العالمات بطريقة خادعة لتضليل أعدائهم ،فاستخدموها لتدل عىل حقيقة اليشء ،والكشف
عن طبيعته(.((5
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ويف النصوص العربية كان ظهور ملك الفيزيقوط لودريق يف ساحة املعركة بزينة ملكية كاملة ،وهو محمول عىل عرشه الكبري الذي

سببا يف قتله عىل يد طارق بن زياد ،واكتمال الفتح .فقد كتب ابن الرقيق حول املواجهة
وصفه املؤرخون املسلمون بأنه "رسير" ،كان ً

الحاسمة بني املسلمني وجيش الفيزيقوط" :وجاز طارق إىل األندلس [ ،]...فلما بلغ ملوك األندلس خربه نفروا إىل امللك األعظم ،وهو
بالدر
لذريق [لودريق] وكان
طاغيا ،يف جموع عظيمة عىل دين النرصانية ،وزحف إىل طارق يف عدة عظيمة ،وعاد برسير من ذهب مكلل ّ
ً

والياقوت [ ،]...وحفّت به الرجال وقعد لذريق عىل رسيره ،وعىل رأسه تاج وعليه قفازان مكلالن بالدر والياقوت وجميع الحلية التي

وعرا،
يلبسها امللوك قبله .فلما انتهى إىل الجبل الذي فيه طارق ،خرج إليه وجميع أصحابه رجالة ليس فيهم راكب [ ]...وكان الجبل ً
فكان الرببر أرسع منهم عىل أقدامهم فسبقوهم إىل خيلهم ،وركبوا خيولهم الرببر ،ووضعوا فيهم السيف ،وأبادوهم ،ولم يرفعوا عنهم

السيف ثالثة أيام ولياليها"( .((5كما هو واضح ،تكرر قصة القضاء عىل ملك املكسيك حادثة القضاء عىل ملك األندلس نفسها؛ بسبب

إظهاره زينته ً
بدل من التخفي عن أعني الغزاة.

ال يقف التطابق بني نهاية قصتي فتح أمريكا وفتح األندلس عند حادثة القضاء عىل الزعيم؛ بسبب زينته ،فبحسب مؤرخي فتح

مدعيا أنه
أمريكا ،حينما قبض غارسيا هولغني عىل ملك املكسيك نازعه فيه قائده املبارش ،غونزالو ساندوڤال ،Gonzalo de Sandoval
ً
القائد الذي يعمل هولغني تحت إمرته ،وأن رشف القبض عىل امللك يجب أن يكون له ،وليس لهولغني ( .((5وصف دياز ما جرى بقوله:

"عندما علم ساندوڤال بالخرب أمر سائق مركبه باإلرساع بأقىص رسعة ممكنة ولحق بهولغني وطالبه بتسليم األسري .ورفض هولغني

قائل إنه هو الذي قبض عىل امللك وليس ساندوڤال .فرد ساندوڤال بأن هذا حدث ً
طلبهً ،
فعل ،لكنه هو القائد وأن هولغني جندي

تحته"( .((5فتصاعد الخالف بينهما إىل أن ُرفع إىل كورتس.

يف قصة فتح األندلس كان األمر نفسه قد حدث يف القبض عىل امللك الثاين .فبعد أن لحق موىس بن نُصري بطارق ،حارص املسلمون

(((5
رسا ،لكن مغيث الرومي الذي
يف قرطبة امللك الثاين الذي ييل لودريق يف املكانة  .وحني اشتدت وطأة الحصار ،حاول امللك الهرب ً

كان تحت قيادة موىس انتبه إىل خروجه ،فطارده حتى قبض عليه .فنازعه موىس رشف القبض عليه؛ بدعوى أنه القائد عليه ،وما يحققه
مغيث يجب أن ُينسب رشفه إليه .وصف صاحب األخبار املجموعة ما جرى بني موىس ومغيث بقوله" :فبعث إليه موىس هات العلج،

فقال والله ال تأخذه وأنا أقدم به عىل الخليفة ،فهجم عليه فنزعه منه"( ،((5وملا رأى مغيث إرصار موىس ،اقرتح عليه ً
حل كان ضحيته

أيضاُ ،قتل ملك املكسيك الثاين كواوتموك ،بعد أن
امللك األسري ،فقال" :أنا أصبته .ولكن أرضب عنقه ،ففعل"( .((5ويف فتح املكسيك ً
أيضا.
دار خالف حول أرسه ً

بالقبض عىل امللك كواوتموك وقتله تنتهي قصة فتح أمريكا ،ويتضح أنها تستعيد معظم عنارص قصة فتح األندلس ،عىل األقل يف

حدود املرحلة الثالثة .ويمكن تلخيص التطابقات التي كشفت عنها هذه الدراسة ،بما ييل :تدمري السفن ،واعتقاد زعماء البلد برجوع
وأخريا،
الغزاة ،والكنز املخبأ خلف الباب ،وتركة امللوك السابقني ،واملائدة والدرة النادرتان ،والقضاء عىل الزعيم بسبب زينته امللكية،
ً
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أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم بن الرقيق ،تاريخ أفريقية واملغرب (بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،)1980 ،ص .43

Díaz, p. 403.
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تاليا للودريق ،بحسب قول صاحب األخبار املجموعة ،انظر :مؤلف
ملكا ً
مجهول ،أخبار مجموعة يف فتح األندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها بينهم (مجريط [مدريد] :مطبعة ربدنري ،)1867 ،ص .18 - 14
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وظيفيا مع بعضها؛ لتخدم
خالف الفاتحني حول أرس الزعيم .وهذه الثيمات السبع ذات طبيعة عنقودية ،أي تضم عدة عنارص تتضامن
ً
اسرتاتيجية الخطاب الرسدي التي تستهدف اصطناع الحقيقة التاريخية .وتتكامل مع تطابقات هذه الثيمات السبع مجموعة تطابقات

أخرى ،تخص املرحلة الرابعة ،تظهر عىل مستوى الحيل التي يلجأ إليها الطرفان يف أثناء الحرب ،وهو ما يجعل من قصة فتح أمريكا

نسخة من قصة فتح األندلس.

خطابا
بصياغة قصة فتح خارق للمكسيك ،أنتج املؤرخون الغربيون كرثة من النصوص حول غزو بالد أمريكا ،فأسست القصة
ً

سائدا يف الوقت الحارض .واملعرفة التاريخية الغربية ،بحسب ما تظهر يف خطاب الفتوح،
غربيا حول فتوح العرص الحديث ،ما زال ً
تاريخيا ًّ
ً

ترتكز عىل بنية عميقة ،تتصل بخطاب املعرفة العربية يف العرص الوسيط ،وتتزود منه بقواعد توليدية ،تتيح لها إنتاج كرثة من النصوص

حرصا.
اصطناعا ،إىل منابع أوروبية خالصة ،إغريقية  -رومانية
التي تستثمر الصطناع تاريخ ُينسب،
ً
ً

والنتيجة النهائية هي أن املعرفة الغربية الحديثة ،عىل العكس من مزاعم أصلها اإلغريقي النقي ،مثلها مثل معارف كل الحضارات

ً
ارتباطا عميقًا بالحضارات التي تزامن وجودها مع بداية صعود أوروبا يف القرن السادس عرش،
األخرى ،متعددة األصول .وأنها مرتبطة

وأبرزها حضارة رشق املتوسط وجنوبه.

خامتة
كما ورد يف بداية هذه الدراسة ،يصف معظم الباحثني الغربيني نصوص الفتوح املكتوبة بالعربية يف العرص الوسيط بأنها رسديات

ذات ثيمات معاودة ،فحسب ،ال قيمة تاريخية لها ،فهي ،بحسب شوشان بواز "قصص فولكلورية عن ماض مجيد ،وانعكاس لحالة
ذهنية وأجندة تخص مبتكريها وناقليها ،واستجابة تعكس انشغاالت واهتمامات الوسط االجتماعي ملستهلكيها"( .((6وهي ليست بأي

حال معرفة تكشف عن حقيقة الفتوح التي تتناولها ،وإنما تمثل "األساطري املؤسسة للمجتمع املسلم" ،بحسب تعبري هيو كيندي Hugh

وقياسا عىل هذا املوقف من النصوص العربية املعتمدة عىل القصص املستعادة ،تخلص هذه الدراسة إىل أن ما يعتربه
.((6(Kennedy
ً
أوروبيا حدي ًثا ،يبدأ بفتح اإلسبان املكسيك وبريو وهندوراس وغريها؛ بكونه يقوم عىل قصص
تاريخا
املفكرون واملؤرخون الغربيون
ً
ً

أيضا أي نوع من املعرفة الصحيحة عما جرى يف املكسيك وبقية
مستعادة بكثافة من النصوص العربية ،كما أوضحت الدراسة ،وال ينقل ً

بالد أمريكا يف مرحلة الغزو األورويب لها ،فيجب اعتباره يمثل "األساطري املؤسسة للمجتمع الغريب" الحديث ،إن صح وصف كيندي
النصوص العربية بهذه العبارة.
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 ســرة متقاطعــة لنيكــوالس كليــرد:راهــب وفقيــه
ومحمــد بــن خــروف
Monk and Faqih: An Intersecting Biography of
Nicholas Kleinard and Muhammad bin Kharouf
 إعادة بناء ســرة كل من الراهب البلجييك نيكوالس كليرند والفقيه، متوســلة باملنهج البيوغرايف،تحاول هذه الدراســة
. مع الرتكيز عىل كشــف حيثيات اللقاء الذي جمع بينهــا يف غرناطة ثم انتقالهام إىل فاس،التونــي محمد بن خروف

 وغادر بالده يف رحلة طويلة قادته إىل غرناطة،وكان كليرند قد قرر دراســة اللغة العربية معتمدًا عىل جهده الشــخيص
ِ ُ وكان قد أ،حيث التقى بابن خروف أحد أعالم الثقافة اإلســامية
س أثناء الحملة اإلســبانية عىل تونس ثم نُقل إىل إســبانيا
مح إىل استعامل ذلك يف الجدل الديني
َ  وط، وساهم هذا اللقاء يف اتساع معارف كليرند عن اإلسالم.وبيع يف أسواقها

 كونه أســفر عن حالة من التثاقف والتقارب، تجنح الدراســة إىل القول إن هذا اللقاء كان حدث ًا فريدًا وقتئذ.ضد املســلمني

. نقيض حالة الرصاع والكراهية التي وسمت العالقة بني العاملني اإلسالمي واملسيحي،علَمني
َ العاطفي بني هذين ال
. فاس، غرناطة، محمد بن خروف، نيكوالس كليرند، البيوغرافيا:كلامت مفتاحية

This study attempts to reconstruct the biography of the Belgian monk Nicholas Kleinard and the Tunisian Faqih
Muhammad bin Kharouf, focusing on uncovering the circumstances of their meeting in Grenada and subsequent
move to Fez. Kleinard had resolved to study Arabic through his own efforts, and left his country on a long
journey which took him to Grenada. There he met Ibn Kharouf, one of the great figures of Islamic culture, who
had been imprisoned during the Spanish campaign against Tunis and then transported to Spain and sold as a slave
in its markets. In the course of this meeting he helped to teach Kleinard more about Islam, information the latter
hoped to use in religious disputation. The study suggests that this meeting was probably unique in its time, since
it resulted in a kind of mutual education as well as an emotional closeness between these two great men – the
opposite of the general atmosphere of strife and hatred that was then characteristic of the relationship between
the Christian and Islamic worlds
Keywords: Biography, Nicholas Kleinard, Muhammad bin Kharouf, Grenada, Fez.
.* باحث يف التاريخ من املغرب

Moroccan historian.
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راهب وفقيه :سرية متقاطعة لنيكوالس كليرند ومحمد بن خروف

متهيد
هل نحن يف حاجة إىل تأكيد القول بأهمية السرية يف كتابة التاريخ؟ إن العالقة بني السرية والتاريخ ليست مسألة حديثة ،بل

تعود إىل لحظة ميالد التاريخ نفسه الذي لم يكن يف طفولته سوى مجموعة من السري .والشعور بعدم الثقة تجاه نصوص السرية هو

وليد الفرتة املعارصة ،فقد هيمنت األيديولوجيات الجماعية ،فنأى معظم املؤرخني بأنفسهم عن السرية ،زاعمني غلبة الطابع التخيييل

عليها وافتقارها إىل املوضوعية .ولكن السري عادت مجد ًدا بقوة إىل الواجهة واكتسحت ميدان الكتابة التاريخية ،وبالخصوص بعد
ثمانينيات القرن العرشين؛ إذ دافع الكثري من املؤرخني الجدد عن البيوغرافيا ليك تأخذ مكانتها ضمن هذه الكتابة ،باعتبارها من
املجاالت األكرث خصوبة يف البحث التاريخي ،بل إن أفق التاريخ اتسع بفضل املقاربات املعرفية املتعددة التي سعت إىل التقريب بينها،

ً
حقول معرفية متداخلة(((.
وبني السوسيولوجيا واألنرثوبولوجيا والنقد الثقايف ،باعتبارها

حقيقيا للقراء والباحثني ،إذ توقعهم يف رشاك سحر أحداثها ،وتحرك فضولهم لالطالع
أصبحت سري حياة األشخاص تمارس إغراء
ً

عىل التفاصيل الحميمية واألرسار املمتعة لحيوات شخوصها .وال أنكر وقوعي تحت سطوة بعض من هذا السحر عندما التقيت
صدفة بسرية الشخصيتني ،موضوع هذه الدراسة ،حني مطالعتي إحدى ُك ّناشات املؤرخ املغريب محمد بن عيل الدكايل (،)1945-1868

وهو ،حسبما نعتقد ،أول من اهتدى إىل الربط بني هاتني الشخصيتني ،بعد اطالعه عىل مقالة((( نرشها األب اليسوعي هرني المنس
ملخصا للكتاب الذي صدر ببلجيكا يف السنة التي قبلها حول سرية الراهب نيكوالس كليرند
 .(((Henri Lammensقدم خاللها
ً

 Nicolas Clénardالذي يعد أول مستعرب بلجييك سعى لتعلم اللغة العربية .وعندما وقف الدكايل عىل حديث كليرند عن أستاذه العريب
الذي ع َّلمه اللغة العربية اكتشف أن هذا األستاذ هو الفقيه التونيس الشهري محمد بن خروف(((.

كان هذا اإلغراء حاف ًزا إلنجاز هذه الدراسة التي تسعى للكشف عن أرسار اللقاء الفريد واملثمر الذي جمع بني راهب وفقيه يف

أواخر العصور الوسطى ،حني كانت العالقة بني العاملني اإلسالمي واملسيحي يطبعها الكثري من العداء والكراهية ،كما تسعى للبحث

يف طبيعة العالقة املعرفية واإلنسانية التي جمعت بينهما ،ومحاولة الكشف عن أجوبة ألسئلة ما زال يلفها الغموض من قبيل الظروف
التي ساهمت يف لقاء َع َلمني من ثقافتني مختلفتني ،وطبيعة العالقة التي جمعت بينهما يف ضوء مفارقة غريبة :سيد /تلميذ وعبد /أستاذ،
ومدى قدرة أحدهما عىل التأثري يف اآلخر.

يمكن القول إن تجربة اإلنيس((( البلجييك نيكوالس كليرند فريدة يف بابها ،فهو أول راهب أورويب قرر دراسة اللغة العربية وقصد

موهوبا
شخصا
املغرب لهذا الغرض ،يقوده حلم إنشاء كريس لتدريس اللغة العربية بجامعة لوفان  Leuvenيف بلجيكا .وقد كان ،بحق،
ً
ً

كرس اثنتي عرشة سنة من حياته لتحقيق مرشوعه الطموح ،يف ضوء غياب تام للوسائل الداعمة واإلمكانات املساعدة .وألجل ذلك
مهما من الدراسات حول حياته وأعماله ،أهمها البيوغرافيا التي
حظي باهتمام واضح يف األوساط العلمية األوروبية التي أنجزت عد ًدا ً

أنجزها ،بالتعاون ،املسترشق فيكتور تشوفني  Victor Chauvinوعالم الالتينيات ألفونس رورش  Alphonse Roerschبعنوان "دراسة
 1ملزيد من التفصيل حول عالقة السري بالتاريخ انظر :خالد طحطح ،البيوغرافيا والتاريخ (الدار البيضاء :دار توبقال للنرش.)2014 ،

 2هرني المنس" ،درس العربية بأوروبا يف القرن السادس عرش" ،املرشق ،العدد  15( 22ترشين الثاين /نوفمرب  ،)1901ص 1033-1029؛ هرني المنس" ،درس العربية
بأوروبا يف القرن السادس عرش" ،املرشق ،العدد  15( 24كانون األول /ديسمرب  ،)1901ص .1120 - 1115
3
4

هرني المنس ( ،)1937-1862مسترشق بلجييك املولد فرنيس الجنسية .من علماء الرهبان اليسوعيني .عاش معظم حياته يف بالد الشام.
محمد بن عيل الدكايل ،كناشة مخطوطة ،ميكروفيلم رقم  ،22الخزانة العامة بالرباط ،ورقات من رقم  17إىل رقم .22

 5نسبة إىل الحركة اإلنسية ،وهي حركة ثقافية وفنية أوروبية تعود إىل عرص النهضة .وتتميز بإيمانها باإلنسان ،واالهتمام بجميع أشكال املعرفة ،وإعادة اكتشاف األدب
القديم ،إضافة إىل االعتناء بدراسة اللغات القديمة.
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حول حياة وأعمال نيكوالس كليرند"((( ،والتي شكلت املصدر األساس لهذه الدراسة .ويف الصورة املقابلة نجد أن ابن خروف لم يكن
وطموحا ،إذ رحل إىل املرشق وتزود من علوم املنطق واألصول والكالم التي كانت قد اندرست معاملها يف املغرب الكبري ،وشكل
أقل ِه َّمة
ً
نادرا لفقهاء أواخر العصور الوسطى الذين لم يغرقوا يف تفاصيل الفروع ،ولم يشيحوا بوجوههم عن غريها من العلوم.
بذلك
ً
نموذجا ً
يتعلق األمر إ ًذا بعلمني كبريين ساقهما القدر إىل لقاء تاريخي أسفر عن حالة من التثاقف غري معهودة يف ذاك العرص .ومع ذلك فقد
ً
مجهول بالنسبة إىل الثقافة األخرى ،فكليرند لم يحظ بأي عناية يف الدراسات العربية((( عكس األوروبيني الذين أنجزوا
ظل كل منهما
مهما من الدراسات واألبحاث .ونفس األمر حصل مع ابن خروف الذي لم ينل أي اهتمام من الدارسني الغربيني .وحسبما
عنه عد ًدا ً

وقفنا عليه ،فإننا نرجح أن الورقة التي قدمها فان كونيكسفيلد يف الندوة الدولية التي نظمتها مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات
بتونس سنة  ،1998هي الدراسة األوروبية الوحيدة التي خصصها باحث أوريب البن خروف(((.

نفسيا عميقًا ،رغم الشقة التي تمتد بينهما عىل مسافة تاريخية طويلة من
تقاربا
إن اللقاء الذي جمع بني كليرند وابن خروف أحدث ً
ً

وحضاريا.
دينيا
اختيارا والثاين
الرصاع والكراهية .لقد أقاما عىل تخوم ثقافتني متصارعتني ،وتنقال ،واحد
ً
ً
ً
إجبارا ،بني عاملني متناقضني ً

ومن املؤكد أن هذا الوضع أثر عميقًا يف صياغة مواقفهما النفسية وتشكيل رؤاهما الفكرية .لكن من الطبيعي أن العيش عىل الحدود
ُيو ّلد الكثري من الحذر وعدم الثقة ،وهو ما يدفع املرء إىل إعمال مبدأ التقية ،فيفصح عن نيات ومعتقدات ويضمر أخرى ،فتحجب
واضحا
وخصوصا أفكاره الحميمة ومعتقداته الشخصية .وهذا ما جعلنا نالحظ اختال ًفا
كثريا من تفاصيل حياته،
ً
الغيوم أمام الدارس ً
ً
بني روايتي الرجلني اللتني رسداهما ألهل ِم َّل ِت ِه َما :الراهب يتحدث عن مرشوعه التنصريي الذي يريد أن ُيج ِّند له كل وسائل الدعم ،أما
تجنبا لسقوطه يف أتون املحرقة.
الفقيه فيخرب بإسالم النرصاين ،وأنه اضطر إىل إخفاء إيمانه ً

نيكوالس كليرند :رحلة البحث عن درس العربية
ولد كليرند ،كما أخرب يف إحدى رسائله ،يف  5كانون األول /ديسمرب سنة  1493أو  1494يف دييست Diest؛ قرية صغرية غرب مدينة

صبيا إىل مدينة
برابنت  Brabantيف األرايض املنخفضة ،من عائلة غنية متنفذة وذات يد مع أصحاب السلطة .وأرسلته أرسته حني كان ً
متخصصا يف اللغات القديمة والرشقية :الالتينية واإلغريقية والعربية والكلدانية.
لوفان ملتابعة تعليمه ،فأنهى دراسته الجامعية بتفوق
ً

ومثل أغلب الطالب آنذاك التحق بالدراسات الالهوتية لينخرط يف سلك رجال الدين ،لكنه لم يكن يميل إىل املناصب الكنسية ،فقد

متأثرا بالجو العام يف
كان طموحه متعلقًا بمزيد من التحصيل العلمي ،وخاصة دراسة اللغات القديمة التي كرس لها كل جهوده(((،
ً
Victor Chauvin & Alphonse Roersch, Étude sur la vie et les travaux de Nicolas Clénard (Bruxelles: Hayez, 1900).

6

تناول املؤلفان سرية حياة كليرند ومراحل تعلمه اللغة العربية ،إضافة إىل بيبليوغرافيا كاملة ألعماله .وقد استطاعا إعادة بناء سرية كليرند انطال ًقا من رسائله املكتوبة بالالتينية ،والتي
كان يرسلها ألصدقائه يف أنحاء أوروبا .وكانت هذه الرسائل قد جمعت بعد وفاته ونرشت يف خمس مناسبات منفصلة يف الفرتة  .1606- 1550ثم أعاد ألفونس رورش نرشها يف:

Alphonse Roersch, Correspondance de Nicolas Clénard, vol. 3 (Bruxelles: Palais des Academies, 1940-1941).

أربعا وستني رسالة ،أربع عرشة منها لم يسبق نرشها .ثم أنجز دراسة شاملة لهذه الرسائل
حيث قام بتحقيق هذه الرسائل وترجمتها إىل الفرنسية .وبلغ عدد الرسائل التي نرشها ً
التي تغطي الفرتة .1542 - 1528
 7الغريب أن الدراسات باللغة العربية حول هذه الشخصية منعدمة ،باستثناء املقال الذي نرشه األب هرني المنس (وهو ليس بعريب) ،واملشار إليه سابقًا ،انظر :المنس .أما
يف مصادر التاريخ املغريب فال نكاد نعرث عىل أي أثر لكليرند رغم أنه أقام يف فاس أكرث من سنة ونصف.

8 P.S. Van Koningsveld, "Mon Kharouf: quelques remarques sur le maître tunisien du premier arabisant néerlandais, Nicolas Clénard
(1493-1542)," in: Abdeljelil Temimi (ed.), Nouvelles approches des relations islamo-chrétiennes a l’epoque de la Renaissance (Zaghouan:
Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique et l'Information, 2000), pp. 123 - 141.
Chauvin, p 7.
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راهب وفقيه :سرية متقاطعة لنيكوالس كليرند ومحمد بن خروف

األرايض املنخفضة حيث كانت أفكار الحركة اإلنسية قد اخرتقت املدارس والكليات ،وكان ديديي إيرازم( Didier Érasme ((1املنتقد
وخصوصا تعليم اللغات القديمة.
واسعا يمقت حياة الرهبان ،ويؤمن بأهمية التعليم،
فكريا
تيارا
ً
ً
ً
العنيف لسلوك رجال الدين قد أوجد ً

حصل كليرند سنة  ،1520وهو ما زال يف ريعان شبابه ،عىل إذن لتدريس اللغتني اإلغريقية والعربية يف أحد املعاهد ،وهي املهمة

عول عليها العلماء فجعلوها رك ًنا للتعليم يف املدارس والكليات ،وبقيت
تفوق فيها عىل أقرانه ،بل "ص َّنف يف أصول هذه اللغات ُك ًتبا َّ
التي َّ
بعد مؤ ِّلفها نحو مئة سنة ُيرجع إليها دون غريها"( .((1ثم ُر ِّسم كاه ًنا سنة  ،1527غري أنه ُأجرب ،منذ ذلك الحني ،عىل مواجهة محاكمات
طويلة ومؤملة(.((1
وكان قد بدأ يف هذه املرحلة تعلمه الذايت للغة العربية ،وشعر بجاذبية شديدة نحوها كما رصح يف بعض رسائله .وبدأت قصته مع

هذه اللغة بالضبط سنة  ،1521حسبما أكده رورش يف مقدمة كتابه املذكور سابقًا ،بعد حصوله عىل نسخة مطبوعة ألجزاء من الكتاب
املقدس (مزامري داوود) مكتوبة بخمس لغات هي اليونانية والعربية والكلدانية والعربية ،إضافة إىل ترجمة التينية .ومنذ النظرة األوىل
أحدا يقرأها أو يتكلم بها .ويف لحظة نشوة
تماما أبجدياتها ،ولم يكن قد سبق له قط أن سمع ً
أثارته هذه اللغة الجديدة ،فقد كان يجهل ً
وإعجاب ،قرر أن يتعلم هذه اللغة.

كان النص املكتوب بخمس لغات وسيلة فعالة بيد كليرند لتحقيق هدفه .ويرشح يف رسالته التي بعثها من غرناطة إىل اإلمرباطور

اإلسباين شارل الخامس  Charles Vسنة  ،1542تفاصيل الجهود املضنية التي بذلها لتعلم هذه اللغة( .((1لقد الحظ أن أسماء األعالم
تقريبا بنفس الكيفية يف اللغتني العربية والكلدانية ،وافرتض أن األمر كذلك يف اللغة العربية ،بما
واألماكن الجغرافية تكتب وتنطق
ً

فتوسل بهذه
أنها تشرتك مع اللغتني السابقتني يف األصل السامي .ثم الحظ أن قراءة العربية تكون من اليمني إىل اليسار مثل العربية،
َّ

جيدا وبني العربية ،اختار املزمور الثالث
األخرية التي ظ َّنها قد تنري له بداية الطريق .ولتصبح املقارنة ممكنة بني اللغات التي كان يتقنها ً
والثمانني( ،((1الذي تعددت فيه أسماء األعالم ،ليكون نقطة االنطالق لفك شيفرة هذه اللغة الغريبة ،فجعل يقابل بني كلمات اآليات
متسلحا باملثابرة املستميتة ،ومواصلة العمل ليل نهار ،حتى عرث عىل ما سماه "كنزه" الذي لم يكن سوى كلمة "إسماعيليني"
وحروفها،
ً

والتي بفضلها َّ
تمكن من التعرف إىل بعض الحروف الهجائية األوىل( ((1مثل "السني والالم وامليم" .ثم استطاع قراءة بعض الكلمات
التي تشبه مثيالتها يف العربية ،من حيث نطقها وعدد حروفها مثل" :نفس ،وسالم ،ولسان" ،بل اكتشف بعض القواعد البسيطة لهذه

فحصل معارف كثرية ،مكنته من
دينيا ،وقام برحالت كثرية يف أوروبا
 10ديديري إيرازم ( ،)1536-1469عالم الهوت هولندي من أشهر رواد النهضة األوربية .تلقى
ّ
ً
تعليما ً
أن يلقب بأمري اإلنسيني .ومن أهم كتبه "مدح الحماقة" الذي كتبه سنة .1511
11

كتابا حول اليونانية ،انظر :المنس ،ص .1030
كتابا يف قواعد العربية أعيد طبعه أكرث من ست وعرشين طبعة ،ونَرش يف نفس السنة ً
ألف كليرند ابتداء من سنة ً 1529

12 Abel Lefranc, "Nicolas Clénard, Humaniste Belge, et les Commencements du Collége de France," Humanisme et Renaissance, vol. 7, no.
3 (1940), pp. 253 - 269.

 13ملزيد من التفصيل حول الجهود الشخصية التي قام بها كليرند لتعلم اللغة العربية ،انظر املقال الذي أنجزه كودفروا دو كاالتاي أستاذ الدراسات العربية واإلسالمية
بمعهد الدراسات الرشقية بالجامعة الكاثوليكية يف لوفان:

"Godefroid de Callatay, "Apprendre l’arabe en autodidacte est possible: Nicolaus Clenardus l’a fait au 16ème siècle et il nous explique comment,
Acta Orientalia Belgica, XXV (Bruxelles & Leuven: Société Belge d'Etudes Orientales, 2012), pp. 9-30, accessed on 1/4/2019, at:
http://bit.ly/2WaFYZH

 14يقول املزمور ،بحسب النص العريب املنشور يف الكتاب الذي اعتمده كليرند" :اللهم ال تصمت ،ال تسكت ،وال تهدأ يا اللهَ .ف ُه َو ذا أعداؤك يعجون ومبغضوك قد رفعوا
عهدا.
بعد اسم إرسائيل .تآمروا
الرأس عىل شعبك .مكروا مؤامرة وتشاوروا عىل أحميائك .قالوا تعالوا نبدهم من األمم وال ُيذكر ُ
جميعا متفرقني بقلوبهم ،وتعاهدوا عليك ً
ً
أنصارا لبني لوط".
وصاروا
ساعدوهم.
أشور
ا
وأيض
صور.
مساكن األدوميني واإلسماعيليني ،مؤاب والهاجريون .جابال وعمان وعماليق .فلسطني مع ساكني
ً
ً

" 15هناك ،يف هذا املزمور ،حشد من الكلمات التي ستكون مفيدة يل :إرسائيل ،األدوميون ،اإلسماعيليون ،مؤاب ،الهاجريون ،وشعوب أخرى أصبحت تابعة اآلن
يوما ضدهم وذبحهم بسيفهم" .من رسالة إىل املسيحيني كتبها كليرند بفاس سنة  ،1541انظر:
ملحمد .اعتقدت أنها يمكنها مساعديت يف تعلم اللغة العربية ،الستخدامها ً

Callatay, p. 16.
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ضاربا الصفح عن
"وكثريا ما كان يكتفي بالنظر إىل تركيب الكلمة
اللغة .غري أنه كان ما يزال يجهل قواعد استخدام هذه الكلمات
ً
ً

حركاتها مثله يف ذلك مثل األخرس الذي يدرك معنى اليشء بمجرد نظره إليه ولو لم يعرف النطق به"(.((1

املشجعة ،اقتنع كليرند برضورة البحث عن أستاذ متمكن يفتح له مغاليق هذه اللغة ،فرحل إىل فرنسا
بعد هذه النجاحات الشخصية
ِّ

متأخرا ألن يف سنة  1519كان فرانسوا األول François I
جدا؛
جدا أو
سنة  1530لهذا الغرض ،غري أنه "وصل إىل باريس
مبكرا ً
متأخرا ً
ً
ً
ً

قد استدعى من جنوة األسقف أوغسطني جوستنياين  Augustin Justinienلتعليم اللغتني العربانية والعربية يف أحد معاهد باريس ،لكن
رسميا يف كوليج
ومبكرا ألن كريس العربية لم يتم اعتماده
األسقف املذكور لم يقم يف فرنسا إال سنتني ثم عاد إىل موطنه سنة ]...[ 1522
ً
ً
دي فرانس  College de Franceإال يف سنة  1587من طرف هرني الثالث  .((1("Henri IIIوملا لم يجد مبتغاه عاد من رحلته الفرنسية

فقط ببعض املال من عائدات بيع كتبه.

عاد إىل لوفان إ ًذا من دون أن يخطو خطوة جديدة يف مرشوعه .وكانت األجواء املحيطة به غري مريحة ،يف ضوء تنامي العداء

ومدريس اللغات .وشعر أنه لم يعد هناك ما يربطه ببلده ،إذ تزايدت سطوة محاكم التفتيش ،التي انتقد انتهاكاتها
لإلنسيني والربوتستانت
ِّ
أحكاما بالغة القسوة ضد الربوتستانت ،والذين كان
أبدا مع املنشقني ،وأصدر
بمرارة ،يف ظل حكم شارل الخامس الذي لم يكن يتساهل ً
ً

منهم الكثري من معارف كليرند وأصدقائه .ثم كان لحرمانه من الحصول عىل منصب يف كلية اللغات الثالث  Collège trilingueبسبب
ً
بسيطا ،يف حني أن نجاحه الباهر يف التدريس ومنشوراته
معارضة عميدها ،أثر عميق يف شعوره بأنه لم ينل ما يستحقه؛ فقد ظل محارضًا
كرسيا يف كلية بوسليدين  Busleidenخلفًا لكامبنسيس  Campensisالذي استقال،
حول اليونانية والعربية ،كانا يذكيان طموحه لينال
ً

وع ّي مكانه أستاذ آخر كان أقل شهرة من كليرند .كل هذا ،إىل جانب رغبته يف درس العربية ،سيدفعه إىل اختيار االغرتاب والرحيل نحو
ُ

تدرس العربية.
إسبانيا التي كان قد بلغ إىل مسامعه أن بعض كلياتها ّ

لقد ارتبط اختيار كليرند إسبانيا وجهة لرحلته بسببني :أولهما أن أحد طلبته كان قد أخربه أن كلية سالمنكا Salamanque

كرسيا لتدريس اللغة العربية .وثانيهما لقاؤه الحاسم بفرناند كولومب ( Fernand Colombابن املكتشف كريستوف كولومب
خصصت
ً

 )Christophe Colombالذي كان يسعى إىل إنشاء مكتبة كبرية يف إشبيلية ،فعرض عىل كليرند اإلرشاف عىل تنظيمها ضمن عقد مدته
ثالث سنوات(.((1

رحل كليرند مع كولومب يف اتجاه إسبانيا سنة  .1531وبدل إشبيلية ،اتجها إىل سالمنكا ،وما إن دخالها حتى توجه كليرند إىل
كليتها ينشُ د درس العربية ،لكنه لم يجد ضالته ،إال أنه ُأخرب أن أستاذ اإلغريقية نونيوس  Noniusمهتم بالعربية والكلدانية والعربية.
مصمما عىل تعلم هذه اللغة مهما
معلما له ،ورغم أن هذا األستاذ حاول ثنيه عن مرشوعه ،فإنه ظل
ً
فقصده عىل وجه الرسعة ليتخذه ً

تجشم يف سبيلها من صعاب.

فخاري عريب يف إشبيلية ،إال أنه كان قد أهملها منذ مدة طويلة .وكانت خزانته تتوفر عىل بعض
كان نونيوس قد تعلم العربية عىل يد ّ

ً
وانكب عىل مطالعة
مضبوطا بالشكل الكامل ،فكان يف يده أثمن من الكنز يف يد البخيل.
الكتب العربية ،فأعار تلميذه كتاب اإلنجيل
َّ

وتعرف الحركات والضوابط كالهمزة
الفصل األول منه ،حيث سلسلة نسب املسيح التي تورد عد ًدا من األعالم .فاكتشف حروف العلة َّ

تعرف تراكيب األلفاظ وبعض قواعد ترصيف األفعال.
أخريا من القراءة .واستمر
والشدة ،وتمكن
َّ
ً
ً
مثابرا عىل املطالعة والدرس حتى َّ
16

المنس ،ص .1032
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ثم بدأ مع أستاذه دراسة "اآلجرومية" التي كان نونيوس قد اعتمدها يف دراسته القديمة ،وحاول أن يفرسها لتلميذه ،لكن كليرند أدرك
املـ َف َّصل لل ّزمخرشي الذي عرث عليه بني كتب
َّ
أن هذا الكتاب إذا كان يصلح للعرب ،فهو ً
قطعا غري مفيد لألوروبيني ،وآثر عليه كتاب ُ
نونيوس .ولم يقترص عىل ما يتلقاه من أستاذه ،بل اعتمد عىل جهوده الخاصة ومساعدة بعض البلجيكيني املقيمني باملدينة يف ترجمة
بعض الرشوحات باللغة اإلسبانية التي كان كليرند يجهلها .ومع كامل امتنانه ألستاذه ،الذي عرب عنه يف رسائله ،فإنه َو ِثق يف جهوده
الخرس (الحروف والكلمات) .وتابع دراسته وحده مدة تسعة أشهر ،فعكف عىل نص اإلنجيل يفك رموز اللغة
الشخصية ويف معلميه ُ
قاموسا بالكلمات الواردة يف اإلنجيلَّ ،
وفكر
ويستخلص قواعدها ،حتى وجد من نفسه القدرة عىل تدريس هذه اللغة يف املدارس ،ووضع
ً

يف وضع كتب مدرسية لتعليم األوروبيني ،فاقرتح عىل بعض أصحاب املطابع إنشاء حروف عربية تمكنه من نرش أعماله(.((1

وبعيدا عن جهود كليرند لتعلم اللغة العربية ظلت حياته يف سالمنكا غامضة .فكل ما ذكره يف رسائله أنه سارع إىل التخيل عن عقده
ً

مع كولومب واختار االستقرار يف املدينة ،وأنه ّ
دروسا خصوصية
تول تعليم ابن شقيق ملك نابويل مدة لم يحددها بدقة ،ثم رشع يعطي
ً
جديدا جعلها تحظى بإقبال كبري .وأمام هذا النجاح ُعرض عليه منصب بكلية سالمنكا ،لكن يف هذا الوقت
أسلوبا
معتمدا
يف اليونانية
ً
ً
ً

عرضا من ملك الربتغال جون الثالث  John IIIليقوم بوظيفة تعليم أخيه األمري هرني  Henryالذي سيصبح الحقًا
بالضبط كان قد تلقى ً

ملك الربتغال .وكان ناقل هذا العرض يعرف نقطة ضعف كليرند ،فأع َلمه أن يف مدينة إيفورا  ،Évoraحيث مقر األمري ،يقيم طبيب عالم
بالعربية ،اسمه أنطونيوس فيليبوس  ،Antonius Filipposكان يقرأ لألطباء العرب بلغتهم األصلية(.((2

يف الربتغال ،تعمقت دراسة كليرند للغة العربية ،فهناك بدأ كتابة الحروف وتمكن من إثراء معجمه اللغوي .وال شك يف أنه وجد

الوقت الكايف ملمارسة هوايته ،فدروس األمري كانت تقترص عىل ساعة واحدة يف اليوم ،هذا إضافة إىل أيام األعياد واملناسبات ورحالت

األمري للصيد ،التي كانت أيام عطل بالنسبة إىل كليرند .كان يجد ضالته عند أنطونيوس ،وبالرغم من كرب سن هذا األخري وثقل سمعه،

فقد توطدت صداقتهما وعكفا عىل دراسة كتب ابن سينا يف الطب .وكان لهذه النجاحات والحماسة صدى يف مراكز التعليم بأوروبا،
فعرضت عليه جامعة فيينا إنشاء كريس للغة العربية ،لكنه رفض العرض ألنه كان ينوي الرجوع إىل لوفان وتأسيس الدراسات العربية
ً
كاردينال ،بل
هناك( ،((2بعد أن يحصل عىل تكوين لغوي عميق .وألجل ذلك لم تغره األخبار التي تحدثت عن إمكانية ترشيحه ليصبح
كان يضحك من األمر ً
قائل" :ال يمكن الحصول عىل يشء من روما"(.((2

ومهما كان دور أستاذيه األوروبيني ،نونيوس وأنطونيوس ،فإن معلوماتهما حول اللغة العربية كانت ال تتجاوز حد املبتدئ ،وهو

جيدا قواعد هذه اللغة ويحسن نطقها .وكان هذا املسلك
حد لم يكن لرييض كليرند الذي أخذ يبحث بجد عن أستاذ عريب أصيل يعرف ً

عربا لهذا الغرض(.((2
معرو ًفا لدى بعض األوروبيني آنذاك ،فقد سبق لبعض املهتمني بتعلم العربية أن اتخذوا ً
عبيدا ً

قرر كليرند الرحيل للبحث عن هذا املعلم املفرتضُ ،
متضلعا باللغة العربية .ورغم محاولة األمري
عربيا
وأخْ ِب أن يف رسقسطة ً
ً
عبدا ًّ

مقرتحا عليه إنشاء كريس للعربية بكلية كومربي  ،Combreفإنه اعتذر عن ذلك وقرر املغادرة باتجاه رسقسطة
الربتغايل ثنيه عن املغادرة
ً
Ibid., pp. 122-123

19

Ibid., p. 29.

20

Ibid., p. 126.

21

Ibid., p. 36.

22

 23يمكن أن نذكر يف هذا الصدد ريمون لول  ،Raimond Lulleوهو فيلسوف وراهب فرانشسكاين كتاالين شديد اإليمان باملسيحية إىل حد الهلوسة الدينية .كانت تحدوه
عربيا وأرغمه عىل تعليمه العربية والدين اإلسالمي مدة تسع
رغبة جامحة يف تحويل املسلمني إىل املسيحية ،فقرر تعلم اللغة العربية لتحقيق مرشوعه التنصريي ،واشرتى ً
عبدا ً
"جدف هذا العبد بحق املسيح" ،فكان مصريه املوت ،ملزيد من التفاصيل يمكن العودة إىل:
سنوات .وكان يرضبه ويهينه ،ويف أحد األيام وأثناء نقاشهماَّ ،
Ernes Renan & Haureau Barthelemy, Histoire littéraire de la France, vol. 29 (Paris: G. p. Gaston and L.D. Léopold Delisle, 1885).
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رأسا
يف ترشين الثاين /نوفمرب  .1538ويف طريقه َع ِلم أن ّ
الفخاري العريب الذي ع َّلم أستاذه األول نونيوس ما زال عىل قيد الحياة ،فاتجه ً

الفخاري أعرض عنه وتجاهله ،ولم يكن يجيب عن أسئلة زائره خو ًفا
إىل إشبيلية حيث يعيش والتمس منه أن يعلمه العربية ،غري أن ّ
من إثارة انتباه محاكم التفتيش التي كانت تحيص األنفاس عىل بقايا العرب خالل تلك الفرتة الحرجة .فما كان منه إال أن قصد سوق
العبيد فوجد بينهم ً
معلما له مقابل أجرة معلومة .غري أن خيبته كانت
رجل
تونسيا يزعم معرفته الجيدة بهذه اللغة ،فابتاعه كليرند واتخذه ً
ًّ

َ
ُّ
التلميذ ُمع ِّل َمه .ولكن هذا املعلم قبل رحيله،
وه من أرسه ،وحرموا بذلك
كبرية ألنه بعد ثمانية أيام أرسل أهل هذا التونيس فديته
وافتك ُ
َّ
جدا يف العلوم الدينية واللغوية.
دل كليرند عىل عبد تونيس آخر يعيش يف أملرية ،وزعم له أ ّنه من كبار العلماء ،وأنه متمكن ً

كانت األيام الثمانية التي قضاها كليرند مع معلمه العريب األول كافية ليستيقن دور مثل هذا املعلم لتطوير دراسته العربية ،فرحل

عىل عجل إىل غرناطة ،وقدم نفسه لنائب امللك باملنطقة ،لويس دي مندوزا  Luis de Mendozaحاكم املورسكيني (مركيز املوندخار)،
ً
جيدا ،ووافق عىل مساعدته لرشاء "عبد أملرية" .وكان أصحاب هذا العبد قد حددوا سعره بمئة دوقة.
الذي رحب به واستقبله
استقبال ً

وقرر كليرند السفر بنفسه إىل أملرية ،عىل الرغم من قساوة الجو يف ذلك الشتاء االستثنايئ ،وخطورة الوقوع يف أيدي املوريسكيني الثائرين

يف شعاب تلك الجبال الوعرة .وهناك وجد أن أصحاب العبد رفعوا سعره إىل ثالثمئة دوقة .ولحسن الحظ فإن املركيز وابنه كانا يرغبان
يف تعلم اليونانية ،فأعانه عىل رشاء العبد برشط أن يبقى كليرند يف غرناطة من أجل تعليمه وابنه اليونانية(.((2

ورصح كليرند بأنه عرث عىل كنز ال يقدر بثمن( ،((2ألن هذا العبد الذي لم يكن يف النهاية سوى العالم التونيس محمد بن خروف،
ّ

كثريا يف مرشوعه ،فقد ع ّلمه كيف يتحدث اللغة العربية بطالقة ،وكيف يكتبها بشكل صحيح ،ونسخ له املخطوطات العربية بما
ساعده ً
تعرف بمساعدته إىل القرآن واإلسالم أكرث فأكرث .فمن
أنه لم يكن يف إمكانه رشاؤها بسبب مصادرتها من قبل محاكم التفتيش .كما ّ
هو ابن خروف؟ وكيف وصل إىل إسبانيا؟

محمد بن خروف التونيس :محنة األرس والعبودية
خصوصا يف ضوء غياب الرتاث املكتوب الذي
كثريا يف استعادة تفاصيل سرية محمد بن خروف التونيس،
ال تسعفنا املصادر العربية ً
ً

كثريا من مسار حياة هذا الفقيه الذي انتقل بني عوالم مختلفة
خ َّلفه هذا العالم الكبري .واملعلومات التي تضمنتها هذه املصادر ال تنري ً
أساسا عىل ما ورد يف أربعة
املعول
ً
أكسبته ،ال شك ،ثقافة غزيرة .ومع أن ترجمته وردت يف عدد كبري من كتب الفهارس والرتاجم ،فإن َّ

منها ،ألن ما سواها ال يتجاوز النقل الحريف عن هذه املصادر األربعة ،وهي :فهرسة أحمد املنجور( ،((2وفهرسة عبد الواحد الحسني
السجلمايس( ،((2وكتاب جذوة االقتباس البن القايض( ،((2ثم نرش املثاين ملحمد بن الطيب القادري(.((2

درسها،
خص املنجور ،وهو تلميذ ابن خروف ،شيخه برتجمة متوسطة ضمت معلومات مفيدة حول هذا الشيخ ،والعلوم التي َّ
إضافة إىل معلومات انفرد بها عن فرتة أرسه وقدومه إىل فاس .بينما أورد السجلمايس نص إجازة ابن خروف لوالده ،وهي وثيقة
Chavin, p. 127.
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ذات أهمية كربى ،لكونها أحد النصني اليتيمني اللذين نتوفر عليهما اآلن مما خلفه ابن خروف ،إىل جانب النص الثاين الذي ورد
ً
منقول عن رحلة ابن خروف املفقودة .يف حني انفرد محمد بن الطيب القادري
يف إحدى كناشات املؤرخ املغريب محمد بن عيل الدكايل

بمعلومة مفادها أن ابن خروف اتخذ بفاس دكا ًنا للشهادة من أجل كسب قوته .وذكر ابن القايض أنه "كان إذا كتب إىل املريني

(املقصود السلطان أحمد الوطايس الذي افتكه من األرس) وراسله كتب إليه :معتق إيالتكم خروف .قلت (أي ابن القايض) :وملا اتفق
يل أرس وخلصني منه أحمد املنصور الرشيف الحسني (السعدي) خلد الله ملكه ،ونظم يف الصالحني سلكه ،مثل ما اتفق لهذا الرجل

فاقتديت به ،ورصت أكتب يف مخاطبايت له ولغريه :معتق إيالة موالنا أيده الله بمنه"( .((3أما باقي املؤلفات التي ذكرت ابن خروف فهي

تكتفي بنقل ما ورد يف هذه املصادر األربعة وال تقدم أي إضافة.

ً
متصل
وبحسب بعض املصادر فإن ابن خروف خلف كتابني عبارة عن فهرسة ورحلة .ويذكر عبد الحي الكتاين أن له سند رواية

بالكتابني ،فهو يرويهما "من طريق القصار واملنجور وابن عبد الجبار الفجيجي الثالثة عنه (أي ابن خروف)" ،ولكنه يشري إىل أنه وقف

فقط عىل "بعض" من كتاب الرحلة التي يصفها بأنها "رحلة واسعة"( ،((3يف حني ال يذكر معرفته بالفهرسة .ومن املعلوم أن رواية الكتاب
يف الثقافة اإلسالمية ال تعني بالرضورة اطالع الراوي عىل الكتاب ،وإنما قد يكون ُأخرب به فقط من قبل شيوخه .ونصوص اإلجازات
تحمل الكثري من العبارات الدالة عىل هذا املعنى .ولذلك فإن ما هو مؤكد عندنا هو اطالع الكتاين عىل كتاب واحد فقط البن خروف نعته

بـ "الرحلة" .والراجح أنها نفس الرحلة التي وقف عليها محمد بن عيل الدكايل بعد استعارتها من الكتاين .هذا ما يدل عليه قول الدكايل:
غدرا ،وأرسه يف جملة من
"وقال ابن خروف يف رحلته بعد كالم سبق له يف كيفية دخول اإلسبان ملدينة تونس وكيفية االستيالء عليها ً
ُأرس بعدما َّأمنهم ملكها الحسن الحفيص ها هناك ما نصه ."]...[ :ثم أضاف الدكايل ]...[" :من خط املؤلف من مبيضة رحلته رحمه
الله املسوقة من فاس إىل سال حرسها الله بمنه"( .((3ولعل هذه القطعة هي التي أشار محمد املنوين إىل وجودها بالخزانة العامة بالرباط،
والتي قال بخصوصها يف كتابه املصادر العربية" :فهرسة خروف التونيس ] [...املوجود قطعة منها ب خ ع (أي الخزانة العامة ،وهي
حاليا) ،تحت رقم :ح  .135ومن موضوعاتها حديث املؤلف عن أرسه ثم افتكاكه عىل يد أيب العباس الوطايس ،حيث أقام
املكتبة الوطنية ً

بفاس يفيد ويستفيد"( .((3وكان ابن خروف أشار إىل فهرسته هذه ضمن إجازته والد عبد الواحد السجلمايس صاحب كتاب "اإلملام"،

فذكر أنه صنف فهرسة كربى ضاعت أثناء احتالل اإلسبان لتونس فكتب أخرى ملخصة سماها بـ "العجالة"(.((3

نعتقد إ ًذا أن األمر يتعلق بكتاب واحد ال بكتابني ،وإنما جاء الخلط بسبب وصف هذا الكتاب تارة بالفهرسة وأخرى بالرحلة .ومهما

بمدنا بمعلومات قد تكون نفيسة
تعد اآلن يف حكم املفقود .وهذا من سوء حظنا ألننا فقدنا
مصدرا ثمي ًنا كان قمي ًنا ّ
يكن ،فإن هذه القطعة ّ
ً

حول سرية صاحبه ،ولم يبق بأيدينا سوى مصادر قليلة وغري ذات قيمة كبرية .وقد أرشنا سابقًا إىل أن الرتجمة التي قيدها أحمد املنجور

غنى من حيث املعلومات املفيدة لنا يف محاولة إعادة بناء هذه السرية .ووصف املنجور أستاذه
تلميذ ابن خروف ،تظل هي املصدر األكرث ً
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 31عبد الحي بن عبد الكبري الكتاين ،فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت ،اعتنى به إحسان عباس ،ج  ،1ط ( 2بريوت :دار الغرب
اإلسالمي ،)1982 ،ص .376 - 375
 33محمد املنوين ،املصادر العربية لتاريخ املغرب من الفتح اإلسالمي إىل العرص الحديث ،ج ( 1الرباط :جامعة محمد الخامس منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
صحيحا ،وأن محاوالته املتكررة ،بمساعدة
 ،)1983ص  .123غري أن الباحث البلجييك فان كونكسفيلد الذي أنجز دراسة عن ابن خروف أكد أن الرقم الذي ذكره املنوين ليس
ً
بعض أصدقائه املغاربة ،للبحث عن املخطوطة بالخزانة العامة باءت بالفشل ،انظر:

Koningsveld, p. 127.

" 34فأخذت علم الحديث عن خلق كثري يطول ذكرهم ،قد ذكرناهم يف فهرستنا املسماة بالعجالة التي كتبتها من حفظي بمحروسة فاس أتأنس بها .وأما الفهرسة الكربى
فضاعت يف جملة الكتب حني ُأخذت تونس" .انظر :السجلمايس ،ص .83
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وأيضا "شيخنا املعقويل األديب املتفنن الحاج الرحال أبو عبد الله محمد
بـ "الشيخ الفقيه النحوي البياين األصويل الكالمي املفرس األديب"ً ،

بن خروف األنصاري التونيس"( .((3وهذه األوصاف تتكرر يف جميع املصادر األخرى التي ترجمته أو ذكرته يف سياق ترجمات أخرى .لقد

اشتهر ابن خروف بتمكنه من علوم املعقول واألصول كاملنطق وعلم الكالم وأصول الفقه والتفسري ،إضافة إىل علوم اللغة من نحو وبيان

وأدب .ويف الوقت الذي اقترص فيه أغلب فقهاء فاس حينئذ عىل فقه الفروع ،كان هو من بني العلماء املعدودين الذين اهتموا بعلوم األصول
واملنطق والبيان ،بفضل رحالته إىل املرشق حيث كانت سوق هذه العلوم نافقة وتجارتها رابحة ،فدرس عىل يد شيوخ كبار يف بالد مرص

وأرض الحرمني أمثال الشيخ نارص الدين اللقاين املرصي وأخيه شمس الدين ،والشيخ شمس الدين الحطاب الطرابليس ،وشهاب الدين
النشييل القايض بمكة ،وأيب الحسن البكري ،وشمس الدين محمد بن عراق ،وطاهر بن زيان القسنطيني املديني ،وكمال الدين الطويل

قايض قضاة مرص ،وغريهم كثري .هذا إضافة إىل شيوخه التونسيني كأيب عبد الله محمد بن مغوش ،والفقيه القايض أيب العباس سليطن،

والفقيه الرشيف بن عيل ،والفقيه املفتي أيب محمد حسن الزنديوي ،والفقيه املعقويل الصويف أيب عبد الله محمد الخونجي .ويف سنة 1535

ام ُتحن باألرس بعد حملة شارل الخامس عىل مدينة تونس واستباحتها ،ف ُنقل إىل إسبانيا حيث مكث ست سنوات ،قبل أن يتم فداؤه من
ِ
تفرغ للدرس والتدريس ،فحرض مجالس كبار العلماء وذاكرهم وأخذ عنهم ،مثل عبد الواحد
طرف سلطان املغرب .فقدم إىل فاس وهناك ّ
الي ِّسيتني وعيل بن هارون ،وعبد الوهاب الزقاق ،وغريهم(.((3
الونرشييس ،وزين الدين عبد الرحمن سقني ،ومحمد َ
انتصب للتدريس بفاس بعد افتكاكه من األرس ،واعتنى أكرث بالعلوم العقلية ،كما ذكر املنجور يف فهرسته" :قرأت عليه تلخيص

املفتاح ،ومخترص السعد التفتازاين ،وإيسغوجي ،والرسالة الشمسية يف املنطق للكاتبي ،وبعض جمل الخونجي ،وجمع الجوامع للسبيك،
مرارا نضع رضوب األشكال
ومحاذي ابن هشام ختمته وأعدته إىل اإلضافة ،وجملة من القطب عىل الشمسية ،وختمت عليه إيسغوجي ً

املنتجة والعقيمة من االقرتاين ما تركب من الحمليات ومن الرشطيات متصلة أو منفصلة أو متنوعة ،أو من الحميل والرشطي ومن

االستثنايئ وهو رامز التناقض والعكس ،يف لوح االستمالء حتى ُتفهم هنالك .وعىل يده فتح الله بصرييت يف تلك العلوم"( .((3وكان دوره
عظيما يف إحياء هذه العلوم بفاس بعدما كانت قد اندرست" ،فهو مجدد سند تعليمها بها ،وعنه ُأخذت عىل الحقيقة"( .((3وقال املحبي
ً
ً
فضل عن سائر
كاسدا بفاس
يف خالصة األثر عند ترجمة محمد بن قاسم القصار (تلميذ ابن خروف) ]...[" :وكان سوق املعقول
ً
كاسدا من سوق األصلني ،واملنطق ،والبيان ،وسائر العلوم ألن أهل املغرب كانوا ال يعتنون بما عدا
أقطار املغرب ،فنفق يف زمانه ما كان
ً
الي ِّسيتني إىل املرشق فأىت بيشء من ذلك ،ثم ورد الشيخ خروف
النحو والفقه والقرآن مما يوصل إىل الرئاسة الدنيوية [ ]...إىل أن رحل َ

التونيس ،وكان إمام ذلك كله واملقدم فيه"( .((3أما القصار فقد نعت شيخه ابن خروف بـ "املنفرد باملنطق والكالم وأصول الفقه والبيان

بفاس"( ،((4ومقابل ذلك كانت براعته أقل يف علوم الفروع ،وكان طالبه الذين يحرضون حلقاته لتدريس مخترص خليل ،يالحظون كم

يشق عليه ذلك "إذ لم يكن له كتب يف الفقه مما حفظ وال درس"(.((4
ّ

ابن خروف أكرث طلبة فاس ،رغم غزارة علمه ،ولم ينتفع من علومه إال شيوخ معدودون أمثال القصار واملنجور .أما سبب
تجنب َ

هذا التجايف فيرشحه املنجور ً
قريبا من سنتني إثر قدومه ،وتج ّنبه أكرث الطلبة لوقفة كانت يف لسانه شبه العجمة ،وما زال
قائل" :الزمته ً
35
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راهب وفقيه :سرية متقاطعة لنيكوالس كليرند ومحمد بن خروف

يقدرونه
البعض منها إال بعد مدة ،وألنهم ما ِألفوا تلك الفنون وال عرفوا قدرها"( .((4ويؤكد املحبي أن هذه األسباب جعلت أهل فاس ال ّ

االنتفاع به يف بضعة طالب( .((4وال شك يف أن هذه العجمة التي استولت عىل لسانه ،ثم زالت بعد فرتة ،كانت بسبب
قدره ،وحرصت
َ
محرما يف شبه
طول املدة التي قضاها يف بالد اإلسبان ،فدرج لسانه عىل الحديث بلغة أخرى غري العربية التي أضحى التكلم بلسانها
ً

الجزيرة اإليبريية.

مستعبدا يف أملرية قبل أن يشرتيه كليرند وينتقل معه إىل
لقد دامت فرتة أرسه ست سنوات ،ال نعرف عنها سوى أنه كان
ً

مهتما بهذه املرحلة من حياته ،بعد وقوفه عىل
يدون شي ًئا عن حياته يف األرس ،فالدكايل الذي بدا
غرناطة .ونعتقد أن ابن خروف لم ِّ
ً

مقالة األب المنس يف مجلة املرشق ،بحث عن رحلته /فهرسته حتى حصل عليها ،من صديقه الكتاين كما نظن ،ولكنه لم يعرث

النص الذي قيده الدكايل يف كناشته ،والذي لم يتجاوز فيه ابن خروف جملة واحدة عند حديثه
فيها عىل طائل .ويدل عىل ذلك
ُّ
ً
عن فرتة أرسهً ،
فضل من الله ،له الشكر عىل ذلك،
قائل" :هذا وكانت مدة أرسي ستة أعوام غري قليل ،محفوظ فيها ديني وبدين

ً
جميل عىل يدي مالكها (يعني فاس) موالي السلطان املؤيد أيب العباس أحمد الوطايس ،أجمل
خالصا
إىل أن خلصني الله تعاىل
ً
الله خالصه ،فبذل يف فدايئ ً
كثريا يقرب من األلف دينار بعد محاولة عظيمة يطول ذكرها ،وعاملني بعد الخروج بما ال ُأحيص
مال ً
عده ،جعله الله تعاىل له ُع َّدة .وأول يوم قابلته فيه ،وذلك يف أول رجب الفرد عام سبعة وأربعني وتسعمائة ،وقد خلع عيل من أحاسني
َّ
(((4
مالبسه"  .ولو عرث الدكايل عىل معلومات إضافية حول فرتة األرس لكان قد دونها بالتأكيد ألنه كان بصدد البحث عن العالقة
غريبا بالنسبة
بني كليرند وابن خروف .وهو أول باحث عريب ،فيما وقفنا عليه ،اكتشف هذه العالقة كما أرشنا سابقًا .وال يظهر األمر ً

محبذ إال يف مجال العلم والتعلم ،وما عدا ذلك يدخل تحت طائلة الرياء املنهي
إلينا ،فالحديث عن الذات عند علماء املسلمني غري ّ
عنه رشعاِ ،
وذ ْك ُر بعض األحداث مما عارصه املؤلف يكون من باب أخذ العربة فقط ال من باب تسجيل التفاصيل التي ال طائل
ً
من ورائها .هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فحري به أن ينىس معاناة األرس والعبودية بدل َت ُّ
ذكر ما قد ينكأ الجروح النفسية التي
أسريا يف إسبانيا ،يف زمن محاكم التفتيش وحمالت التنصري القرسية التي
عبدا
لم تكد تندمل .فنحن نتصور أن إقامة ابن خروف ً
ً

تنصه ،وإن لم يكن األمر كذلك فهي عىل األقل أجربته عىل إخفاء إيمانه
شملت بقايا املسلمني هناك ،قد تكون أكرهته عىل إظهار ُّ

والتخيل عن ممارسة شعائره.

غدرا ،وأرسه يف جملة من
ويف املقابل تحدث ابن خروف يف رحلته عن "كيفية دخول اإلسبان ملدينة تونس وكيفية االستيالء عليها ً

ُأرس بعدما َّأمنهم ملكها الحسن الحفيص"( ،((4واملقصود هنا الحملة اإلسبانية التي قادها شارل الخامس بنفسه عىل مدينة تونس سنة

ً
طالبا مساعدته يف اسرتجاع ملكه من األتراك الذين طردوه من تونس.
،1535
مستغل لجوء السلطان الحسن الحفيص إليه ً

كانت السلطة الحفصية قد وصلت إىل حالة من التدهور الشديد يف بداية القرن السادس عرش ،وأصبحت بالد تونس منطقة

رصاع بني القوات اإلسبانية والعثمانية التي استغلت ضعف سلطة الحفصيني ،وانحسار نفوذ السلطان الحفيص الحسن بن محمد يف
الشمال الغريب من البالد ،بعد خروج جل القبائل واملدن الكربى عن طاعته .وبعد أن سيطر األتراك بقيادة األخوين عروج وخري الدين

عىل الجزائر ،مدوا أنظارهم إىل تونس قبل أن تسقط يف يد اإلسبان الذين كانوا يرغبون يف احتالل البالد لوقف التوسع العثماين غرب
حوض البحر املتوسط.
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وتمكن خري الدين من قيادة حملة تركية دخلت تونس يف آب /أغسطس  ،1534وألحقتها إىل جانب الجزائر بالخالفة العثمانية،

فلجأ الحسن الحفيص إىل اإلمرباطور شارل الخامس يستعطفه ويتعهد له بالتبعية إن هو ساعده عىل اسرتجاع ملكه .واستغل اإلمرباطور

ً
ضخما يتألف من أربعمئة قطعة بحرية ،بمشاركة قوات إسبانية وإيطالية وأملانية وبرتغالية فيما يشبه
أسطول
هذه االستغاثة ليقود بنفسه
ً
حملة صليبية حقيقية ،قدر قوامها بأربعة وعرشين ألف جندي( .((4وبعد مواجهات كبرية بني الحملة اإلسبانية وقوات املسلمني بقيادة

خري الدين ،دخل جيش اإلمرباطور مدينة تونس يف  21تموز /يوليو  ،1535واستباحوها ،فقتلوا األنفس ونهبوا األموال واغتصبوا الحرائر
وهدموا املساجد وحرقوا الكتب .ويف الجملة كانت مقتلة عظيمة لم ينج منها إال من َق َدر عىل الفرار ،أما من أدركه اإلسبان قبل ذلك

فكان بني مقتول ومأسور .وعنها قال ابن أيب دينار" :وهذه الواقعة هي املعرب عنها بمخطرة األربعاء ،وكان السلطان الحسن أباح البالد
للنصارى ثالثة أيام [ ]...وقيل يف هذه الواقعةُ ،أرس الثلث ،ومات الثلث ،وهرب الثلث .وسمعت من شيوخ البلد من يقول عدد كل ثلث
ستون ألفًا ،والله أعلم بكل ذلك .وكانت هذه الواقعة سنة إحدى وأربعني وتسعمائة"(.((4

كانت الواقعة مفاجئة ألهل املدينة ومنهم ابن خروف ،فقد كان الحسن الحفيص وعدهم باألمان ،وأخربهم أن دور اإلسبان

سيقترص فقط عىل طرد األتراك ومساعدته السرتجاع ملكه املسلوب من دون أن يدخلوا املدينة ،غري أن املشاركني يف الحملة قدموا
تجسيدا لتلك الروح الدينية املتعصبة التي
بدوافع صليبية تحدوهم املشاركة يف حرب مقدسة ضد "الكفار" .ولم يكن القتل واألرس إال
ً

تحكم عالقة املسيحيني باملسلمني يف غرب املتوسط حينئذ .ويروي ابن أيب الضياف بمرارة هذه الخديعة ً
قائل" :وذلك أن الصبنيول
اشرتط عىل هذا السلطان الحسن استباحة املدينة ثالثة أيام ،والتزم بذلك ،وال علم ألحد من أهلها ،فبينما الناس يف سكون وعافية،

واغرتار بطلب ذلك األمان ،وأسواقهم مفتوحة ،فهجم عليهم عسكر الصبنيول عىل حني غفلة ،وامتدت أيديهم الغتيال النفوس ،ونهب
األموال ،وفر إىل جبل زغوان من أمكنته الفرصة بنفسه وأهله .يقال يف هذه الواقعة مات الثلث من أهل تونس ونجا الثلث ُ
وأرس الثلث،

وتغريت البالد ،وطمست أعالمها"(.((4

كان مصري ابن خروف من الثلث املأسور .ومع شديد األسف فإننا ال نتوفر عىل أي معلومة تتعلق بظروف أرسه ونقله إىل بالد

األندلس ،التي بيع يف أحد أسواق عبيدها .كما ال نعرف شي ًئا عن عمره لحظة أرسه ،وطبيعة األعمال التي ُك ِّلف بها من طرف أسياده،

وحيثيات هؤالء األسياد .وكل ما نعرفه هو ما حكاه كليرند يف رسائله ألصدقائه .فهو يذكر أنه ملا سمع خرب ابن خروف ،وعلم أنه عالم
متمكن يف فنون اللغة العربية ،رحل برسعة إىل غرناطة حيث أقنع املركيز نائب امللك يف مملكة غرناطة بمساعدته لرشاء هذا العبد ،ثم
أرص عىل مرافقة جنود املركيز بنفسه إىل أملرية رغم بعد املسافة وخطورة تلك الجبال املأهولة باملوريسكيني املعادين .وحني علم أسياد ابن
مرغما عىل دفع املبلغ الجديد ألنه
خروف بحرصه هذا رفعوا السعر من املئة دوقة التي اقرتحوها يف البداية إىل ثالثمئة دوقة .وكان كليرند
ً
غري مستعد لتضييع هذه الفرصة الثمينة ،ولذلك طلب مساعدة املركيز الذي دفع مئة وثمانني دوقة من ثمن العبد مقابل بقاء كليرند مدة

بغرناطة لتعليم املركيز وابنه اللغة اليونانية.

واسعا للعبور نحو الثقافة اإلسالمية
بابا
ونعلم ً
أيضا أن كليرند حني عرث عىل ابن خروف كان كمن عرث عىل كنز ثمني فتح أمامه ً
ً

بس َ
مة القدر يف وجه ابن خروف التي فتحت الطريق إلنقاذه من العبودية وعودته
والتعمق يف الدراسات العربية .ويف املقابل كان هذا اللقاء ْ
مستعيدا مكانته كواحد من أكرب علماء أواخر العرص الوسيط باملغرب الكبري ،حيث استقر يف فاس َمرعي الجانب،
إىل بالد املسلمني،
ً

 46حول تفاصيل هذه الحملة انظر :درويش الشافعي" ،الحملة اإلسبانية عىل تونس يف سنة 1535م" ،الباحث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد ( 30أيلول/
سبتمرب .)2017
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ُم ً
منتصبا للتدريس بالقرويني وبمدرسة العطارين وغريها من مراكز التعليم
الحظا من قبل السلطان .وقىض أزيد من ثماين عرشة سنة
ً
خصيبا ،فاشتغلت مدة
يانعا وعيشً ا
مربعا ً
بفاس .وعن هذه املرحلة من حياته كتب" :فلما حططت رحيل فاس املحروسة ،أنست جنابهم ً
ً

إقامتي فيها بالقراءة بجامعها األعظم ،ومراجعة األفاضل واالستفادة واإلفادة حسب الطاقة"( .((4وبجانب اشتغاله بالدرس والتدريس
اتخذ دكا ًنا للشهادة إىل أن تويف بفاس عام 966ه املوافق سنة 1558م.

لقاء املغرتبَني :من غرناطة إىل فاس
مغرتبا عن بالده ،وبينما كان أحدهما يعيش حياة العبودية
سبق أن أرشنا إىل ظروف اللقاء بني كليرند وابن خروف .كالهما كان
ً

مثمرا
كرس له سنوات من عمره .كان اللقاء
ً
الجسدية واالضطهاد الديني والثقايف ،كان اآلخر يقوده الحماس الشديد لتحقيق مرشوع َّ
جديدا يف دراسته العربية واإلسالميةَّ ،
واطلع بفضله أول مرة عىل الدين
فتحا
ً
ً
جدا بالنسبة إىل كليرند ،فقد عرث عىل كنز عظيم م َّثل ً
مقصورا عىل تعلم العربية بل تعداه إىل أكرث من ذلك ،فقد أخذته الحماسة إىل
اإلسالمي وعىل القرآن الكريم ،ومن ثم لم يعد طموحه
ً
الرغبة يف دراسة اإلسالم والرد عليه .أما بالنسبة إىل ابن خروف فلم يكن األمر يعدو أن يكون استبدال عبودية بعبودية جديدة ،ومع ذلك

ّ
ويدل عىل ذلك التقدم الرسيع الذي أحرزه كليرند يف هذا
تفانيا صاد ًقا يف تلقني كليرند كل ما يحتاج إليه إلتقان اللغة العربية.
فقد أظهر ً
أيضا بما يف ذلك درس العقيدة والسرية النبوية.
املجال .ولم َيق ُْص درسه عىل اللغة فقط ،بل ضم إليه درس الدين ً

من املؤسف أن نسجل هنا غياب املصادر التي من شأنها أن تكشف لنا طبيعة العالقة املعقدة التي جمعت بني هذين املغرتبني يف

ضوء املفارقات العديدة التي طبعتها :السيد /العبد ،التلميذ /األستاذ ،املسيحي /املسلم ،الراهب /الفقيه .إن رسائل كليرند التي تعترب

املصدر الوحيد لسريته ال تقدم لنا اليشء الكثري يف هذا الشأن .كما ال تشجعنا عىل تصديق كل ما تحتويه من معلومات ،فهي يف النهاية

ُقدر أن كليرند كان يريد تلميع صورته لديها والظهور بمظهر األبطال الفاتحني .أما بالنسبة إىل املصادر
وجهة إىل أطراف مسيحية ،ن ّ
ُم ّ
كثريا مع ما أورده كليرند .وهو ما يطرح
العربية فإننا ال نتوفر إال عىل نص املنجور الذي يقدم معلومات شحيحة ،لكنها وللمفارقة تتناقض ً
مشكلة أخرى.

تقول الرواية اإلسالمية الواردة يف فهرسة املنجور" :ومنهم شيخنا املعقويل األديب املتفنن الحاج الرحال أبو عبد الله محمد ابن
خروف األنصاري التونيسَ .ق ِدم من أرض العدو حني اف َت َّكه سلطانها املريني أبو العباس أحمد من األرس يف حدود السبعة واألربعني ،قدم

املفصل للزمخرشي ليتوصل اآلرس املذكور إىل
طالبا أن ُيقرئه النحو كشأنه معه يف أرضهم ،فإنه كان يقرأ عليه هناك
َّ
به آرسه النرصاين ً

أسريه
فهم القرآن ،فإنه كان ينظر فيه ويتطلب فهمه ويفهم يف النحو بعض فهم ،فأفتى شيخنا اإلمام باملنع من ذلك بعد أن كان الفقيه ُ
ِ
يعده بذلك ،ولذا قدم معه .وشيخنا اإلمام هو السبب يف فدائه بإلحاحه عىل املريني ومدحه إياه له بعرفه بتلك البالد.
الكافر القرآن والخط العريب ألنهم يتوصلون بذلك إىل املصحف.
املسلم
قلت :وهو املذهب ،إذ قال مالك :ينهى أن يع ّلم
ُ
َ

(((5
طالبا للحق ً
مائل إىل اإلسالم يقرأ يف املصحف ويبيك،
كان هذا النرصاين من عظمائهم خنت املركش صاحب غرناطة .قيل كان ً

شيخنا
رتا عىل العامة وسياسة ألنه من قسيسيهم .حىك يل ذلك ُ
وإنه مات عىل اإلسالم ،وتفطن له النصارى وراموا حرقه ثم لم يفعلوا س ً
هذا عىل ما ُأ ِ
قبض فيه نحو
خب به .وكان يبحث عن أمره من يأيت من األندلس .وكان هذا القسيس ُيحسن إىل شيخنا املذكور ،ولكن َ
49
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تمكن من قلبه ،ولئال َّ
ألف أوقية ،فيحتمل أن ذلك لكون اإلسالم حينئذ لم يكن َّ
ورجوعه حينئذ إىل أرضهم لع َّله
يتفطن له النصارى.
ُ

ليأخذ شي ًئا من ماله .والله تعاىل أعلم بحقيقته"(.((5

هذه الرواية املخترصة التي من الواضح أن مصدرها ابن خروف نفسه ،ال تقدم الكثري من التفاصيل ،ربما بسبب إحجامه عن

الحديث لطالبه عن محنته يف األرس ،وما واكبها من املآيس التي قد يكون تعرض لها ،أو ربما القتصاد املنجور يف رواية هذه التفاصيل
أساسا بمسألة التعليم والتعلم .ومهما يكن فإن هذه الرواية تخالف ما أورده كليرند
ألنها مما يخرج عن قصده يف الفهرسة التي ُتعنى
ً
من عدة وجوه سنناقشها الحقًا.

خصوصا إذا علمنا أنها وردت يف سياق رسائله إىل جهات
أيضا،
كبريا ً
يقدم كليرند رواية أخرى ،ال يمكن االطمئنان إليها اطمئنا ًنا ً
ً

وجهها إىل ثالثة أطراف :بعض أصدقائه ،واإلمرباطور
كان يسعى إىل الحصول عىل دعمها .وهذه الرسائل التي كتبها يف غرناطة وفاس ّ

شارل الخامس ،ورسالة أخرى وجهها "إىل املسيحيني" .يف الرسالة التي بعث بها من غرناطة إىل صديقه التوموس Latomus

بتاريخ  12تموز /يوليو  ،1539يدافع عن فكرة التنصري السلمي للمسلمني  ،La croisade pacifiqueالتي بدأ يتحمس لها أكرث فأكرث
مستفيدا من سالحه اللغوي الذي قىض سنوات يف شحذه .فقد أصبح يرى أن التحويل السلمي للمسلمني إىل املسيحية عن طريق
ً

الجدل الديني سيكون أشد فاعلية وأقل تكلفة من الحروب ومحاكم التفتيش .ومن املالحظ أن هذه الفكرة لم تكن واردة ضمن
أهداف مرشوعه لتعلم العربية قبل هذه اللحظة.

كيف اقتنع بهذه الفكرة؟ ال نعرف بالضبط ،لكن فكرة الجدل ضد املسلمني بدأها الالهوتيون العرب ثم اليونانيون يف املرشق ،ولم

تستمر يف أوروبا بسبب الجهل بلغات املسلمني ومذاهبهم .وعندما انتقلت املجادالت الدينية املرشقية إىل بالد األندلس انترشت ظاهرة
املناظرات والجدل الديني .وأصبحت املناظرة ً
للدفاع عن الدين اإلسالمي أمام
معرفيا
حقل
ويدرب عليه العلماء ِّ
إسالميا ُت َّ
قعد له القواعد َّ
ً
ً

املسيحيني .وكان هؤالء قد ترجموا أجزاء من القرآن الكريم إىل الالتينية ،وظهر مسيحيون مخلصون وهبوا أعمارهم لتقعيد
شبهات
ّ

مسلما ليعلمه العربية ،ثم ألف عدة رسائل للرد
عبدا
هذا الجدل الديني ضد املسلمني ،مثل ريمون لول  Raymond Lolالذي اتخذ ً
ً
عىل اإلسالم.

تعد املصدر الوحيد لسريته ،كما أرشنا ،تخلو
من املؤكد أن كليرند لم يكن يحمل هذه الفكرة قبل وصوله إىل غرناطة ،فرسائله التي ّ

من أي انتقاد للدين اإلسالمي أو رغبة يف تنصري املسلمني قبل مرحلة غرناطة .وبعد لقائه بابن خروف اطلع عىل القرآن الكريم وأخذ

خصوصا أن القرآن يعرتف باإلنجيل ،وهذا
يدرس العقيدة اإلسالمية ،فالحظ أن هذا الدين من السهل التشكيك فيه وتحطيم أسسه،
ً
يوفر قاعدة صلبة للمسيحية .كما اعترب أن بعض أفكار املسلمني سخيفة مثل اعتقادهم أن الجنة بها عدد كبري من النساء ،وأن الرجل
هناك سيتزوج ما ال حرص له منهن .ومع ذلك يعتقد كليرند أن من الخطأ مهاجمة دين واسع االنتشار ،لكن من املالئم مناقشة املسلمني

يف قضايا العقيدة ضمن رشوط تضمن النجاح .وهذه الرشوط حددها فيما ييلً :
أول املعرفة والفهم ،أي قراءة القرآن وأصول العقيدة
اإلسالمية ،ألنه من الغباء مهاجمة ما ال تفهمه" ،وسيكون من األفضل أن نبقى صامتني من أن نبدو سخيفني حني ندافع عن قضية

مقدسة بشكل خاطئ" .الرشط الثاين لهذا النجاح يتمثل يف املعرفة الجيدة باللغة العربية وقواعدها ،إذ إن الجدل لن يخدم أي غرض
مكتوبا بالالتينية التي يجهلها املسلمون .أما الرشط الثالث فهو رضورة التمييز بني الدين املرفوض والناس الذين يؤمنون به
إذا كان
ً

والذين يجب أن نُظهر لهم كامل املودة(.((5
51
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أيضا :ما يجب القيام به هو أن يصبح عىل دراية جيدة بطبيعة
إن املشكلة واضحة بالنسبة إىل كليرند والحل الذي اقرتحه واضح ً

اإلسالم ،ثم يؤسس درس العربية بلوفان صحبة أستاذه العريب لتدريب تالمذته عىل املحادثة واملمارسة ،فيمكنه ،بعدها مع طالبه،

وانتشارا يف جميع بالد الرشق(.((5
نجاحا
حاسما ،مع أمل أن يحقق ذلك
ترجمة القرآن والكتب الدينية ،والرد عليها ر ًدا
ً
ً
ً

لقد بدأ كليرند تنفيذ مرشوعه رغم الصعوبات التي كان يعلم أنه سيواجهها .وكانت أوىل الصعوبات عدم وجود مخطوطات عربية

ّ
مرارا االتصال ببعض الجهات من أجل التوسط لدى محاكم التفتيش
تمكنه من دراسة الدين اإلسالمي بعد أن منعتها الكنيسة .وحاول ً

يك تسلمه املخطوطات التي تحتجزها يف انتظار حرقها ،ووعده املركيز بمساعدته يف البحث عنها ،وإحضارها ليستنسخها أستاذه العريب،

بمدرس فيليب الثاين  Philip IIسيليكوس Silicaeus
لكن من دون جدوى .ثم حاول الحصول عىل دعم الحكومة اإلسبانية واتصل
ِّ

الذي كان قد عرفه يف سالمنكا ،والذي كان بحسب ما قال ،يشاطره أفكاره .ولم يرتدد هذا األخري يف تشجيعه ،ووعده بالدعم العظيم

من إسبانيا ،ولكنه طلب منه أن ّ
ينظم ملتقى يف غرناطة لتنصري املسلمني الذين يعيشون يف األندلس ،حتى يقتنع امللك بدعم مرشوعه.

ولكن كليرند رفض العرض ألنه ،كما قال ،يرفض أن يحارب هؤالء العبيد الذين هم تحت رحمة محاكم التفتيش(.((5

وأمام عجزه عن الحصول عىل املخطوطات العربية التي ّ
قرر الذهاب بنفسه إىل إفريقية
تمكنه من دراسة اإلسالم عن قربّ ،

حيث سيتمكن ،إضافة إىل ذلك ،من التعمق يف فهم النظام الديني اإلسالمي .فرتك ُمع ِّلمه بغرناطة وغادر رفقة صديقه املخلص غيوم

ورصح بأن املسلمني ،الذين سيذهب إليهم ،سريجمونه
معا لوفان .وكان يدرك خطورة مرشوعهّ ،
 Guillaumeالذي لم يفارقه منذ غادرا ً
بالحجارة لو عرفوا خططه .ولذلك سيحرص عىل التكتم الشديد عىل مرشوعه .وكانت خطته هذه تعتمد عىل الكثري من الحكمة التي
ودائما ،إنه جاء إىل إفريقية لتعلم العربية من أجل تأسيس هذا التعليم يف أوروبا ،وامتالك
لم تكن تنقصه .وقرر أن يقول ،يف كل مكان
ً

أيضا ّأل يشارك يف أي مناقشة دينية ،وإذا بدأها أحدهم سريفض املساهمة فيها منذ البداية.
املخطوطات النحوية الالزمة لذلك .وقرر ً
كره هؤالء املسلمني ،فقد قيل له الكثري عن عدم الثقة باليهود واملسلمني ،وكان يعلم أن هذه الشعوب تكره
قرر ّأل َي َ
وإضافة إىل ذلك ّ

املسيحيني ،ولكنه كان يؤمن ،كما قال ،بأن الحب أقوى من الكراهية(.((5

محبا لإلسالم وال
غريبا ترصيح املنجور بإسالم هذا النرصاين ،فالرجل لم يكن ً
واستنا ًدا عىل هذه التفاصيل التي يقدمها كليرند يبدو ً

رصح بذلك ،هي تحويل املسلمني إىل املسيحية .وهذا يدل
راغبا يف التحول إليه ،بل عىل العكس من ذلك ،كانت نياته الحقيقية ،كما ّ
ً
عىل أن ابن خروف لم يكن يعلم شي ًئا عن نيات كليرند الخفية ،فقد تكتم هذا األخري عىل مرشوعه أمام أستاذه الذي كان يرى اهتمامه

الشديد بتعلم العربية وتعلقه بالدين اإلسالمي من دون أن يدري خططه الرسية .ولذلك عندما قرر كليرند الذهاب إىل املغرب زوده

خريا .وتظل مسألة عدم مصاحبة كليرند أستاذه /عبده يف رحلته إىل املغرب غري مفهومة،
أستاذه برسالة توصية إىل السلطان يوصيه به ً
علما أنه كان يف اإلمكان أن يم ّثل عو ًنا له يف تحقيق مآربه الخفية.
ً

فالبلدان وقّعا حدي ًثا معاهدة سالم مدة إحدى عرشة سنة.
كانت العالقات حينئذ بني الربتغال ومملكة فاس يف أفضل حاالتهاَ ،

وكان السلطان الوطايس األخري لجأ إىل مهادنة الربتغال بعد محارصته من طرف األرشاف السعديني ،الذين كانوا قد سيطروا عىل كل
البالد ولم يرتكوا له إال فاس ،والنواحي التي سقطت يف أيديهم سنة  .1550كانت املعاهدة تقيض بأن يتمتع الربتغاليون بحماية قنصل

تماما ليقوم بمغامرته،
بالدهم املقيم بفاس ،فأصبحت املدينة تعج بالتجار الربتغاليني .واعتقد كليرند أن األوضاع ُمطمئ َنة والجو مالئم ً
Ibid., p. 133.

 54يذكر مؤلفا سرية كليرند أنه ندم عىل هذا القرار فيما بعد.

Chauvine, p. 40.
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فعب من جبل طارق يف اتجاه سبتة التي وصل إليها يف  10نيسان /أبريل  .1540وبعد أربعة أيام من الراحة يف سبتة اتجه إىل تطوان التي
َ

يذكر أنه ناظر فيها أحد العلماء يف النحو العريب فغلبه ،رغم أن األخري درس خمس سنوات بفاس .ثم غادر تطوان يف  29نيسان /أبريل
نحو فاس التي وصل إليها يف  4أيار /مايو ( 28ذو الحجة 946هـ) .وكانت رحلة صعبة بسبب األمطار والجبال الوعرة ورضورة اإليواء

يف الخيام.

ً
طويل حول أهدافه من الزيارة ،فازداد
حياه بلغة عربية فصيحة ،ثم تناقشا
ويف فاس استقبله امللك بنفسه ،وأخذته الدهشة عندما َّ

ملكيا يرافقه أثناء تنقالته باملدينة .وقد
حارسا
وعي له
وعب له عن ترحيبه ومساعدته يف مقصودهَّ ،
ً
إعجاب امللك بفصاحته ونباهتهَّ ،
ً

شجعه ذلك عىل أن يستقر باملدينة أكرث مما كان يتوقع .ويذكر أنه اختار ّأل يقيم وسط التجار واملغامرين الربتغاليني الذين كانوا يستقرون
تجنبا إلثارة الشكوك حوله .ومع ذلك فإنه كان ال يس َلم من شتائم املسلمني بسبب هيئته ككاهن غريب
بـ "الديوانة" يف املدينة القديمة ً

كثريا برواية كليرند التي ال تخفي مظاهر املبالغة واالحتفاء بالذات ،فالصورة التي أراد أن يرسمها لنفسه
املظهر .وبالطبع ال يمكن الوثوق ً
يف عيون املسيحيني هي صورة مسيح مخلص جاء إلنقاذ املسلمني الذين يذكر أنه كان بالنسبة إىل بعضهم مشكلة تزعجهم باستمرار،

فبدل أن يرطن ببعض الكلمات بالعربية كما يفعل التجار ،كان هذا "الفلماين" يتحدث عربية أفصح من أبناء البلد ،ويستشهد بآيات من
القرآن الكريم ،ويعرف النحو أكرث من باقي علماء البالد(.((5

قىض كليرند يف فاس سنة من الحياة الهادئة الوادعة ،عكف خاللها يدرس العربية أكرث فأكرث ،واخرتق معارف املسلمني واستوعب

حصل عىل عدد كبري من املخطوطات النحوية وغريها .وخالل ذلك بدأت املساعي لتحرير ابن خروف من العبودية،
تعاليم ديانتهم ،و َت َّ

ٍ
مساع يلفها الكثري من الغموض يف ضوء تناقض املعلومات الواردة وتضاربها عند املنجور وكليرند .وإذا صدقنا هذا األخري فإن
وهي
املفاوضات حول تحرير ابن خروف بدأت منذ وصوله إىل فاس ،حيث وعده السلطان باملساعدة مقابل ترسيح ابن خروف الذي كان

مقيما بفاس .ويف رسالته املؤرخة يف  5تموز /يوليو 1540
يحظى بشهرة كبرية يف فاس .كما وعده بأن يبقى ابن خروف يف خدمته ما دام ً

التي بعثها إىل صديقه بارفوس  Parvusكتب ً
قائل" :لقد رسقت املور (املغاربة) [ ]...اشرتيت عبدي بـ  180دوقة( ((5وبعته للسلطان
دهاء لبعته بسعر أعىل بكثري .واآلن ماذا يمكن فعله أكرث من رشاء عبد آخر بدوقات معدودة وإعادة بيعه
بـ  500دوقة .ولو كنت أكرث
ً
باآلالف؟ سأنطلق من هنا مبارشة إىل غرناطة ،وبقليل من البحث سأعرث عىل عبد آخر .هناك واحد يف مالقة وآخر يف قرطبة وثالث يف
إشبيلية ،وكلهم تونسيون"(.((5

ولكن وصول ابن خروف إىل فاس لم يتم ّإل يف أواخر جمادى اآلخرة عام 947هـ( ،((5إذ ذكر أنه التقى بالسلطان يوم فاتح رجب

(يوافق  31ترشين األول /أكتوبر  .)1540فلماذا بقي يف إسبانيا كل هذه املدة إذا كان االتفاق قد تم قبل  5تموز /يوليو؟ هل رفض املركيز

جزءا من ثمنه ،إرساله إىل املغرب؟ ال نملك الجواب عن هذين السؤالني ،غري أن النص السابق يفضح جشع كليرند ورغبته
الذي كان دفع ً
يف استثمار هذه التجارة املربحة لتحقيق أغراض مادية بحتة .وهذا الجشع هو الذي حاول املنجور تربيره بقوله" :وكان هذا القسيس

يحسن إىل شيخنا املذكور ،ولكن قبض فيه نحو ألف أوقية ،فيحتمل أن ذلك لكون اإلسالم حينئذ لم يكن تمكن من قلبه ،ولئال يتفطن
له النصارى" .وهي مربرات تبدو ساذجة يف الظاهر ،غري أنها تستند وال شك إىل كثري من الوقائع التي يصعب تفسريها يف ضوء التناقضات
Ibid., p. 42.
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يف رسالة أخرى ذكر أنه اشرتاه بـ  300دوقة ،دفع منها دي مندوزا حاكم غرناطة  180دوقة.

Koningsveld, pp. 136 - 137.
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جدا ،ملاذا افتدى إ ًذا خمسة
الكثرية التي تحملها رسائل كليرند .فإذا كان يسعى إىل الربح املادي من خالل بيع ابن خروف بسعر مرتفع ً
ً
وسيطا بني السلطان واملركيز الذي كان قد ساهم يف رشاء ابن خروف؟
أرسى مسيحيني بفاس؟ هل يمكن القول إنه كان

يف الواقع يحوم حول فرتة إقامة كليرند يف فاس غموض كبري ،إذ يصعب تفسري رسالة التوصية التي كتبها ابن خروف لسلطانها،

ثم الرتحيب الذي لقيه بها والسماح له بالبحث عن الكتب ،بل وتخصيص حارس مليك له .كل ذلك يثري فضول الباحث .فهل استطاع
كليرند خداع ابن خروف بإظهار إسالمه(((6؟ أم أنه ً
فعل شعر بدرجة معينة من امليل نحو الدين الجديد؟ إننا ال نستطيع الجزم بأي من

ذلك ،ولكن من املؤكد أن مغامرة كليرند باإلقامة يف مجتمع آخر مناقض لعقيدته وثقافته ،ومحاولته اللعب عىل الحبلني من خالل
وجدانيا أوقعاه يف محنة سببت له الكثري
وتناقضا
كبريا،
الحرص عىل إرضاء املسلمني واملسيحيني يف نفس اآلن ،أحدثتا لديه رشخً ا
ً
نفسيا ً
ً
ً

من األلم واإلرهاق النفيس ثم الوفاة املبكرة.

رأسا عىل عقب ،بعد سنة من قدومه إليها ،وتحولت كل النجاحات التي حققها هناك إىل رساب،
لقد انقلبت حياة كليرند يف فاس ً
ُ
ومنع من الحصول عىل أخرى ،وقىض الشهور األخرية باملدينة يف حالة يرىث
فقد ُمنع من التعلم ،وأبعد عن أستاذه ،وصودرت مخطوطاته ُ
لها أشبه بالسجني .وقد أشار يف رسائله إىل كل ذلك ،ولكنه لسوء حظنا اعتمد يف رسد أحداث هذه املحنة عىل التلميحات فقط ،فذكر أن
الذي سبب له هذه املحنة هو "الوحش" الذي لم يكن ،بحسب تشوفني ورورش ،سوى القنصل الربتغايل بفاس(.((6

ويف ضوء غياب التفاصيل واملعطيات الكافية ،واستنا ًدا إىل مجريات األحداث التي استعرضناها سابقًا ،يمكن أن نعيد بناء ما حدث

بمدينة فاس كالتايل :يبدو أن كليرند ،ليك ينال رىض املسلمني بفاس ومعهم السلطان ،اضطر إىل إظهار ميله إىل اإلسالم .وبما أن
غرضه اكتشاف هذا العالم من أجل مهاجمته ،فقد كان عىل استعداد لتوظيف كل األسلحة التي كان يراها رضورية يف هذا املخطط.

خصوصا أن ابن خروف كان معرو ًفا عند
وهكذا اقرتح التوسط إلطالق رساح ابن خروف ،األمر الذي سيزيده حظوة عند املسلمني،
ً
اليسيتني الذي كان قد لقيه بتونس خالل رحلته إىل املرشق .ثم يبدو أن كليرند يف حواره مع املسلمني أبدى استعداده
علماء املدينة مثل ِّ

إلعالن إسالمه ،وترتب عن ذلك انتشار شائعات قوية جرت بفاس عن تحوله إىل اإلسالم( .((6وال نستبعد أن يكون قد أشهر إسالمه

ً
فعل للمقربني منه كأستاذه من باب الخداع ال غري .ولكنه فوجئ بما لم يكن يف حسبانه ،فقد وصل خرب إسالمه إىل القنصل الربتغايل،
َّ
فتمكن من التأثري يف األمراء الربتغاليني باستعمال وجهة
كثريا من الو ّد بسبب املكانة التي اكتسبها عند السلطان،
الذي لم يكن ُي ِّك ُن له ً

خصوصا أن هؤالء األمراء كانوا
كافيا للقضاء عليه،
ً
النظر الدينية ،خاصة يف ظل محاكم التفتيش ،فاتهام كليرند بامليل إىل اإلسالم كان ً

صارما ،فقد صادروا أمواله هناك ،وحرموه
يعلمون مواقفه تجاه حرية التفكري يف املسائل الدينية والالهوتية( .((6كان رد فعل الربتغاليني
ً

نظرا إىل تداعياته
من مستحقات املعاش املرتتب عن سنوات الخدمة يف تعليم األمري هرني .وال يمكن هذا الوضع أن يروق لكليرند ً

الخطرية عىل مستقبله عندما يعود إىل بالده ،فقد يصبح مهد ًدا بالحرمان الكنيس إىل األبد ،وهذا سيمنعه من العودة ألنه قد يتعرض

لحكم املوت حر ًقا( .((6وألجل ذلك حاول كليرند تدارك األمر ،فأرسل رفيقه غيوم إىل الربتغال لتكذيب اإلشاعة .وغادر غيوم فاس
ً
محمل بأخبار سيئة( .((6وبعد هذه الخيبة انتبه كليرند إىل خطئه
يف اتجاه الربتغال يف نيسان /أبريل  ،1541ثم عاد يف  5آب /أغسطس

60

انظر نص املنجور وهو يف ذلك يروي عن شيخه.
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ذكر املنجور أن قومه حاولوا حرقه ً
مسلما.
فعل .ونعتقد أن مصدر هذه الفكرة هو كليرند نفسه الذي روج أنه مهدد بالحرق إذا ما عاد إىل بالده
ً

Chauvine, p. 44.
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الجسيم وشعر بخطورة املوقف ،وقرر أن يسابق الزمن لرأب الوضع ،ومنذ لحظة عودة رفيقه بدأ يف كتابة رسالته الشهرية "رسالة إىل
(((6
املرة رسالة مبارشة إىل تلميذه األمري هرني يوضح
املسيحيني"  .ثم إلزالة الشكوك قرر أن يرسل غيوم ثانية إىل الربتغال ُ
وي َح ِّمله هذه َّ

له فيها موقفه(.((6

وعىل مستوى آخر كانت الشكوك تتزايد وسط صفوف املسلمني تجاه نياته الحقيقية ،وتهمة الردة عن اإلسالم لو ثبتت ستقيض

مسلما وارتد عن دينه ليقتل بحسب تعاليم الرشيعة اإلسالمية( .((6وكان عالم فاس وإمامها
عليه ال محالة .فيكفي القول إن كليرند كان
ً

تحرم تعليمه العربية أو غريها من العلوم الدينية ،ألن ذلك ،يف نظره،
اليسيتني أكرث ً
حزما يف مواجهة هذا النرصاين ّ
املتلون ،فأصدر فتوى ّ
ِّ
مسلما يف خدمة نرصاين كافر .وتحت هذه الضغوط
مخالف ملا قرره إمام املذهب .واحتج عىل املوقف املتخاذل للسلطان الذي ترك عاملًا
ً

أمر السلطان بتجريد كليرند من مخطوطاته وإيقاف جميع نشاطاته.

يف الواقع سقط كليرند ضحية مغامراته ،وكاد أن يصبح منبو ًذا من العا َلمني اللذين اختار أن يقف عىل حدودهما ،ووجد صعوبة

كبرية يف التنصل من هذه الورطة التي لم تكن يف الحسبان ،ويف إثبات براءته من تلك االتهامات التي الحقته من الجهتني .ولم ينل ما

كان يأمله من الربتغال ،رغم طلباته املتكررة وامللحة .ولم يلق إلحاحه صدى عند األمري ،فقرر املغادرة نحو إسبانيا عىس أن يجد هناك
الدعم الذي يرجوه ملرشوعه .أما بخصوص الحجج التي قدمها بفاس لتربير رحيله فال نملك بشأنها أي معلومات ،غري أن قول املنجور:

مربرا للمغادرة والرحيل.
"ورجوعه حينئذ إىل أرضهم لعله ليأخذ شي ًئا من ماله" ،يؤكد أنه استخدم قصة ماله املحتجز لدى األمري الربتغايل ً
متجها إىل مدينة أصيلة ،التي وصلها يوم  8أيلول /سبتمرب  .1541وهناك ،ولسوء حظهُ ،كرست ذراعه
غادر كليرند فاس وحده
ً

ً
وصول إىل غرناطة ،حيث يبدو أنه نزل عند املركيز الذي كان
اليمنى بعد حادث سقوطه عن الحصان .ثم غادر يف اتجاه قادس ومالقة

يعول عىل دعمه .وال نعرف شي ًئا عن تفاصيل هذه الرحلة ،ألنه لم يصل إلينا عنها يشء يذكر .فقط يف  17كانون الثاين /يناير 1542
ِّ

نهائيا
نجده يف غرناطة ،وهو التاريخ الذي وقَّع فيه رسالته إىل شارل الخامس ،يخربه فيها بوصوله إىل املدينة قبل أيام .وبعد أن تأكد
ً

من املوقف الربتغايل شعر بخيبة أمل كبرية أمام هذا النكران للجميل .وهنا بىك كليرند عىل نفسه للمرة األوىل ،وأرسل رسالة إىل شارل
الخامس يستعطفه ويطلب مساعدته يف خططه(.((6

متحمسا إلتمام مرشوعه ،فهو عازم حسبما يخرب يف رسائله ،عىل البحث عن عبد آخر يف إسبانيا يساعده
ويف غرناطة يظهر كليرند
ً

عىل دراسته للعربية ،ومن ثم العودة إىل املغرب .وهذا يدل عىل أنه حافظ عىل عالقات جيدة بفاس .غري أن الهموم والسقام توالت عليه،
ُ
مية.
فسقط
ً
شيده ملوك األندلس من بني أ َّ
مريضا ومات بعدها بقليل ،و ُقرب يف قرص الحمراء الذي َّ
أما ابن خروف فقد استقر بفاس ،وحظي هناك بتقدير خاص من السلطان والعلماء وأهل املدينةُ ،
وكني بـ "جار الله" تيم ًنا بتحرره

من العبودية وعودته إىل دار اإلسالم .واشتهر برسوخه يف العلوم العقلية حتى أصبح إمامها املربز .وظل يستفرس عن مصري سيده وتلميذه
سببا لتحوله وهدايته إىل اإلسالم لينال الثواب األعظم.
الذي كان يرجو أن يكون ً

 66كتاب شهري لكليرند كتبه ما بني  5آب /أغسطس و 18أيلول /سبتمرب ،ولكنه لم ُيكمله .ويرى مؤلفا سريته أن السبب يف عدم إتمام الكتاب يعود إىل الكرس الذي أصيبت
به يده اليمنى مما منعه من الكتابة خاصة يف غياب غيوم .إال أننا نعتقد أنه بعد عبوره إىل إسبانيا لم يعد يف حاجة إىل مثل هذا الكتاب الذي كان يسعى من خالله إىل الدفاع
عن نفسه أمام أهل م ّلته وتكذيب اإلشاعات حول إسالمه.
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راهب وفقيه :سرية متقاطعة لنيكوالس كليرند ومحمد بن خروف

خامتة
م ّثل لقاء كليرند وابن خروف ،بحيثياته ومالبساته ،حالة فريدة يف تاريخ العالقة بني املسلمني واملسيحيني يف الغرب اإلسالمي

خالل أواخر العرص الوسيط ،فقد وحدتهما الغربة واللغة رغم اختالفهما يف الثقافة واملعتقد .وإذا كانت مرحلة غرناطة طبعت هذه العالقة
ً
سيدا ً
مملوكا ،فإن مرحلة فاس اتسمت بحصول هذا التكافؤ بعد تحرر ابن خروف .ومن
عبدا
مالكا واآلخر ً
بعدم التكافؤ ،لكون أحدهما ً
املؤكد أن ً
ولكن شهادتيهما تؤكدان أن عالقتهما طبعها الكثري من الود والتقدير
كل منهما كان يحرص عىل تحويل اآلخر إىل دينه،
ّ
بغض النظر عن اختالف الدين.

كرها ،يف عالم غري عامله .وعاد كالهما إىل أهل
لقد عاش كل من الراهب كليرند والفقيه ابن خروف
طوعا أو ً
شطرا من حياتهً ،
ً

بعيدا عن وطنيهما ومسقطي رأسيهما .وانتهت مغامرتهما عىل حدود
ملته من دون أن يتمكن أي منهما من العودة إىل بلده .وماتا و ُقربا ً

تحفّها ألغام العداء والكراهية .وإذا كان ابن خروف قد تحقق رجاؤه يف النجاة من االستعباد واالنتقال إىل بالد املسلمني ،حيث قىض ما
ً
ومحاطا بإجالل طالبه ،فإن كليرند مات َك َم ًدا عىل فشله يف تحقيق حلمه بتأسيس كريس لتعليم
مرعيا بعناية السلطان
تبقى من عمره
ً

اللغة العربية يف لوفان ،يكون قوة ضاربة يف الجدل الديني ضد املسلمني .إال أن مرشوعه هذا لم ُيقرب بموته ،فبعد فرتة وجيزة عىل رحيله

وخرجت أعدا ًدا غفرية من املسترشقني ممن تجندوا لتنفيذ املرشوع
تأسست معاهد اللغة العربية يف العديد من العواصم األوروبية الكربىَّ ،
الذي لم يستطع كليرند تحقيقه قيد حياته.
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جمعيـات قدمـاء تالميـذ املـدارس والثانويـات الفرنسـية
اإلسلامية ودورهـا يف العمـل الوطنـي يف املغـرب
)1956-1921(
French Islamic School Alumni Associations and the
Moroccan National Movement (1921-1956)
حــرت جمعيــات قدماء تالميــذ املدارس والثانويات الفرنســية اإلســامية حضو ًرا خافتًــا يف الكتابــات التاريخية املغربية

 أو إىل االهتامم بالوقائع واملؤسســات السياســية أكرث من االهتامم، ويعود ذلك إىل شــح مصادر املوضوع،املختلفــة
 وحتى رواد الحركة الوطنية الذين عايشــوا حدث االســتعامر الفرنيس وشاركوا يف تطور العمل.بـــاملؤسسات الجمعوية

 باســتثناء محمد حســن الوزاين، يف معرض الحديث عن حدث تاريخي معني،ما
ً  مل يتعرضوا لهذا املوضوع إال ملا،الوطني
، أما الهدف. من هذا اإلشــكال كان املنطلق.الذي أفرد يف مذكراته مذكرات حياة وجهاد صفحات لهذه الجمعيات وغريها

 باعتبار،فهو إبراز دور جمعيات قدماء تالميذ املؤسســات التعليمية الفرنســية اإلســامية املغربية يف العمــل الوطني
 وإظهار أهمية املامرســة الجمعوية يف،أنها كانت آلية من آليات االســتقطاب والتأطــر والتنظيم لدى النخبة املغربية
، وأشار ذلك إىل نشوء مجتمع مدين حديث. عىل الرغم من جنينية هذه املؤسسات يف املجتمع،املغرب زمن االستعامر

: ومن هنا نتســاءل.مبؤسســات بدت كأنها تعوض تلك التقليدية التي طبعت حياة املغاربة يف فرتات طويلة من تاريخهم

كيف نشأ العمل الجمعوي يف املغرب؟ وكيف سخّره املغاربة لخدمة العمل الوطني؟

. الحركة الوطنية، املجتمع املدين، جمعيات قدماء التالميذ، الحامية الفرنسية، املغرب:كلامت مفتاحية

Islamic Alumni Associations have been little discussed in Moroccan historiography, either because of a scarcity
of sources or because writers have been interested more in events and political institutions than associational
organizations. Even the pioneers of the national movement who witnessed French colonization and participated
in the development of the national movement only mentioned this topic in passing, in reference to particular
historical events, with the exception of Muhammad Hassan al-Wazzani, whose memoir Life and Jihad dedicates
many pages to these associations. This is the problematic the study sets off to address, seeking to highlight the
role played by associations of alumni of Francophone Moroccan Islamic educational institutions in the nationalist
movement. These associations formed a mechanism for recruitment and organization of the Moroccan elite. It
also shows the importance of associational practice in colonial Morocco, despite the embryonic nature of these
associations in society, indicating the emergence of a modern civil society of institutions seeming to compensate
for those that had characterized Moroccan life for much of its history. It then asks how associational activity
emerged in Morocco and how it was used by Moroccans to serve the national movement.
Keywords: Morocco, French Protectorate, Alumni Associations, Civil Society, National Movement.
. فاس، سايس، حاصل عىل شهادة الدكتوراه من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،باحث يف التاريخ املعارص
A Researcher in the contemporary history. PhD holder, Faculty of Arts and Humanities, Sais, Fes.
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مقدمة
ال مراء يف أن الحركة الجمعوية يف البلدان املستعمَرة ،األفريقية واآلسيوية ،عىل السواء ،ارتبطت ،منشأً وسريورة ،بنظرياتها يف

املعمرة الحريصة عىل إعادة إنتاج النموذج األصل
البلدان املستعمِرة األوروبية ،عىل وجه الخصوص ،إذ أدى االحتكاك بالجماعات ِّ

املستعمرين عىل مزايا العمل الجمعوي ،ونصيبه يف االرتشاف من قيم املدنية الغربية ،وما يمنحه من
يف بلدان االحتضان إىل وقوف
َ

شحنات تؤهل للمطالبة باالستقالل وتحقيق االندماج((( .ويرى بعض الباحثني الذين اهتموا بالظاهرة يف إفريقية أن العمل الجمعوي

كان من العوامل الحاسمة التي أدخلت املجتمعات التقليدية (املتخلفة) يف مسلسل الفصل بني ما هو ديني وما هو مدين (سيايس)،
األمر الذي ترتب عليه ،عىل نحو طبيعي ،حصول خلل يف املعادلة التقليدية املؤطرة للمجتمع .إن اقتحام العمل الجمعوي للمجال العام

حد ،من فعاليات املؤسسات التقليدية التي كانت يف السابق مسؤولة عن تحقيق التوازنات االجتماعية ،وهي مؤسسات
ق ّلص ،وأحيا ًنا ّ

كانت يف أغلبها تستمد مرجعياتها من الدين والخدمة الروحية(((.

َّ
املتحكم
واملؤكد أن االستعمار خلق ،من غري قصد ،دينامية داخلية ،جعلت املؤسسات املحلية تنتقل من طور اإلطارات التقليدية

فيها بروابط العصبية والنسب واملصاهرة ،إىل طور البحث عن إطارات قبل حداثية ،ترتكز عىل االنفتاح وحسن التدبري والحكامة
واملردودية واملحاسبة وتناوب النخب(((.

املستعمرة ،فقد نشأت الجمعيات بني األهايل عن
لم تكن البالد املغربية يف منأى عن هذه التطورات التي حدثت يف البلدان
َ
ِ
باملستعمرين ،فرأوا يف هذه التنظيمات الحديثة القدرة عىل تحقيق آمالهم يف التنظيم والوحدة بينهم ،واملشاركة الفعلية
طريق االحتكاك

يف الحياة اليومية ،والدفاع عن قضايا األمة الواقعة تحت االستعمار .ومن بني هذه الجمعيات نجد جمعيات قدماء تالميذ املدارس
اإلسالمية التي تمتعت بدعم كبري من إدارة الحماية الفرنسية ،قبل أن ينشأ ،بعدئذ ،رصاع حولها بني سلطات الحماية والنخبة املغربية.

فكيف نشأت جمعيات قدماء تالميذ املدارس والثانويات الفرنسية اإلسالمية املغربية؟ وما أهم أوجه الرصاع بني الحماية وممثيل هذه
الجمعيات؟ وكيف وظفتها النخبة الوطنية يف العمل الوطني ملصلحتها؟

أول :جمعيات قدماء تالميذ املدارس والثانويات الفرنسية اإلسالمية:
ً
دواعي التأسيس
ُأسست جمعيات قدماء تالميذ املؤسسات التعليمية الفرنسية اإلسالمية يف املدن املغربية الكربى ،بإيعاز من سلطات الحماية
الفرنسية .ومن تلك الجمعيات :جمعية قدماء تالميذ الثانوية اإلسالمية موالي إدريس يف فاس التي ُأسست يف عام  ،1921وجمعية

قدماء مدرسة أبناء األعيان يف الدار البيضاء يف عام  ،1922والنادي األديب اإلسالمي ألبناء األعيان يف سال يف عام  ،1927وجمعية قدماء

تالميذ املدارس اإلسالمية االبتدائية يف مراكش يف عام  ،1929وجمعية قدماء تالميذ الثانوية اإلسالمية يف الرباط يف عام ،1930
وجمعية قدماء املدارس اإلسالمية االبتدائية يف مكناس يف عام  ،1931وجمعية قدماء تالميذ الثانوية الرببرية يف أزرو يف عام (((.1942
Michèle O. Deye-Finzi, Les associations en ville africaines: Dakar-Brazzaville (Paris: L’Harmattan, 1985), p. 2.
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لقد هدفت الحماية من وراء تأسيس مثل هذه الجمعيات ،واشتغالها يف األوساط املغربية ،إىل القيام بعمل الدعاية ملحاسن

التعليم بني املغاربة ،وتحسني الوضع املادي واملعنوي للتالميذ وقدماء تالميذ املؤسسات التعليمية الفرنسية اإلسالمية ،وجعلهم أمام
اعتف عربها بعضوية مدير املؤسسة
أعني فرنسا ،وتحت مراقبة سلطة إدارتها((( .كما ّبينت ذلك
القوانني املنظمة لهذه الجمعيات التي ُ
ُ
تقنيا لها((( ،األمر الذي يجعلها مرا َقبة عىل الدوام من طرفه .ويقول محمد حسن الوزاين يف هذا الصدد" :وفرض عليها [أي
ً
مستشارا ً

فنيا‘ ،له حق الحضور يف الجلسات ،وتناول الكالم فيها ،إلبداء
جمعيات قدماء التالميذ] الرقابة ،بجعل مدير املدرسة الثانوية
ً
’مستشارا ً
’مشورته الفنية‘ ،وهي ترمي إىل حرص نشاط الجمعية يف نطاق قوانينها ،والعمل عىل تطبيق ما تصدره إليه إدارة االستعالمات السياسية

من توجيهات وتعليمات ،إذ كان يف الحقيقة ممثلها تحت ستار ’االستشارة الفنية‘ .ولكن الجمعية تعمل برأيه وإيحائه إذا ما اشتمت

فيها رائحة التدخل السيايس ،أو ظهرت عليها سمات العرقلة ،وهو ما كان يبدو يف أغلب األحيان ،إن لم يكن يف كل األحيان ،ألن
املستشار كان أداة اإلدارة السياسية ،وأحيا ًنا كانت تقع بينه وبني الحارضين مناقشات حادة ،بل مشادات تؤدي إىل توتر العالقات بني
(((
مرارا؛ لإلفالت من الرقابة ،وسنأيت عىل ذكر ذلك الحقًا ،وتتنصل،
الجانبني"  .إن دور املستشار التقني هو ما حاولت الجمعيات تجاوزه ً

بحسب بنودها من حيث املبدأ ،من أي عمل ديني أو سيايس((( .غري أن جميع جمعيات قدماء التالميذ اإلسالمية تجاوزت اإلطار املحدد

وهيئت من طرف الوطنيني لتكون آلية أولية لتكوين فرق توجه املغرب نحو االستقالل .لقد استسلمت هذه الجمعيات يف
لها سلفًاُ ،
أحايني كثرية لتحريض سيايس موجه ضد فرنسا ،بحسب تعبري مديرية الداخلية(((.

فضلت املرسح ،وأنشأت فرقة ممثلني
ومن ناحية أخرى ،تميز نشاط جمعيات قدماء التالميذ بتنوع االهتمام؛ فجمعية فاس ّ

يرتحلون من مدينة إىل أخرى ،عارضني مرسحياتهم ،ونارشين هذا الفن ،وحاصلني عىل عائدات مالية من وراء اهتمامهم ذاك.
وجمعية سال كانت ذات صبغة أدبية( ،((1وجمعية الرباط اهتمت بالدروس املسائية( ،((1وتنويع العرض التعليمي .أما جمعية الدار
البيضاء ،فنظمت محارضات استهدفت قدماء التالميذ ،برشاكة مع جمعية املدرسة املهنية ،واختصت جمعيتا مكناس ومراكش بمساعدة

التالميذ املعوزين(.((1

5 Direction de l’Intérieur, section politique, "L’Activité politique des associations d’anciens élèves des établissements d’enseignements
franco-musulmans," [Sans Date], A.D.N: Carton 1MA.200/435, p. 1.
Le Directeur général de l’Instruction publique, p. 1.

6

 7محمد حسن الوزاين ،مذكرات حياة وجهاد :التاريخ السيايس للحركة الوطنية التحريرية املغربية ،ج  :1طور املخاض والنشوء (فاس :منشورات مؤسسة محمد
حسن الوزاين ،)1982 ،ص .354
Le Directeur Général de l’Instruction Publique, p. 1.

8

Direction de l’Intérieur, p. 1

9

 10عرفت بتنظيم كثري من املحارضات ،منها محارضة حول تاريخ سال ،ألقاها الوزير محمد النارصي ،إذ كان يحرضها مئتا شخص ،ومحارضات ألقيت مرة كل شهر،
من مثيل :فضل التعليم يف الكرب ،والنهضة األدبية العربية ،وجامعة باريس يف القرون الوسطى ،ومحارضة عبد الرحمن زنيرب حول الرسطان ،وكنه الحياة للمهدي بنعبود.
ويف  19آب /أغسطس  1934ألقى محمد صالح ميسة ،األديب الجزائري ،محارضة عن تأثري الرتجمة يف اللغة العربية ،ومحارضة ملحمد الفايس ،رئيس جمعية طلبة شمال
إفريقية املسلمني ،حول الرحالة ابن بطوطة ،ومحمد بن الطيب عواد عن مسألة تعليم البنات يف املغرب يف أيلول /سبتمرب  ،1935انظر :محمد بنعياد ،طريق الحرية :التاريخ
الصغري ملدينة سال :أيام كفاح امللك والشعب( 1956 - 1912 ،الرباط :مطبعة شالة ،)1986 ،ص 60؛ نجاة املريني" ،فعالية الحركة الثقافية يف الحركة الوطنية يف سال
( ،")1950-1925يف :مجموعة مؤلفني ،الحركة الوطنية بمدينة سال :النشأة  -الرواد  -الخصوصية ،مائدة مستديرة  8 - 7مارس ( 2003الرباط :املندوبية السامية لقدماء
املقاومني وأعضاء جيش التحرير ،)2004 ،ص 57؛

;)Kenneth Brown, Les gens de salé, les slawis: Traditions et changements de 1830 à 1930, préface de Mohammed Naciri (Casablanca: Eddif, 2001
M’hammed Aouad & Maria Awad, Les Trente Glorieuses ou l’âge d’or du Nationalisme marocain 1925-1955, Témoignage d’un compagnon de
Mehdi Ben Berka (Rabat: Imprimerie Al Maarif Al Jadida, 2006), pp. 42 - 43.

ً
تلميذا موزعني عىل خمسة أقسام ،يقوم بها أساتذة من إدارة العلوم واملعارف ،وشملت حتى فئة غري املتمدرسني من التجار والحرفيني
 11كان يحرض هذه الدروس 250
وغريهم ،انظر" :املرشوعات اإلصالحية" ،مجلة املغرب ،السنة  ،3العدد ( 7كانون األول /ديسمرب  ،)1934ص .20
Le Directeur Général de l’Instruction Publique, p. 3.
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ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

مهما يف حياة الشباب املتعلم ،عرب تنظيمه وتوجيهه يف املجال العلمي
دورا ً
إضافة إىل هذا ،مارست جمعيات قدماء التالميذ ً

واألديب والثقايف ،عن طريق إلقاء محارضات( ،((1والتدريب عىل التمثيليات( .((1وتجسد هذا األمر يف محاربة أفكار الشيوخ ،بتشجيع

تمخض
الفتيات عىل التمدرس ،والدعوة إىل إصالح النظام التعليمي ،بمطالبة مديرية التعليم العمومي بربنامج للتعليم متوج بدبلومّ ،
عنه إحداث شهادة التعليم االبتدايئ للفتيات املسلمات يف عام  .((1( 1942وعملت هذه الجمعيات عىل تشييد العديد من املدارس

الحرة( ،((1وعىل مساعدة الطلبة ،سواء داخل املغرب أو خارجه .وعىل املستوى الفني ،اهتمت أكرث بالفن املرسحي؛ ملا يتيحه من فرص
خاضعا للرقابة واملنع يف أحايني كثرية .واألكيد أن األعمال املرسحية
اللقاء والتواصل مع الجماهري العريضة ،وإن كان هو اآلخر
ً

(((1

قدمتها الجمعيات التالميذية ،بواسطة فرقها املرسحية ،توزعت عىل محورين :محور الوطنية ونفخ الروح القومية ،والتذكري
التي ّ
بأمجاد املايض ،وأعمال األسالف العظام ،كما جاء يف عدة مرسحيات ("صالح الدين األيويب"" ،هارون الرشيد"" ،فتح األندلس"،

"املنصور الذهبي"" ،الوليد بن عبد امللك"" ،يف سبيل التاج") ،ومحور الدعوة اإلصالحية ،والتنديد بالجهل والخرافة ،والحث عىل

العلم والتعليم الذي لم يكن ينفصل عن العمل الوطني ،مثل ("أدب العلم ونتائجه"" ،بالعلم ينتهي الفساد"" ،طرطوف")( ((1وهنا
 13من املحارضات التي ألقيت يف جمعية قدماء تالميذ ثانوية موالي إدريس يف فاس ،نجد محارضات ملحارضين فرنسيني ،كمحارضة هاردي حول املدخل لدراسة التاريخ
املعارص ،ومحارضة فينون يف عنارص علم االجتماع ،ومحارضة ماسينون يف الرجال واألفكار ،وسائل اجتماعية إسالمية ،ومحارضة بلونديل يف الحالة االقتصادية واملالية
ألوروبا يف ربيع  ،1924ومحارضة روشيط يف العلوم الطبيعية ،وأخرى من تقديم محارضين مغاربة ،كمحارضة عبد الله الفايس يف رحلة إىل فرنسا ،ومحارضة النظام اإلداري
يف القرن األول من اإلسالم لعبد الحي الكتاين ،ومحارضة الرتبية والتعليم لعيل زيك وغريها .وكلها كانت يف إطار نادي املسامرات التابع للجمعية .ولم تقترص عىل التالميذ،
بل حرضها عامة الجمهور من املثقفني ،وقد بلغ عددهم أحيانًا  500شخص ،انظر :الوزاين ،ص 279-277؛ عثمان أشقرا ،يف سوسيولوجيا الفكر املغريب الحديث (الدار
البيضاء :عيون املقاالت ،)1990 ،ص  .91 - 90أما جمعية قدماء تالميذ ثانوية موالي يوسف ،فكانت تنظم محارضات أسبوعية عامة ،يقوم بها أحد األعضاء مساء السبت
من كل أسبوع ،وإلقاء محارضة أدبية أو علمية مرة يف الشهر ،من إنجاز ذوي العلم واالطالع .انظر" :يوم لألدب باملغرب" ،مجلة املغرب ،السنة  ،2العدد ( 17شباط /فرباير
 ،)1934ص .9
14

أبو بكر القادري ،املجاهد محمد اليزيدي ضمري حزب االستقالل ورجل الصدق والوفاء والوطنية (الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة ،)1999 ،ص .14 - 13

 15محمد عمراين" ،قضايا التعليم والحركة الوطنية من خالل بعض الكتابات املعارصة" ،يف :مجموعة مؤلفني ،التعليم والحركة الوطنية باألطلس املتوسط خالل فرتة
الحماية وحضور تاريخ املقاومة وجيش التحرير يف الكتاب املدريس (الرباط :املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير ،)2007 ،ص .161

 16حاولت جمعية قدماء تالميذ الثانوية اإلسالمية موالي إدريس يف فاس إنشاء مدرسة لتعليم البنات يف عام  .1923غري أن املجلس البلدي ملدينة فاس أوقف املرشوع؛
ملا الحظه من نزوع الجمعية إىل الخروج عن النمط التعليمي الفرنيس .لكنها تمكنت من تأسيس مدرسة باب الحديد يف عام 1938؛ إلدماج بنات قدماء تالميذ ثانوية موالي
مباحا ،انظر :عمراين ،ص 161؛
أمرا ً
إدريس يف سياق أضحى فيه تأسيس املدارس الحرة ً

Daniel Rivet, Le Maroc de Lyautey à Mohammed V: Le double visage du Protectorat (Casablanca: Editions Porte d’Anfa, 2004), p. 271.

 17من املرسحيات التي م ّثلتها فرقة جمعية قدماء تالميذ ثانوية موالي إدريس رواية صالح الدين األيويب يف عام  ،1927ورواية انتصار الرباءة ملحمد الزغاري ،ومرسحية
ومنعت تمثيلية "طرطوف"
ومنعت يف طنجة يف عام  ،1935بعد تدخّ ل ممثل إسبانيا يف طنجةُ ،
أمرية األندلس ألحمد شوقي التي ُعرضت يف مراكش يف آب /أغسطس ُ ،1933
عربها املهدي املنيعي ،رئيس الجمعية؛ ألن عبد الحي الكتاين ،أحد الشيوخ التابعني للحماية ،اعترب نفسه املقصود باملرسحية .ومثلت مرسحيات أخرى يف الدار البيضاء
التي ّ
والرباط .وكانت فرقة التمثيل مؤلفة من محمد التازي ،ومحمد الزغاري ،وعبد السالم التويمي ،وعبد القادر بن جلون ،وحماد بوعياد ،واملهدي املنيعي ،والغايل الشدادي،
ومحمد الخلطي ،والعريب قصارة ،واملهدي بن سليمان ،ومحمد بن الشيخ ،ومحمد امليسوم ،ومحمد بن الحسن بوطالب ،وأحمد الودغريي ،انظر :عبد الكريم غالب ،تاريخ
الحركة الوطنية باملغرب من نهاية الحرب الريفية إىل بناء الجدار السادس يف الصحراء ،ج ( 1الرباط :مطبعة الرسالة ،)1987 ،ص 40؛ الوزاين ،ص 389-388؛ "رواية
أمرية األندلس وتمثيلها بالحمراء" ،مجلة املغرب ،السنة  ،2العدد ( 12أيلول /سبتمرب  ،)1933ص 11؛

Robert Rezette, Les Partis politiques marocains, préface de Maurice Duverger (Paris: Armand Colin, 1955), p. 77.

يف سال أنشئت فرقة للتمثيل يف عام  ،1928بإدارة عبد اللطيف الصبيحي ،وأعضاؤها هم :عبد الرحمن بن الطيب عواد ،وعبد السالم عواد ،وميك بن عيل عواد ،وعمر بن
عبد الله عواد ،وعمر بنايل ،وعبد الكريم بوعلو ،وعبد القادر بوزيد ،ومحمد شماعو ،وعبد الكريم حجي ،وعبد اللطيف حربات ،وقاسم حصار ،ومحمد زمزمي جعايدي،
والعريب معنينو ،ومحمد مالح ،ومحمد املريني ،وعبد الكريم صبونجي ،وأحمد الصفار ،ومهدي زنيرب ،وعمر زنيرب .وقد مثلت عد ًدا من التمثيليات املرسحية يف عدد من املدن
املغربية؛ سال ،والرباط ،والدار البيضاء ،وفاس ،والجديدة .وقدمت مرسحية "الرشيد والربامكة" يف حزيران /يونيو  ،1928يف سينما النهضة يف الرباط ،ثم يف وقت الحق يف
الدار البيضاء ،و"وفاء العرب" ،و"طارق بن زياد" ،ومرسحيات كوميدية ملوليري ،ومثلت مرسحيات يف عيد العرش ،مثل "يف سبيل التاج" يف عام  ،1927و"بالل يعذب" يف
عام  ،1945انظر :بنعياد ،ص 61-60؛ املريني ،ص 57؛

Aouad & Awad, Marge 33, pp. 40-42; Brown, p. 259.

يف الرباط ُمثلت مرسحيات ،من قبيل" :رواية الصحراء" يف عام  ،1936و"غفران األمري لألب الرحماين" يف عام  1935يف مرسح رويال ،حيث أدى أدوارها السيتل العيساوي،
وأحمد بن غربيط ،والطيب بنونة ،والعريب ملني ،واملهدي بن بركة ،وأبو بكر حجي ،انظر" :جمعية قدماء اليوسفية" ،مجلة املغرب ،السنة  ،5العدد ( 3أيلول /سبتمرب
ترشين األول /أكتوبر  ،)1936ص 16؛ "جمعية قدماء اليوسفية" ،مجلة املغرب ،السنة  ،3العدد ( 8كانون الثاين /يناير-شباط /فرباير  ،)1935ص .25 - 2418
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جمعيات قدماء تالميذ املدارس والثانويات الفرنسية اإلسالمية ودورها يف
العمل الوطني يف املغرب ()1956-1921

تاـسارد

يشري روبري ريزيت بقوله" :من بني أهم املنظمات املوازية لكتلة العمل الوطني ،نجد جمعيتي قدماء تالميذ ثانوية موالي إدريس
بفاس ،وموالي يوسف بالرباط ،اللتني كانتا عىل اتصال مبارش بكتلة العمل الوطني ،حيث عملتا عىل تطوير العمل املرسحي الذي

استغلتاه من أجل الربط بني أعضاء الكتلة الذين ينتمون إىل مدن مختلفة من املغرب ،فرؤساؤها وأغلب أعضاء مكاتبها كانوا من

املنتمني إىل التيار الوطني"(.((1

وحول هذه األعمال املرسحية ،نجد مراسلة رسية صادرة يف  16شباط /فرباير  ،1929أوردها محمد حسن الوزاين يف مذكراته ،جاء

فيها" :إن الشباب يلتزمون الحيطة والحذر ،وينتشون بما يحققونه من انتصارات ،فينعزلون يف هيئاتهم ،ويستعملون بعض الشخصيات
التي ظلت محايدة يف الرصاع بني املجددين واملحافظني؛ للوصول إىل إقامة تحالف بني جميع املتعلمني املسلمني ،عىل أساس املصلحة
العليا للوطن ،وهؤالء املحايدون هم بالضبط الذين قاموا بدور فعال يف تنظيم املرسح املغريب ،وشجعوا بدراهمهم ونصائحهم الفنانني
الهواة من الشباب ،وتتبعوا باهتمام التمثيليات املرسحية العربية ،وهذا ما تنبأنا به ،فإن التصالح بني املجددين وخصومهم سائر يف

التحقيق بل يف طريق التحقيق ،وسيتم يف مجال الفنون واألدب ،وهؤالء الذين شاهدناهم يف فاس والرباط والدار البيضاء يرتقون
الخشبة ،وهم يف أزياء أوروبية ،قد أصبحوا يصدرون اليوم نرشة لجمعيتهم ،ويعقدون اجتماعات لدفرت املطالب ،ويتطلعون إىل ارتقاء

املناصب العليا يف املخزن املركزي ،ويطمحون إىل أن يكونوا قادة الشعب املغريب"( .((2ويؤكد مثل هذا الكالم استغالل النخبة املغربية
تنظيما أول؛ إذ كانت عبارة عن تنظيمات
للجمعيات التالميذية ،يف إطار العمل الثقايف والفني؛ ألجل خدمة القضايا الوطنية ،واعتمادها
ً

تمرسوا فيها عىل التنظيم قبل إنشاء األحزاب السياسية.
ّ

وبطبيعة الحال ،احتاجت هذه النشاطات مجتمعة إىل مصادر التمويل التي لم تكن قارة ،وكانت غري منتظمة؛ لهذا ،استعانت

هذه الجمعيات بموارد مختلفة ،منها :هبات أغنياء املسلمني ،وتمثيل قطع مرسحية لفائدة الجمعية ،وكل األعطيات التي ُتوقف عىل
ً
وتحصيل لألجر اإللهي(.((2
اعتباريا بحسب املكانة االجتماعية للمانح،
الجمعية
ً

ٍ
ممزوج
ومهما يكن ،اع ُتربت جمعيات قدماء تالميذ املدارس اإلسالمية بمنزلة اتفاق مميز بني فرنسا وأعضاء تلك الجمعيات،

بحماسة الشباب للحدث؛ لذا ،وجدت السياسة النخبوية الفرنسية يف املنتمني إليها مساعديها الجيدين ،بحسب تعبري بول ماريت

 .((2(Paul Martyوهو ما أكده نوغيس  Noguèsيف تقرير له حول جمعية قدماء تالميذ ثانوية موالي إدريس ،بقوله" :إنهم يمثلون
واضحا أن الهدف
توجه سياستنا الشباب بشكل مفيد"( .((2كان
[أعضاء جمعية قدماء تالميذ ثانوية موالي إدريس]
ً
عنرصا متمي ًزا عربه ّ
ً
هو مراقبة الشبان وإدماجهم يف منظومة القيم الفرنكوفونية ،وإبعادهم عن كل ما هو أصيل ،وجعلهم واسطة بني الشبان اآلخرين

يف الدعاية للسياسة الفرنسية .لكن انقلب األمر ملصلحة الوطنيني خالل الثالثينيات من القرن العرشين ،فقد ظنت سلطات الحماية
تماما .لقد انطلقت
الفرنسية أن وجود مثل هذه الجمعيات بني األهايل يخدم مصالحها ،غري أن تلك الجمعيات سارت عكس ذلك ً

املسية لها منفلتة من قبضة فرنسا؛ لتصري وعاء يخدم أهداف النخب الجديدة .فكيف حدث ذلك؟
طموحات األطر
ّ
20
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ثان ًيا :فدرالية جمعيات قدماء تالميذ املدارس والثانويات اإلسالمية
يف عام  :1934اتحاد مجهض
ملموسا خالل ثالثينيات القرن العرشين؛ بسبب التغريات الكربى يف أوروبا (املد
تطورا
عرفت الحركة الجمعوية يف املغرب
ً
ً
اليساري) ،من جهة ،ومن جهة أخرى ،ما شهده املغرب من تنامي الوعي الوطني مع حملة الظهري الرببري يف  16أيار /مايو ،1930

وتأسيس كتلة العمل الوطني يف عام  ،1933وإصدار كثري من الجرائد التابعة لها ،مثل عمل الشعب .فنشأت يف إثر ذلك موجة ثانية
متطورا بعد ،ليطالب
من جمعيات قدماء التالميذ فجر عام  1930يف الرباط ومكناس ومراكش .لم يكن الخطاب الوطني يف هذه الفرتة
ً

ناضجا بما فيه الكفاية للمطالبة باإلصالحات العامة ،وال سيما إدماج "األهايل" يف النظام؛ لالستفادة من دينامية
باالستقالل ،لكنه كان
ً
فعل الوطنيون دور جمعيات قدماء التالميذ يف مطالبهم اإلصالحية املتعلقة باملجال التعليمي.
التطور .ويف السياق نفسهّ ،

ً
ملحوظا ،باتت فيه العنارص الوطنية يف حركية دائمة؛ لالستحواذ عىل مكاتب( ((2أغلب
تنظيميا
تغيريا
لقد حمل عام 1933
ً
ً

بمسيي
جمعيات قدماء التالميذ اإلسالمية املتميزة ببسط سلطات الحماية يديها عليها .إنه عام الرصاع بني الحماية ومن تصفهم
ّ
جريدة عمل الشعب .وهذا ما تلخصه مذكرة صادرة عن مديرية الشؤون األهلية يف  6آذار /مارس " :1934الحظنا منذ أشهر
عديدة ،كما الحظ من قبل السيد كوتالند  ،Cottlandتنامي نشاط جمعيات قدماء التالميذ .ال يمكن بأي حال من األحوال إنكار

24

يف عام  1934أصبحت مكاتب جمعيات قدماء التالميذ اإلسالمية عىل النحو اآليت:

ӵӵجمعية قدماء تالميذ الثانوية اإلسالمية موالي إدريس :الرئيس :املهدي املنيعي (مستخدم يف البنك اإلنكليزي) ،نائبه :عبد الله بوعياد (مدير مطبعة) ،الكاتب :أحمد بن
إدريس بن بوشتى (محام) ،مساعد الكاتب :جندي أحمد (مندوب "ممثل" تجاري) ،الخازن :لحلو بن التهامي (تاجر) ،املرشف عىل املكتبة :برادة عبد القادر بن عمر.
ӵӵجمعية قدماء تالميذ ثانوية موالي يوسف يف الرباط :الرئيس :عبد الكريم بوهالل (تاجر) ،نائبه :إسماعيل فرج (كاتب مرتجم يف املحافظة العقارية) ،الخازن :الحاج
محمد القباج (كاتب يف املحكمة العليا الرشيفية) ،مساعد الخازن :محمد بوهالل (مستخدم يف بنك الدولة) ،الكاتب :عمر القباج ،مساعد الكاتب :بن عارش فرج (من دون
مهنة) ،األعضاء :موالي الطاهر الرفاعي (من دون مهنة ،مكفوف) ،وحسن بورقية (كاتب يف مديرية الشؤون الرشيفية).
ӵӵجمعية قدماء تالميذ مدرسة أبناء األعيان يف سال :الرئيس :عبد الكريم بوحلو ،نائبه :الحاج محمد عواد ،الكاتب :محمد املريني ،مساعد الكاتب :أبو بكر القادري،
الخازن :عبد الله الزاوي ،مساعد الخازن :محمد حجي ،املرشف عىل املكتبة :محمد الصابونجي ،املعاونون :عمر عواد ،وعمر عيل الدكايل ،وأحمد حصار ،ومحمد حصار.
ӵӵجمعية قدماء مدارس أبناء األعيان االبتدائية يف الدار البيضاء :الرئيس :محمد الدزيري (موظف) ،نائبه :محمد بن جلون ،الكاتب :محمد اليعقويب (مستخدم يف
املحافظة العقارية) ،مساعد الكاتب :أحمد الرشايبي (تلميذ يف املرحلة الثانوية) ،الخازن :عبد الله الدزيري ،املرشف عىل املكتبة :عبد الوهاب بن جلون.
ӵӵجمعية قدماء تالميذ مدرسة أبناء األعيان يف مراكش :الرئيس :موالي العريب بن الحسن العلوي ،نائبه :موالي عمر العلمي ،الكاتب :عبد القادر املسفيوي (أستاذ يف
مدرسة بن يوسف) ،مساعد الكاتب :محمد الطنجاوي ،الخازن :محمد بنيس ،مساعد الخازن :عبد الواحد تداين (مطبعي) ،املعاونون :عمر الطنجاوي (مرتجم يف مكتب
مراكش) ،وعباس القباج (مرتجم) ،املرشف عىل املكتبة :محمد بن شقرون.
ӵӵجمعية قدماء تالميذ مدرسة أبناء األعيان بمكناس :الرئيس :السنتييس محمد (مرتجم يف مصلحة التخطيط) ،نائبه األول :الرسغيني عبد الرحمن (محاسب يف دار
شالرو) ،نائبه الثاين :بناين عمر مالك ،الكاتب العام :موالي حسن املريني (مرتجم يف مصلحة التخطيط) ،مساعد الكاتب :السنتييس حميد (كاتب يف األحباس) ،الخازن
العام :السغيني محمد (مرتجم بمصلحة التسجيالت) ،مساعد الخازن :الرتاب حسن (مستخدم يف مصلحة التخطيط) ،املعاونون :إدريس علمي (تاجر) ،وعبد الرحمن
الصفار (تاجر) ،والرتاب حسني (طالب طب يف فرنسا) ،وبوتريكة إدريس (تاجر) .انظر:
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جمعيات قدماء تالميذ املدارس والثانويات الفرنسية اإلسالمية ودورها يف
العمل الوطني يف املغرب ()1956-1921

تاـسارد

أن توجهاتها الظاهرة ليست سليمة .فبفاس أسفرت انتخابات مكتب جمعية قدماء تالميذ ثانوية موالي إدريس عن قيادة محرري

مشبوها .وبمراكش خرجت الجمعية من فتورها ،وعىل الرغم من
شخصا
’عمل الشعب‘ لها ،وترؤسها من قبل املنيعي الذي يعترب
ً
ً
الترصيحات املؤكدة عىل والئها لنا ،فإنه ليس من املستحيل أال تستقبل األوامر من جمعية فاس .وبالرباط الرئيس الذي كان موظفًا
تمخض عن االنتخابات
وفيا ،استبدل بتاجر أكرث استقاللية عن السلطة ،وذي توجهات وطنية [عبد الكريم بوهالل] .وبسال ّ
ً
ً
ً
ومراسل لعمل الشعب ،وأبو بكر القادري املطرود من املدرسة؛ بسبب
وطنيا
مناضل
يعد
وهو
املكتب،
إىل
حصار
محمد
دخول
الجزئية
ً

وقاحاته املتكررة .وبالدار البيضاء نشري إىل اجتماعات عديدة ألعضاء املكتب وتواطئهم مع املنيعي .وبصفة عامة يبحث الوطنيون

عن اإلطاحة باملوظفني من مكاتب الجمعيات؛ لتعويضهم باملناضلني ،وهدفهم هو القيام بدور سيايس بهذه املؤسسات التي عرب
قوانينها األساسية ال يمكن أن تكون سوى مجموعات ودية أو خريية"(.((2

وتشري يف السياق نفسه مراسلة أخرى ،من مدير التعليم العمومي إىل مدير الشؤون األهلية ،يف  16آذار /مارس  ،1934إىل أن" :يف

مسيو عمل الشعب االستحواذ عىل إدارة املجموعة ،بعد أن قاموا بحملة صحفية بغيضة
فاس يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،1933حاول ّ

ضد شخصيات املؤسسة التي ينتمي إليها قدماء التالميذ .وبسال حدث كل هذا ،الصحايف حصار هو تلميذ مطرود من املدرسة منذ ستة

أشهر فقط تم انتخابه يف انتخابات جزئية مغرضة .وبمراكش حاول قدماء التالميذ يف لحظة التقرب من الباشا عن طريق االلتفاف حول
ابن أخيه ثم الثورة ضده"(.((2

انفلتت مكاتب الجمعيات من بني أيدي سلطات الحماية الفرنسية ،ولم يعد املديرون (املستشارون التقنيون) واألطر الرتبوية بقادرين

عىل ضبطها واحتوائها والتحكم يف حركيتها ،كما كان يف السابق" :ال يمكن ملديرينا ومدرسينا القيام سوى بتوثيق األفعال واألقوال وإرسالها
(((2
ثم
يف تقارير .ال يمكن أن ُيطلب منهم الترصف أكرث من ذلك يف الكواليس ،سيفقدون مكانتهم االعتبارية من دون ربح ألي أحد"  .من ّ
أصبحت املكاتب أكرث استقاللية بعد انتخاب أشخاص يتمتعون باستقاللية مادية عن الحماية ،أي غري املوظفني يف أكنافها ،وهو ما أكدته

(((2
سهل
مديرية الشؤون األهلية بالقول" :يبحث الوطنيون عن إطاحة مكاتب الجمعيات من املوظفني لتعويضهم باملناضلني"  ،وهو ما ّ

عملية التحكم ،وتوجيه مسار هذه الجمعيات .إنه رصاع اإلرادات بني الحماية والوطنيني ،إرادة الحماية التي هدفت إىل استخدام هذه

حولتها من وضع االستكانة والخضوع إلمالءات الحماية إىل مرحلة
الجمعيات أدا ًة للتوجيه واإلدماج وضبط النخبة ،وإرادة الوطنيني التي ّ

أعىل ،تج ّلت يف رصاع مبارش داخلها ضد من يدينون بالوالء لفرنسا ،ولسياسة اإلدماج املستهدفة للنخبة املغربية.

نجح التيار الوطني ،يف عام  ،1934يف السيطرة عىل أغلب جمعيات قدماء التالميذ ،باستثناء جمعية مكناس التي ظلت وفية يف

والئها لسياسة الحماية الفرنسية ،ولم تنخرط يف حملة جمعية فاس لتأسيس اتحاد لجمعيات قدماء التالميذ(.((2

ً
بحرية
ومنذ هذا التاريخ باتت جمعيات قدماء التالميذ
فاعل يف العمل السيايس الوطني؛ ً
نظرا إىل عدم السماح للمغاربة ّ

كاملة يف إنشاء التنظيمات الحزبية ،وهو مؤرش عىل ارتباط العمل الجمعوي باملمارسة السياسية؛ حتى بعد االستقالل(.((3
25 Direction des Affaires Indigènes, "Note sur le projet de création d’une fédération des associations d’anciens élèves des collèges musulmans
et des écoles de fils de notables," 6/3/1934, A.D.N: Carton 1MA.200/435.
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ويف هذا اإلطار يقول مدير التعليم العمومي يف مذكرة إىل مدير الشؤون األهلية" :إن عقلية املغاربة مختلفة ،فلنئ كان املغريب
ٍ
جمعية ما لقدماء التالميذ ،وإطارها املتواضع
خريج املدرسة الفرنسية ،فإنه يصعب عليه تصور الحدود التي تحد من نشاط
الذي تشتغل فيه .إنها جمعية عفوية مكونة من أفراد ،وذات أهداف غري دينية ،وهي ممارسة إذا كانت حديثة يف نظر املغريب،

فهو يعتقد يف فاعليتها وفضلها يف تحقيق آماله الجديدة يف الفرتة اآلنية .إنها أداة أصبحت بني أيديهم [املغاربة] وس ُتستخدم

ألغراض مختلفة ،جيدة وسيئة"(.((3

ح ّتم تداخل العمل السيايس مع العمل الجمعوي يف املغرب ،خالل الثالثينيات ،عىل سلطات الحماية الرتاجع عن سياستها

املتبعة يف هذا املجال؛ لتجاوز ما ينذر بمخاطر سياسية من تنامي الشعور بالوحدة الوطنية ،وانتشاره بني هذه النخبة املتعلمة ،األمر

الذي كاد أن يتحقق بمرشوع فدرالية جمعيات قدماء التالميذ .وهذا ما يشري إليه مدير التعليم العمومي بقوله" :يجب الخروج من

هذا الوضع ،فجمعيات قدماء التالميذ اإلسالمية يف ٍ
تنام كبري يف هذه اآلونة ،وإن حزب عمل الشعب املعادي لفرنسا ،واملعارض
ألي تعاون حقيقي ،يستقطب نشاطها ،فهذه الجمعيات تعيش من أجل هذا الحزب يف كامل االستقاللية .إنها متجهة إىل وضع

نفسها يف خدمة الجبهة املناهضة للمسيحية ،وليست هي الوحيدة التي تخضع لهذا التوجه :جميع الجمعيات اإلسالمية ،الرياضية،
رسا لألوامر الرسية للمنشقني ،ولردود الفعل املناهضة للحكومة
الكشفية ،الخريية [ ]...تستجيب بدرجات متفاوتة
جهرا أو ً
ً
واألجانب ،إما بطريقة مبارشة وإما غري مبارشة"(.((3
لقد نتج من اجتياح الوطنيني التنظيمي لجمعيات قدماء التالميذ الدعوة إىل إنشاء فدرالية لجمعيات قدماء التالميذ اإلسالمية

يف املغرب يف عام  .1934فكيف تم ذلك؟ ومن الفاعلون يف هذه الدعاية؟ وهل تحققت مساعي الوحدة؟

يقول مدير التعليم العمومي يف رسالة موجهة إىل مدير الشؤون األهلية" :أعلمني مدير مدرسة أبناء األعيان اإلسالمية بالدار

البيضاء أن رئيس قدماء التالميذ لهذه املؤسسة زاره زمالؤه منذ أيام من فاس يف إطار القيام بجولة للدعاية؛ بغرض تأسيس فدرالية
غريبا يف البداية أن رئيس جمعية قدماء تالميذ ثانوية
جمعيات قدماء التالميذ .يرشفني أن أثري انتباهكم حول هذا األمر [ ]...يبدو ً

فاس ،املنيعي ،وهو مستخدم بسيط يف بنك إنكليزي ،أن تتوافر له عائدات تسمح له بالقيام بجولة للدعاية عرب أرجاء املغرب .إنني

واثق من أن املنيعي يلعب لعبة مزدوجة ،وأنه يحتفظ به عىل رأس جمعية قدماء التالميذ بفاس؛ الستكمال عمل هو سيئ بالنسبة
ً
جديدا [ ]...توجه
نشاطا
إلينا .فمنذ الصيف األخري ،وعرب منشور جريدة إرادة الشعب ،أخذت جمعيات قدماء التالميذ عىل عاتقها
ً

عام بدأ يتضح ،يدفع بشكل منتظم مهمات مكاتب الجمعيات التي تحاول أداء دور سيايس بالنسبة إىل جمعيات ال يمكنها إال أن
تكون مجموعات ودية أو خريية"( .((3تجسد هذا التوجه العام يف الدعوة إىل تأسيس اتحاد جمعيات قدماء التالميذ ،فأصبحت

جمعية فاس ،من خالل هذه املبادرة ،موجهة ومؤثرة ،وذات نفوذ قوي يف باقي جمعيات قدماء التالميذ ،من خالل مكتبها ،ويف

دائما،
شخص رئيسها املنيعي .بل ّ
تعد أصل أي تحريض ،بحسب تعبري مدير التعليم العمومي الذي قال" :من فاس تصدر األوامر ً
والفرق املرسحية املتنقلة من هناك إىل أي مكان آخر ،ال تشتغل باملرسح فقط ،كما هو الحال بصفرو خالل فصل الصيف املايض،

حيث تقوم بممارسة الدعاية السياسية الوطنية ضد فرنسا"(.((3

Le Directeur Général de l’Instruction Publique, pp. 4 - 5.
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تمت الدعوة إىل هذا االتحاد يف ظل شعارات الوحدة التي نودي بها يف مختلف أرجاء الوطن العريب الرافضة للوجود االستعماري،
ّ

فقد كانت كلمات شكيب أرسالن موجهة إىل مختلف التنظيمات ،وهو ما أكدته مذكرة ملديرية الشؤون األهلية ،جاء فيها" :إن مرشوع
الفدرالية مطابق لشعارات شكيب أرسالن’ :تجمعوا ،تعاونوا ،وحدوا الصفوف ،اتحدوا ،االتحاد قوة‘"(.((3

لقد وُضعت أسس هذا املرشوع املتبنّى من كتلة العمل الوطني خالل الزيارات املتكررة للمنيعي والوزاين ومحمد الخلطي إىل الرباط

وسال والدار البيضاء ومراكش( .((3وعرب الدورية الصادرة عن الجمعية ،واملوجهة إىل مكاتب الجمعيات املختلفة التي دعت إىل إبداء
آرائها حول االتحاد ،وتعيني مندوبني ،يف حالة االنخراط ،عن كل جمعية ،لعقد االجتماع التأسييس يف الدار البيضاء( .((3ولم تقترص هذه
الدعوة عىل الجمعيات يف املنطقة الفرنسية ،بل اس ُتدعي أعضاء الجمعيات األدبية يف القرص الكبري وتطوان( .((3لم تكن يف أعني الحماية

دعوة إىل وحدة جمعيات قدماء التالميذ فحسب ،بقدر ما تشري إىل وحدة املجال املغريب والرأي العام حول القضايا املطروحة لإلصالح،
أيضا.
وعدم القبول بالتقسيم االستعماري للبالد املغربية ً

ُعقد االجتماع التحضريي لتأسيس فدرالية جمعيات قدماء التالميذ اإلسالمية يف املغرب يف الدار البيضاء ،يف  7آذار /مارس ،1934

يف مقر سكنى محمد الرشقاوي (زنقة طنجة) ،وحرضه محمد الوزاين ،ومحمد اليزيدي ،واملهدي الصقيل ،ومحمد الدزيري ،وعبد الله
الدزيري ،واملختار بن عبد السالم ،وأحمد بن عالل الرشايبي ،وعبد الواحد بن زلول (بن حسن) ،ومحمد بن حسن بن زلول ،وبوبكر
الشاوي ،والصديق عواد ،وعبد الكريم بوعلو ،وبوبكر الصبيحي ،ومحمد الحجوي ،وبناين عبد العزيز ،والحاج مصطفى الروييس ،وعبد

وقدمت مساهمات من عبد العزيز بناين ومحمد الحجوي؛ لسد النفقات األولية لهذا االتحاد .كان
العزيز اليعقويب ،واملختار بن فالحّ .
عضوا(.((3
عدد الحارضين 18
ً

لقد أسفر هذا االجتماع عن وضع برنامج مطالب وأهداف تأسيس هذا االتحاد التي تتمثل يف تحسني وضعية الجمعيات

(املالية واألدبية) ،ونظام أسايس متجانس للجمعيات ،ومسألة التعليم العمومي واملهني ،ومعادلة الشهادات الثانوية لنظرياتها

ً
بحرية التعليم
الفرنسية ،وإحداث مجلة ،وتحويل املكتبات املحلية إىل مكتبات عمومية(.((4
وإجمال تج ّلت أهدافها يف املطالبة ّ
األهيل ،وإنشاء كثري من املدارس االبتدائية ،وتعليم اللغتني العربية والفرنسية يف جميع املؤسسات ،مؤكدين أن للمغاربة الحقوق

عموما بكل ما من شأنه تحسني أوضاع
نفسها التي للفرنسيني ،وينبغي لهم أن يتمتعوا باالمتيازات عينها املتعلقة بالتعليم ،وتهتم
ً
(((4
ووجهت الدعوة للمشاركة يف هذا املؤتمر ،الذي ُقرر عقده يف الرباط يف أيام  27و 28و 29حزيران /يونيو  1934يف قاعة
األهايل ُ .

املامونية ،إىل كل منخرطي جمعيات قدماء التالميذ ،ومستشاريها التقنيني ،وقدماء التالميذ غري املنخرطني الذين طلبوا ذلك،

وحددت واجبات االنخراط بخمسة فرنكات ،وغري املنخرطني بعرشة فرنكات( .((4فهل تركت الحماية هذه املبادرة الوحدوية تسري
ُ
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ثم يتقوى دور هذه الجمعيات التي ستصبح ،ال محالة ،ممثلة للرأي العام املغريب ،يف غياب برملان أو مجلس
نحو النجاح؟ ومن ّ

يقوم بذلك؟

لم يعد األمر يستقيم لسلطات الحماية الفرنسية مع مكاتب جمعيات قدماء التالميذ اإلسالمية ،فحاولت ،عىل مضض ،ثنيهم عن

عنرصا ً
تهديدا ملصالحها يف
فاعل يف ضبط حركية النخبة املغربية؛ لذا ،رأت سلطات الحماية يف هذا االتحاد
أعمالهم ،وال سيما أنها كانت
ً
ً

وتأليبا للمغاربة عىل سياستها ،من خالل املطالبة بحريات أكرب ،وال سيما يف املجال التعليمي .وهو ما رفضته اإلقامة العامة جملة
البالد،
ً

ً
حاليا ،بتحريض
وتفصيل؛ إذ يقول مدير التعليم العمومي يف مذكرته حول جمعيات قدماء التالميذ" :تحاول جمعيات قدماء التالميذ ً

مسيي عمل الشعب ،التجمع يف فدرالية ،ستعمل عىل تمثيل الرأي املغريب األهيل .ويف الحقيقة هي تتلقى األوامر لتنفيذها،
واضح من ّ

وهو ما يقود إىل دعم العمل السيايس لحزب كاره لألجانب أكرث منه وطني"( .((4فكيف تعاملت الحماية مع هذا االتجاه؛ لدفن املرشوع
يف مهده؟

يقول املراقب املدين ،رئيس جهة الرباط ،يف رسالة إىل مفوض اإلقامة العامة يف املغرب ،مؤرخة يف  7آذار /مارس  ،1934حول

معارضة إنشاء فدرالية لجمعيات قدماء التالميذ اإلسالمية" :يرشفني إخباركم أنه من املناسب أن تعارض الحكومة إنشاء فدرالية من

ّ
حتما من أعضاء مكاتب جمعيات قدماء التالميذ [ ]...ومما ال ريب فيه ،يف ظل ما سبق،
هذا النوع ،ألن مكتب هذا التنظيم
سيشكل ً

أن فدرالية قدماء تالميذ مدارس أبناء األعيان ليس لها هدف سوى االنغماس يف نشاط دعايئ وطني ضد فرنسا ،لهذا أقول برضورة منع

هذا التأسيس"(.((4

من هنا اتبعت سلطات الحماية الفرنسية؛ لوأد فكرة فدرالية جمعيات قدماء التالميذ ،مسارين مختلفني :يتجىل األول يف إمكانية

استخدام حق االعرتاض (الفيتو) الذي منحه لها ظهري  24أيار /مايو ((4(1914؛ ملنع الجمعيات التي تراها مخالفة لقوانينها ،والثاين
ٍ
بمساع رسية لدى جمعيات قدماء التالميذ ،وال سيما يف الدار البيضاء ومراكش؛ لح ّثهم عىل رفض هذا املرشوع ،ومن
هو القيام

ثم إحداث انقسام بني مكاتب الجمعيات حول هذه الفكرة( .((4فهل نجحت سلطات الحماية يف إحداث رشخ بني جمعيات قدماء
ّ
التالميذ اإلسالمية؟

ً
رسيا عىل كل جمعية عىل حدة؛ لدفعها إىل عدم االنخراط يف
فضلت سلطات الحماية اتباع الوسيلة الثانية ،فمارست
ّ
ضغطا ً

الفدرالية ،وتظهر محايدة يف كل ما يجري ،ومحافظة عىل اتصاالتها بهذه الجمعيات كافة .وبالفعل ،قام أورتليب ،Orthelieb

املراقب املدين ورئيس جهة الشاوية ،بمساعيه لتحقيق هذا الهدف لدى مكتب جمعية الدار البيضاء الذي كان مؤ ّلفًا من موظفي

الحماية ،وله قابلية أكرب للخضوع آلرائها( .((4لكن مجهوداته باءت بالفشل؛ إذ وافق أعضاء هذه الجمعية عىل حضور االجتماع

التحضريي( .((4يف حني نجد مكتبي الرباط وسال حسما األمر ملصلحة االنضمام إىل الفدرالية ،عىل الرغم من اعرتاضات نيسيل
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 ،Neicelمدير ثانوية موالي يوسف؛ ألن مكتبيهما يتكونان من الشبان املغاربة املصممني عىل خدمة القضية الوطنية ،التي هي
مظهر ألي عمل مقنع يف نظرهم ،بحسب تعبري مدير الشؤون األهلية( .((4ولم تجد هذه املساعي صدى إال مع جمعية مكناس التي

اعتذرت عن عدم حضور االجتماع التأسييس للفدرالية( .((5ويف مقابل ذلك ،رفض املقيم العام الرئاسة الرشفية لهذه الفدرالية التي
قويا لو ُقبلت(.((5
من املحتمل أن تكون غطاء
رسميا ً
ً

وأمام تشبث جمعيات قدماء تالميذ املؤسسات التعليمية الفرنسية اإلسالمية بمرشوع فدرالية الجمعيات ،لم تجد الحماية

من خيار أمامها سوى إجهاض هذا املرشوع ،عن طريق الوسائل القانونية املتاحة لها ،امللخصة يف تطبيق املادتني 3 :و 4من
ظهري  5حزيران /يونيو  ،1933املعدل لظهري  24أيار /مايو  ،1914ويعطي الحق للسلطات يف رفض االعرتاف بأي جمعية مخالفة لقوانني
الحكومة( .((5وطبقًا لذلك ،منعت إنشاء فدرالية جمعيات قدماء تالميذ املدارس اإلسالمية الفرنسية ،معززة هذا القرار بعدم جدوى هذه

الفدرالية ،وبأنها ال تتوافق واألفكار املتبناة عند تأسيس جمعيات قدماء التالميذ ،وال مع أهدافها الطبيعية( .((5مدعمة ذلك باألحداث

التي عرفتها مدينة فاس يف  10أيار /مايو  ،1934بعد زيارة السلطان محمد الخامس لها( .((5فهل استمرت جمعيات قدماء تالميذ
املدارس اإلسالمية عىل نهج عامي  1933و 1934نفسه؟

ثالثًا :جمعيات قدماء تالميذ املدارس والثانويات اإلسالمية ومشاركتها
يف أحداث  11كانون الثاين /يناير 1944

اتجهت سلطات الحماية الفرنسية إىل استعادة السيطرة عىل جمعيات قدماء التالميذ ،بعد منع إنشاء فدراليتها .ولتحقيق ذلك

نهجت أساليب عدة ّ
مكنتها مؤق ًتا من ضمان توجيه هذه الجمعيات ومراقبتها؛ فسعت لرفض مختلف أعضاء املكاتب املعروفني
غي أعضاء املكتب الذين اضطروا إىل االستقالة يف عام ،1936
بانتماءاتهم الوطنية ،كما حدث مع جمعية سال التي هددت بحلها ما لم ُي َّ

حاليا بحالة جيدة .لقد ان ُتخب بالرباط
وهذا ما تشري إليه الرسالة التالية" :إن جمعيات قدماء تالميذ املدارس والثانويات اإلسالمية تتسم ً

وفاس ومكناس يف املكتب رجال غالبيتهم من املوظفني ،وبسال فهمت العنارص املتعقلة أن حضور أفراد ذوي سوابق يف مكتبهم،
سيوقف نشاط مجموعتهم ،لذا حاولوا تنظيم انتخابات للحصول عىل ثقتنا عرب وضع إدارة جمعيتهم بني أيدي موظفينا"( ،((5إضافة

ماديا ،وإرشاك ممثليها يف مجلس الحكومة األهيل؛ إذ دعت رؤساء ست
إىل تقديم دعم رسمي لها ،ومنحها مقرات جديدة ،ودعمها ً

جمعيات إىل الحضور يف أشغال الشعبة األهلية يف عام  ،1937واستدعيت إىل كل االحتفاالت الرسمية ،وحرضت يف اللجان التي تدرس
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ً
مشاركة يف الحياة
منح التعليم الثانوي اإلسالمي ،وأعطيت جمعية فاس صفة املنفعة العامة يف عام 1941؛ أي دمجها يف النظام ،وجعلها
السياسية العامة(.((5

من هنا ُبنيت خطة سلطات الحماية الفرنسية عىل إرجاع جمعيات قدماء التالميذ اإلسالمية إىل حظريتها ،وإحياء السياسة القائمة

عىل االحتواء واملراقبة واإلدماج ،واإلبعاد عن كل ما يثري النزعة الوطنية يف نفوس أعضائها .وهذا ما توضحه مذكرة مديرية التعليم

العمومي حول موقف الشباب املغريب ،مؤرخة يف  20نيسان /أبريل  ،1941ومتضمنة اإلجراءات الواجب اتخاذها؛ للسيطرة عىل جمعيات
قدماء التالميذ اإلسالمية .وهي كاآليت:

"ӵӵاحتواء جمعيات قدماء التالميذ بسالسة ومساعدتها يف عملها.

ӵӵالحث عىل تعديل األنظمة األساسية ،عىل شاكلة ما تم القيام به بالنسبة إىل جمعية فاس ،يسمح للمستشارين التقنيني
وموظفي اإلدارة يف املجال املايل خاصة ،بمراقبة صارمة لهذه الجمعيات ورضورة موافقة الكل عليه.

تبعا ملا يلحقه من تعديالت يف تركيبته ،إذا
ӵӵال يغيب عن بالنا أن موقف قيادة الجمعيات َّ
يحدد من قبل هذا املكتب أو ذاك ً
كانت عميقة وذات مغزى .وهو ما يفرض عىل السلطات مراجعة مواقفها تجاه مجموعات قدماء التالميذ.

ӵӵإعطاء الشباب الفرنيس يف املغرب ،عرب جميع الوسائل يف املؤسسات التعليمية ومؤسسات تكوين الشباب،
جنبا إىل جنب مع املسلمني ،مع تجنب األخطاء
اإلحساس باملسؤولية التي تفرتض ،وعىل املنوال نفسه ،حضورهم ً

والكلمات املسيئة.

ӵӵإبعاد تالميذنا وقدماء تالميذنا ،كلما أمكن ذلك ،عن التظاهرات التي عربها تبحث الجماعة الفرنسية عن تأكيد إظهار
ثم تجنب تزويد الشباب الوطني املغريب بأسلحة من شأنها أن تدعم موقفه بالحق يف التظاهر.
قوتها ووحدتها ،ومن ّ

ӵӵويف األخري ،دعوة اإلدارات ملنح قدماء تالميذنا يف كل مرة يثبتون استحقاقهم فيها مسؤوليات إدارية بمعايري واضحة،
ومنصفة وضامنة لتكافؤ الفرص ،لكن مع االحتفاظ بالسماح لهم بالقيام بدور سيايس ،وجعلهم يف وضع مميز ،إذا ما أريد
وضع نهاية لعملهم بعد ذلك"(.((5

فهل نجح الفرنسيون يف احتواء جمعيات قدماء التالميذ اإلسالمية ،وإبعاد منخرطيها عن املمارسة السياسية؟
تحصلت عليها جمعيات قدماء التالميذ اإلسالمية من سلطات الحماية الفرنسية ،والوضع االعتباري
رغم عديد االمتيازات التي
ّ

رسميا ،فإنها تحولت إىل منحى آخر غري الذي ُرسم لها بداية الحرب العاملية الثانية ،فقد فتحت هذه الحرب آمال
الذي أضحت تمث ّله
ً
الشعوب املستعمرة وتطلعاتها نحو االنعتاق والحرية ،وال سيما أنهم شاركوا يف تحرير بلدان أوروبا من أملانيا النازية ،وتطور العمل

عما يجري ،فتطورت مطالب األحزاب السياسية ،وتنامى تنظيمها
السيايس يف مختلف أرجاء العالم الثالث .لم يكن املغرب ً
بعيدا ّ
السيايس واالجتماعي والثقايف ،وأصبحت أكرث جرأة ،مقارنة بسنوات الثالثينيات .واعتمدت يف كل هذا وذاك عىل أهم أدواتها

وآلياتها التنظيمية املتمثلة يف جمعيات قدماء التالميذ اإلسالمية؛ ملا توافر لديها من سالسة يف التنظيم ،وسهولة يف التنقل ،ويرس
يف نقل األفكار ،وتنسيق بني القيادات ،واستقطاب لألفراد؛ بفعل االعرتاف الرسمي بها من سلطات الحماية ،وما تبعه من حرية،

وإن كانت جزئية يف هذه املرحلة .إنها بحق آليات فاعلة وأساسية ،والزمة ال محيد عنها يف حركية النخبة الوطنية يف التعبئة املجتمعية
ْ
Direction de l’Intérieur, Section politique, pp. 1 - 2.

56

57 Direction de l’Instruction Publique, "Note au directeur de l’instruction Publique, Attitude actuelle de la Jeunesse Marocaine," 20/4/1941,
A.D.N: Carton 3MA.900/56, pp. 7 - 8.
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جمعيات قدماء تالميذ املدارس والثانويات الفرنسية اإلسالمية ودورها يف
العمل الوطني يف املغرب ()1956-1921

تاـسارد

وتعليميا،
وثقافيا،
سياسيا،
ثم خضعت هذه الجمعيات لتوجهات الحزب الوطني
للقضايا الوطنية زمن الحرب العاملية الثانية ،من ّ
ً
ً
ً

وشبابيا .كيف حدث ذلك؟
ً

تراجع تأثري الحماية الفرنسية ونفوذها عىل جمعيات قدماء التالميذ ،بحلول عام  ،1943ملصلحة الوطنيني الذين ّ
شكلوا طو ًقا تعذر

عىل أطر الحماية اقتحامه ،أو النفاذ إليه .إذ عىل الرغم من علمها املسبق بما يجري من تحركات للحزب الوطني ،فإنها لم تستطع فعل

يشء يف انتخابات تجديد املكاتب( ((5يف عام  ،1943واكتفت بالتتبع واملراقبة ،لكنها توجست خيفة مما يحدث(.((5

ّ
فتمكن ،وجمعية قدماء ثانوية
مبهرا يف إدماج قيادات الجمعيات يف العمل الوطني عرب أطره(،((6
ثم حقق الحزب الوطني
ً
نجاحا ً
ومن ّ

وضم إىل جانبه قاسم
موالي يوسف يف الرباط ،من انتخاب املهدي بن بركة ،بداية عام  ،1943رئيسًا لها عىل حساب منافسه رشيد ملني،
ّ
مسيي الجمعية الرياضية للرباط وسال .ويف
الزهريي ،العضو يف جمعية سال ً
أيضا ،ومحمد اليزيدي وبوبكر الصبيحي ،وكانا من قبل من ّ

سال نشأ رصاع حاد بني الحزبيني (الحزب الوطني) والقوميني (الحركة القومية) ،فتكون املكتب يف غالبيته من الحزبيني ،وضم بالخصوص
قاسم الزهريي ،مدير مجلة املغرب ،وعبد الرحيم بوعبيد .أما يف فاس ،فكانت انتخابات املكتب مختلفة عن نظرياتها يف املدن األخرى؛
إذ لم تحمل تغريات ملموسة ،فقد احتفظ محمد الزغاري وبناين بسلطة رمزية عىل الجمعية ،وأعيد انتخاب املكتب السابق ،باستثناء شابني
مندفعني ُع ِّوضا برجلني أكرث اتزا ًنا ،هما الغزاوي الرجل الرثي يف مجال النقل ،وممثل جمعية النجاح الريايض ،وأحمد بن إدريس(.((6

فعوض املكتب
قائما يف عام ّ ،1934
وفقدت الحماية يف مكناس نفوذها يف هذه الجمعية ،وقد أرشنا إىل ذلك النفوذ الذي كان ً

القديم لجمعية قدماء تالميذ املدارس اإلسالمية ،باستثناء الرئيس وعضوين منه ،بآخر جديد ،أغلبه من العنارص الحزبية ،من بينهم
 58أصبحت مكاتب جمعيات قدماء التالميذ اإلسالمية يف عامي  1942و 1943عىل النحو اآليت:
جمعية قدماء تالميذ ثانوية موالي إدريس يف فاس :الرئيس :محمد الزغاري ،نائبه :أحمد باحنيني ،الكاتب :أحمد الحمياين ،مساعد الكاتب :محمد بن شقرون،
الخازن :أحمد السبتي ،مساعد الخازن :محمد الغزاوي ،املرشف عىل املكتبة :محمد بن سودة ،املعاونون :بن إدريس أحمد ،والصقيل محمد ،وعبد الرحمن السالوي.
جمعية قدماء تالميذ ثانوية موالي يوسف يف الرباط :الرئيس :املهدي بن بركة ،نائباه :أحمد اليزيدي وموالي الطاهر الرفاعي ،الكاتب :أحمد بن عبد الله ،مساعداه:
أحمد الرشقاوي وعبد الكريم الفلوس ،الخازن العام :عبد السالم الديب ،مساعد الخازن :السيتل العيساوي ،املعاونون :قاسم الزهريي ،وعبد الرحيم بوعبيد ،ومحمد
بلمختار ،مكلف باألرشيف :عبد الله الركرايك.
جمعية قدماء تالميذ الثانوية الرببرية يف أزرو :الرئيس :عبد الحميد بن موالي أحمد ،الكاتب :عبد الله بن عمر ،الخازن :عبد الرحمن نايت الحو ،املعاونون :العريب بن
القايد عيل العيايش ،وعمار بن نارص ،وتبور.
جمعية قدماء تالميذ مدرسة أبناء األعيان يف الدار البيضاء :الرئيس :الحاج مختار بن عبد السالم ،نائبه :محمد بن الحاج عبد الواحد بن جلون ،الكاتب :بوبكر بومهدي،
مساعد الكاتب :الديوري أحمد ،الخازن :الدخييس أحمد ،املرشف عىل املكتبة :الرشايبي العريب.
جمعية قدماء تالميذ مدرسة أبناء األعيان يف مكناس :الرئيس :السنتييس محمد ،نائبه :عمر بن شميس ،الكاتب العام :الكتاين محمد ،مساعد الكاتب :بوزبع عبد السالم،
الخازن :الدرييس العلمي ،مساعد الخازن :صالغ عبد الرحمن ،املعاونون :ميك بن محمد بن ميك ،والتازي محمد بن محمد بن قاسم ،وجعفر بن عبد القادر ،ومزوار محمد،
وامليك بادو.
جمعية قدماء تالميذ مدرسة أبناء األعيان يف سال :الرئيس :عبد الرحمن زنيرب ،نائبه :عبد الرحيم بوعبيد ،الكاتب :الصديق بلعريب ،مساعد الكاتب :العريب حسن ،الخازن:
عبد الله الزناوي ،مرشف املكتبة :أحمد بليمني ،املعاونون :الطاهر زنيرب ،وقاسم الزهريي.
جمعية قدماء تالميذ املدارس الفرنسية العربية يف مراكش :الرئيس الرشيف :موالي العريب العلوي ،املستشار التقني :مونطيل  ،Montelالرئيس :محمد بن الحاج عمر،
نائبه :محمد الدباغ ،الكاتب :البشري بن عباس ،مساعد الكاتب :إدريس الدباغ ،الخازن :يوسف بن عباس ،مساعد الخازن :محمد بن الرشقاوي ،مرشف املكتبة :محمد
زعراوي ،املعاونون :موالي العريب مسعودي ،وموالي عمر العلوي ،وأحمد الغجدامي ،ومحمد برادة.
جمعية قدماء تالميذ وجدة :الرئيس :عبد القادر بن مصطفى ،نائبه :بن عبد الله بن الحاج العريب ،الخازن :أحمد بن دايل ،مرشف املكتبة :بن نارص بن الحاج العريب .انظر:
"Composition des bureaux des associations d’anciens elèves," Année 1942-1943, A.D.N: Carton 3MA 900 / 38.

59 Direction des Affaires Politiques, Section politique, "Note sur les associations d’anciens élèves des écoles et collèges franco-musulmans
composition et tendances actuelles," Avril 1943, A.D.N: Carton 1MA.200/435, p. 1.
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ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

أربعة أشخاص لهم تأثري كبري .إن مجمل أوراق التصويت عرب املراسلة تتضمن الئحة أعضاء املكتب التي تشكلت بعد االنتخابات ،وهو
معدة سلفًا(.((6
ما يشري إىل أن تركيبته ّ

إن تمثيل املنتمني إىل الحزب الوطني يف مكاتب جمعيات قدماء التالميذ املختلفة ،أىت عرب تزايد عدد املنخرطني ،وعدد قدماء

التالميذ املشاركني يف عملية التصويت .يالحظ هذا يف جمعية قدماء تالميذ ثانوية موالي يوسف يف الرباط التي تضاعف منخرطوها
خمس مرات ( 250يف عام  ،1943مقابل  55يف عام  .)1942لقد كان جل هذه االنخراطات خالل األسابيع الثالثة السابقة للجمع العام،

وهو ما يشري إىل طابعها االنتخايب ،ويحيل عىل قدرة الوطنيني عىل التعبئة يف مثل هذه املناسبات( .((6لكنها انتخابات حملت يف طياتها
قويا بني القوميني والحزبيني ،وهو ما أنذر بحرب تنظيمية بني الطرفني ،وانتقال التجاذبات السياسية بني التيارين إىل الجمعيات
ً
رصاعا ً

(((6
ثم كان هناك رصاع مواقع بني
املوازية ،يف وقت كان فيه املغرب يف حاجة إىل رص الصف والوحدة يف مواجهة االستعمار  .ومن ّ

التيارين ،يخفي اختالفات عميقة بني الطرفني.

وبالعودة إىل تكتيك الحزب الوطني يف احتواء جمعيات قدماء التالميذ اإلسالمية واستقطابها ،ينبغي لنا تأكيد الدور الذي قام به

املهدي بن بركة يف استدراج أعضائها .إن عالقاته املتميزة باألمريكيني ،وقربه من مراكز القرار الحزبية والقرص ،جعلته أكرث الشخصيات أهلية

لتطويق الرتدد ،وتوفري رشوط اإلجماع بني عنارص جمعيات قدماء التالميذ اإلسالمية( .((6وهذا ما تربزه إحدى املذكرات الصادرة عن مديرية

الشؤون السياسية يف نيسان /أبريل " :1943ترأس املكتب الجديد [جمعية قدماء تالميذ ثانوية موالي يوسف] املهدي بن بركة ،وهو طالب
حريصا عىل التميز ،له صالت وطيدة مع العديد من أعضاء
اعتباريا بني زمالئه ،ووعيه بذلك جعله
وضعا
ً
ً
شاب ،منحته نجاحاته الدراسية ً
جمعية فاس ،وواحد من زمالئه يف املكتب قاسم الزهريي ،وهو يف اآلن نفسه عضو يف جمعية سال ،واثنان آخران :اليزيدي والصبيحي من

مسيي الجمعية الرياضية للرباط وسال .ما من شك يف أن بن بركة يشكل حلقة وصل مع الجمعيات اإلسالمية األخرى"(.((6
بني ّ

يف سياق السيطرة عىل مكاتب جمعيات قدماء التالميذ اإلسالمية ،سعت مكاتب هذه الجمعيات املنتخبة ،يف عام  ،1943للتملص

من رقابة مديري املؤسسات (املستشارون التقنيون لها) ووصايتهم ،والتقارب مع املخزن املركزي بوساطة أحمد بركاش ،مندوب الوزير
األعظم يف التعليم العمومي(.((6

دائما عىل التخلص من رقابة املستشار التقني؛ لتضمن حرية أكرب لتحركاتها؛ فاألنظمة األساسية
لقد راهنت هذه الجمعيات ً

لجمعيات قدماء التالميذ تعرتف بعضوية مدير املؤسسة التعليمية يف مكاتبها .غري أن هذا البند لم يكن سوى بند نمطي(((6؛ إذ سجل
مديرو املؤسسات يف سال والرباط وفاس ،يف مناسبات عدة ،أن أعضاء مكاتب الجمعيات الذين اس ُتقبلوا من السلطات الفرنسية ،أو من

أحمد بركاش ،كان استقبالهم من دون إشعار املستشار التقني .ووضع قدماء تالميذ فاس والرباط رؤيتهم حول تعليم البنات املسلمات،
مديري الثانويتني اللذين وجبت استشارتهما( .((6وكانت جمعية قدماء تالميذ ثانوية موالي يوسف يف الرباط
من دون إخبار ،أو مناقشة،
َ
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جمعيات قدماء تالميذ املدارس والثانويات الفرنسية اإلسالمية ودورها يف
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تاـسارد

تقريرا حول العدالة ،اعتما ًدا عىل وثائق مديرية الشؤون الرشيفة ،من دون أن يعلم به مدير الثانوية .ووضعت الجمعية يف عام
أعدت
قد ّ
ً
ً
تعديل يف نظامها األسايس ،يبطل نفوذ املستشار التقني .لكنه قوبل بالرفض(.((7
1941

أما التقارب الحاصل بني جمعيات قدماء التالميذ واملخزن املركزي ،فهدفه الربط بينهما ،وتقوية العنارص الشابة ،وتطوير

راعيا لها،
الساكنة املغربية ،فكال الطرفني مستفيد من هذا التوافق؛ فاالرتباطات التدريجية لقدماء التالميذ تجعل املخزن
ً
وباسطا يديه عىل املؤثرة منها .وعموما كال الجانبني ِ
ً
أمال من وراء ذلك يف مد فعل السلطات الوطنية عىل التعليم الفرنيس
ً
اإلسالمي( .((7من هنا كان تكتيك الحزب الوطني يقيض باآليت :استقطاب قيادات الجمعيات ،والسيطرة عىل املكاتب،
واالنفالت من مراقبة مديري الثانويات (املستشارون التقنيون) ،ودفع جمعيات قدماء التالميذ إىل التقارب مع السلطان،

ثم ُعدت حلقة وصل بني السيايس واملخزن املركزي .وهذا ما توضحه مذكرة مديرية الشؤون السياسية الصادرة يف
ومن ّ
نيسان /أبريل  ،1943بقولها" :تسيطر العنارص النشيطة من الشباب الوطني عىل الجزء األكرب من إدارة ومكاتب جمعيات
قدماء التالميذ ،وتتطلع هذه الجمعيات إىل القيام بدور مهم يف حياة البالد ،وهو ما ينذر بخطر يتخطى إطار نشاطها املنصوص

عليه يف أنظمتها األساسية .فهم يحاولون جاهدين التحرر من وصاية املستشار التقني ،ويتقاربون مع املخزن الذي يريدون

(((7
تحول هذه الجمعيات إىل خطر
الحصول عىل مباركته؛ حتى تحصل جمعياتهم عىل دعم قوي"  .إنها هواجس الحماية من ّ

محدق بسلطتها ،وتهديد استقرارها وأمنها.

لقد حققت جمعيات قدماء التالميذ اإلسالمية غاياتها املنشودة ،وإن كانت يف إطار ال يتجاوز ما ينص عليه قانونها التنظيمي،

من االهتمام بصالت الود والصداقة وتطوير التعليم ،إال أنها استطاعت اإلفالت من بني أيدي سلطات الحماية ،وانخرطت يف العمل
قدرا من التعليم ،وأصبحت آلية من آليات اشتغال األحزاب السياسية الوطنية يف هذه املرحلة.
نخبا مغربية ،تلقّت ً
السيايس ،بوصفها ً

وتظاهرا .فما نسبته
توقيعا ،ونرشًا،
تمخض عن هذا كله أن شاركت جمعيات قدماء التالميذ يف حدث تقديم وثيقة املطالبة باالستقالل،
ّ
ً
ً
 20يف املئة من املوقعني عريضة املطالبة باالستقالل كانوا من ممثيل( ((7هذه الجمعياتُ ،
وك ّلف أعضاؤها يف كل من فاس والرباط وسال

بنسخ هذه العريضة وتوزيعها عىل مختلف مدن املغرب( .((7وكان ممن قدموا الوثيقة للسلطان محمد الخامس أحمد الحمياين ،كاتب
وقدمها
جمعية قدماء تالميذ ثانوية موالي إدريس ،وعبد الحميد الزموري ،رئيس جمعية قدماء تالميذ الثانوية الرببرية يف أزرو(ّ .((7
للقنصلية األمريكية املهدي بن بركة ،رئيس جمعية قدماء تالميذ ثانوية موالي يوسف يف الرباط ،وعبد الرحيم بوعبيد ،نائب رئيس

قدم الوثيقة للمقيم العام الفرنيس ،محمد الزغاري ،رئيس جمعية
جمعية قدماء تالميذ مدرسة أبناء األعيان يف سال( .((7ومن بني من ّ
قدم الوثيقة للقنصلية اإلنكليزية ،أحمد باحنيني ،نائب رئيس جمعية قدماء تالميذ
قدماء تالميذ ثانوية موالي إدريس( .((7ومن بني من ّ
Direction de l’Instruction Publique, 20/4/1941.
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ثانوية موالي إدريس( .((7إن هذا األمر يظهر املشاركة الواضحة ،والدور الفاعل الذي قامت به جمعيات قدماء التالميذ اإلسالمية يف
أثناء تقديم وثيقة املطالبة باالستقالل .فما موقف الحماية من هذا التحول؟ وكيف كانت تبعات هذه املشاركة عىل جمعيات قدماء تالميذ
املدارس والثانويات الفرنسية اإلسالمية؟

تشري مراسالت وتقارير كثرية ،جرت بني مسؤويل الحماية الفرنسية ،بأصابع االتهام املبارش إىل جمعيات قدماء التالميذ اإلسالمية،

تعب عنه رسالة مدير التعليم العمومي
عىل أنها من قاد التظاهرات ،إىل جانب الحزب الوطني ،يف أثناء املطالبة باالستقالل ،وهذا ما ّ
إىل الكاتب العام للحماية ،يف  14حزيران /يونيو  ،1944وجاء فيها" :لقد ُأسست جمعيات قدماء تالميذ املؤسسات التعليمية الفرنسية
ّ
املسطرة ،وتوجهت نحو التحريض السيايس املوجه ضد فرنسا .إن من يتحمل مسؤولية ’أزمة
اإلسالمية ،لكنها حادت عن األهداف

املفسة باملوقف الذي تب ّنوه،
يناير‘ هم ممثلو جمعيات قدماء التالميذ األكرث ً
تأثريا بفاس والرباط وسال وأزرو ،الخاضعة لقناعاتهم الخطرية َّ

والدور األول الذي قاموا به يف هذه األحداث [ ]...إن الحفاظ عىل هذه الجمعيات وتعددها وانتشارها أدى إىل تغطية املغرب بشكل
فعال بشبكة من التنظيمات املطيعة لألوامر الصادرة عن الرباط أو فاس ،وخلق اضطرابات يف أرجاء البالد .ونسجل هنا عدم مشاركة

جمعيتي الدار البيضاء ومراكش يف هذه الحركة ،وننوه بالهدوء الذي ساد مراكش لحظة االضطراب؛ بفضل التدخل الشخيص للباشا

الكالوي"( .((7وتشري رسالة أخرى للمراقب املدين ،رئيس جهة الرباط ،إىل مدير الشؤون السياسية يف  3ترشين الثاين /نوفمرب 1944

إىل املوضوع نفسه بالقول" :مما ال شك فيه أن هاتني الجمعيتني [الرباط وسال] ،عنرصان يمثالن الدعاية الوطنية ،وفاعالن يف
أيضا رسالة الجرنال سوفران
مسييهما يف التحريض كفيل بإثبات ذلك"(.((8
وتوضح ً
ّ
أحداث يناير األخري ،فرتكيبة مكتبيهما ،ومشاركة ّ

 ،Suffrenرئيس جهة فاس ،إىل سفري فرنسا مفوض اإلقامة العامة يف املغرب ،يف  13ترشين الثاين /نوفمرب  1944األمر نفسه مع جمعية

فاس بالقول" :لم يكن الزغاري صاد ًقا عندما رصح ملدير الثانوية يف  29كانون الثاين /يناير بعد الزوال ،بأنه لم يرغب يف هذا األمر ،وأن
األحداث تجاوزته ،ألنه هو وزمالءه من املكتب هم املهيؤون للقضية برمتها .فالزغاري نفسه تحدث يف األيام القليلة املاضية ،حول

مواجهات خطرية ستحدث ،وأعطى تعليماته إىل شعبة الصحة التابعة للحزب لتكون عىل استعداد تام لذلك .وكما كتب السيد بارون

 :Baronإنها املرة الثانية يف  11سنة التي ينشأ فيها وضع مماثل كهذا ،املرة األوىل اعتقدنا أنه حادث عريض ،لن نسمح اآلن بهذا العبث،
ستحول كل ما فعلناه إىل مجموعات سياسية
فادحا إذا ما احتفظنا بوجود هذه الجمعيات من قدماء التالميذ التي
سيكون خطأ
سياسيا ً
ّ
ً

معارضة لعملنا"(.((8

وتظاهرا،
توقيعا ،وتنسيقًا،
تبي هذه الرسائل املشاركة الفاعلة لجمعيات قدماء التالميذ يف أثناء تقديم وثيقة املطالبة باالستقالل،
ّ
ً
ً
وأيضا التخوفات التي كانت لدى أطر الحماية الفرنسية من تنامي هذه
ضد سلطات الحماية .وهو ما يربز الدور الذي اضطلعت بهً ،

الجمعيات التي تجاوزت دورها التقليدي املرسوم لها سلفًا ،إىل دور سيايس فاعل يف املجتمع املغريب .ويمكننا القول إن هذه الجمعيات
كانت نواة ملجتمع مدين ،بدأ يرسم معالم طريقه يف وسط املجتمع ،عرب فاعليته التي اكتسبها ،والحظوة التي توافرت لديه من خالل
الثقة املكتسبة من رشيحة مهمة من املجتمع؛ بفضل الدفاع عن قضايا البالد املغربية يف هذه املرحلة.
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جمعيات قدماء تالميذ املدارس والثانويات الفرنسية اإلسالمية ودورها يف
العمل الوطني يف املغرب ()1956-1921

تاـسارد

إن االستبعاد الذي شمل النخبة املتعلمة يف االستفادة من النظام القائم ،واسرتقاق فئات أخرى ،جعال تلك النخبة تنتفض ضد

مرغوبا فيها ،بعد انتشار حركات التحرر يف أرجاء العالم الثالث .من هنا لم تكن مشاركة جمعيات قدماء التالميذ
فرنسا التي لم تعد
ً
يف التظاهرات املطالبة باستقالل البالد (تظاهرات  29كانون الثاين /يناير يف الرباط وسال وفاس ،و 5شباط /فرباير يف أزرو) لتمر من
دون عقاب من الحماية .إن اإلكراه البدين كان وظل طوال عهد الحماية الوسيلة الفاعلة ملجابهة أي تفكري أو تعبري عن االستقالل،

ثم كانت هناك عمليات اعتقال املنتمني إىل تلك الجمعيات ،وسجنهم أو نفيهم ،والهدف هو
يهدد مصالح هذا النظام يف املغرب .من ّ
أحكاما قاسية يف حق القائمني عىل هذه الجمعيات ،ففي
قطع رأس هذه التنظيمات ،ومحو دورها يف املجتمع؛ فقد أصدرت املحاكم
ً
أزرو حكمت عىل رئيس جمعية قدماء تالميذ الثانوية الرببرية ،عبد الحميد بن موالي الزموري ،بسنتني سج ًنا يف  8أيار /مايو 1944؛

وحكم عليه بـ 18
بسبب إرضابات  5شباط /فرباير يف الثانوية الرببرية يف أزرو ،وأدين كاتب الجمعية ،عبد الله بن عمر ،بالتهمة نفسها ُ
(((8
ً
ومشاركا يف أحداث  29كانون الثاين /يناير ،1944
محرضا
وحكم عىل رئيس جمعية قدماء تالميذ الرباط بسنتني سج ًنا ،باعتباره
ً
شهرا ُ .
ً

حبسا ،وعبد الله الركرايك املسؤول عن األرشيف بسنتني .وقاسم بن محمد الزهريي من سال ،وعبد الرحيم
والسيتل العيساوي بسنتني ً
بوعبيد باملدة نفسها ،والصديق بن إبراهيم ،كاتب الجمعيةُ ،حكم عليه بستة أشهر( .((8كان الهدف من هذا قطع رأس التنظيم ،وإفراغ

املكاتب ،وتشتيت الجهد ،وإبعاد القادة ذوي الحظوة لدى منخرطي الجمعيات.

عا :مآل جمعيات قدماء تالميذ املدارس والثانويات اإلسالمية
راب ً
بعد عام 1944
وجب حل جمعيات قدماء تالميذ املدارس اإلسالمية الفرنسية ،واستبدالها بتنظيمات أكرث ّ
تحك ًما من لدن الحماية ،وهذا ما

مرض بنا ،لذا يجب حل جميع
جدا أن تأثري جمعيات قدماء التالميذ ّ
جاء يف قول مدير التعليم العمومي" :بناء عىل ما سبق ،من الواضح ً

جمعيات قدماء تالميذ الثانويات اإلسالمية ،عىل الرغم من أن هذا القياس العام غري منصف بالنسبة إىل األخريات ،مثل مراكش والدار
البيضاء ،التي لم تمارس أي دور سيايس"( .((8إن املشاركة يف املطالبة باالستقالل نتج منها حل جمعيات قدماء التالميذ كافة ،بما فيها

لزاما عليه استحداث آخر جديد ،يجد فيه ضالته ويحقق أهدافه.
تلك التي ظلت محايدة( .((8لكن من يحارب
قائما كان ً
ً
وضعا ً

اس ُتبدلت جمعيات قدماء التالميذ اإلسالمية بلجان للرعاية ،ولم يكن األمر هي ًنا عىل سلطات الحماية املتخوفة من تكرار

االحتجاجات من منخرطيها مرة أخرى .وهذا ما جاء يف رسالة مدير التعليم العمومي إىل الكاتب العام للحماية يف  14حزيران /يونيو :1944

ً
ومقبول من دون احتجاجات عنيفة أعتقد من املناسب استبدال هذه الجمعيات بلجان للرعاية تسمح
مقدورا عليه
"وليكون هذا الحل
ً
لنا بالحفاظ عىل روابطنا مع العنرص املغريب ،وعرض قصدنا ونيتنا يف متابعة سياسة االتصال"( .((8لقد ُوجدت هذه اللجان سابقًا يف كل

الثانويات ،متكفلة فيها بدعم التمدرس والنشاط التعليمي؛ إذ اعتربها رؤساء املؤسسات التعليمية ذات قيمة كربى ،ومتعاونة معهم:
82 Le Chef de Bataillon Laubies, Chef du cercle d’Azrou, au Contrôleur Civil Chef du territoire de Meknès, "Association Amicale des
Anciens Elèves du Collège Berbère d’Azrou," 18/10/1944, A.D.N: Carton 1MA.200/435.
Le Contrôleur Civil Chef de la Région de Rabat au Directeur des Affaires Politiques.
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"إن هذه اللجان يف أهدافها املدرسية وما بعد الدراسة ،ستكون معروفة بدقة ،وأعضاؤها سيكونون محدودي العدد ،ونشاطاتها لن

تتجاوز املنصوص عليه يف قانونها األسايس؛ إذ ستكون متعاونة مع اإلدارة بطريقة فعالة"( .((8إنه الرهان الفرنيس عىل تحديد عدد
مفتوحا كما كان مع جمعيات قدماء التالميذ ،والحد من نشاطاتها ،وجعلها يف خدمة نيات فرنسا .ويف هذا الصدد
املنخرطني ،وعدم تركه
ً

يشري تقرير ملديرية الداخلية إىل أنه" :تم حل كافة جمعيات قدماء التالميذ ونقلت ممتلكاتها املادية واملعنوية إىل لجان الرعاية ،وتم
مسييها املوقّعني عريضة املطالبة باالستقالل ،واستعاد رؤساء املؤسسات مقراتها []...
اعتقال وسجن العنارص األكرث لف ًتا لالنتباه من ّ

ولم يعرتف بالجمعيات التي يف طور التأسيس ،املدارس اإلسالمية بوجدة  ،1944ومزكان  ،1945وتلك التي باملدرسة اإلسالمية بآسفي

أبدا"(.((8
املرصح بها يف نهاية  1943لم تشتغل ً

كان مرشوع حزب االستقالل هو تغطية البالد بشبكة جمعوية كثيفة ،قادرة عىل نرش األفكار السياسية للحزب ،وبث الوعي

الوطني ،وال سيما من جمعيات قدماء التالميذ التي تمتعت بدعم من الحماية الفرنسية ،وتوافر لها االعرتاف الرسمي والقانوين،

ووجدت يف الحوارض الكربى التي انطلقت منها احتجاجات  11كانون الثاين /يناير  .1944لكن هذا املرشوع أحبطته سلطات الحماية
ُ
رصيحا ملصالحها يف البالد املغربية( .((8فكيف أصبحت جمعيات قدماء تالميذ املؤسسات اإلسالمية بعد عام
تهديدا
التي رأت فيه
ً
ً

 ،1944بعد حلها من اإلقامة العامة؟

غضت الطرف عن أعمالها ،وظلت تراقبها ،فأذنت
باتت جمعيات قدماء التالميذ غري معرتف بها
رسميا من سلطات الحماية ،لكنها ّ
ً

أحيا ًنا لنشاطها ،واعرتضته أحيا ًنا أخرى؛ لذا ،انتقلت هذه الجمعيات من طور االشتغال العلني ،إىل املمارسة الرسية ،ما عدا حالة النشاطات

التي حظيت بدعم أطر الحماية .لقد ظلت جمعية مراكش متمسكة بأهدافها املدرسية ،فقد حررت مذكرات عام  1946تضمنت اجتماعات
مشرتكة منظمة مع تالميذ املدارس الحرة( .((9أما جمعية مكناس ،فاهتمت بإلقاء الدروس الليلية ،وجددت كل سنة مكتبها ،فان ُتخب عمر

رئيسا لها يف عام  .1947ويف الرباط سطع نجم جمعية قدماء تالميذ معهد جسوس ،بعد "إقبار" جمعيتي الرباط وسال .وعن
بن شميس ً

قويا يف مركزه ،فطالبوا بتجديد املكتب واستعادة
هذه األخرية عاد عبد الرحيم بوعبيد والدكتور عبد الرحمن زنيرب ،لكن العريب حصار ظل ً

املقر السابق .ويف الدار البيضاء لم تستطع جمعية أبناء األعيان تجديد مكتبها الذي كان معرت ًفا به إىل حدود عام 1948؛ إذ أصبح حزب
رشفيا لها ،إذ حاولت أن تضم بني ظهرانيها قدماء
رئيسا
ً
االستقالل مخرت ًقا لها يف شخص املهدي الصقيل .وأصبح األمري موالي الحسن ً

التالميذ من جميع املدارس اإلسالمية يف الدار البيضاء ،وطالب قدماء تالميذ اإلدريسية بإعادة إنشاء الجمعية من جديد(.((9

تحرك أعضاء املكتب منذ عام  ،1948وانخرطوا بكثافة يف املؤتمرات التي عقدت يف مختلف ربوع الرتاب الوطني التابع
ويف أزرو ّ

ً
نشاطا يف نضالها السيايس ،إىل جانب التنظيمات السياسية؛ إذ أحدثت الجمعية مجلس
لإلدارة الفرنسية( ،((9فأصبحت الجمعية أكرث

األطلس الذي كانت تناقش فيه جميع اإلشكاليات التي تهم املقاومة املغربية(.((9

Ibid.
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وبفعل هذا الحراك السيايس للجمعية ،أقدمت سلطات الحماية ،يف عام  ،1951عىل تقسيم الجمعية إىل جمعيتني :واحدة تضم

مكتبا
قدماء التالميذ العاملني يف قطاع العدل ،والثانية تجمع قدماء التالميذ املشتغلني يف التعليم .ويف عام  1955اقرتحت اإلقامة
ً

للجمعية ،يجمع بني قدماء التالميذ وأعضاء هيئة التدريس يف الثانوية ،وكبار موظفي اإلقامة العامة ،وترأس املكتب الجديد فرد من
ً
فضل عن
احتجاجا من الجمعية عىل قرار النفي،
قدماء التالميذ ،وطالب بعودة السلطان محمد بن يوسف إىل عرشه( ،((9فم ّثل ذلك
ً

(((9
ألحت فيها عىل
ووجهت الجمعية مذكرة إىل منظمة األمم املتحدة يف العام نفسهّ ،
مطالبتها باالستقالل التام للمغرب يف عام ّ . 1955

رضورة تصفية القضية املغربية ،بعودة امللك الرشعي إىل البالد ،وإعالن االستقالل(.((9

خامتة
شكل حدي ًثا من أشكال التنظيم االجتماعي الذي أصبح ً
ظهرت جمعيات قدماء تالميذ املدارس اإلسالمية املغربية بوصفها ً
بديل

وسياسيا يف مرحلة ثانية؛ لتصبح
ثقافيا يف مرحلة أوىل،
من املؤسسات التقليدية املغربية ،وما فتئت تناضل وتقاوم املستعمر الفرنيس
ً
ً

منظمات موازية لألحزاب الوطنية ،استخدمتها بطريقة وأخرى يف املواجهة مع سلطات الحماية الفرنسية ،وال سيما أنها كانت النموذج

املسموح بتأسيسه يف األوساط املغربية( .((9وعىل الرغم من املراقبة املرضوبة عىل هذه الجمعيات وأعضائها ،استطاعت أن تفلت منها،
وتندمج يف العمل السيايس للحركة الوطنية ،فكانت املشاركة الواضحة لجمعيات قدماء التالميذ يف االحتجاج ضد صدور الظهري الرببري

سببا مبارشًا يف حل اإلقامة
يف  16أيار /مايو  ،1930ويف أحداث  11كانون الثاين /يناير  ،1944من خالل تنظيمها لكثري من التظاهراتً ،
العامة الفرنسية هذه الجمعيات.

ونسجل ،إىل جانب مشاركتها يف األحداث الوطنية املختلفة ،أن هذه الجمعيات هي من بني التنظيمات األوىل التي مارست فيها

النخب املغربية أشكال التداول عىل التسيري ،واختربت فيها التدافع االنتخايب ،وطورت خاللها آليات املحاسبة املختلفة .ونقلت يف

الوقت نفسه املجتمع املغريب من إطاره التقليدي إىل الحدايث ،اعتما ًدا عىل مثل هذه املؤسسات .وبصمت هذه املرحلة عىل ارتباط العمل
الجمعوي باألحزاب السياسية ،وهو ما استمر بعد حصول املغرب عىل االستقالل ،لتطرح إشكاالت العالقة بينهما ،ومدى جدوى عمل
أيضا إىل أن دور جمعيات قدماء تالميذ املدارس املختلفة رسعان ما خفت بعد االستقالل ،ولم
مسي
وموجه من السيايس .ونشري ً
ّ
جمعوي ّ

يعد لها صدى يف أرجاء البالد املغربية كما كان؛ األمر الذي يجعلنا نقف عىل إشكالية تراجع مثل هذه املؤسسات ،واملمارسة الجمعوية
املرتبطة بها يف البالد املغربية ،زمن االستقالل ،عن التأطري واملشاركة املجتمعية.
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*David Carr | ديفيد كار
**Thaer Deeb | ترجمة ثائر ديب

الرسد والعامل الواقعي
Narrative and the Real World:
An Argument for Continuity
ن الحياة ليســت تسلســل
َّ  وأ.ن الرسد والعامل الواقعي ال يســتبعدان أحدهام اآلخر
َّ مــا يبيّنــه ديفيد كار يف بحثه هذا هو أ
حا أيضً ا
ً  فليس صحي.أحداث بال بنية؛ بل تتألّف من بنى معقدة لتكوينات زمنية متشابكة تتلقّى معانيها من داخل الفعل ذاته

ّ ن محــ
ط اهتاممنا ليس املايض
.ول األحداث إىل قصة من خــال حكيها
ّ يبي كار أيضً ا أ
َّ أ
ّ ن الحيــاة تفتقــر إىل وجهــة نظر تح
ّ
ن الفعل ينطوي عىل ات ّخاذ وجهة نظر
َّ  فإ، وبهذا املعنى. عرب ما نلتقطه من تكوينات متتد إىل املســتقبل،بل املســتقبل

 وما.قصصا ألنفســنا
 وميكن النظر إىل أفعــال الحياة عىل أنّها عملية نحيك من خاللها.مســتقبلية ارتجاعيــة حيال الحارض
ً
،ن حكاية القصص نشاط اجتامعي
نظرة الســارد االرتجاعية ســوى امتداد وصقل لوجهة نظر
ّ  ذلك أ.متأصلة يف الفعل ذاته
ّ
.تُحىك فيه قصة حياة املرء لآلخرين بقدر ما ت ُحىك له هو نفسه

 وميكن.مبني يف تسلســل تكويني
، شــأنه شــأن الزمن اإلنســاين الفردي،ن الزمن اإلنســاين االجتامعي
َّ  أ،ريا
ً  أخ،يبي كار
ّ
ّ
 أن تغدو رسدًا من املرتبة الثانية ال،شخصا أو جامعة
ون
ً
ّ  تلك السريورة التي تك،لسريورة الرسد العملية من املرتبة األوىل

.تتغري ذاته لكن اهتاممه هو اهتامم معريف أو جاميل يف املقام األول

. الزمن اإلنساين الفردي، الزمن اإلنساين االجتامعي، حكاية القصص، املستقبل، األحداث:كلامت مفتاحية

Narrative and the real world are not mutually exclusive. Life is not a structureless sequence of events; it consists of
complex structures of temporal configurations that interlock and receive their meaning from within action itself.
It is also not true that life lacks a point of view which transforms events into a story by telling them. Our focus of
attention is not the past but the future, because we grasp configurations extending into the future. Action involves
the adoption of an anticipated future-retrospective point of view on the present. The actions of life can be viewed
as the process of telling ourselves stories. The retrospective view of the narrator is an extension and refinement of
a viewpoint inherent in action itself. Because storytelling is a social activity, the story of one’s life is told as much
to others as to oneself. Social human time, like individual human time, is constructed into configured sequences.
The practical first-order narrative process that constitutes a person or a community can become a second-order
narrative whose subject is unchanged but whose interest is primarily cognitive or aesthetic.
Keywords: Events, future, storytelling, Social human time, individual human time.
 الزمن،)1987(  تأويل هرسل،)1974(  الظاهراتية ومشكلة التاريخ: من أعامله، أكادميي ومفكّر ظاهرايت أمرييك،)-1940( * ديفيد كار
.)2014(  منظور ظاهرايت إىل العامل التاريخي: التجربة والتاريخ،)1999(  تناقض الذات،)1991( والرسد والتاريخ
David Carr (born 1940), American phenomenology scholar. Among Professor Carr’s publications: Phenomenology and the
Problem of History (1974), Interpreting Husserl (1987), Time, Narrative and History (1991), The Paradox of Subjectivity (1999),
and Experience and History: Phenomenological Perspectives on the Historical World (2014).
.** كاتب ومرتجم سوري
Syrian writer and translator.
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ما العالقة بني ٍ
رسد وما يصفه من أحداث؟ هذا واحد من األسئلة التي دار الجدال حولها بني كث ٍ
ري من املساهمني يف النقاش

الحيوي املتعدد التخصصات الذي تناول الرسد يف السنوات األخرية.

ُع ِن َي الجدال املذكور بصدق الروايات الرسدية ،باملعنى األوسع ملصطلح الصدق هذا .فالتواريخ الرسدية التقليدية تزعم أ ّنها تخربنا

وتصور الرسديات القصصية التخييلية ،بالتعريف ،أحداثًا لم تحصل ّ
غالبا ما ُيقال إ ّنها تبدو واقعية؛ أي إ ّنها
ما حصل بالفعل.
قطْ ،
ّ
لكن ً

تخربنا كيف يمكن أن تكون قد جرت أحداث معينة لو أنها جرت بالفعل .وقد تكون بعض التواريخ غري صحيحة وبعض القصص غري
محتملة ،لكن ما من يشء يحول ،من حيث املبدأ ،بني هذه الرسديات وبني النجاح يف تحقيق هدفها ،بل إننا ن ّتخذ بعض الحاالت
ً
مثال عىل النجاح الباهر.

ّ
أن هذه النظرة القائمة عىل الفهم الشائع هي نظرة
ومنظري األدب
قويا من الفالسفة
واملؤرخني ظهر مؤخّ ًرا وأعلن َّ
بيد ّ
أن حلفًا ً
ّ

معا بطريقة رسدية ،وإذا ما تعاملنا معها كما لو أنها تفعل ،فلن نبدو واقعيني؛ وذلك ليس
خاطئة وساذجة .فالحوادث الواقعية ال تتآزر ً

ألن ّ
مشوهة لألحداث التي
كل رواية رسدية ّ
بسبب االفتقار إىل األدلة أو بعد االحتمال فحسب ،وإ ّنما َّ
تقدم لنا ،بحكم شكلها ،صورة ّ
ترويها .وتتم ّثل إحدى نتائج ذلك بالنسبة إىل النظرية األدبية بنظرة إىل التخييل الرسدي ّ
تؤكد استقالليته وانفصاله عن العالم الواقعي.

كما تتم ّثل إحدى النتائج بالنسبة إىل نظرية التاريخ يف التشكك يف الروايات التاريخية الرسدية.

دفاعا عن الحقيقة األعمق
دفاعا عن النظرة القائمة عىل الفهم الشائع ،بل ً
ما أو ّد القيام به هو الوقوف ضد هذا الحلف ،ليس ً

واألشد إثارة لالهتمام التي أحسب أ ّنها ّ
تتأصل بنيته
ّ
تشكل أساسها .فالرسد ليس مجرد طريقة محتملة النجاح يف وصف األحداث؛ بل ّ
شكليا لألحداث التي ترويها ،بل هي امتداد لواحد من سماتها األساسية .ويف
تشويها
يف هذه األحداث ذاتها .والرواية الرسدية ليست
ً
ً

أيضا عن اشرتاكهما يف
حني يدافع آخرون عن االنفصال الجذري بني الرسد والواقع ،فلن أدافع من جهتي عن اتصالهما فحسب ،بل ً
الشكل .دعونا ننظر باقتضاب إىل وجهة النظر التي تدافع عن االنفصال قبل أن نميض يف جدالنا ضدها.
1
بأن التاريخ الرسدي لطاملا احتوى عىل عنارص من التخييل
يف نظرية التاريخ ،قد يتوقع املرء نظرة كهذه من أولئك الذين يؤمنون ّ

أن التشكك حيال التاريخ
ال ّ
مؤرخي الحوليات .واملفارقة َّ
بد لتاريخ علمي جديد من أن يطردها .وهؤالء يراوحون من الوضعيني إىل ّ

ٍ
ّ
محل إعجاب وعاطفة .خذوا عمل
ملوضوع
الرسدي نشأ بني أولئك الذين أغدقوا عليه ذلك الرضب من االهتمام الذي ُي َّدخر يف العادة
لويس مينك ،عىل الرغم من أ ّنه يتحدث عن الرسد باعتباره "طريقة للفهم" و"أداة معرفية" ،ويبدو ألول وهلة أ ّنه يدافع عن التاريخ

أن التاريخ التقليدي يمنعه شكله ذاته
الرسدي ضد االختزاليني مثل همبل ،فإ ّنه يصل يف النهاية إىل استنتاج مماثل الستنتاجهم ،وهو َّ
من تحقيق ادعائه املعريف .فالبنية الرسدية ،ال سيما االنغالق والتكوين اللذان تسبغهما بداية القصة ووسطها ونهايتها عىل تسلسل
فإن مصطلح "التاريخ الرسدي" هو نوع من
األحداث ،هي بنية مستمدة من فعل حكاية القصة ،وليس من األحداث ذاتها .ويف النهايةَّ ،

جزءا من تعقيد املايض الواقعي ،لك ّنه،
إرداف ُ
الخلف الذي يجمع لفظتني متناقضتني" :فهو كتاريخ ّ
يدعي أ ّنه يم ّثل ،من خالل شكلهً ،

بأي إجراء مقبول من إجراءات الحجاج أو التوثيق"((( .يقول مينك:
كرسد ،نتاج بناء خيايل ال يقوى عىل الدفاع عن ا ّدعائه الحقيقة ّ
الفن إىل الحياة"(((.
"القصص ال ُتعاش بل ُتحىك .ليس للحياة بدايات وأواسط ونهايات [ ]...خصائص الرسد ُتنقَل من ّ

1 Louis O. Mink, "Narrative Form as a Cognitive Instrument," in: R. H. Canary & H. Kozicki (eds.), The Writing of History (Madison, WI:
University of Wisconsin Press, 1978), 145.
Louis O. Mink, "History and Fiction as Modes of Comprehension," New Literary History, vol. 1, no. 3 (1970), p. 557f.
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فإن هايدن وايت يعتنقها بجرأة .وهو مثل مينك،
إن كان مينك ال
يتوصل إىل مثل هذه االستنتاجات املتشككة ّإل عىل مضضّ ،
ّ

أن تلك
تحريه "قيمة الرسد يف تمثيل الواقع" ،من الواضح أ ّنه يستنتج يف هذا الصدد ّ
يطرح السؤال عن قدرة الرسد عىل التمثيل .وبعد ّ
أن األحداث الواقعية ُت َم َّثل
يلبيها ذلك التهويم الذي مفاده َّ
القيمة ليست سوى صفر .ويتساءل "ما األمنية التي يحققها ،ما الرغبة التي ّ

نفسه لإلدراك حقًّا عىل
نبي أ ّنها تبدي التماسك الشكيل الذي تبديه قصة؟"(((" ،هل ّ
عىل النحو الصحيح حني يمكن أن ّ
يقدم العا َلم َ
يقدم نفسه أكرث بالطريقة التي يقرتحها الحوليون واإلخباريونّ ،إما كسلسلة محض من دون بداية أو
هيئة قصص حسنة الصنع؟ أم أ ّنه ّ

نهاية أو كسالسل من البدايات تنقطع فحسب وال تصل إىل ختام ّ
أن
قط؟" .بالنسبة إىل وايت ،اإلجابة واضحة" :الفكرة التي مفادها َّ
املتخيلة ال أصول لها إال يف األمنيات وأحالم اليقظة
سالسل األحداث الواقعية تمتلك الصفات الشكلية للقصص التي نرويها عن األحداث
ّ
نفسه لإلدراك"(((.
والتهويمات" .الحوليون واإلخباريون عىل وجه التحديد هم من يقدمون لنا "نماذج للطرائق التي ّ
يقدم بها الواقع ّ

ما يسوق مينك ووايت يف هذه الوجهة املتشككة هو يف جزء منه إيمانهما املشرتك بالعالقة الوثيقة بني الرسديات التاريخية

أثرا يف السنوات األخرية ،نجد نظرة مشابهة إىل العالقة بني الرسدي
والتخييلية؛ فإذا ما نظرنا إىل بعض دراسات الرسد األديب
ّ
األشد ً

يعب فرانك كريمود عن األمر ،يف دراسته النافذة املوسومة
والواقعي ،وهي نظرة يقتسمها البنيويون وغري البنيويني عىل حد سواءّ .
ً
حاجة [ ]...الختبار ذلك التناغم بني
اإلحساس بالنهاية :دراسات يف نظرية التخييل ،عىل هذا النحو" :يف ’فهم‘ العالم [ ]...نستشعر
حد قوله ،إىل "أساطري" ما
البداية والوسط والنهاية الذي هو جوهر تخييالتنا الشارحة"((( .لكن مثل هذه التخييالت "تتدهور" ،عىل ّ

متخيلة"((( .ويتحدث سيمور تشاتمان،
يكف وعينا عن اعتبارها
إن نصدقها أو ننسب خصائصها الرسدية إىل ما هو واقعي ،أي "ما إن ّ
َّ

تصح "عىل الرسد ،عىل حوادث
ويلح عىل أ ّنها
ّ
يف عرضه املفيد مؤخّ ًرا لنظريات الرسد البنيوية ،عن البنية املؤ ّلفة من بداية ووسط ونهايةّ ،
ألن مثل هذه املصطلحات ال معنى لها يف العالم الواقعي"((( .وهو
رسد ،وال
تصح عىل [ ]...األفعال ذاتها ،وذلك ببساطة ّ
ّ
القصة كما ُت َ

أي سكون".
الفن ّ
يف هذا يردد ما يقوله معلمه روالن بارت الذي يقول يف عمله الشهري "مدخل إىل التحليل البنيوي للرسد"" :ال يعرف ّ
قصة إال وله مكانه يف ٍ
ٍ
بعبارة أخرى ،ما من ٍ
خارجي دخيل؛ وهي بهذا تختلف عن "الحياة" التي يكون
بنية يف حني ُي َزال ما هو
يشء يف
ّ
ّ
كل يشء فيها عبارة عن "رسائل مختلطة"  .(((Communications Brouilleesهكذا يعمد بارت ،مثل مينك ،إىل طرح السؤال القديم
عاجز يف تكوينه عن تمثيل الثانية.
األول
ٌ
عن العالقة بني "الفن" و"الحياة" ،ويصل إىل االستنتاج ذاتهّ :

يجمع بول ريكور يف كتابه الزمن والرسد ،الصادر مؤخّ ًرا ،بني نظرية التاريخ ونظرية األدب يك يقيم ً
تناول للرسد َّ
مرك ًبا ُيفرتض به

محايدا يف ما يتعلق بالتمييز بني التاريخ والتخييل .وتحظى مشكلة التمثيل بالنسبة إىل ريكور ،كما بالنسبة إىل وايت ،بأهمية
أن يكون
ً

فن الشعر ألرسطو.
مركزية :املفهوم الرئيس يف تناوله هو مفهوم املحاكاة ،املستمد من كتاب ّ

تحتفظ نظرية ريكور بهذا املفهوم وال ترفضه ،تبدو للوهلة األوىل كأ ّنها تجري بعكس التأكيد الذي وجدناه لدى آخرين عىل
االنفصال بني الرسد و"العالم الواقعي" .لكن ريكور إذ ي ِ
حكم نظريته الكاملة يف عالقة املحاكاة يكشف أ ّنه أقرب إىل مينك ووايت
ّ
ُ
3 Hayden White, "The Value of Narrativity in the Representation of Reality," in: W. J. T. Mitchell (ed.), On Narrative (Chicago: The
University of Chicago Press, 1981), p. 4.
Ibid., p. 23.

4

Frank Kermode, The Sense of An Ending: Studies in the Theory of Fiction (London: Oxford University Press, 1966), p. 35f.

5

Ibid., p. 39.

6

Seymour Chatman, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1978), p. 47.

7

Roland Barthes, "Introduction a l'analyse structurale des recits," Communications, vol. 8, no. 1 (1966), p. 7.

8
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إن العالم الواقعي تسلسيل أو تتابعي رصف ،بل ُيبقي ً
بدل من ذلك
والبنيويني مما يبدو عليه للوهلة األوىل .وهو ال يبلغ ّ
حد القول معهم َّ
ّ
أن له "بنية ما قبل رسدية" من عنارص تعنو للتشكيل الرسدي(((.
عىل َّ

رضبا من التشوش التكويني املرتبط
لكن هذا التشكيل القبيل ليس بنية رسدية هو ذاته ،وهو ال ينقذنا مما يبدو َّ
أن ريكور يعتربه ً

الحد ،بكماء"( .((1ويخلص ريكور من دراسته اعرتافات أوغسطني
بتجربة الزمن ،وهي ذاتها تجربة "مختلطة ،عديمة الشكل ،عىل
ّ

أن تجربة الزمن ت ّتسم بـ "ال َّنشاز" بصورة أساسية .ويضفي األدب ،يف شكله الرسدي ،التناغم إىل هذه "املعضلة"  Aporiaمن
إىل َّ
معا عنارص العالم البرشي املتباينة" ،فاعلون وأهداف ووسائل
خالل ابتداع حبكة؛ ذلك َّ
جمع فيه ً
أن الرسد هو "توليف املتغاير" الذي ُت َ

(((1
أيضا دراسة
كرس ريكور لها ً
وتفاعالت وظروف ونتائج غري متوقعة ،وما إىل ذلك" ُ ،
ويضفى عليها االنسجام .ومثل االستعارة التي َّ

يشء جديد إىل العالم من طريق اللغة(ً .((1
وبدل من وصف العالم ،فإ ّنه ُيعيد وصفه.
فإن الرسد "ابتداع داليل" ُي ْدخَ ل فيه
مهمةَّ ،
ٌ
أن"(.((1
أن"( .(((1والرسد يفتحنا عىل "عالم الكما لو َّ
االستعارة ،كما يقول ريكور ،هي القدرة عىل "الرؤية كما لو َّ

هكذا تكون البنية الرسدية بالنسبة إىل ريكور يف النهاية منفصلة عن "العالم الواقعي" كما هو حالها عند املؤ ّلفني اآلخرين الذين

اقتبسناهم .وهو يكرر أفكار مينك ووايت واآلخرين إذ يقول" :ال تؤخذ أفكار البداية والوسط والنهاية من التجربة؛ فهي ليست سمات

لفعل واقعي بل آثار ترتيب شعري"( .((1وإذا ما كان دور الرسد هو اإلتيان بيشء جديد إىل العالم ،وكان ما يأيت به هو توليف املتغاير ،فمن
ً
ً
قصة من القصص لتعيد وصف العالم؛ وبعبارة أخرى ،فإ ّنها
إن
املفرتض أ ّنه يسبغ عىل حوادث العالم
شكل ما كانت لتمتلكه من دونهَّ .
ً
مفرتضة كما لو أ ّنه ،يف الحقيقة ،ليس ما هو عليه(.((1
تصفه

أن البنية الرسدية ُترى بقوة عىل أ ّنها سمة
ما ُيظهره هذا املسح املقتضب لوجهات النظر الحديثة حول الرسد ال يقترص عىل َّ

أن تلك البنية ُترى عىل أ ّنها ال تنتمي ّإل إىل مثل هذه النصوص وحدها .فاملقاربات املختلفة
للنصوص األدبية والتاريخية ،بل ّ
يتعداه إىل َّ
جذريا عن العالم الواقعي الذي تزعم تصويره .وما نظرة ريكور إىل هذا األمر
ملشكلة التمثيل تضع القصص والتواريخ عىل صعيد مختلف
ً
توسع الواقع ،وتمدد فكرتنا عن أنفسنا
سوى نظرة لطيفة
ومحبذة ملا سبقها من نظرات .وهو يعتقد َّ
أن الرسديات التخييلية والتاريخية ّ
ّ
أن هايدن وايت يحمل بخالف ذلك وجهة نظر أكرث
وعما هو ممكن .وما فيها من محاكاة ليست محاكا ًة للواقع بل
إبداعا له .ويبدو َّ
ً
ّ

ً
تحول عن الواقع؛ بل
قتامة وأكرث
تشككا ،يقتسمها مع بارت وما بعد البنيويني مثل فوكو وديلوز .فالرسد ليس مجرد هروب أو عزاء أو ّ
قد يصل يف أسوأ األحوال إىل كونه أفيو ًنا :تشويه مفروض من الخارج كأداة قوة وتالعب .والرسد يف كلتا الحالتني صنيع ثقايف ،أديب

عما هو واقعي(.((1
مختلف ّ

Paul Ricoeur, Temps et recit (Paris: Seuil, 1983), pp. I, 113.
Ibid., p. 14.

9
10

11 Ibid., p. 102.

16

Ibid., p. 11.

12

Ibid., p. 13; Paul Ricoeur, La Métaphore vive (Paris: Seuil, 1975), p. 305 ff.

13

Ricoeur, Temps et recit, p. 101.

14

Ibid., p. 67.

15

مفصل لكتاب ريكور يف مقالتي التي هي مراجعة له واملوجودة يف:
ثمة تناول نقدي َّ

David Carr, "Review Essay," History and Theory, vol. 23, no. 3 (1984), pp. 357 - 370.

ً
 17يتناول وايت نفسه يف مقالة حديثة العهد له هذه التطورات ً
نموذجا للبحث والرتكيب:
عد
تناول أشد
لكن يل ثالثة تحفّظات عىل عرضه الذي ُي ّ
ً
تفصيل مما أفعله هناّ .
عموما يوافق عىل االتجاهات التي سوف أنتقدها؛ وهو ال يوفّق ،كما أحسب ،يف
وهو
يصفها؛
التي
التطورات
أن التواضع يمنع وايت من تسجيل دوره املهم يف
من الواضح َّ
ً
متوافرا له ،انظر:
يكن
لم
والرسد
الزمن
كتاب
ألن
ربما
ريكور،
تقويم موقف
َّ
ً
Hayden White, "The Question of Narrative in Contemporary Historical Theory," History and theory, vol. 23, no. 1 (1984), pp. 1 - 33.
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واملؤرخ بيرت ُمنز والفيلسوف فريدريك
كان هناك بعض الخارجني عىل وجهة النظر هذه ،مثل الناقدة األدبية باربرا هاردي
ّ
ِ
لكن
ويقدم
أليسدر ماكنتاير وجهة نظر مختلفة ً
أوالفسون(ّ .((1
جدا يف كتابه ما بعد الفضيلة ،وسيكون ّ
لدي املزيد مما أقوله عنه الحقًاَّ .
ّ
أهم الذين يكتبون عن الرسد يف التاريخ والتخييل .وأو ّد اآلن
أن ما أسميته نظرية االنفصال هي
من الواضح َّ
محل اقتناع بعض من ّ

أبي ملاذا أجد هذا الرأي عىل خطأ.
أن ّ

2
انتقادي األول لتلك النظرية هو أنها تقوم عىل التباس خطري .فما الذي ُيفرتض بذلك الرسد ،بحسب النظرة االنفصالية ،أن

بد من
أن العالم "الواقعي" ال َّ
يشوهه؟ "الواقع" هو أحد املصطلحات املستخدمة .ولكن ما الذي يعنيه الواقع؟ يبدو يف بعض األحيان َّ
ّ
واعتباطيا أو بخالف ذلك وعىل الضد منه ّ
منظ ًما بدقّة عىل أسس
عشوائيا
أن يكون العالم املادي ،ذلك العالم الذي ُيفرتض أن يكون
ً
ً

حياديا حيال املشاغل البرشية .فاألشياء تحدث يف تسلسل ال معنى له ،مثل
سببية؛ لك ّنه ُيفرتض به ،يف جميع األحوال ،أن يكون
ً
الساعة "املتكتكة" التي ذكرها فرانك كريمود .حني ُيسأل ما الذي تقوله "نحن متفقون عىل أ ّنها تقول تيك توك .ومن خالل هذا

تعب عن بداية مادية ،وتوك هي
التخييل نؤنسنها [ ]...نحن ،بالطبع ،من نقيم الفرق التخيييل بني الصوتني؛ تيك هي كلمتنا التي ّ
تعب عن نهاية"(.((1
كلمتنا التي ّ

ألن ما تصوره القصص والتواريخ وما يجب قياس الرسد قبالته إذا ما أردنا أن نحكم
لكن هذا املثال البارع يزيد تعقيد املشكلةّ ،
ّ

عىل صالحية النظرة االنفصالية ليس الواقع املادي يف املقام األول ،بل الواقع اإلنساين ،بما يف ذلك نشاط "أنسنة" األحداث املادية ذاته.

أن وايت يوحي به؟ من األفضل أن نتذكر
فهل يمكن أن نقول عن الواقع اإلنساين إنه مجرد تسلسل أو تتابع ،يشء تلو اآلخر ،كما يبدو ّ
هنا ما ّبينه بعض الفالسفة حول تجربتنا مع مرور الزمن .فوفقًا لهورسل ،حتى التجربة األكرث سلبية ال تشتمل عىل ّ
تذكر املايض فحسب
أن لدينا القدرة النفسية عىل التخطيط
بل تشتمل ً
أيضا عىل التوقّع الضمني للمستقبل ،أو ما يسميه االستباق .وما يراه ال يقترص عىل َّ
ّ
أي يشء كما يحدث ،بوصفه حارضًا ،إال عىل خلفية ما تاله وما نتوقع
ُق ُد ًما
نجرب ّ
والتذكر .وزعمه هو الزعم املفهومي أ ّنه ال يسعنا أن ّ
ٍ
لتجربة من التجارب" ،كما يقول
يقدم نفسه
أن يتلوه( .((2وقدرتنا عىل التجربة ذاتها ،قدرتنا عىل أن ندرك ما هو كائن ،أي "الواقع كما ّ
هايدن وايتُ ،تطاول املستقبل واملايض.

يقدمه مريلو بونتي لفكرة اإلحساس يف التجريبية الكالسيكية
تحليل هورسل للتجربة الزمنية هو يف هذا الصدد نظري النقد الذي ّ

أن ترسيمة الصورة الخلفية أساسية يف اإلدراك املكاين( .((2وهو يعتمد عىل علماء نفس الغشتالت الذين يدينون بدورهم لهورسل.
وزعمه َّ

ّ
أن األحاسيس،
فوحدات اإلحساس املتميزة واملحددة بدقّة يجب أن ُتفهم عىل أ ّنها تشكيل يجب تجربته
ككل .ويستنتج مريلو بونتي ّ
;18 Barbara Hardy, "Towards a Poetics of Fiction: An Approach Through Narrative," Novel: A forum on Fiction, vol. 2, no. 1 (1968), p. 5f
Barbara Hardy, Tellers and Listeners: The Narrative Imagination (London: A & C Black, 1975); Peter Munz, The Shapes of Time (Middletown,
CT: Wesleyan University Press, 1977); Frederick Olafson, The Dialectic of Action (Chicago: University of Chicago Press, 1979).

املنظرين األملان عىل تواصل التجربة والرسدَ ،
وقد شدد عدد من ّ
انظر:

Wilhelm Schapp, In Geschichten Verstrickt, 2nd ed. (Wiesbaden: Klostermann Rotereihe, 1979); Hermann Lübbe, Bewusstsein in Geschichten
(Freiburg: Verlag Rombach, 1972); Karlheinz Stierle, "Erfahrung und narrative Form," in: J. Kocka & T. Nipperdey (eds.), Theorie und
Erzahlung in der Geschichte (Munich: Taschenbuch-Verlag, 1979), p. 85ff.
Kermode, p. 44f.

19

20 Edmund Husserl, The Phenomenology of Internal Time-Consciousness, J. S. Churchill (trans.) (Bloomington, IN: Indiana University
Press, 1964), p. 40ff.
Maurice Merleau-Ponty, The Phenomenology of Perception, C. Smith (trans.) (New York: The Humanities Press, 1962), p. 3ff.
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بد من قول اليشء ذاته ،عىل أساس تحليل هورسل
بعيدا عن كونها وحدات التجربة األساسية ،هي نتاجات للتحليل مجردة ً
ً
جدا .وال َّ

للتجربة الزمنية ،عن فكرة تسلسل األحداث املنعزلة "املجرد" أو "املحض" .وهذا ما َي ْث ُب ُت أ ّنه تخييل ،تخييل نظري يف هذه الحالة :قد
أشد حاالتنا سلبية ،تكون مشحونة بالداللة
يسعنا أن نتصوره ،لكنه ليس
واقعيا بالنسبة إىل تجربتنا .فاألحداث حني نواجهها ،حتى يف ّ
ً

التي تستمدها من ّ
تذكراتنا واستباقاتنا.

ونتصور
يصح أكرث عىل حياتنا النشطة التي نستشري فيها التجربة السابقة،
األشد سلبية ،فهو
يصح عىل تجربتنا
إن كان هذا
ّ
ّ
ّ
ّ

ممر بني االثننيّ .
ً
عقبة
وكل ما نواجهه ضمن تجربتنا يعمل ّإما أدا ًة لخططنا وتوقعاتنا وآمالنا وإما
املستقبل ،وننظر إىل الحارض عىل أ ّنه ّ
ٍ
ً
تسلسل بال بنية ألحداث منعزلة.
أمامها .ومهما تكن "الحياة" مختلفة عن ذلك ،فإ ّنها من الصعب أن تكون
بأن البنية ليست بالرضورة بنية رسدية .ولكن أال توجد صلة بني بنية الوسيلة  -الغاية الخاصة بالفعل وبنية
قد ُيع َ
رتض َّ
خضم يشء ما ،أرسى تشويق الطوارئ التي ُيفرتض أن تجد ح ّلها يف
دوما يف
البداية – الوسط  -الخاتمة الخاصة بالرسد؟ يف الفعل ،نحن ً
ّ

يوسم بأ ّنه ٌ
ً
غالبا ما ّ
لكن ّ
أفعال كثرية يك ّ
فعل واسع النطاق:
أن رس ًدا يجمع
اكتمال مرشوعنا .ومن املؤكد ّ
يشكل حبكةَّ .
يظل َ
الكل الناتج ً
ٍ
تقدم يف العمر ،مجرى عالقة حبّ ،
الفن والحياة.
ّ
حل لغ ٍز محيط بجريمة قتل .فبنية الفعل ،ضيق النطاق وواسعه ،هي بنية مشرتكة بني ّ
إن الحياة ليس لها بدايات وأواسط ونهايات؟ ال يقترص األمر
ما الذي يمكن أن يعنيه أنصار النظرة االنفصالية ،إ ًذا ،حني يقولون َّ

(((2
ّ
تحديدا إ ّنما
األقل
ثم الوالدة ،بل ينسون جميع أشكال االنغالق والبنية األخرى
ً
عىل أ ّنهم ينسون املوت ،كما يشري ماكنتاير  ،و من ّ

لحظة ُي َدشَّ ن فيها ٌ
ً
فعل ،عىل سبيل املثال ،ليست
إن
املهمة التي يمكن العثور عليها عىل طول املسار من الوالدة إىل املوت .هل يقولون َّ
وأن الزمن (أو الحياة) يتواصالن بعد انتهاء الفعل وتحصل أشياء أخرى؟ لع ّلهم
أن لها لحظات أخرى تسبقهاّ ،
بداية واقعية ملجرد َّ

لكن من املؤكد
يضعون ذلك قبالة إطالقية البداية والنهاية يف رواية ،إذ تبدأ يف الصفحة األوىل وتنتهي يف الصفحة األخرية مع "النهاية"َّ .

أن بنية
أن املهم هنا هو العالقة املتبادلة بني األحداث
املصورة ،وليس القصة بوصفها سلسلة من الجمل أو املنطوقات .وما أقوله هو َّ
َّ
َّ
الوسيلة  -الغاية الخاصة بفعل من األفعال تبدي بعض خصائص بنية البداية – الوسط  -الخاتمة التي يقول أنصار النظرة االنفصالية إ ّنها

تغيب يف الحياة الواقعية.

أي يشء ما عدا كونها مجرد تسلسل أو تتابع؛ األحرى أ ّنها ّ
تشكل بنية معقدة من
هكذا يمكن لحوادث الحياة أن تكون ّ

أن بنية الفعل قد ال تكون منسقة؛ فاألشياء
التشكيالت الزمنية التي تتشابك
ّ
وتستمد تعريفها ومعناها من داخل الفعل ذاته .من املؤكد َّ

دوما كما هو مخطط لها ،لكن هذا يقترص عىل أ ّنه يضيف إىل الحياة عنرص املصادفة والتشويق ذاته الذي نجده يف القصص،
ال تعمل ً
أن الفعل العادي هو فوىض عنارص بال رابط يربطها.
وهو ال يربر االدعاء َّ

لكنّ ،
أن األحداث البرشية ليس لها بنية زمنية.
ثمة طريقة أخرى للتعبري عن النظرة االنفصالية ال تتضمن الزعم غري املعقول َّ
لعل ّ

قصة من القصص مجرد سلسلة من األحداث َّ
ٌ
زمنيا ،بما يف ذلك تلك التي لبنيتها بداية ووسط ونهاية .وما ينتمي إىل
ليست
منظمة ً
َص له .وقد ُيعتقد أن هذا يضفي عىل األحداث املرتابطة
مفهومنا للقصة ال يقترص عىل تطور األحداث ،بل ّ
قاص وجمهور ُيق ّ
يتعداه إىل ّ
ٍ
نوعا من التنظيم الذي ُي َ
نكر من حيث املبدأ عىل حوادث الفعل العادي.
يف قصة ً
ٍ
ثمة ثالث ميزات للرسد قد تبدو أ ّنها تربر هذا االدعاءً .
قطع ّ
لكل
أول ،يف قصة جيدة ،ويك نستخدم صورة لروالن بارت ،يجري ٌ

دما" .ويجري اصطفاء من
إن
ضوضاء أو سكون خارجيني؛ أي ّ
القاص ال يخربنا نحن الجمهور إال بما هو رضوري لـ "دفع الحبكة ُق ً
ّ
Alasdair MacIntyre, After Virtue (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1981), p. 197.
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بني جميع األحداث واألفعال التي قد تنخرط فيها الشخصيات ،فال يجد طريقه إىل القصة سوى القليل منهاّ .أما يف الحياة ،يف املقابل،

فيبقى عىل ّ
كل يشء؛ كما يكون هناك السكون ك ّله.
ُ

القاص يعرف الحبكة عىل نحو ال يعرفه (وقد ال يعرفه) الجمهور
تفيض هذه النقطة األوىل إىل الثانية .فاالصطفاء يكون ممك ًنا ألن
ّ

وال الشخصيات .وتوفّر هذه املعرفة املبدأ الالزم الستبعاد ما هو خارجي .إن الصوت الرسدي ،كما يقول هايدن وايت( ،((2هو صوت

سيكشف عنه ومتى.
السلطة ،ال سيما يف العالقة بالقارئ أو باملستمع .فهذا األخري هو يف موقف العبودية الطوعية يف ما يتعلق بما ُ
ً
ّ
القاص يعرف العواقب
ألن
احتمال عىل
أن الصوت الرسدي هو صوت منط ٍو عىل مفارقة،
األقلَّ ،
ويحظى بالقدر ذاته من األهمية َّ
ّ
القاص والشخصية؛ لكنها تتع ّلق
الفعلية واملقصودة ألفعال الشخصيات .وهكذا تتجسد هذه املفارقة يف املقام األول يف العالقة بني
ّ

بشدة.
بالجمهور ً
أن توقعاته ،مثل توقعات الشخصيات ،يمكن أن تخيب ّ
نظرا إىل َّ
أيضاً ،

القاص عىل أ ّنه تابع (وهذه هي النقطة الثالثة) ملوقعه الزمني بالعالقة بأحداث القصة .وهذا
يمكن النظر إىل موقف املفارقة لدى
ّ
تقليديا ،هو موقع ٍ
وقاص القصص التخييلية (يف العادة).
املؤرخ
املوقع،
ً
ّ
تال لألحداث ،مزية من مزايا اإلدراك الالحق الذي يقتسمه ّ

مقترصا عىل
غالبا ما يكون
ً
ويسمح هذا املوقع ،كما يشري آرثر دانتو ،بتوصيفات لألحداث مستمدة من عالقتها بأحداث الحقة ،وبذلك ً

مشاركني يف األحداث ذاتها( .((2ويمكن اعتبار هذه النظرة الالحقة ألحداث القصة ،بطريقة مينك املفضلة ،نظرة خارج األحداث أو
(((2
ّ
يعب عن نفسه يف
تتبع األحداث عىل
فوقها تطاولها
األقلّ ،
ً
جميعا يف ملحة وترى ترابطها  .هذا التحرر الواضح من قيود الزمن ،أو من ّ

قصها .و ُتظهر حاالت الخطف خلفًا والخطف ُق ُد ًما ،عىل نحو َّ
مؤكد ،سلطة الصوت
بعض األحيان يف التباين بني ترتيب األحداث وترتيب ّ

الرسدي عىل ٍّ
كل من الشخصيات والجمهور.

باختصار ،ال ينطوي مفهوم القصة ،كما قال روبرت سكولز وروبرت كيلوغ ،عىل تسلسل األحداث الجارية فحسب ،بل عىل وجود

القاص ،ووجهة نظر الجمهور ،ووجهة نظر الشخصيات( .((2ومن ّ
املؤكد
ثالث وجهات نظر مميزة بصدد تلك األحداث :وجهة نظر
ّ
َص قصة من وجهة نظر شخصية من الشخصيات ،أو بصوتها .وهنا حتى
َّ
أن وجهات النظر هذه قد تتوافق يف بعض الحاالت :قد ُتق ّ
الجمهور يعلم بقدر ما تعلم الشخصية وتبدو وجهات النظر جميعها متطابقة؛ ولكن حتى رواية ضمري املتك ّلم عاد ًة ما ُترسد بعد الواقعة،

أي حال ،فإن مجرد احتمال التباين بني وجهات
كما تتوقف عملية االصطفاء عىل اختالف وجهة النظر بني املشارك
والقاص .وعىل ّ
ّ
وتاليا مبدأ للتنظيمُ ،مقىص عن
النظر الثالث يكفي إلثبات هذه النقطة؛ نقطة َّ
أن أحداث القصة وتجاربها وأفعالها قد يكون لها معنىً ،
نطاق الشخصيات يف القصة.

باعتبارنا مشاركني وفاعلني يف حياتنا الخاصة ،وفقًا لهذا الرأي ،نحن مضطرون إىل أن نعوم مع األحداث ونأخذ األشياء كما تأيت.

"الفن" و"الحياة" ال
فإن الفارق الفعيل بني
فنحن مقيدون بالحارض ومحرومون من وجهة نظر
القاص السلطوية واالرتجاعية .وبذلك َّ
ّ
ّ

القص مجرد نشاط
قصها .ليس
تحول األحداث إىل قصة عن طريق ّ
ّ
خلو الحياة من وجهة النظر التي ّ
يكون التنظيم مقابل الفوىض ،بل ّ
معي من املعرفة املتفوقة .ال ّ
أن هناك الكثري من الحقيقة يف
شك يف َّ
لفظي وليس مجرد إعادة تالوة لألحداث ،بل هو نشاط يمليه نوع ّ

ً
أن األحداث البرشية ّ
تسلسل بال معنى .لكن هذا الدفاع،
تشكل
حتما عىل الزعم َّ
هذا التحليل ،وهو كدفاع عن الرأي االنفصايل ّ
متفوق ً
شأنه شأن سابقه ،يتجاهل بعض السمات املهمة لـ "الحياة الواقعية".

Hayden White, "The Structure of Historical Narrative," Clio, vol. 1, no. 3 (1972), p. 12ff.

23

Arthur Danto, Analytical Philosophy of History (London: Cambridge University Press, 1965), p. 143ff.

24

Mink, "History and Fiction," p. 557ff.

25

Robert Scholes & Robert Kellogg, The Nature of Narrative (New York: Oxford University Press, 1966), p. 240ff.
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مفتاح هذا التجاهل هو إحساس خاطئ بكوننا "مقيدين إىل الحارض" .فالحارض هو عىل وجه الدقّة زاوية نظر أو نقطة أفضلية

نسبيا املتمثلة بسماع
تفتح عىل املستقبل واملايض أو تتيح النفاذ إليهما .وهذا ما أعتربه معنى التحليل الهورسيل .حتى يف التجربة السلبية ً

ً
تشكيل يمتد إىل املستقبل الذي
لحن ،يك نستخدم مثال هورسل ،نحن ال نكتفي بأن نجلس وننتظر وصول التنبيهات إلينا ،بل نلتقط

يعطي لكل عالمة من العالمات املسموعة معناها .هكذا يتم ّثل الحارض واملايض يف تجربتنا كتابع ملا سيكون.

أن أفعالنا وحركاتنا،
إن طبيعة الفعل الغائية تسبغ عليه ،بطبيعة الحال ،الطابع ذاته املتجه نحو املستقبل .وال يقترص األمر عىل َّ
َّ

ً
أن األشياء
أن محيطنا يعمل
الحارضة واملاضية ،تستمد معناها من النهاية املتوقعة التي تخدمها؛ بل ّ
مجال للعمليات ،وإىل َّ
يتعداه إىل َّ
إن بؤرة اهتمامنا ليست الحارض
التى نواجهها يف أثناء تجربتنا تعزز مقاصدنا (أو تعيقها) .والحال أنه يمكن القول ،يف حياتنا النشطةَّ ،
أن للفعل ،من الناحية
يتعي القيام به ،كما يقول هايدغر( .((2وقد الحظ ألفريد شوتز َّ
بل املستقبل؛ ليست األدوات بل العمل الذي ّ
الزمنية ،الطابع شبه االرتجاعي الذي يتوافق مع صيغة املستقبل التام :إذ ُي َ
نظر إىل عنارص الفعل وأطواره من منظور اكتمالها ،عىل الرغم

تتكشف يف الزمن(.((2
من أ ّنها
ّ

التأميل أو التداويل غري املعنية
إذا كان هذا
ً
صحيحا عندما نكون مستغرقني يف الفعل ،فإ ّنه أكرث ّ
صحة يف لحظات االنسحاب ّ

أيضا باملراجعة وإعادة التقويم املتواصلتني املطلوبتني أثناء تقدمنا واضطرارنا إىل التعامل مع ظروف
بصوغ املشاريع والخطط فحسب ،بل ً

متغرية .وجوهر النشاط التداويل هو توقع املستقبل وبسط الفعل بأكمله كسلسلة موحدة من الخطوات واملراحل ،من الوسائل املتشابكة

إن اهتمامنا مقترص عىل الحارض ،كما يصعب القول إ ّنه ما من اصطفاء يقع .ومن ّ
أن
املؤكد َّ
والغايات .ويف هذا ك ّله يصعب القول ّ
التعرف إليهما بوصفهما ضوضاء أو سكو ًنا و ُتدفعان إىل الخلفية.
تماما ،لكنهما يتم
الضوضاء أو السكون ال ُيستبعدان ً
ّ
وأن الفاعل ليس
أن املستقبل
املعني يف جميع هذه الحاالت ليس سوى املستقبل املتوخّ ى أو املتوقَّعَّ ،
الر ّد الواضح هنا هو ،بالطبعّ ،
ّ

القاص هو ميزة اإلدراك الالحق الفعيل ،وهو تحرر فعيل
بحوزته سوى شبه إدراك الحق ،أو شبه اسرتجاع .واألسايس بالنسبة إىل موقع
ّ
متوضع يف ذلك املوقع املحظوظ أبعد من
فالقاص
من قيد الحارض يضمنه احتالل موقع أبعد من األحداث املرسودة أو فوقها أو خارجها.
ّ
ّ
جميع الظروف غري املتوقعة التي تطرأ ،وأبعد من جميع عواقب فعلنا غري املقصودة التي تبلو أيامنا وخططنا.

ً
منطويا ،بصورة
أن الفعل يبدو
هذا صحيح ،بالطبع؛ فالفاعل ال يشغل
فعليا يف ما يتعلق بالفعل الحايل .وما أراه يقترص عىل َّ
ً
مستقبل ً
ارتجاعية  -متو ِّق ٍ
ٍ
وأن ما هو غري متوقَّع
أساسية يف الحقيقة ،عىل اعتماد وجهة نظر
عة للمستقبل بصدد الحارض .نحن نعلم أننا يف الحارض َّ
تكهن ممكن .ليس الروائيون واملؤرخون وحدهم من
قد يحدث ،لكن جوهر الفعل هو السعي للتغلب عىل هذا القيد من خالل أقىص ّ
جميعا نفعل
ينظرون إىل األحداث من حيث عالقتها بأحداث الحقة ،إذا ما استخدمنا صيغة دانتو الخاصة بوجهة النظر الرسدية؛ فنحن
ً

ذلك طوال الوقت ،يف الحياة اليومية .والفعل هو نوع من التأرجح بني وجهتي نظر حول األحداث التي نعيشها واألشياء التي نفعلها.

فاألمر ال يقترص عىل أننا ال نكتفي بالجلوس ونرتك األمور تحصل لنا؛ بل نحن نفلح يف الجزء األكرب من مفاوضاتنا مع املستقبل ،أو يف
ّ
األقل .نحن ،يف النهاية ،قادرون عىل الفعل.
جزء كبري منها عىل

القاص يف ما يتعلق بحياتنا .ويك ال نحسب
ما أقوله ،إ ًذا ،هو أننا نسعى باستمرار ،بهذا القدر أو ذاك من النجاح ،ألن نشغل موقع
ّ

أن هذا مجرد استعارة متك ّلفة ،يكفي أن نفكر يف األهمية التي يحظى بها ،يف عملية التأمل والتداول ،نشاط اإلخبار الحر ّ
عما نفعله،
َّ
يف ّ
Martin Heidegger, Being and Time, J. Marcquarrie & E. Robinson (trans.) (New York: Harper and Row, 1962), p. 99.
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28 Alfred Schutz, The Phenomenology of the Social World, G. Walsh & F. Lehnert (trans.) (Evanston, IL: Northwestern University Press,
1967), p. 61.
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بالنسبة إىل اآلخرين وكما بالنسبة إلينا .ولدى السؤال" ،ما الذي تفعلونه؟" نتوقّع أن نخرج بقصة مكتملة ذات بداية ووسط ونهاية،
غالبا ما نحتاج إىل حكاية مثل هذه القصة حتى ألنفسنا بغية استيضاح ما نحن
إخبار أو نقل هو وصف وتربير يف آن ً
معا .وحقيقة أننا ً
مكون
بصدده تلقي الضوء عىل أمرين مهمني .األول هو َّ
أن هذا النشاط الرسدي ،حتى لو رصفنا النظر عن دوره االجتماعي ،هو جزء ِّ

من أجزاء الفعل ،وليس مجرد تنميق أو تعليق أو غري ذلك من األشكال املرافقة العارضة .والثاين هو أننا يف بعض األحيان ننتحل ،عىل
نح ٍو ما ،وجهة نظر الجمهور الذي ُتحىك له القصة ،حتى يف ما يتع ّلق بفعلناً ،
فضل عن وجهتي النظر اللتني سبق ذكرهما :وجهة نظر

القاص.
الفاعل أو الشخصية ووجهة نظر
ّ

إن القصص ال ُتعاش بل ُتحىك .فهي ُتحىك إذ ُتعاش ،و ُتعاش إذ
تماما حني قال ّ
هكذا كان لويس مينك يعمل بتمييز خاطئ ً

ٍ
بقصص ،أو إصغاء إىل تلك القصص ،أو تأديتها ،أو عيشها.
ُتحىك .ويمكن النظر إىل أفعال الحياة وآالمها عىل أ ّنها عملية إخبار أنفسنا
وأنا ال أفكر هنا سوى بعيش املرء حياته الخاصة ،برصف النظر عن البعد االجتماعي التعاوين والعدايئ لفعلنا الذي يرتبط بالرسد عىل نح ٍو

نغي األحداث ،من خالل الفعل،
أشد
ّ
ً
نغي القصة يك تستوعب األحداث؛ ويف أحيان أخرى ّ
وضوحا .ويف بعض األحيان يكون علينا أن ّ

يك تستوعب القصة .ليس األمر ،كما يوحي مينك ،أننا نعيش ونفعل ً
أول ثم نتح ّلق ،بعد ذلك ،حول النار ونحيك عما فعلناه ،لنخلق شي ًئا
بكل ما فيه من مفارقة ،يف تعارض ال ّ
الكل ّ
تماما بفضل منظو ٍر جديد .وليست وجهة نظر السارد االرتجاعية ،بقدرتها عىل رؤية ّ
حل
ً
جديدا ً
أن
متأصلة يف الفعل ذاته .ومينك واآلخرون عىل ّ
حق ،بالطبع ،يف اعتقادهم َّ
له مع وجهة نظر الفاعل ،بل هي امتداد وتنقيح لوجهة نظر ّ
يكون أو ّ
يشكل شي ًئا ما ،ويخلق معنى وال يكتفي بعكس يشء موجود عىل نحو مستقل عنه أو بمحاكاته .ويفعل الرسد هذا ،عىل
الرسد ّ
الرغم من تشابكه مع الفعل ،يف سياق الحياة ذاتها ،وليس بعد الواقعة فحسب ،عىل أيدي املؤ ّلفني ،يف صفحات الكتب.

جماليا يف التاريخ والتخييل .كما يمكن أن نصفه
معرفيا أو
عمليا قبل أن يغدو
بهذا املعنى ،يكون النشاط الرسدي الذي أشري إليه
ً
ً
ً
ِ
لدي
أليسدر ماكنتاير
بأ ّنه أخالقي أو اعتباري باملعنى الواسع الذي يستخدمه
ّ
واملستمد يف النهاية من أرسطو .وهذا يعني ّ
أن الرسد بمعناه ّ
وتجربً .
زمنيا ّ
تشكل أساس
أيضا إىل الذات التي تفعل
يتعداهما ً
ال يقترص عىل الفعل والتجربة بل ّ
ّ
وبدل من كوين مجرد مادة ثابتة ً
ِ
ذات قصة حياة ال تني ُتحىك و ُتعاد حكايتها يف سياق العيش ،وأنا
مفاعيل الزمن املتغرية وتدعمها ،مثل يشء يف عالقته بخصائصه ،فأنا ُ

أيضا إىل الجمهور الذي ُتحىك له .ويمكن النظر إىل املشكلة األخالقية  -العملية الخاصة
أيضا
القاص الرئيس لهذه القصة ،كما أنتمي ً
ً
ّ

بالهوية الذاتية والتماسك الذايت عىل أ ّنها مشكلة توحيد هذه األدوار الثالثة .وربما يكون ماكنتاير محقًا يف مهاجمته مثال التأليف
(((2
لكن مشكلة التماسك ال يمكن ح ّلها عىل الدوام ،كما يبدو
الذايت أو األصالة بوصفها صنم الفردانية الحديثة والتمركز عىل الذات َّ .

ٌ
مقد ًما .وقد تعتمد هويتي كذات عىل القصة التي
أن ماكنتاير يعتقد ،من خالل الحصانة التي تتم ّتع بها
قصة وضعها املجتمع وأدواره ّ
َّ
أختارها وما إذا كان يف مقدوري أن أجعلها متآزرة عىل طريقة ساردها ،إن لم يكن عىل طريقة مؤ ّلفها .وقد تكون ثمة أهمية لفكرة الحياة
ً
بعيدا عن الصواب ،إذا ما اعتربناها ذلك االحتمال الدائم
بوصفها
تسلسل ال معنى له ،تلك الفكرة التي سبق أن نبذناها باعتبارها وصفًا ً

لحصول ما يطارد الذات ويتهددها من تفتت وتفكك وانحالل.

3
لكن ما عالقة ّ
كل هذا بالتاريخ؟ لقد أنحينا بالالئمة عىل نظرية االنفصال إلساءتها فهم "الواقع اإلنساين" ،لكن املعنى الذي

أن
نحمله لهذا املصطلح األخري يبدو
مصمما ،كما تشري خاتمة القسم السابق ،للتجربة الفردية والعمل والوجود الفرديني .والحال َّ
ً
منهجيا بوجهة نظر ضمري املتك ّلم املفردّ .أما التاريخ ،يف املقابل،
أن ما قلناه مرتبط
لجوءنا إىل بعض املواضيع الظاهراتية قد يشري إىل َّ
ً
MacIntyre, p. 191.
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الحد الذي تكون فيه حياتهم وأفعالهم مهمة للمجتمع الذي ينتمون
فيتعامل يف املقام األول مع الوحدات االجتماعية ،ومع األفراد إىل
ّ

أي صلة عىل اإلطالق بـ "الواقع اإلنساين"
طورناه يف القسم السابق ّ
إليه .والسؤال ،هل للتصور الرسدي للتجربة والفعل والوجود الذي ّ
يف أشكاله االجتماعية عىل وجه التحديد؟

عرضا موج ًزا لذلك .ثمة معنى واضح ،بالطبع ،يكون فيه تصورنا للرسد
أقدم يف هذا القسم ً
أن له مثل هذه الصلة ،وسوف ّ
أعتقد ّ

حرفيا ،هي نشاط اجتماعي ،وعىل الرغم من أننا تحدثنا عن الذات بوصفها
مجازيا أو
القص ،سواء كان
اجتماعيا من البداية .فوظيفة
ً
ّ
ً
ً

أن الذات هي ذاتها تفاعل أدوار،
َص للذات .وما أراه هو َّ
َص لآلخرين بقدر ما ُتق ّ
جمهورا لرسدها الخاص ،فإن قصة حياة املرء ونشاطه ُتق ّ
ً

أن الكالم عن البناء االجتماعي
يكونه التأمل الشخيص الداخيل .بيد َّ
لكن من الواضح َّ
تكونه املعامالت بني األشخاص كما ّ
أن الفرد ّ
للذات يشء ،واستقصاء تكوين الكيانات االجتماعية يشء آخر.

أيضا
املؤرخ اللذين يراقبان شي ًئا من الخارج .نحن ً
للنظر يف السؤال السابق ،ليس من الرضوري أن نتبنى موقف عالم االجتماع أو ّ

التأمل يف معنى املشاركة .وما يستوقفني يف شأن الحياة
مشاركون يف مجموعات ،وقد ّ
يتأت فهمنا األفضل لطبيعة هذه املجموعات من ّ
االجتماعية هو مدى مشاركة الفرد يف تجارب وانخراطه يف أفعال موضوعها الفعيل ليس الفرد نفسه بل املجموعة .فالعيش يف منطقة،

وإقامة التنظيمات السياسية واالقتصادية بغية تعهدها بالرعاية وتحضريها ،واختبار تهديد طبيعي أو برشي واالرتقاء ملواجهته :هذه

يل وحدي ،أو إ ّ
تجارب وأفعال ال تقبل النسبة يف العادة إ ّ
يل ،أو إليك ،أو إىل اآلخرين بوصفنا أفرا ًدا .فهي تعود إلينا :ليست تجربتي بل
منزل ال يكافئ القول إنني أبني ً
تجربتنا ،ولست أنا من يفعل ،بل نحن الذين نفعل عىل نحو جماعي متناغم .والقول إننا نبني ً
منزل،
منزل ،وإنه يبني ً
وإنك تبني ً
وهلم جرا .ومن ّ
أن استخداماتنا اللغوية للـنحن ال تحمل جميعها معنى العمل املتناغم ،وتقسيم
منزل
املؤكد َّ
ّ

العمل ،وتوزيع املهمات ،والغاية املشرتكة .ويف بعض الحاالت ،تكون الـنحن مجرد اختصار ملجموعة من األفعال الفردية .لكن الحياة
جدا التي ينسب فيها األفراد تجاربهم وأفعالهم ،من خالل املشاركة ،إىل ذات أو فاعل
االجتماعية تشتمل عىل بعض الحاالت املهمة ً
أكرب ليسوا سوى ٍ
جزء منه.

إذا كان األمر كذلك ،فقد ال تكون ثمة رضورة ألن نتخىل عن مقاربة ضمري املتك ّلم يف االنتقال من الفردي إىل االجتماعي،
بل ألن نستكشف فحسب صيغته الجمعية ً
بدل من صيغته املفردة .حني نجري مثل هذه النقلة ،نجد توازيات عديدة مع تحليلنا
تجربة الفرد وفعله .وتكون لدينا تجربة مشرتكة حني نفهم سلسلة من األحداث عىل أ ّنها تشكيل زمني يستمد طوره الحايل أهميته من
ٍ
ٍ
فصح عنها كخطوات
بماض
عالقته
ومستقبل مشرتكني .وباملثلَّ ،
فإن االنخراط يف عمل مشرتك يعني تكوين سلسلة من األطوار التي ُي َ
ومراحل ،ومشاريع فرعية ،ووسائل وغايات .فالزمن اإلنساين االجتماعي إ ّنما ُيبنى ،شأنه شأن الزمن اإلنساين الفردي ،يف تشكيل من
السالسل تؤ ّلف أحداث فعلنا املشرتك وتجربتنا املشرتكة ومشاريعهما.

ألن لها النوع ذاته من االنغالق والتشكيل
أن بنية الزمن االجتماعي يمكن أن تدعى بنية رسدية ،ال َّ
أعتقد ،كما من قبلَّ ،

ً
التأمل
ألن هذه البنية ذاتها باتت
اللذين وجدناهما عىل املستوى الفردي فحسب ،بل ً
أيضا َّ
ممكنة مرة أخرى من خالل نوع من ّ

بد من أن يوضع موضع فهم مستقبيل  -ارتجاعي يمنحه تشكيله أو
بتأمل الصوت الرسدي .فالتسلسل الزمني ال ّ
الذي تمكن مقارنته ّ

تكوينه ،ويضفي عىل أطواره معناها املتم ّثل بتقديم حدث جرت تجربته عىل نحو مشرتك أو بتحقيق هدف مشرتك .لكن تقسيم العمل،
إن التفاعل بني األدوار،
الرضوري لتنفيذ مشاريع مشرتكة ،قد يكون يف حالة املجموعات سمة من سمات البنية الرسدية نفسها؛ أي َّ
مقس ًما باملعنى الحريف بني املشاركني يف املجموعة .ويمكن لبعض األفراد أن يتحدثوا
السارد والجمهور والشخصية ،يمكن أن يكون هنا ّ
بالنيابة عن املجموعة أو باسمها ،ويوضحوا لآلخرين ما نختربه "نحن" أو نفعله .ويجب بالطبع أن ُت َص َّدق "القصة" الناتجة أو ُتقبل لدى

الجمهور الذي تخاطبه يك يكون ألعضائها أن يفعلوا أو يعيشوا بوصفهم "شخصيات" القصة التي ُتحىك.
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تجرب وتفعل؛ فالذات،
لم أتحدث يف القسم األخري عن التنظيم الزمني  -الرسدي للتجارب واألفعال فحسب ،بل ً
أيضا للذات التي ّ

شأنها شأن الوحدة بني عديد التجارب واألفعال ،تتكون بوصفها املوضوع الذي تدور حوله قصة حياة .وكذلك األمر بالنسبة إىل تكوين

مستقرا بمرور الوقت .ليست املجموعات
رضوب معينة من املجموعات التي تبقى بعد تجارب وأفعال مشرتكة معينة لتكتسب وجو ًدا
ً
جميعها من هذا النوع؛ ثمة تجمعات من األفراد ال ّ
تشكل مجموعات إال من خالل اقتسامها خصائص موضوعية مثل املوقع أو العرق
فتتكون عندما ينظر األفراد إىل
وتاريخيا
اجتماعيا
أو الجنس أو الطبقة االقتصاديةّ .أما املجموعات من نوع خاص وذات األهمية
ّ
ً
ً

بعضا بطريقة يستخدمون فيها الـنحن يف وصف ما يحدث لهم ،وما يفعلونه ،ومن هم .وهذا هو ،بالطبع ،نوع املجموعة التي
بعضهم ً
ُيح َتفَظ لها بكلمة "جماعة" .ويف بعض الحاالت األكرث إثارة لالهتمام ،تغدو الخصائص املوضوعية ذاتها ،مثل الجنس أو العرق أو
جنسا أو طبقة هي مجموعة
أساسا
الطبقة،
لتحول نوع من املجموعات إىل نوع آخر؛ إذ ُيدرك األفراد َّ
ً
ّ
أن هذه املجموعة بوصفها عر ًقا أو ً
فهم عىل أ ّنه تجربة مشرتكة يمكن أن ُي َل َّبى من خالل الفعل املشرتك.
مضطهدة أو محرومة ،وما ُي َ

وتفس ما يحدث اآلن يف
توجد الجماعة بهذا املعنى بفضل قصة ُي َ
فصح عنها و ُتقبل ،وعاد ًة ما ُتعنى بأصول املجموعة ومصريهاّ ،
ٍ
ضوء هذين القطبني الزمنيني .وليس احتمال املوت بغري أهمية يف مثل هذه الحاالت ،إذ يجب عىل املجموعة ّأل تتعامل مع تهديدات
إن الوظيفة الرسدية هي وظيفة عملية
الدمار الخارجية املحتملة فحسب ،بل ً
أيضا مع ميلها النابذ إىل التفتت .ويمكن القول من جديد َّ

إن علينا أن نميض
قبل أن تكون معرفية أو جمالية؛ تجعل العمل املتناغم ممك ًنا ،كما تعمل عىل الحفاظ عىل الذات التي تفعل .بل َّ
فإن الرسد ليس وصفًا أو رواية عن يشء موجود مسبقًا بمعزل
تكون املجموعة باملعنى الحريف .وكما من قبلَّ ،
أبعد من ذلك ونقول إنها ّ

يكون
أن الرسد ،شأنه شأن وحدة القصة
عن الرسد الذي يكتفي باملساعدة عىل تحقيقه .األحرى ّ
ّ
والقاص والجمهور والبطل ،هو ما ّ
الجماعة ونشاطاتها وتماسكها يف املقام األول.

لقد بدأت هذه الدراسة بمناقشة فعل الفرد وتجربته وهويته ،وانتقلت من هناك إىل الجماعة ،فتعاملت مع هذه األخرية عىل أ ّنها

ً
إن
القص واإلصغاء ،كما ذكرنا من قبل ،أكرث
أن استعارة
تشبه األول.
فإن من املمكن القول َّ
مالءمة للمجموعة منها للفردّ ،
ونظرا إىل َّ
ّ
ً
القصاصني واملستمعني والشخصيات ،متالحمة يف فهمها
ترتيبنا قد يكون أفضل إذا ما ُقلب .ولع ّلنا ّ
نقدمالذات الفردية كنوع من جماعة ّ

ً
مضلل؛ فالقصة املهمة هنا هي قصة من نوع خاص؛
مثريا لالهتمام ،إال أنه قد يكون
قصة مشرتكة ويف تأديتها .ومع أنني أجد هذا ً

القصة السريية الذاتية التي تكون القضية فيها هي وحدة وتماسك ذات ،متطابقة مع ّ
إن وحدة الذات
قاص القصة ومستمعهاّ .
كل من ّ

وتماسكهاّ ،
جميعا ،وهي لهذا السبب أفضل نقطة انطالق إلجراء مقارنة
بكل مشكالتها املصاحبة ،هي مسألة صميمية بالنسبة إلينا
ً

تلقي الضوء عىل الوجود االجتماعي.

قد يشعر بعضهم بعدم االرتياح حيال هذا اإلحياء لفكرة الذات الجمعية .فعىل الرغم من أ َّننا نجد سوابق تاريخية للفكرة التي

أن الجماعة شخص "كبري" ،ال سيما لدى أفالطون وهيغل ،فإ ّنها موضع ّ
شك كبري يف هذه األيام .ويدرك الجميع أننا يف الكالم
مفادها َّ
ٍ
املستعدون العتبار ذلك أكرث من مجرد طريقة تعبري.
خصائص ونشاطات شخصية ،لكن ق ّل ًة هم
مجموعات
غالبا ما ننسب إىل
ّ
َ
العادي ً
أي تصور
حتى أولئك الذين يفضلون الك ّلية عىل الفردانية يف النقاشات حول منهجية العلوم االجتماعية ،عاد ًة ما ينأون بأنفسهم عن ّ
يرصون عىل الذات الهادفة والعقالنية والواعية بوصفها املفتاح ملا يجري
من تصورات الذاتية االجتماعية(ّ .((3
إن الفردانيني هم الذين ّ
يف املجتمع ،لكنهم يقرصون هذا التصور عىل الشخص الفرد؛ يف حني يشدد الك ّليون عىل درجة انغماس سلوك الفرد يف سياقات غري
مقصودة من نوع بنيوي وسببي.

30 Ernst Gellner, "Explanation in History," in: J. O'Neill (ed.), Modes of Individualism and Collectivism (London: Heinemann Educational,
1973), p. 251; Anthony Quinton, "Social Objects," Proceedings of the Aristotelian Society, vol. 76, no. 1 (1975-1976), p. 17.
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ال َّ
الجد ،ال سيما
أسبابا كثرية ومثرية لالهتمام تقف وراء االمتناع عن أخذ فكرة الذاتية االجتماعية عىل محمل
أن هنالك
ّ
شك يف َّ
ً
لكن أحد هذه األسباب هو ،بال ّ
شك ،الطريقة التي جرى بها تقديم هذه الفكرة ،أو اع ُت ِق َد أ ّنها ُق ِّد َمت
لدى العقل األنكلوسكسوينّ ،
ً
بها ،لدى بعض دعاتها .ويف الكاريكاتور املشهور لفلسفة التاريخ الهيغلية نجد الروح العاملي ّ
مستغل
يغذ السري بعزم وطيد يف مسريته

األفراد بدهاء ألغراض يجهلونها وعاد ًة ما تتعارض مع األغراض التي يسعون وراءها هم أنفسهم .ويف اآلونة األخرية ،رأى سارتر
نموذجا لها( .((3يف مواجهة هذه الحاالت ،يقرع
تعايل "سلسلة" الوجود الفردي يف "املجموعة امللتحمة" التي ُيعترب اقتحام الباستيل
ً
أن األفراد هم ّإما مغفّلون مخدوعون وإما منساقون مع حشد من الرعاع الجامحني
نظرا إىل َّ
الفردانيون األنكلوسكسون ناقوس الخطرً ،

أي أهمية أو فائدة لفهم
تماما .وهذان التصوران اللذان ننظر إليهما بمزيج من الرفض وعدم التصديق ،إ ّنما ُينكران ّ
يمحو فرديتهم ً
املجتمع والتاريخ.

أي من هذين التصورين اللذين أوافق عىل وجوب رفضهما كنموذجني.
لكن ما
أشد االختالف يف الحقيقة عن ٍّ
أتحدث عنه يختلف ّ
ّ
ّ

فهذان التصوران ،بتخليهما عن الذاتية الفردية وتقويضها ،ال يأخذاننا من األنا إىل نحن ،بل إىل أنا أكرب فحسب .وما ّ
أفكر به هنا ال

يقدمه أول مرة
يناسب كاريكاتور التصور الهيغيل عن الروح ،بل
التبص األصيل الذي يقف وراءه ،إذ يصف هيغل هذا الروح ،حني ّ
ّ

(((3
يلح
ويلح هيغل ،يف وصفه جماعة االعرتاف املتبادل ،عىل التعددية بقدر ما ّ
يف الفينومنولوجيا ،بأ ّنه "أنا هو نحن ،ونحن هو أنا" ّ .
عىل ذاتية الوحدة االجتماعية وفاعليتها ،وال يضع الجماعة قبالة األفراد الذين ّ
يشكلونها ،بل يرى أنها توجد عىل وجه التحديد بفضل

ّ
كحل
أيضا إحساس سليم بهشاشة هذا النوع من الجماعة ومخاطره؛ إذ يولد
تاليا .ولدى هيغل ً
اعرتافهم الواعي واحدهم باآلخر وبها ً

للرصاع بني أعضائه ذوي العقلية املستقلة ،وال يتغ ّلب البتة عىل ما يفرضه شعورهم باالستقالل من تهديد داخيل لتماسكه .وكتاب
الفينومينولوجيا هو رواية ما ينتج من ذلك من دراما يف كثري من تنوعاتها االجتماعية والتاريخية املحتملة .ولهذه الرواية بنية رسدية:

ٌ
أيضا من خالل الفهم التأميل لذلك التطور ،حني يتب ّنى أعضاؤها الـنحن
جماعة من الجماعات بوصفها
ال توجد
تطورا فحسب ،بل ً
ً

املشرتكة التي لالعرتاف املتبادل.

عىل الرغم من جميع االعرتاضات التي قد ُتثار ضد فكرة الذات الجمعية ،تبقى الحقيقة أ ّننا يف رضوب الحاالت التي وصفتها،
ِ
واقعه
وكثريا مما نفعله يكون ُم ْس َن ًدا إىل
كثريا من حياتنا
نقول نحن بعضنا لبعض ،ونعني بذلك شي ًئا
واقعيا .وعالوة عىل ذلكَّ ،
ً
فإن ً
ً
(أنطولوجيا) مبارشًا
كيانيا
عاء
بالنسبة إلينا .وآمل أن أوضح ،من خالل التشديد عىل استخدامنا اللغة وإحساسنا باملشاركة ،أنني ال أقدم ا ّد ً
ً
ً

أن
عن الوجود الواقعي ملثل هذه الكيانات االجتماعية ،بل رواية تأملية قائمة عىل األفراد الذين يؤ ّلفونها
ويكونونهاُ .يضاف إىل ذلك َّ
ّ
ملصطلح "جماعة" كما أستخدمه تطبيقاته املتنوعة ،من الدول القومية يف التاريخ الحديث إىل كثري من املجموعات االقتصادية واللغوية
أن مثل هذه الجماعات تقع
غالبا ما تدخل يف رصاع معها .وأنا ال أشري هنا ،كما كان يمكن لهيغل أن يعتقد أو يأمل ،إىل َّ
واإلثنية التي ً
حتميا ،وقد ال تكون هنالك نحن من دون هم .وبالنسبة إىل األفراد ،من
هرمي .فقد يكون الرصاع
داخل بعضها البعض يف تراتب
ً
ّ
كثريا من رصاعاتهم الشخصية قد تنشأ من الوالءات املتضاربة حيال الجماعات املختلفة التي قد ينتمون إليها.
الواضح َّ
أن ً

الخالصة توجد جماعة من الجماعات حيث توجد رواية رسدية عن نحن تواصل تجاربها وأفعالها .وتوجد مثل هذه الرواية عندما

فصح عنها أو ُت َصاغ ،ربما من خالل عضو واحد فقط أو عدد قليل فحسب من أعضاء املجموعة ،باإلشارة إىل الـنحن ويقبلها الباقون
ُي َ

أو يشاركون فيها.

Jean-Paul Sartre, Critique de la raison dialectique (Paris: Gallimard, 1960), pp. I, 391ff.

31

G. W. F. Hegel, Phenomenology of Spirit, A. V. Miller (trans.) (Oxford: Oxford University Press, 1977), p. 110.

32

156

امـجرت

الرسد والعامل الواقعي

ً
إسقاطا يف أذهان
حدة فكرة الذات الجمعية إىل درجة تفقد معها أهميتها وتبدو كأ ّنها لم تعد ّإل
قد ُيعتقد أنني بقويل هذا
ُ
كرست ّ
ٍ
قص تلك
إن الـ نحن
األفراد الذين هم يف النهاية الكيانات الواقعية يف روايتي .وإذا ما كنت قد قلت َّ
تتكون بوصفها الذات لقصة يف ّ
ّ
اجتماعيا يف األصل
يكون الذات الفردية
القصة ومن خالله ،فلتتذكروا أنني قلت اليشء ذاته بالضبط عن األنا .وإذا ما كان الرسد الذي ّ
ً
ّ
واقعا ماد ًيا وال األنا؛ لكنهما
جزئيا عىل
األقلَّ ،
فإن األنا يدين بوجوده الرسدي إىل النحن بقدر ما تدين النحن إىل األنا .فليست النحن ً
ً
أي يشء نعرفه.
ليسا تخييليني ً
أيضا .وهما بمعنييهما املحددين الخاصني ،واقعيان مثل ّ
4

أن مثل
عود ًة إىل النصوص الرسدية باعتبارها نتاجات أدبية ،سواء كانت تخييلية أو تاريخية ،فقد حاولت أن أثبت زعمي َّ

خروجا عن بنية األحداث التي تصورها ،ومن ّ
جذريا لها ،بل امتداد
تغيريا
تشويها أو
املؤكد أ ّنها ليست
هذه الرسديات يجب أال تعترب
ً
ً
ً
ً

ً
جماعة أن تغدو رس ًدا من املرتبة الثانية ،ال
شخصا أو
تكون
ً
لخصائصها األساسية .يمكن لسريورة الرسد العملية من املرتبة األوىل التي ّ
أيضا إىل إحداث تغيري يف املحتوى؛
معرفيا أو
تتغي ذاته لكن اهتمامه يكون
جماليا يف املقام األول .وهذا التغيري يف االهتمام قد يؤدي ً
ّ
ً
ً

تماما عن القصة التي ترويها هذه الجماعة عن نفسها (من خالل قادتها
املؤرخ قصة عن جماعة تختلف ً
عىل سبيل املثال ،قد يروي ّ

وصحافييها وغريهم) ،لكن الشكل يبقى هو ذاته.

أن الرسديات من املرتبة الثانية ،ال سيما يف التاريخ ،تقترص عىل عكس الرسديات من املرتبة األوىل التي ّ
تشكل
ال أزعم ،إ ًذاّ ،

أيضا يف الواقع الذي تصوره هذه الرسديات،
تغي القصة وترتقي بها فحسب؛ بل أن تؤثر ً
موضوعها أو عىل إعادة إنتاجها ،إذ ال يمكنها أن ّ

وأنا أتفق هنا مع ريكور ،من خالل توسيع نظرتها إىل إمكاناتها .ويف حني يمكن للتواريخ أن تفعل ذلك بالنسبة إىل الجماعات ،يمكن
أن الشكل الرسدي هو ما ُين َتج يف هذه األنواع األدبية بغية
للقصص التخييلية أن تفعل ذلك بالنسبة إىل األفراد ،لكني ال أوافق عىل َّ

لقص القصص وعيشها ،وأنواع جديدة من القصص هو ما
فرضه عىل واقع غري رسدي؛ ذلك َّ
أن تصور محتوى جديد ،وطرائق جديدة ّ

ّ
والقص التخيييل من أن يكونا صادقني وإبداعيني يف الوقت ذاته وبأفضل املعاين(.((3
يمكن التاريخ
ّ

33

األفكار الواردة يف هذه الدراسة كانت قد ُعرضت بإسهاب يف كتايب  Times Narrative, and Historyالذي صدر يف عام  1986عن مطبوعات جامعة إنديانا.
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ً
ملحوظا ،أسهمت
تقدما
حققت املدرسة التاريخية التونسية يف العقود التي تلت بزوغ فجر االستقاللّ ،
وترسخ قدم الدولة الوطنيةً ،

فيه أجيال من املؤرخني الذين نجحوا يف تطوير الكتابة التاريخية واالرتقاء بها ،وخلق اتجاهات مبتكرة يف الفكر التاريخي العريب ،من
فجرتها املدارس الغربية الحديثة،
خالل مواكبة ما شهده علم التاريخ خاصة ،والعلوم اإلنسانية عامة ،من تطورات عميقة وجذريةّ ،

واالستئناس باملناهج العلمية كذلك ،وبأدوات التحليل الحديثة التي كان لها الفضل يف تثوير الفكر التاريخي .وال ريب يف أن الكتابة

التاريخية ال يمكنها أن تنفصل ،أو أن تكون مبتورة ،عن الواقع ،وعن السياق املجتمعي السائد؛ إذ أفرزت املشكالت التي ما ّ
انفكت
متزايدا بعلم التاريخ ،فأضحى
مجتمعيا
اهتماما
تعصف بمجتمعاتنا ،وال سيما املتمحورة منها حول الرصاعات اإلثنية ونزاعات الهوية،
ً
ً
ً
عنرصا ً
نظرا إىل ما أنيط بعهدته من مهمات وقضايا تكتيس أبعا ًدا راهنة واسرتاتيجية.
املؤرخ بذلك
فاعل ً
ً
جدا؛ ً

يف هذا اإلطار برز صوت املؤرخ هشام جعيط ،الذي أسهم بحظ وافر يف تطوير الكتابة التاريخية التونسية خاصة ،والعربية عامة،

وتجديد الفكر التاريخي كذلك ،واستنباط مناهج ّ
تمكن من إيجاد قراءات مستحدثة للتاريخ .إنه مؤرخ ومفكر .فهو مؤرخ ألنه كتب يف
وجهت تاريخ العرب ،ونحتت
التاريخ الوسيط اإلسالمي،
مهتما يف ذلك باملرحلة األوىل من تاريخ اإلسالم ،وهي يف نظره مرحلة تأسيسية ّ
ً

ً
متناول يف ذلك القضايا املهمة التي ّأرقت الفكر
العنارص األساسية للشخصية العربية اإلسالمية .وهو مفكر ألنه كتب يف الثقافة والفكر،
العريب املعارص ،واملسائل املتعلقة باألصالة والحداثة والرتاث والتجديد ،فهو بهذه الروح الخالقة ،إ ًذا ،ينهل من التاريخ ومن الثقافة

يف الوقت نفسه؛ لعله ينجح يف إيجاد معنى للتاريخ ،والظفر بذلك الخيط الناظم الذي ّ
يمكنه من الحفر عميقًا يف أركيولوجيا النصوص
التأسيسية؛ الكتشاف البنى الثاوية والخفية التي تعتمل وفقها املجتمعات.

درس جعيط يف جامعة تونس عدة أعوام ،وأرشف عىل تأطري العديد من الطلبة الذين أصبحوا بعدئذ من كبار األساتذة يف التاريخ
ّ

اإلسالمي يف تونس .لكنه ،عىل الرغم من ذلك ،خرج من الباب الصغري للجامعة التونسية (ألسباب سياسية ال يتسع املقام لذكرها)،

فضل عن أنه لم َ
ً
يحظ بأي اهتمام أو تقدير من لدن السلطات السياسية؛ لذلك كانت فكرة تكريمه ،من خالل القيام بدراسات وقراءات
تخص مؤلفاته ،تراود العديد من طلبته وزمالئه وأصدقائه ،إىل أن جاءت هذه املبادرة ،وصدر يف إثرها الكتاب الذي ُوسم بعنوان جدل
ّ

الهوية والتاريخ :قراءات تونسية يف مباحث الدكتور هشام جعيط ،وقد أصدره املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف تونس،

ومنشورات سوتيميديا ،يف كانون الثاين /يناير  ،2018وأسهم فيه عدد من الباحثني واألساتذة واملفكرين املهتمني بفكر جعيط وفلسفته.
ً
تطرق كل واحد منها إىل إشكالية معينة متصلة بفكر هذا املؤرخ .وقبل أن
يضم الكتاب أربعة أبواب ،تحتوي
فصول مختلفةّ ،

نتطرق إىل مضامني هذه األبواب وفصولها ،من األهمية اإلشارة إىل التصدير الذي اف ُتتح به الكتاب ،ثم محاولة لطفي بن ميالد كتابة
سرية ذاتية مخترصة لجعيط.

كان التصدير من إنجاز مهدي مربوك ،أستاذ علم االجتماع يف جامعة تونس ومدير املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف

تفرد جعيط بانتمائه إىل جيل استثنايئ بكل املقاييس؛
تونس (املؤسسة التي يعود إليها الفضل يف نرش هذا الكتاب) ،وقد أشار فيه إىل ّ
تفرد يف
إذ إنه عايش عدة فرتات مختلفة ،أسهمت كل واحدة منها يف نحت جزء مهم من شخصيته .إن هذا التفرد يف االنتماء يعضده ٌ
أيضا ،أن هذا املؤرخ ال يعترب
تكوين ثقايف مزدوج ،نهل فيه من معني الحضارتني العربية اإلسالمية والغربية املسيحية .ويرى مربوكً ،
أيضا .ولعل
أيضا يف ثنايا املخيال ،ورشايني الثقافة ،وبناها الدقيقة والنفسية والذهنية ً
التاريخ دراسة للمايض فحسب ،وإنما هو بحث ً

أخريا ،يف هذا الكتاب.
تميز شخصية جعيط ،ما حفزه ودفعه إىل إنجاح املبادرة؛ يك ترى النورً ،
هذا كله ،إضافة إىل الخصال العديدة التي ّ
ً
محاولة
بعد هذا التصدير ،تأيت مقالة لطفي بن ميالد ،أستاذ التاريخ الوسيط يف الجامعة التونسية ،وقد أراد أن تكون مقالته

تحدث فيه عن املسرية العلمية للمؤرخ،
يف سرية ذاتية مخترصة لجعيط.
وتضمنت هذه املقالة عنارص ثالثة :أولها مسار املؤرخ الذي ّ
ّ
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وكانت قد بدأت يف الستينيات حينما عاد مرب ًزا يف التاريخ من املدرسة العليا للعلوم االجتماعية يف عام  ،1962وبداية نرشه أوىل مقاالته يف

ّ
وتحدث كذلك عن مغادرته الثانية لتونس نحو فرنسا؛ إلعداد شهادة دكتوراه الدولة حول الكوفة،
املحكمة األجنبية.
املجالت العلمية
ّ
ثم عودته ،بعد ذلك ،إىل الجامعة التونسية ،ورشوعه يف اإلرشاف عىل الطلبة ،يف إطار أطروحات الدكتوراه ،ثم تفرغه للتأليف .وكان
ً
مساهمة يف شهرته .وتختتم هذه املسرية
عد من أكرث كتبه
وي ّ
كتابه الفتنة قد صدر يف عام  ،1989باللغة الفرنسية ،من دار غاليمار للنرشُ ،
قدم فيها قراءة جديدة ورائدة ،ملرحلة حساسة من التاريخ اإلسالمي ،وهي العهد النبوي.
العلمية بصدور ثالثيته يف السرية النبوية التي ّ

ثم ينتقل بن ميالد ،بعد ذلك ،إىل الحديث عن مسار املفكر ،وهو ال يقل أهمية عن مسار املؤرخ ،بل إن جعيط يكاد يكون

مفكرا قبل أن يكون مؤرخً ا ،ومؤلفاته يف مجاالت الفكر والثقافة متعددة ،كان أولها الشخصية العربية اإلسالمية واملصري العريب
ً

(ظهر بالفرنسية يف شتاء  ،)1973وقد حاول فيه ،باالعتماد عىل تحليل سوسيو-تاريخي ،استقراء الوعي العريب اإلسالمي؛ من أجل ٍ
فهم
يتتبع مسار
أعمق ملايض العرب ومستقبلهم .وبعده بأعوام قليلة صدر كتابه اآلخر أوروبا واإلسالم ،حاول فيه أن ينتقد االسترشاق ،وأن ّ
األيديولوجيات الغربية ،من دون أن يكون يف ذلك انحياز أو تحامل.

مبكرا يف الجدل الثقايف واالختمار
ليبي أن جعيط قد انخرط
وينهي بن ميالد هذه السرية املخترصة بالحديث عن مسار املثقف؛ ّ
ً

الفكري اللذين كانا سائدين يف البالد يف العهد البورقيبي ،ثم يف العهود األخرى؛ إذ لم يكن جعيط بمنأى عما كان يعيشه الوطن

ً
محاول إيجاد الوعي الرضوري الذي يكفل للوطن العريب اإلقالع
العريب من انتكاسات ،فقد كان دائم االنشغال بهموم الفكر العريب،
كثريا لغياب
الحضاري ،ومواكبة عرص العوملة والتحوالت التكنولوجية الرسيعة .ويختتم بن ميالد هذه السرية ببيان أن جعيط كان يتألم ً

قراءات تونسية لكتبه ،وبإيضاح أن هذا الكتاب "جاء بعد جهد صعب ،هدفه إراحة الضمري ،وأداء واجب ،بعد تقصري ٍ
باغ يف حق املثقف
الكبري" (ص .)28

تضمنته السرية املخترصة ،من األهمية أن ننتقل إىل األبواب التي "تؤثث" هذا
تطرقنا إىل محتوى التصدير ،وإىل ما
ّ
بعد أن ّ

الكتاب والفصول التي تحويها:

فالباب األول الذي ُعنون بـ "يف تاريخ اإلسالم" يحتوي ثالثة فصول اهتمت جميعها باملؤلفات التاريخية التي كتبها املؤرخ.

وسنبدأ بالفصل األول الذي ورد بعنوان "عىل هامش السرية :قراءة يف ثالثية السرية النبوية" ،لنبيل خلدون قريسة ،أستاذ التاريخ الوسيط
أساسا باألنرثوبولوجيا التاريخية للمجتمع العريب قبل اإلسالم .يتعرض قريسة هنا ملسألتني أساسيتني :تتعلق
يف جامعة منوبة ،وهو مهتم
ً
األوىل بأسلوب جعيط يف كتابته للسرية النبوية ،وتتعلق الثانية ببعض املوضوعات املعرفية واملنهجية ،وما أفضت إليه من نتائج .ويف
أسلوبا ممي ًزا يف الكتابة ،يتسم بالنجاعةّ ،
املسألة األوىل ّ
مغايرا" (ص .)33
فكريا
مكنه من أن يفتح أفقًا
أكد قريسة أن جعيط "قد نحت
ً
ً
ً

وهوً ،
فضل عن ذلك ،يتميز باطالعه الجيد الواسع عىل اإلنتاج العلمي الغريب ،وال سيما ما كتبه املسترشقون ،وهذا دليل عىل ثراء فكره،

وتف ّتح ثقافته عىل العالم الرحب الواسع.

ينطلق قريسة بعدئذ للحديث عن املوضوعات املعرفية واملنهجية ،فيشري يف البداية إىل أن الثالثية التي كتبها جعيط يف السرية

ٍ
ٍ
متسم بمنهج فريد تبعه جعيط لقراءة الحدث وتأويل التاريخ .ويشري
عاما،
النبوية هي ثمرة
عمل متدرج ومتناسق ،عىل امتداد أربعني ً

كذلك إىل أن جعيط قارئ جيد ملجمل اإلنتاج الغريب يف مجاالت العلوم اإلنسانية املختلفة ،وهذا ما ّ
مكنه من مناقشة املسترشقني
عقالنيا
توجها
مصححا لهم ،أو موافقهم ،أو معارضهم تمام املعارضة .ويختم قريسة فصله بتأكيد أن لهذا املؤرخ
ومجادلتهم ،إما
ً
ً
ً

فريدا ،يتسم باالتزان والجرأة ،يف الوقت نفسه ،ولعل ذلك ّ
مكنه من تجاوز التقليد السائد ،وأن يرتقي بالكتابة التاريخية إىل ذرى
ً
اإلبداع؛ من حيث الجرأة النقدية أو املوضوعية العلمية.
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أما الفصل الثاين يف هذا الباب ،فكان من إنجاز أحد طلبة جعيط القدامى ،املؤرخ عبد الحميد الفهري ،أستاذ التاريخ اإلسالمي يف جامعة

صفاقس ،وهو مهتم باالتجاهات السياسية والفرق وامللل والنحل يف صدر اإلسالم .وجاء فصله بعنوان "دراما الفتنة ومفهوم صفني :صفّني

يقدم الفهري قراءته ملوقعة صفني التي جمعت بني عمال َقي الرصاع ،عيل ومعاوية ،عىل
مفرتق اإلسالم األكرب" .واعتما ًدا عىل كتاب الفتنةّ ،
أن هذه القراءة قراءة تاريخية عميقة ،يروم من خاللها كشف الخلفيات السياسية واأليديولوجية العميقة الثاوية خلف هذا االفرتاق املبكر

الذي م ّزق جسم اإلسالم تمزيقًا .فصفّني ،عىل حد تعبريه" ،ليست فتنة فقط ،بل هي مرحلة جديدة يف تاريخ العرب" (ص .)45

ٍ
رصاع
تبي جذور
يستوقفنا الفهري ،يف مرحلة أوىل ،عىل األسباب املبارشة لالفرتاق ،فباالعتماد عىل مادة مصدرية متنوعة حاول ّ

أرجعه إىل العهد النبوي ،بتحليله النخب االجتماعية والقوى الفاعلة واملتنفذة ،األمر الذي جعله يستخلص أن صفني مرحلة فارقة يف
توصل إليه جعيط ،حينما تناول معركة صفّني يف
تاريخ عالقة العرب بالدولة ،اقرتن فيها معنى السلطة يف اإلسالم باالستبداد .وهو ما ّ

كتابة املذكور آنفًا.

ويف لحظة ثانية ،يعنونها الفهري بـ "صفّني مفرتق الرؤى وبذور قيام التعددية" ،لم يقترص فيها عىل ذكر أن صفّني لم تكن معركة

مهدت األرض وزرعت البذور األوىل لالختالف يف الرؤى،
بني جيوش ذات صبغة عسكرية ،وإنما كانت ً
أيضا ،بحسب رأيه ،مرحلة ّ
تجسدان حق االختالف عن
أو للتعددية .وتظهر هذه التعددية
ً
أساسا يف بروز الخوارج والشيعة من رحم هذه امللحمة ،وهما قوتان ّ

السلطة .ويذهب الفهري إىل أبعد من ذلك ،فريى يف صفّني بداية نشأة املنهج العقيل يف اإلسالم ،وبداية بروز التوجه العلماين .ويواصل

الفهري تحليله املعمق ملوقعة صفّني ،فينتقل إىل لحظة ثالثة ،يسميها "صفّني وتوسيع دائرة االفرتاق" ،ويرى فيها أن االختالفات التي
دائما إلفراز صور
ّ
فجرتها صفّني كانت ثاوية يف رحم اإلسالم األول ،اإلسالم التأسييس ،وأن األمصار ،وال سيما الكوفة والبرصةً ،
منبعا ً

احتجاج القوى القبلية ،فهذه األمصار "أوطان جديدة" ،عىل حد تعبريه ،قامت فيها حركة فكرية وسياسية متحررة من كل نفوذ وقيد.
تحديدا ،يثري الفهري تساؤالت كثرية ،متمحورة حول أسباب حصول تقارب بني هؤالء الذين يقطنون األمصار وبني
وعند هذه النقطة،
ً
عيل ،باألخص ،الذي كان من صميم قريش ،وأحد الرموز الذين صنعهم اإلسالم.

اجتماعيا"؛ إذ حصل نوع من التقارب ،أو التوافق املصلحي ،بينه وبني سكان األمصار؛ إذ
عليا أصبح "رم ًزا
ً
ويرى الفهري أن ً

رأوا فيه خالصهم بالقضاء عىل التكتل الصاعد يف الخط العثماين ،لكن دراما الفتنة ،عىل الرغم من ذلك ،تنتهي بسقوط أحد عمال َقي

تعرض للخلل يف سياسة عيل؛ لبيان أن خالفة عيل
الرصاع ،وهو عيل ،وهذا ما تناوله الفهري يف املرحلة األخرية من فصله ،حيث ّ

تختلف عن البقية من عدة أوجه ،وال سيما يف كيفية التعامل مع األرشاف والنخب؛ فالسياسة التي اتبعها مع هؤالء ال يمكن نعتها،
بحسب الفهري ،إال باالرتباك؛ "إذ اجتمع يف سلوك عيل اليشء وضده" (ص ً .)59
فضل عن سعيه املتواصل لفرض االنضباط املطلق
عليا لم يكن
للترشيعات اإلسالمية ،واحرتام األعراف العربية .إ ًذا ،فالنهاية الرتاجيدية التي أنهت آخر فصول املعركة تعود
ً
أساسا إىل أن ً
فهما
نظرا ،وأكرث ً
واعيا ،مثلما كان معاوية ،بحصول تغريات جذرية رسيعة يف طبيعة العرب ،ونمط عيشهم؛ لذلك "كان معاوية أبعد ً
ً

للعبة السياسية" (ص  ،)66بحسب تعبري الفهري .ويستخلص الفهري ،يف نهاية فصله ،أن أحداث الفتنة ،وال سيما صفّني ،نتيجة

مبارشة لجملة تراكمات حصلت يف اإلسالم التأسييس ،وظلت تتحرك عىل نار هادئة وتنضج إىل أن انفجرت يف العقد الرابع للهجرة،
مدشنة بذلك "ثورة يف الثورة"((( عىل حد تعبري جعيط.

أما الفصل األخري يف هذا الباب الذي اهتم "بتاريخ اإلسالم" ،فكان للمؤرخ محمد حسن ،أستاذ التاريخ الوسيط واآلثار اإلسالمية

يف جامعة تونس ،وهو مختص يف التاريخ االقتصادي واالجتماعي والسيايس لبالد املغرب خالل الفرتة الوسيطة ،وكان قد أنجز ،يف عام
 1هشام جعيط ،الفتنة :جدلية الدين والسياسة يف اإلسالم املبكر ،ترجمة خليل أحمد خليل ،ط ( 4بريوت :دار الطليعة ،)2000 ،ص .325
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 ،1995أطروحة دكتوراه الدولة بإرشاف جعيط ،موسومة بـ "املدينة والبادية بإفريقية يف العهد الحفيص" .وقد ُوسم فصل حسن بعنوان

"هشام جعيط مؤرخً ا للغرب اإلسالمي" ،وتطرق يف هذا الفصل ،منذ البداية ،إىل أن جعيط قد اعتمد عىل االستقراء واالستنباط ،وعىل
نظرة شمولية يف قراءته لتاريخ املغرب اإلسالمي خالل الفرتة التأسيسية ،فقد نرش مقالتني يف مجلة "دراسات إسالمية" الفرنسية ،يف
عامي  1967و ،1968كانتا باكور ًة لبحوثه حول الغرب اإلسالمي يف مرحلته املبكرة ،وقد م ّثلتا أساس الكتاب الذي نُرش بعدئذ بعنوان
تأسيس الغرب اإلسالمي .ويرى حسن أن جعيط قد ُوفّق يف استعمال املفاهيم املالئمة حينما درس حقبة مفصلية من تاريخ املغرب

مثل ،إرصاره عىل استعمال كلمة "فتح" ً
واألندلس ،وهي عرص الوالة ،من ذلكً ،
"توسع" ،للمحافظة عىل أفضل
بدل من "غزو" أو
ّ

تعبريا عن الواقع التاريخي .ويشري كذلك إىل أن جعيط ال يتواىن يف الربط ،يف مقارباته ،بني املرشق واملغرب؛ إذ لم يتناول
املصطلحات
ً
قط تاريخ املغرب ً
ُّ
بمنأى عن تاريخ املرشق .ولم يفُت جعيط أن يدرس التطور السيايس والرصاعات الدينية ،خالل الفرتة 184-84هـ؛
وتفجر ثورات الرببر عام 122ه .ويشري حسن ،يف النهاية ،إىل أن دراسات
إذ تميزت هذه الحقبة بربوز رصاعات بني القيسية والكلبية،
ّ

مهما ،عىل الرغم من مرور الزمن .ويرى
جعيط حول املغرب اإلسالمي ،التي ُجمعت يف كتاب تأسيس الغرب اإلسالمي ،تظل
ً
مرجعا ً
وجدة ،فقد اعتمد عىل املقاربات الحديثة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
أن كتابات هذا املؤرخ تتسم بفرادة وتميز أكسباها طرافة ّ
ً
فضل عن اعتماده مقاربة شاملة تهدف إىل تطويق املشكل التاريخي .وبهذا الفصل ينتهي الباب األول الذي خُ صص لتاريخ اإلسالم،

تباعا.
ثم ننتقل إىل الباب الثاين الذي تناول "املؤرخ واملنهج"،
وضم ثالثة فصول ،نستعرضها ً
ّ
ومن ّ

ورد الفصل األول بعنوان "يف املنهج :قضية تأويل التاريخ :قراءة يف فكر هشام جعيط" ،ملحمد بن محمد الخراط ،وهو أستاذ

جامعي يدرس بجامعة صفاقس يف اختصاص تاريخ الفكر العريب املعارص .ينطلق الخراط من فكرة مركزية ورئيسة ،يف الوقت نفسه،

كثريا بالتنظري ،وهي الخصيصة
مفادها أن جعيط يف معظم كتاباته التاريخية انرصف تمام االنرصاف إىل فعل التأويل والقراءة ،ولم يهتم ً
فتشب ُع املؤرخ بمناهج العلوم اإلنسانية واالجتماعية
األوىل ألعماله .أما الثانية ،وهي ميزة لطاملا ر ّددها معظم املتدخلني يف هذا الكتاب،
ُّ

الحديثة .واجتهد الخراط يف فهم إشكالية التفكري التاريخي وروافده عند جعيط؛ إذ يرى أن االهتمام املبكر الذي أواله جعيط للمرحلة
التأسيسية يف تاريخ اإلسالم إنما يعود إىل إيمانه بهذه الحقبة التي طبعت ،بعمق ،مجرى تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية؛ فهي التي

تتيح الكشف عن املنطق الداخيل لألحداث ،وتسمح بتحليل ميكانيزمات العقل العريب .إضافة إىل ذلك ،يؤكد الخراط أن أعمال جعيط
تشبع جعيط
أبعد ما تكون عن القراءات التقليدية ،بل إنها تنحو ،يف كثري من األحيان ،نحو فلسفة التاريخ ،وهذا طبيعي؛ ً
نظرا إىل ّ
أيضا ،إىل إعجابه بأسلوب جعيط الراقي يف الكتابة ،وبمهارته
العميق بفلسفة هيغل ،وال سيما فلسفته يف التاريخ .ولنئ أشار الخراطً ،

ً
فمثل استغرب
يف بناء الحدث ،وتفصيل أبعاده ،فإنه ال يخفي بعض التساؤالت التي تراوده كلما أعاد قراءة الكتاب قراءة معمقة،
وثقافيا باألساس .لكن هل
عقائديا
صداما
الخراط ما ذهب إليه جعيط يف تحليله عالقة الصدام بني النبي واملرشكني ،من حيث إنه كان
ً
ً
ً

سياسيا ،وقد كانت ثورتهم من قبل عقائدية؟ هذه
يمكن حقًا للثقايف أن ينفصل عن السيايس؟ وكيف يكون امتثالهم يف مرحلة الحقة
ً

وتطرق الخراط ،يف العنرص األخري من فصله ،إىل
بعض التساؤالت العميقة التي طرحها الخراط بعد قراءة دقيقة وشاملة ألعمال جعيط.
ّ
إشكالية التأويل عند جعيط ،ورأى أن التأويل يف الكتابة التاريخية الحديثة التي ينتمي إليها املؤرخ تتأسس عىل استخدام جملة من

وبناء .ويف نهاية الفصل ،خلص إىل أن جعيط يمثل لحظة وعي جذرية يف
املناهج والعلوم الحديثة؛ لقراءة النصوص وتفكيكها،
تفهما ً
ً

تشخيص الفكر العريب؛ فتحليله لألحداث يف التاريخ هو تحليل مليكانيزمات الحركة يف التاريخ ،سواء تعلقت باإلنسان يف عالقته بذاته،
أم باإلنسان يف عالقته باآلخر وبالطبيعة وبما وراء الطبيعة.

أما الفصل الثاين يف هذا الباب ،فهو "مصادر اإلسالم املبكر :املصادر املسيحية يف القرآن من خالل كتاب تاريخية الدعوة املحمدية
يف مكة لهشام جعيط" ،لحمادي املسعودي ،وهو أستاذ تعليم ٍ
عال يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف القريوان .ومنذ البداية ،يحدد
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مبوبا عمله يف ثالثة عنارص ،هي
املسعودي وجهته ،فيقرصها عىل دراسة املصادر املسيحية يف كتاب تاريخية الدعوة املحمدية يف مكةً ،
عىل التوايل :املصادر املسيحية القانونية ،املصادر املسيحية غري القانونية ،وأثر البيئة العربية يف القرآن.

يذهب حمادي املسعودي إىل أن جعيط يؤكد تأثري الرتاث الديني التوحيدي العتيق يف القرآن ،ويف النبوة املحمدية .وعىل الرغم

من أن العديد من دراسات املسترشقني قد تناولت ذلك ،فإن جعيط يرى أن كتاب الباحث السويدي تور أندريه أصول اإلسالم

واملسيحية (بالفرنسية) تظل الدراسة األهم ،رغم اقتصارها عىل املرحلة املكية دون املرحلة املدنية .وال يتواىن املسعودي يف تقديم
تبي هذا التأثري الواضح من خالل بعض األلفاظ الرسيانية وبعض األفكار مثل" :سبحانك ،تباركت ،الله،
أمثلة ،ذكرها جعيطّ ،
توصل إليه جعيط يف النهاية من أفكار وآراء حول املشرتك بني املسيحية السورية
الصالة" (ص  .)96وينتهي املسعودي إىل ذكر ما ّ
واإلسكاتولوجيا اإلسالمية ويف قسط وافر من األفكار والتعبريات .ويشمل ،إضافة إىل ذلك ،املصادر غري القانونية ،والنصوص

األخرى ،كالعهد القديم ،وكذلك األناجيل التي أقر القرآن ما ورد يف بعضها من وجود بعث لألجسام ،وحياة أخرى ،ونعيم ،وجحيم،

إضافة إىل األناجيل األربعة .ويمكن رصد التشابه بني القرآن والنصوص املسيحية القانونية يف نصوص الرسول بولس الواردة يف سفر

أعمال الرسل حول بعض املفاهيم.

تطرق يف هذا العنرص
ينتقل حمادي املسعودي بعد ذلك ،كما ّ
بي يف تخطيطه ،إىل املصادر املسيحية غري القانونية يف القرآن ،فقد ّ

إىل بيان التوافقات بني القرآن والنصوص املسيحية ،من ذلكً ،
مثل ،قصة الشجرة التي انحنت ملريم؛ إذ وردت هذه القصة يف إنجيل
"وه ِّزي ِإ َل ْي ِك ِب ِج ْذ ِع ال َّن ْخ َل ِة"
الطفولة (يسمى ً
أيضا "إنجيل متى املنتحل") .بينما وردت يف النص القرآين بأمر الله ملريم به ّز الشجرةُ :
(مريم .)25 :وعند هذا الحد ،يطرح املسعودي تساؤالت تكتيس أهمية ،من ذلكً ،
مثل :هل اكتفى القرآن بما جاء يف النصوص
القديمة املسيحية القانونية وغري القانونية؟ وإىل أي حد استوعبت فيه التوحيدية والرتاث التوحيدي العتيق؟ ُتفيض مثل هذه األسئلة

بالكاتب إىل بيان أثر البيئة العربية يف القرآن ،ويف اإلسالم ،فيذكر أن املحيط الذي عاش فيه محمد بكل أبعاده ومميزاته ،ساعد يف
تقبله األديان بصفة عامة ،واملسيحية بصفة خاصة ،فقد أكد جعيط ،بحسب ما يذكر املسعودي ،أن املسيحية كانت حارضة بقوة يف
ّ
شبه الجزيرة العربية يف القرنني الخامس والسادس امليالديني ،و ُتعد التجارة من أبرز العوامل التي أسهمت يف انفتاح محمد عىل العالم

التوحيدي ،والفضاء الثقايف املسيحي .ويف الخاتمة ينتهي حمادي املسعودي إىل أنه ال يمكننا نفي التواصل بني القرآن والنصوص

أبدا عن قطيعة.
الدينية السابقة؛ إذ ال يمكن الحديث ً

وأما الفصل الثالث من هذا الباب ،فهو ملحمد الصحبي العالين ،وهو أستاذ محارض يف الحضارة اإلسالمية الكالسيكية يف كلية

اآلداب بمنوبة ،بعنوان "هشام جعيط واالسترشاق :قراءة يف كتاب التأسيس ومقاالت البدايات" .وال ريب يف أن عنوان الفصل يوحي

بمضمونه؛ إذ سيهتم الكاتب برؤية جعيط يف االسترشاق وموقفه منه.

يعترب العالين ،منذ البداية ،أن الكتاب الذي لم َ
بعد باهتمام الدارسني لعالقة جعيط باالسترشاق هو كتاب تأسيس الغرب
يحظ ُ

اإلسالمي الذي نُرشت فيه مقاالت املؤرخ يف مستهل مسريته العلمية ،والتي عالجت مرحلة تأسيسية يف تاريخ املغرب اإلسالمي؛ هي

ّ
وتشكل مالمح إفريقية (184-27ه) .ويف رأي العالين تظل
حقبة بدايات التوسع العريب اإلسالمي يف بالد املغرب ،وتأسيس القريوان،
مسألة االسترشاق من املسائل الحارضة بقوة يف هذا الكتاب.

يتطرق العالين إىل وعي االسترشاق عند جعيط ،فريى أن املقاالت املشار إليها سلفًا ،والتي نرشها جعيط يف بداياته ،وهي

املهتمة باملغرب اإلسالمي يف املرحلة التأسيسية ،لم تحت ِو مصطلح "االسترشاق" ،بل يغيب ويتأخر ظهوره .ويفرس العالين هذا
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بعيدا عن
العزوف عن استعمال املصطلح ،وتفضيله تعبري "الدراسة التاريخية" ،برغبته يف تنزيل عمله منزلة علمية أكاديمية خالصةً ،

السياقات السجالية.

يتوان جعيط يف تصحيح بعض الزالت
نوعا من التناول النقدي للمعطيات االسترشاقية؛ إذ لم
َ
زيادة عىل ذلك ،تظهر املقاالت ً

َ
نتيجة قراءة غري سليمة للمصادر العربية ،أو يف تفنيده افرتاضات جاء بها بعض املسترشقني،
اللغوية التي يقع فيها بعض املسترشقني،
وكادت تكون من املس ّلمات؛ من ذلكً ،
مثل ،فكرة املسترشق الفرنيس ،إيميل فيليكس غوتييه ،الذي رأى أن التوسع العريب اإلسالمي

يف شمال إفريقية قد صاحبه انهيار يف الحضارة الفالحية والحرضية التي كانت مزدهرة يف عهد روما.

ثم ينتقل العالين إىل بيان صلة جعيط باالسترشاق ،وموقفه منه ،يف مقاالته التي نُرشت منذ عام  ،1973ثم يف كتاب تأسيس

الغرب اإلسالمي يف عام  .2004ولفهم ذلك ،يشري العالين إىل املقالة املعربة بعنوان "الحياة االقتصادية واالجتماعية يف إفريقية العربية
مغايرا ملجلة دراسات إسالمية،
مرشوعا
خالل القرن الثاين" ،والتي نُرشت يف مجلة الحوليات عام  ،1973وهي املجلة التي حملت
ً
ً

فقد كان "هدفها زحزحة حقل املعرفة التاريخية من اإلطار الوضعي التوثيقي الفيلولوجي" (ص  .)127-126ويرى العالين أن التمعن
والتدقيق يف قراءة هذه املقالة يكشفان لنا نتائج مهمة؛ من بينها أن جعيط بات يعي حدود االسترشاق ومآالته القريبة املنتظرةً ،
فضل
ّ
مر فيها من حالة
عن
تخطيه األطر املفهومية والتطبيقية التي حكمت املدرسة االسترشاقية الفرنسية؛ ليدشن بذلك "لحظة انعتاق ّ

التماهي إىل وضعية إعادة تعيني الحدود" (ص  ،)129بحسب العالين.

واضحا من االسترشاق ،من طريق نصوصه األوىل ،بأسلوبه العلمي ،وتأكيده
وينتهي العالين يف فصله إىل أن جعيط بلور موقفًا
ً

رضورة وعي االسترشاق ،والتمكن من وسائله ،وإدراك حدوده ومآزقه.

مفكرا ومثقفًا ،يحمل هموم الفكر العريب
لنئ اهتم البابان األول والثاين بمسار جعيط بوصفه مؤرخً ا ،فإن الباب الثالث اهتم به
ً

املعارص وقضاياه وإشكالياته التي ما انفكت تؤرقه؛ لذلك جاء الباب الثالث بعنوان "يف هموم الفكر والثقافة" .ويتكون هذا الباب،

كذلك ،من ثالثة فصول ،أولها بعنوان "جدل الهوية والتحديث :الثقافة والهوية يف فكر هشام جعيط" ،لفتحي الرتييك ،وهو أستاذ
فلسفة متميز يف الجامعة التونسية ،يشغل كريس اليونسكو للفلسفة.

نظرا إىل كونها تناولت قضايا مصريية،
يرى الرتييك ،يف بداية الفصل ،أن ليس يف إمكاننا أن ننكر العمق الفلسفي ملؤلفات جعيط؛ ً

عد هذين املفهومني مركزيني يف فلسفته .ويف هذا
وي ّ
كالحداثة والحرية والتقدم .ثم يتناول الرتييك الثقافة والحداثة يف فكر جعيطَ ،

االتجاه يعتقد الرتييك أن األسلوب الفلسفي يف كل مقاربات جعيط الخاصة بالثقافة ،كان هيغ َّ
يل االتجاه؛ إذ خاض يف هذه املسائل،

معتمدا يف ذلك عىل عمق ثقافته التاريخية ،وأدوات منهجية منفتحة عىل األبحاث األنرثوبولوجية
متعمقًا يف أطروحاتها وإشكاالتها،
ً
والفلسفية .أما بخصوص إشكالية الهوية والتاريخ ،فإن الرتييك يرى أن جعيط استند يف تحليله إشكالية الهوية وتفكيكها إىل فلسفة
الكندي ،تشارلز تايلور ،الذي أكد أن مفهوم الهوية ابن الحداثة ووليدها .وعند هذه النقطة يتساءل الرتييك عن موقف جعيط من

سمت ثقافته نحو اإلبداع العلمي ،واالبتكار التكنولوجي ،يف قرون النهضة
الحداثة ،فيجيب بأنه يوافقه يف اعتبارها ابنة الغرب ،عندما َ
كثريا إىل هذا الرأي؛ إذ يرى أن الحداثة ُأنجزت إثر التقاء حضارات عدة ،يونانية وعربية ويهودية وهندية،
واألنوار .لكنه ال
ّ
يطمنئ ً
فهي ،إ ًذا ،ثمرة للتثاقف بني هذه الحضارات مجتمعة؛ لذلك يتناول الرتييك يف املرحلة األخرية من هذا الفصل التثاقف والعقل النقدي.
يثمن ما ذهب إليه جعيط يف أن الحركة التثاقفية التي تظل متمسكة بالبعد النقدي هي أفضل
ويمكننا أن نستنتج من هذا أن الرتييك ّ

وسيلة للثقافة الحية ،وهي الكفيلة بخلق عالقة دينامية وخالقة .وال يخفي إعجابه بإيمان جعيط برضورة تحديث اإلنسان العريب،
خضم هذا كله ،ينتهي الرتييك
بتثقيفه بثقافة متميزة ،ديدنها الوحيد هو اإلبداع الذي ُيعد الغاية الطبيعية لإلنسان ومصريه األسمى .يف
ّ
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إىل موافقة جعيط حينما اعترب أن انتكاسة النهضة العربية املعارصة تكمن يف عدم انتصارها للعقل أمام الدين ،وهو ما جعلنا غرباء عن
بعد ،يف اعتناق الحداثة ،بكل قيمها ونواميسها ،فال بد ،إ ًذا ،من اكتساب ثقافة متميزة مبدعة ،تكفل حرية
هذا العرص ،ولم ننجحُ ،
الفرد وكرامته.

كثريا عن مقالة الرتييك؛ إذ عالج كذلك القضايا التي أثارها جعيط ،وهي تتعلق باملعضالت
وال يختلف الفصل الثاين من هذا الباب ً

الرئيسة التي عصفت بالفكر العريب املعارص؛ لذلك جاء الفصل الثاين بعنوان "شجون من مثقف مغرتب الوحدة واملصري بني جعيط

والعروي :هشام جعيط مدرسة الفكر املغاريب والعالم العريب" ،إلدريس جباري ،الباحث يف الفكر املغاريب املقارن املعارص ،وأستاذ تاريخ
الرشق األوسط يف جامعة "بودوين" يف الواليات املتحدة األمريكية .ينطلق جباري يف املقدمة من الحديث عن أجيال املثقفني الذين

صدى واسع عىل املستوى الوطني والعاملي ،مثل عبد الله العروي ومحمد عابد الجابري
تكونوا منذ التسعينيات ،والذين كان ألفكارهم ً
ّ

يف املغرب ،ومحمد أركون يف الجزائر ،وهشام جعيط يف تونس .وال ريب يف أن اهتمامه سيكون متعلقًا بالتونيس جعيط؛ إذ حاول يف هذا
الفصل تبيني كيفية مساهمة الفكر النقدي الحاد الذي َي ِسم هذا املفكر ،والحقائق املزعجة ،عىل حد تعبريه ،التي يوردها يف الحد من
انتشار مرشوعه الفكري ،عىل الرغم من مساهمته الفاعلة يف تجديد الفكر والبحث العربيني .يذكر جباري أن جعيط شارك يف املؤتمر
الذي ُعقد يف بلجيكا يف عام  1970بورقة حول "النهضة يف العالم العريب" ،نقد فيها الفكر القومي الوحدوي الذي ال يقوم عىل عمق

تنظريي مهم ،كما كان الشأن يف أوروبا ،وإنما يكتفي بالطابع الرومانيس والبالغة الرنانة فحسب .وعىل الرغم من ذلك ،يرى جباري

أن تأثري جعيط يف الثقافات العربية كان محدو ًدا يف البداية؛ لعدة اعتبارات ،إىل أن صدر كتابه أوروبا واإلسالم ،يف عام  ،1978الذي
ً
ّ
طويل ،يروم من خالله وضع الحضارتني
تتويجا ملجهود تاريخي دام
ويعد جباري ذلك الكتاب
مكنه من العودة إىل الساحة من جديدّ ،
ً
العربية اإلسالمية والغربية املسيحية يف إطار مساريهما التاريخيني ،مع االعتماد ،كالعادة ،عىل املناهج الحديثة .ويعتقد جباري أن كتاب

أوروبا واإلسالم أبان عن مفكر تجاوز الطابع الوصفي ،فحفر عميقًا يف بنية الحضارات؛ لفهم مسار الحضارة العربية اإلسالمية ،ورس

انتكاستها يف الوقت الراهن.

أما الفصل األخري يف هذا الباب ،فليس قراءة مبارشة يف مؤلفات جعيط ،بقدر ما هو محاولة يف تناول مسألة لها صلة وثيقة بالقضايا

التي أثارها هذا األخري يف مؤلفاته ،وتحليلها ،أال وهي مسألة االنتماء؛ لذلك كان عنوان الفصل هو "الشخصية التونسية :هل هي

شخصية عربية إسالمية فقط؟ سؤال االنتماء والرهان والتنوع الثقايف" ،للطفي عيىس ،املختص يف التاريخ الثقايف للمغارب الحديثة يف
جامعة تونس.

يفتتح عيىس فصله ببيان أن سؤال االنتماء أصبح من املسائل الراهنة التي باتت حارضة يف جميع املجتمعات البرشية ،وال سيما

مسألة الهوية التي ما انفكت تتصاعد وتريتها من مجتمع إىل آخر .يف هذا اإلطار يشري عيىس إىل أن الدول العربية ،بخالف العديد من
تقدس قيم التنوع الثقايف وتحرتمها ،ال تزال تواجه صعوبات كثرية يف هذه املسألة ،أي مسألة التنوع
الدول األوروبية واألمريكية التي ّ

الثقايف والهوية.

مؤكدا أن الدولة
ثم يتناول عيىس ،يف مرحلة ثانية ،سؤال "ال َت ْو َنسة" ،فيرشع يف تحليل عالقتها باالنتماء العريب اإلسالمي،
ً

الوطنية لم تنجح بالقدر الكايف يف ترسيخ مرشوع التونسة الذي ّ
عمق التنوع الثقايف،
رسميا
مرشوعا
ظل
ً
ملتبسا ،عىل حد تعبريه؛ إذ لم ُي ّ
ً
ً

ولم َّ
دائما انشقاق وتصدع ،فهناك من يعترب الهوية التونسية عربية إسالمية فحسب ،يف حني يؤمن
يؤكد تنوع مكوناته؛ لذلك كان هناك ً

بعضهم بانفتاح الهوية التونسية عىل روافد حضارية أخرى ،بالتزامن مع تأكيد أهمية االنتماء العريب اإلسالمي .كل هذا يقود عيىس إىل
الحديث عن أبعاد أخرى مكملة لالنتماء التونيس ،كالبعد املتوسطي والرببري واليهودي والزنجي األفريقي.
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وبخصوص البعد املتوسطي ،يؤمن عيىس بانخراط تونس يف التأثري يف تاريخ املتوسط منذ فجر التاريخ ،فاالنتساب إىل هذه

جغرافيا فقط ،بل من خالل إسهام تونس التاريخي يف كتابة العديد من صفحات هذه البحرية
البحرية املتوسطية ،يف حد ذاته ،لم يكن
ً
أيضا .أما يف البعد الرببري ،فريى عيىس أن الدولة الوطنية ،وال سيما خالل فرتة الرئيس الحبيب بورقيبة ،قد عملت عىل
املتوسطية ً

فسخ مختلف بصمات الثقافة الرببرية التونسية ،من ذلكً ،
مثل ،إخالء مواطن سكناهم القديمة ،وتوطينهم بقرى جديدة ،إضافة إىل
أن الدولة الوطنية كذلك قد رضبت عد ًدا من الخصوصيات الحضارية للعنرص الرببري ،كمسألة األلقاب التي ُأبدلت بألقاب عربية أو
تونسية ،وكذلك اللهجات املحلية التي اندثرت.

ينتقل عيىس بعد ذلك إىل البعد اليهودي يف عنارص الشخصية التونسية؛ إذ يرى أن الدولة الوطنية ،عىل الرغم من عراقة الوجود

تاما عن محتويات كتب
التاريخي لليهود يف تونس ،لم تحرص عىل استيعابهم بعد نهاية االستعمار ،ويستغرب من غياب ذكرهم ً
غيابا ً

التاريخ املدرسية .زيادة عىل ذلك ،يعتقد عيىس أن عدم ّ
تمكن العديد من التونسيني من التفريق بني اليهودية والصهيونية ،وخلطهم
بني املسألتني ،ساعدا يف صعود خطاب يرفض الوجود اليهودي ،سواء كان من السياسيني أو من النخب أو من العامة.

أيضا؛ ذلك أن الرسديات التاريخية التونسية والعربية تريد أن تنفي عن نفسها
مهما ً
أما البعد األفريقي الزنجي ،فرياه عيىس ً

أي اعتماد عىل الزنجية األفريقية ،عىل الرغم من وجود صالت عريقة ضاربة يف القدم ،ربطت الشمال األفريقي بجنوبه الصحراوي.
جدا بالدول األفريقية ،شملت ،عىل وجه
ويعتقد عيىس أن الدولة الوطنية التي أرساها بورقيبة بعد االستقالل كانت لها عالقات متميزة ً

نظرا
الخصوص ،التعاون االقتصادي واالجتماعي امليداين؛ للدفع بحركة التقدم إىل األمام .ويؤكد رضورة تثمني أوارص التعاون اليوم؛ ً
رشقيها .ثم يختم
غريب القارة أم يف
إىل ما تشهده الدول األفريقية من تحوالت رسيعة ،أسهمت يف بروز تكتالت إقليمية فاعلة ،سواء يف
ّ
ّ
حتما يف إضفاء دينامية عىل املجتمع ،وإثراء الروافد الحضارية
عيىس فصله بالدعوة إىل رضورة تفعيل تنوع االنتماء الثقايف الذي أسهم ً

التي تشكل شخصية الفرد وهويته.

عند هذا الحد ينتهي الباب الثالث ،يليه الباب الرابع الذي مثل بيبليوغرافيا تحليلية مفصلة لجعيط ،من إنجاز لطفي بن ميالد.

ميز جعيط ،خالل الفرتة  .2017 - 1964وقد تكونت هذه البيبليوغرافيا من الدراسات
وقد أبانت هذه البيبليوغرافيا الدقيقة عن إنتاج غزير ّ
التاريخية ،واملباحث الفكرية وهموم املثقف واملجتمع ،وقضايا األمة الراهنة.
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مسار التجديد يف الكتابة التاريخية عند إبراهيم القادري بوتشيش

مقدمة
ملع اسم الباحث إبراهيم القادري بوتشيش يف سماء البحث العلمي األكاديمي املتع ّلق بتاريخ العرص الوسيط؛ إذ ّ
تمكن من شق

املتميز عىل يد أستاذه محمود
بجده واجتهاده وتكوينه
بكرا يف ساحة البحث التاريخي العريب ،واستطاع ّ
طريق يف مجال بحثي كان ً
ّ
إسماعيل تسليط الضوء عىل مناطق معتمة من تاريخ الغرب اإلسالمي خالل العرص الوسيطُ ،مستعي ًنا بخلفية منهجية ونظريات أوروبية
فيما ُ
اصطلح عليه بـ "التاريخ الجديد" ،وهو تاريخ من األسفل يركز عىل دراسة تاريخ الناس ومعتقداتهم وسلوكهم وحياتهم اليومية.

وإذ ّ
يخط بوتشيش طريقه يف هذا املجال ،فإنه قد استطاع املساهمة يف بناء حقل بحثي جديد يتعلق بتاريخ الذهنيات ،وهو الحقل الذي بقي

مغي ًبا يف اإلنتاج التاريخي العريب؛ فمؤلفاته وأبحاثه ومشاركاته العلمية ومحارضاته يف الجامعات املغربية والعربية دليل عىل هذه املساهمة الواضحة.
ّ
كان تاريخ الذهنيات شغله الشاغل ،فقد بذل جهده وعلمه ووقته كله يف دراسته والتنقيب عنه ،وكانت ُع َّد ُته يف ذلك التفتح عىل

والسي
مصادر بحثية جديدةُ ،تص ّنف يف عداد املهمل من كتب الجغرافيا والرحالت والنوازل ،وكتب األحكام والعقود والرتاجم واملناقب
َ
ويضفي عليها ملساته املنهجية املتميزة وتحليالته العلمية
والسحر والشعوذة والعلوم الخفية ،وكتب الحسبة ،ليلم شتات معلوماتها ُ

املنفتحة عىل شتى املناهج ،ويخرج علينا بصفحات جديدة يف تاريخ ذهنيات الغرب اإلسالمي.

توجهه البحثي ،كتابه املهمشون يف تاريخ الغرب اإلسالمي :إشكاليات
من بني املص ّنفات املهمة التي أنتجها بوتشيش يف سياق ّ

بي يف عنوانهُ ،يس ّلط الضوء عىل الحركات السياسية
نظرية وتطبيقية يف التاريخ املنظور إليه من األسفل .وهذا الكتاب ،كما هو ُم ّ
واملذهبية املناوئة للسلطة يف تاريخ الغرب اإلسالمي بمراحله املختلفة ،وهو كتاب عىل قدر كبري من األهمية؛ إذ ُيطلعنا ،من خالل قراءة
شوهتها ،ووصفت قادتها
بعيدا عن ظلم
جديدة ،بآليات منهجية جديدة ً
أيضا ،عىل فحوى هذه الحركاتً ،
وتحيز كتابات البالط التي ّ
ّ
خروجا عىل السلطان.
بأشنع األوصاف بفعل انتمائها إىل صف السلطان ،وهو ما ُيح ّتم عىل هذه الكتابات أن ترى يف هذه الحركات
ً

ويتبي ،بجالءّ ،
للمطلع عىل هذا الكتاب ،صدق القراءات التي جاء بها املؤلف ،فقد أنصف هذه الحركات ووضعها يف إطارها وسياقها
ّ
مفتوحا أمام دراسات مستقبلية تواصل تسليط
ونوع يف مصادر قراءاته حتى يخرج باستنتاجات من شأنها أن ُتبقي الباب
ً
التاريخي العامّ ،

الضوء عىل هذه الحركات ،وتفتح باب النقاش حول ما يعتقده بعض الدارسني بشأن " ُقدسية كتب التاريخ السيايس".

سريورة البحث التاريخي األكادميي من التأريخ من أعىل إىل
التأريخ من أسفل
ت ّتجه الدراسات التاريخية األكاديمية املتعلقة بتاريخ العرص الوسيط إىل تسليط الضوء عىل مسالك وتوجهات بحثية مسكوت

والتقص
عنها ،سواء من املؤرخني الذين نقلوا إلينا الحدث التاريخي يف مص ّنفاتهم ،أو من الباحثني؛ ذلك أنها لم تنل حظها من البحث
ّ
ملعرفة مشهدها العام؛ إذ إن املتتبع ملستجدات الساحة البحثية املتعلقة بتاريخ العرص الوسيط لن تغيب عنه املالحظة املتمثلة يف طغيان
التاريخ السيايس ،أو تاريخ السلطان ،عىل سجل الدراسات التاريخية .فقد عكف الباحثون عىل حرص عملية البحث والتقميش يف التاريخ
تماما تاريخ
السلطاين وما يستتبعه من أحداث سياسية وعسكرية؛ من معارك وسفارات ودسائس يف البالط وسياسة السالطني ،متناسني ً

تتكون من الشق السيايس فقط.
املهمش ،وكأن الحادثة التاريخية ّ
املحكوم أو ّ

وسط هذه املعطيات ،أ ّدت ُث ّل ٌة من املؤرخني األوروبيني ،أمثال مارك بلوخ ولوسيان فافر ،يف عام  ،1929إىل إحداث ثورة يف دائرة

ساعيني
أسس بلوخ وفافر مجلة الحوليات،
البحث التاريخي؛ وذلك من خالل نهج توجه بحثي جديد ُس ّمي "مدرسة الحوليات" .فقد ّ
َ
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من خالل البحوث التي نرشت فيها لفك عقدة انغالق التاريخ عىل نفسه وإخراجه من خانة العادات الكالسيكية القديمة التي ال تعرف
أي تجديد وإبداع؛ بمعنى "إسقاط الجدران العازلة التي تجاوزها الزمن وأكداس املسبقات التي تعود إىل عرص بابل من امللل واألخطاء

يف التصور والفهم"((( ،وتسليط الضوء عىل ٍّ
منافسني
كل من التاريخ االقتصادي واالجتماعي وإقحامهما يف ساحة البحث التاريخي
َ
للتاريخ التقليدي.

يرى هاري إملر بارنر أن التاريخ الجديد هو توسيع ملجال البحث من دون إقصاء أو تهميش أي حدث يف املايض بحجة اعتباره غري

تاريخي؛ وفقًا للمفهوم الكالسييك الذي يحرص التاريخ يف األحداث السياسية والعسكرية ،ويؤكد يف الوقت نفسه رضورة املوازنة وعدم
املفاضلة بني مجال وآخر ،فلكل حدث أهميته؛ ذلك أن املؤرخ يقرأ الحادثة التاريخية كلها يف شقها السيايس واالجتماعي والثقايف

فضله(((.
اهتماما
مطالبا بأن ُيعطي
والذهني ،غري أنه ليس
وي ّ
متساويا بهذه التجليات كلها ،بل ُيس ّلط الضوء عىل الشق الذي يميل إليه ُ
ً
ً
ً
شموليا
بناء
من ناحية أخرى ،حدد بارنر مهمتني رئيستني للتاريخ الجديد تتم ّثل أوالهما يف تصوير وإعادة بناء تاريخي للحضارات ً
ً

تتجسد يف تتبع مظاهر الثقافة وال ُنظم يف
يتناول كل مجاالت النشاط اإلنساين ،من سياسة واقتصاد ومجتمع وثقافة ،أما ثانيتهما فهي
ّ

الزمن الراهن استنا ًدا إىل املايض(((.

كبريا بانضمام عدة أقالم مرموقة إليها؛ مثل جورج فريدمان ،وشارل مورازيه ،وفرنان بروديل،
عرفت مدرسة الحوليات انتعاشً ا ً

صاحب الدراسة املعروفة بـ "املتوسط والعالم املتوسطي يف عرص فيليب الثاين"((( ،الذي سيصبح رائد مدرسة الحوليات بعد وفاة فافر يف
أساسيا يف التأريخ للذهنيات؛ وذلك من خالل دراسته
عد رك ًنا
عام  ،1956وقد وضع بصمته يف التاريخ الجديد عن طريق اكتشاف ميزة ُت ّ
ً

"التاريخ والعلوم االجتماعية :األمد الطويل"(((.

جدير بالذكر أن دراسة بروديل هذه كانت أوىل املحاوالت يف هذا املجال؛ إذ لم تكن تتوافر أدبيات حول املوضوع ،وقد استند

صاحبها إىل دراسته حول العالم املتوسطي فقط ،لنحت بداية تكون منطلقًا لدراسات أخرى أشمل وأعمق ،واستتبعته يف املضمار نفسه

ٌ
تطور األجور واألسعار
دراسة ملارك بلوخ عنوانها "الخصائص املميزة للتاريخ الريفي الفرنيس" ،ودراسة أخرى ألرنست بروس "ملحة عن ّ

للتعمق أكرث يف املوضوع((( ،عىل الرغم مما اعرتاها من نقائص.
يف باريس يف القرن الثامن عرش" .وتبقى هذه الدراسات محاوالت جا ّدة
ّ
ً
خاصة االجتماعية منها ،وتحطيم حواجز
يدعو بروديل ،عىل نحو رصيح وواضح ،إىل رضورة إلغاء املسافات الفاصلة بني العلوم،

التباعد بينها ،وذلك من أجل التمكن من تشييد رصح تاريخ شمويل يستعني بالعلوم والتخصصات األخرى .وأرص بروديل عىل رضورة
مواجهة التاريخ للعلوم االجتماعية التي كان يصفها باإلمربيالية .فوفقًا ملنظوره ومنطلقاته الشخصية ،عىل العلوم اإلنسانية واالجتماعية
ومنهجيا لعلم التاريخ؛ إذ إن "علم االجتماع والتاريخ كالهما مغامرة واحدة للعقل ،فهما ليسا الوجه والقفا
معرفيا
خضع
روض و َت َ
أن ُت َّ
ً
ً

للنسيج ذاته ،بل هما هذا النسيج ذاته يف كل كثافة خيوطه"(((.
1

التاريخ الجديد ،إرشاف جاك لوغوف ،ترجمة وتقديم محمد الطاهر املنصوري ،مراجعة عبد الحميد هنية (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة ،)2007 ،ص .84

3

املرجع نفسه.

5

لوغوف ،ص .98

 2هاري إملر بارنر ،تاريخ الكتابة التاريخية ،ترجمة محمد عبد الرحمن برج ،ج ( 2القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب ،)1987 ،ص .230 - 229
4
6

املرجع نفسه ،ص .97 - 96
املرجع نفسه ،ص .142 - 141

 7فرانسوا دوس ،التاريخ املفتت :من الحوليات إىل التاريخ الجديد ،ترجمة محمد الطاهر املنصوري ،مراجعة جوزيف رشيم (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة،)2009 ،
ص .168 - 167
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إبراهيم القادري بوتشيش عىل خطى أستاذه محمود إسامعيل
ّ
تمكن بوتشيش من التحرر من اإلكراهات املنهجية التقليدية والتفتح عىل نظريات جديدة بفضل جلوسه مجلس الدرس عند

منهجيا من خالل ابتعاده يف دراساته تحقيب التاريخ اإلسالمي عن التحقيب السيايس؛ إذ يرى
أستاذه محمود إسماعيل ،فقد تأثر به
ً
عد
وي ّ
إسماعيل أن التاريخ اإلسالمي ُيحقّب وفقًا العتبارات تاريخية تضع يف س ّلم أولوياتها التحقيب وفقًا ألنماط اإلنتاج السائدةُ ،

لكن املؤرخني أهملوا النظر فيها واعتمادها باعتبارها ظاهرة
هذا املعلم من بني أهم الظواهر التي طبعت مسرية التاريخ اإلسالميّ ،
تاريخية ،لها أهميتها وقيمتها يف التاريخ اإلسالمي ،مكتفني بالتحقيب الشكيل التقليدي القائم عىل قيام الدول وسقوطها .والحاصل
تحوالت حقيقية طرأت عىل مرسح التاريخ العريب اإلسالمي ،ويقول إسماعيل يف هذا السياق:
أن التحقيب وفقًا ألنماط اإلنتاج ينم عن ّ
"وهنا تسقط التحقيبات الشكالنية املؤسسة عىل قيام أرس حاكمة وسقوط أخرى ويصبح التحقيب الجديد ً
دال عىل تحوالت حقيقية

بناء عىل هذا الرصاع ،مجمل األحداث
وليس تغريات ظاهرية"((( .فأنماط اإلنتاج هي التي توجد
ً
رصاعا بني الطبقات؛ ومن ثم ينشأً ،
السياسية والعسكرية(((.

وقد سار بوتشيش عىل خطى أستاذه محمود إسماعيل يف الدعوة إىل البحث والتنقيب يف الرتاث املخطوط ،والرتاث الشفوي

الذي يختزن الكثري من املوروث التاريخي ،بحكم نظرية تاريخ الزمن الطويل للظواهر االجتماعية؛ إذ يقول إسماعيل" :ومن أسف
أن الدارسني العرب واملسلمني لم يولوا هذا الرتاث االهتمام الواجب ،فتاريخ العلم عند العرب لم يكتب بعد ،وال تزال آالف من

املخطوطات تنتظر من يحققها ،كما أن الرتاث الشفاهي مهدد بالضياع برغم الجهود املحدودة واملحمودة وهي معظمها جهود أفراد

يف تدوينه وتصنيفه"(.((1

أيضا النهج نفسه الذي ّ
خطه أستاذه وسار عليه فيما يخص تأكيد رضورة استعانة املؤرخ بالعلوم األخرى لدراسة
ينهج الباحث ً

عولوا عىل املناهج
قائما بذاته ،كما ّ
علما ً
الحادثة التاريخية؛ "لذلك اعترب املؤرخون واملشتغلون بالعلوم االجتماعية واإلنسانيات املناهج ً

مناسبا من املناهج ،بعضها تاريخي ،واآلخر
جميعا ودون مفاضلة يف حقول املعرفة املختلفة ،ووظفوا يف دراسة املوضوع الواحد عد ًدا
ً
ً
جرا"(.((1
نفيس ،والثالث اجتماعي وهلم ًّ

ً
وفيا ألستاذه؛ إذ اتبع رؤيته ومنهجيته يف دراسة التاريخ اإلسالمي ،فها هو األستاذ ُيشيد بتلميذه يف
بناء عليه ،يعترب بوتشيش
ً
تلميذا ًّ
أحد مصنفاته ً
موضوعا
قائل" :ومن جانبنا نشيد بظهور مدرسة من املؤرخني الشبان ،ينترش تالمذتها يف أرجاء العالم العريب ،أجادوا التأريخ
ً
ً
ً
ُنوه بجهود بعضهم يف اعتماد منهجيات مستحدثة مستمدة من مناهج العلوم األخرى،
وتفسريا ورؤية
وتعليل
تحليل
ومنهجا،
ً
ً
ً
ومقصدا ،كما ن ّ

ويرشفنا أن نذكر من أسماء هؤالء إبراهيم القادري"(.((1
كاإلحصاء واالقتصاد واالجتماع واألنرثوبولوجيا واألركيولوجيا وعلم النفس وغريها،
ّ
ونجد أنه تأثر برؤية إسماعيل نفسها ،الذي دعا إىل التفتح عىل املصادر األخرى من قبيل كتب ِ
الح َرف والصناعات والفقه والنوازل

والطبخ والريافة ،التي تكمن أهميتها يف تسليط الضوء عىل جوانب ُمبهمة من التاريخ اإلسالمي ،و َن ْحت مصطلحات جديدة يف املجال

االقتصاديواالجتماعي(.((1
8
9

محمود إسماعيل ،سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي :محاولة تنظري ،ج ( 10القاهرة :دار مرص املحروسة ،)2005 ،ص .14

املرجع نفسه.

10

املرجع نفسه ،ص .16

12

املرجع نفسه ،ص .26

11
13

املرجع نفسه ،ص .24
املرجع نفسه ،ص .28
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املهمشون يف تاريخ الغرب اإلسالمي :محاولة جادة للتأريخ للذهنيات
موزعة عىل أحد عرش ً
ً
فصل ،حيث أكد أن التاريخ العريب يحفل بثورات وانتفاضات
حدد بوتشيش أهداف دراسته يف مقدمة الكتاب

كبريا يف حينه ،بيد أنها ال تظهر اليوم يف ثنايا الهيستوريوغرافيا إال عىل نحو باهت ،بل نكاد نجهل كل يشء عن
دويا ً
وحركات احتجاج خ ّلفت ًّ

والعصاة واملارقني والخارجني عىل الجماعة.
أهدافها ومراميها التي ُطمست أو شُ ّوهت ،حني ُص ِّور زعماؤها عىل أنهم رشذمة من السفلة واألوباش ُ
"املهمش" ،واالستشهاد باآلراء املختلفة التي تخص هذا املفهوم ،ثم تقديم
استهل املؤلف كتابه بتسليط الضوء عىل مفهوم
ّ

مفهومه الخاص وقراءته الشخصية للمصطلح؛ إذ يقول" :صحيح أننا نُشاطر جان كلود سميث الرأي يف أن قراءة التاريخ انطال ًقا من

ويقيص تاريخ الفئات الصامتةّ ،إل أننا ال نقترص عىل هذا املفهوم يف شكله العائم لسبب
تاريخا
املركز تفرز
ً
مبتورا يتمحور حول السلطة ُ
ً

بناء عىل قاعدة أن
بسيط وهو أن بعض الحاالت يف التاريخ ّ
سجلت تهميش بعض النماذج املنتمية إىل خانة النفوذ والجاه والسلطةً ،
قدم أمثلة حول املصطلح؛ إذ يقول" :وقد عرف التاريخ البرشي  -يف مراحله املختلفة
التاريخ يكتبه املنترصون"( .((1وليدعم وجهة نظرهّ ،

 ألوا ًنا متنوعة من تهميش الشعوب املقموعة والرشائح الدنيا من املجتمع وعدم اإلقرار بحقوقها السياسية واالقتصادية واالجتماعية،ويكفي التذكري يف هذا الصدد بالنسبة للعالم القديم بتهميش كل من أثينا وروما للشعوب التي كانت تندرج تحت سلطتيهما ،ومع ذلك
اعتربتها يف درجة أدىن من درجة املواطنة الرومانية واإلغريقية" (ص .)22

التحيز الواضح يف التواريخ السلطانية ،ع ّلق املؤلف عىل تخصيص ابن
لقراءة النص التاريخي من منظور يركز عىل استكناه مكامن
ّ

أيب زرع بصفحتني كاملتني لوصف املالمح الفيزيولوجية ليوسف بن تاشفني ،ففي الوقت الذي وصف املؤرخ ابن أيب زرع الخليفة من
املهمشة من
أعىل رأسه إىل أخمص قدميه ،مع ذكر الجزئيات الدقيقة من مالمح وجهه ،لم يتعامل بالسخاء نفسه مع رشائح املجتمع
ّ

ورعاة وحرفيني ،بل إنه لم ينبش بكلمة واحدة حول املرشدين واملنبوذين واملتسولني الذين لم ُ
يخل منهم مجتمعه ،أما بوتشيش
فالحني ُ

فنبش يف توجهات املؤرخني املهتمني بتاريخ املهمشني ،وهو "يعترب املؤرخ املسعودي كرمز ونموذج للمؤرخ املحرتف الذي امتلك ناصية
املنهجية التاريخية السليمة خاصة يف كتابه مروج الذهب" (ص .)25

 14إبراهيم القادري بوتشيش ،املهمشون يف تاريخ الغرب اإلسالمي :إشكاليات نظرية وتطبيقية يف التاريخ املنظور إليه من أسفل (القاهرة :دار رؤية للنرش والتوزيع،
 ،)2014ص .20 - 19
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ينطلق املؤلف من رؤية تحليلية مفادها أن الكتابة التاريخية املتعلقة بالعرص الوسيط عرفت ً
حيز املؤرخ ،حيث طغى
خلل ً
كبريا يف ّ

فتميز مؤرخ السلطة بنظرة سطحية القتصاره عىل جمع
وفس ذلك وفق عوامل الطمس والتعتيم،
عىل صفحاتها التأريخ للسلطانّ ،
ّ

مكنوناتها وتج ّلياتها (ص .)27
أحداث تاريخية وعسكرية وتدوينها من دون استنطاق
ّ

املهمشة داخل مجتمعاتها ،فإنها لم
لذلك؛ يوضح بوتشيش أنه عىل الرغم من األدوار الشامخة التي قامت بها رشائح املجتمع
ّ

تذكر يف املصادر التقليدية إال بنصف الكلمات ،وهذا أمر بديهي إذا وضعنا يف الحسبان موقع املؤرخ االجتماعي ،وموقفه من رصاع
مكوناته الثقافية ونظرته القارصة إىل التاريخ.
ميز عالقة الطرفني ،إضافة إىل ّ
الحاكم واملحكوم ،والتوتر الذي ّ

أيضا ،أن العامل السيايس يتحكم بدرجة كبرية يف هذا الطمس ،فاملؤرخ بقي حبيس رؤية البالط لآلخر؛ ذلك أنه
يرى بوتشيشً ،

ليس له حرية ومنطلق معينان ومبادئ شخصية يلتزم بها ،بل ُير ّدد ما يقوله السلطان ،وحسبنا أن هؤالء كانت لهم نظرة متعالية تجاه

الرعية؛ فذلك املؤرخ وصفهم بالرعاع والسفلة والهمج (ص  ،)28ما أثّر يف الفئة املستهدفة من الكتابة التاريخية .ومن بني عوامل
أيضا ،نذكر عامل الرقابة؛ إذ ّ
تحديا بالنسبة إىل املؤرخ ،وهكذا ثم راح يسعى يف كتاباته للرتكيز عىل هذا
شكل عامل الوحدة
الطمس ً
ً
مساسا بوحدة الدولة وتماسكها .وانطال ًقا
أمر جعله ُيص ّنف محاوالت الخروج عىل السلطة بوصفها
ً
العامل ،وإقصاء كل ما يخالفه ،وهو ٌ

من هذه الرؤية ،ص ّنف مؤرخو السلطان املهمشني ضمن الفاسقني والرعاع (ص  ،)31-30وهو أسلوب "ذيك" يف الظلم وعدم اإلنصاف،
ما يفرض عىل الباحث النزيه إعادة تقييم هذه الحركات املظلومة بنقد ما هو متواتر وخلخلته ،وإعادة الدراسة والتحليل انطال ًقا من نظرة

شمولية تربط هذه الحركات بواقعها ،وباملعتقدات والنظم السائدة.

فس األحداث انطال ًقا من خلفية دينية ،فيحرص
ويذكر املؤلفً ،
أيضا ،عامل التفسري الديني؛ ذلك أن مؤرخ السلطان ً
غالبا ما ُي ّ

الحدث التاريخي ويقرؤه من زاوية العناية اإللهية (ص  .)31يضاف إىل ذلك عامل التفسري الفردي لألحداث التاريخية وفق منطلق

املدوية.
تقديس الحاكم وجعله مدار األحداث التاريخية والبطل الوحيد والقائد املح ّنك صاحب االنتصارات ّ

ثم ينطلق بوتشيش من قواعد منهجية رضورية متس ّل ًحا بها للتنقيب والبحث والكتابة يف تاريخ املهمشني؛ من بينها نقل ساحة

البحث يف الفئة املؤرخ لها ،فهو ينتقل من دراسة البالط وأمور السلطة وزخم األحداث السياسية والعسكرية والطبقة املخملية ،إىل

واملتسولني واملجانني وعموم الناس (ص  ،)37وينقل ساحة البحث من القصور الفخمة
تسليط الضوء عىل الطبقة الدنيا؛ العبيد والباعة
ّ
والحدائق الغ ّناء ومجالس السلطان وسهرات الطرب واللهو ومنادمة الجواري ومعاقرة الخمور إىل الشارع وحقول الفالحني ودكاكني

التجار والزوايا واألكواخ والبيوت والقرى واملدارش (ص  ،)38-37إضافة إىل تسليطه الضوء عىل املرأة ودورها يف الحياة االجتماعية

وسع املؤلف الفرتة الزمنية للبحث املتعلق باالمتداد الزمني للدولة ،أو ما اصطلح عليه بـ "الزمن األمريي" ،إىل زمن أوسع
(ص  .)38وقد ّ
منه؛ هو الزمن االجتماعي الذي تتحكم فيه الذهنيات واملؤثرات الطبيعية واالجتماعيةً .
وبدل من القول زمن الحاكم الفالين أو زمن
الدولة الفالنية ،قال زمن الخوف من الطاعون وزمن الكرامات أو زمن الربكة وزمن القبيلة .ومن خصائص هذا الزمن أنه زمن طويل

يتجاوز القرنني من الزمن ،بعكس الزمن السيايس الذي ال يتجاوز عىل األكرث قرنني (ص )38؛ ومن ثم عىل املؤرخ أن يتجاوز املألوف،
ً
محظورا يف املجتمع ،عىل غرار املثلية الجنسية والدعارة والخمر
محر ًما أو
سلوكا
إىل البحث والتنقيب عن املسكوت عنه ،أو ما يمثل
ً
ّ

أيضا أن يرتحل من املستوى الثقايف الذي يؤرخ للعلماء والحركة العلمية إىل
والشعوذة والسحر واالنحرافات العقدية (ص  ،)39وعليه ً
تعليما.
تسليط الضوء وإزالة الغموض املتعلق باألميني الذين لم ينالوا
ً

وسع
عدة املؤرخ يف ذلك ليست املصادر املكتوبة فقط،
عىل أن ّ
تطرقت هذه املصادر إىل هذه الفئة املنبوذة؛ لذا ينبغي أن ُي ّ
ً
فنادرا ما ّ

نظرا إىل أن هذا املوروث يحوي الكثري من الرموز والدالالت والتمثالت االجتماعية
ّ
عدته املصدرية باالعتماد عىل املوروث الشفويً ،
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لهذه الفئة (ص  ،)40-39إضافة إىل توسيع حقل البحث يف املجال الهاميش ،وذلك بدراسة الذهنية والغوص يف موضوعات أخرى؛ مثل

تفاعل اإلنسان مع البيئة ،وموقفه من األزمات الطبيعية والظواهر االجتماعية (ص .)41

سماها املؤلف
معينة ،و"ركام" من األسئلة
ّ
املوجهة إىل النص ّ
يعكف املؤرخ عىل استنطاق النص التاريخي بعمق وفق منهجية ّ
"استمارة أسئلة" ،الستجالء الخرب الكامن والتفسري الدفني بني خبايا النصّ ،
مرك ًزا عىل دراسة تاريخ املهمشني عىل االنتقال من الخاص

إىل العام ،بمعنى توسيع آفاق البحث وتبني التحليل وفق رؤية أفقية حتى يس ّلط الضوء عىل تاريخ "كل الناس"ً ،
بدل من الطبقة
السياسية فقط (ص  ،)45وعكس املنهجيةً .
فبدل من دراسة ما يحيط باإلنسان ،يتم تحويل هذه اللمسة املنهجية إىل محور اإلنسان؛
طبقه بروديل يف أطروحته
ومن ثم ندرس سلوكه ونفسيته وترصفاته يف هذه الظروف (ص ّ ،)45
ويتم تبني املنهج الشمويل اقتداء بما ّ

عرصا بأكمله من شتى نواحيه السياسية واالقتصادية واالجتماعية
"املتوسط والعالم املتوسطي يف عرص فيليب الثاين"؛ فقد درس
ً

سماه "أسلوب الشبكة" (ص .)46
والنفسية (ص  )46ضمن ما ّ

جدا
ّركز املؤلف عىل املنهج الكمي اإلحصايئ ،فهو يرى أن اعتماد املؤرخ عىل الرسومات البيانية والجداول اإلحصائية مهم ًّ

لتدعيم الدراسة املتعلقة بفئة املهمشني ،فلغة األرقام ُتربهن أكرث عىل املعطيات املتعلقة بالحياة اليومية للمهمشني؛ من قبيل املعطيات

االقتصادية ،وقوائم األسعار ،واملنتوجات الزراعية املستهلكة بكرثة ،وأسعار املواد الغذائية يف أوقات االستقرار والحروب ،واملعطيات

الديموغرافية قبل الحروب وبعدها (ص .)47-46

ُ
توظيف املنهج السيميايئ  -وهو منهج يقوم عىل تفسري الرموز والدالالت املبطنة بني ثنايا النص التاريخي
بحسب املؤلف ،يساعد

التصوف،
أثر محمود يف النصوص املناقبية وكتب
ّ
راغبا يف اإلفصاح عنه صاحب النص ،ولهذا املنهج ٌ
واستكناهها  -املؤرخَ عىل كشف ما لم يكن ً

تعج بالرموز واملعاين املسكوت عنها ،بل يمكن اعتبار أن املسكوت عنه يف هذه النصوص أكرث من
عد
فهو ُي ّ
مالئما ملثل هذه النصوص التي ّ
ً
رصح به ،وهو ما يمثل "فجوة مصدرية" بشأن ّ
املهمشة (ص .)49-48
املُ ّ
تمكن املؤرخ من الحصول عىل تفصيالت أكرث فيما يخص الطبقة ّ
أيضا ،إىل اعتماد املقاربة األنرثوبولوجية ،وهي مقاربة تقوم عىل دراسة عادات األمم والجماعات وتقاليدهم؛ وذلك
يسعى املؤلفً ،

بالتعمق يف ذهنياتهم وسلوكهم وتكوينهم الجسماين .ووفق نظرة التاريخ الجديدُ ،يساهم هذا املنهج يف إماطة اللثام عن بعض األلغاز

التي تقف يف طريق مؤرخ املهمشني؛ بفضل قدرته عىل تفكيك عنارص البنية الفردية لإلنسان واملجتمع بكل ما تمثله من ارتسامات

ذهنية وفيزيولوجية وتعايشها مع معادلة البيئة والظروف (ص .)49

كما يروم الباحث االستعانة باملنهج البنيوي الذي يقوم عىل َل ِّم شمل الحادثة أو الظاهرة التاريخية بكل سياقاتها السياسية

أيضا ،سواء العمودية أم األفقية (ص  .)50ويستعرض ،بعد ذلك ،آراء املسترشقني
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ،ومن كل أبعادها ً
حول الحادثة التاريخية؛ إذ يقول حول ظاهرة املتنبئني إن لوييك  Lewickiير ّدها إىل استمرار املعتقدات القديمة املوجودة يف منطقة
تعبريا
زاعما أن هذه املنطقة قاومت اإلسالم من أجل املحافظة عىل عاداتها القديمة ،يف حني رأى فيها ترياس
ً
"غمارة" قبل اإلسالمً ،
ً
وارتباطا بعادات املجموعة الرببرية التي لم ينفذ إليها اإلسالم إال بصعوبة ،أما ألفرد بل فيزعم "أنها كانت تهدف
عن عقلية االستقالل
مالئما لطبيعة الرببر" (ص .)65
إىل إصالح اإلسالم وجعله
ً

تقص الحادثة التاريخية وسط بيئتها ومعطياتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وليس بمعزل
يركز بوتشيشً ،
أيضا ،عىل ّ

تقصيه عن "حركة حاميم"؛ إذ أدرك أنها ظاهرة لم تنشأ من العبث ،وإنما لها مخرجاتها وجذورها
عن هذه الظروف ،مثلما هي الحال يف ّ

بتطورها ،ومن ثم ال يمكن أن
االجتماعية" :إن ظاهرة التنبؤ يف أي مجتمع من املجتمعات لم تنشأ من فراغ ،فهي عطاء بنية اجتماعية ارتبطت ّ
نأخذ هذه الظاهرة بمعزل عن الظاهرات االقتصادية والنسيج الثقايف الذي عرفه املجتمع املغريب آنذاك ،فهي تعبري عن مواقف ووسيلة لتجاوز

مشكالت املجتمع" (ص .)66
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توصل إىل أن ظاهرة تنبؤ "حاميم" التي ما هي إال أحد التمثالت
ويستعني املؤ ِّلف بالتفسري النفيس لتفكيك الظاهرة التاريخية ،وقد ّ

والتحمل ،ويصبح من املستعجل
حدها األدىن من الضغط
املكبوتة يف ذهنيات الناس آنذاك ،فتتفجر من خالل هذا السلوك بعد استيفاء ّ
ّ

البحث عن بديل للتنفيس من هذا الكبت (ص  ،)66ويقول عن املصطنعني يف األندلس يف إطار حديثه عن حركة أيب عبد الله محمد بن

غريبا
عبد الله بن مرسة باعتباره منهم" :فإنهم ظلوا تابعني بحكم عالقات الوالء واالصطناع إىل األرستقراطية األندلسية ،لذلك لم يكن ً
نفسيا للتمرد عىل الوضع والسلطة القائمة" (ص .)99-98
مما و ّلد فيهم حاف ًزا
أن يشعروا بأنهم يف وضعية اجتماعية من الدرجة الثانيةّ ،
ً
كما يسعى املؤلف للمقارنة بني ما جاء يف املصادر حول الرواية التاريخية الواحدة؛ إذ أورد عن نهاية "حاميم" رواية كل من صاحب

االستبصار يف عجائب األمصار ،وابن أيب زرع صاحب األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة

فاس ،والنارصي السالوي ،وأيب عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري ،وعبد الرحمن بن خلدون ،وابن عذاري املراكيش (ص .)84

أيضا الخلفيات االقتصادية الكامنة خلف األحداث التاريخية ،ونستشف ذلك من خالل قوله" :وكانت أخته دبو ساحرة
يتابع املؤلف ً

كاهنة ،وكانوا يستغيثون بها يف الحروب والقحوط ،والنص هذا يحمل مغزى عميقًا يجعل الباحث ال يعزل ظاهرة السحر عن خلفيتها

االقتصادية" (ص  .)88ويقول يف موضع آخر" :ويف هذه الرواية نالحظ مرة أخرى ارتباط السحر بعدة ظواهر اقتصادية ،كالخصب والجفاف

موجهة ضد شخص األمري فحسب،
والحرب ،وهي القضايا التي كانت تشكل هموم سكان غمارة" (ص " ،)89ومن السذاجة اعتبارها حركة ّ
كما ذهب إىل ذلك أحد الدارسني .إنها ثورة مزارعني وأقنان وعبيد ناضلوا ضد اضطهاد السلطة اإلقطاعية وأساليبه القمعية" (ص .)151

بناء عىل نظرية األمد الطويل للظواهر االجتماعية .ونستشف ذلك من قوله:
ويتتبع آثار الظواهر االجتماعية يف الزمن الراهن؛ ً
آثارا ما زال بعضها ً
برمته ،فقد
ماثل إىل اليوم يف منطقة غمارة وحدها ،بل يف املغرب ّ
"ومن نافلة القول أن هذه الظواهر السحرية خ ّلفت ً

وتشدد إيمانها به إىل درجة تجعلنا نفرتض أن
صار ملماريس السحر مكانة مهمة يف املجتمع الغماري ،وأصبحت رشائح كبرية تتعاطى له
ّ
استفحال هذه الظاهرة كان وراء ظهور التصوف والصلحاء يف املنطقة" (ص .)92

يدرس بوتشيش الحادثة التاريخية يف الغرب اإلسالمي ضمن إطار وحدة الظاهرة يف العالم اإلسالمي" :كذلك يمكن فهم املغزى

االجتماعي للحركة الحفصونية ومناهضتها السافرة للطبقة اإلقطاعية يف ضوء ما شهده الرشق اإلسالمي يف ذات الفرتة ،فاإلقطاع

واسعا يف هذا الجناح من العالم اإلسالمي ،فقامت ثورات املزارعني ،وأهمها ثورة الزنج التي يشهد كل املؤرخني  -قدامى
انتشارا
عرف
ً
ً
ومحدثني  -أنها جاءت كرد فعل ضد تفاقم اإلقطاع .وانطال ًقا من وحدة الظاهرة يف العالم اإلسالمي ال نرتدد يف الجزم بأن الحركة
الحفصونية جاءت ضمن ثورات الفالحني املعارضة لإلقطاع" (ص .)153

ً
كرامة أليب الفضل النحوي عىل النحو التايل" :إن الحكاية
فس
ويعتمد املؤلف عىل املنهج السيميايئ يف تفسري كرامات األولياء ،فقد ّ

وتهيؤ النفس للحياة
الكرامية هذه تحمل بني ثناياها ً
كثريا من الرموز ،فالوضوء هنا رمز يدل عىل التطهر وإزالة النجاسة وغسل الذنوب ُّ

النقية .واملاء يف حد ذاته رمز لتجدد الحياة وانبعاثها ،وعدم فراغ اإلناء يعني أن فرص التوبة واالنبعاث والدخول يف الحياة الطاهرة النقية
ال تنقطع ،بل هي متواصلة مستمرة ملن يريد االغتسال من ذنوبه" (ص .)192

نظرا إىل ما يحويه من مادة علمية جديدة من شأنها أن تجيب عن الكثري
ويدعو املؤلف إىل إماطة ال ّلثام عن الرتاث املخطوطً ،

من اإلشكاليات املطروحة يف تاريخ الذهنيات ،ألنها مصادر بعيدة عن البالط وزخمه؛ إذ يقول" :لكني أؤكد أن أجوبة شافية عىل هذه

التساؤالت الضخمة ال يمكن أن تكتمل إال إذا قمنا بعملية حفر يف تراثنا املخطوط الذي ما زال بني جدران الخزانات العامة أو املكتبات

منفيا سجي ًنا يف رفوف الخزانات األوروبية ،آنذاك سنكتشف دون شك أجوبة وتساؤالت جديدة ومتعددة تتناسب مع
الخاصة ،أو يعيش ً
ما يختزنه هذا الرتاث من قضايا اجتماعية ّ
قل نظريها" (ص  ،)200ويضيف قوله" :غري أن التنقيب بدقة عن املادة املدفونة يف ثنايا
املصنفات القديمة والحفر يف الرتاث املخطوط قمني بتذليل بعض العوائق واملثبطات" (ص .)214
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مسار التجديد يف الكتابة التاريخية عند إبراهيم القادري بوتشيش

نظرا إىل اعتقاده أن تاريخ
ُي ّ
مهد بوتشيش إلشكاليات أخرى يف نهاية كل مبحث لتكون موضع بحث من الباحثني يف املستقبلً ،
الذهنيات ما زال يحتاج إىل استقصاء وتنقيب؛ إذ يقول" :وإذا كانت الدراسة قد حاولت اإلحاطة بوضعية العبيد وس ّلطت األضواء عىل
عالقاتهم بأسيادهم ،فإن النصوص لم تسمح باإلجابة عن بعض التساؤالت امللغزة وأهمها :ملاذا لم يتم توظيف العبيد عىل نطاق واسع

يف العمل الزراعي واقترص عىل استغاللهم يف وظيفة الخدمات املنزلية؟ وملاذا لم يقوموا بانتفاضات للتعبري عن احتجاجهم عىل وضعهم
ً
مستقبل" (ص .)301
املتدين؟ وكيف كانت وضعية األرسى العبيد يف دار الحرب؟ ذلك ما نأمل أن تتجه إليه عناية الدارسني

ّ
نظرا إىل انعدام دعواها،
شكلت هذه األهداف جوهر كتاب بوتشيش الذي لم يضع عىل عاتقه مهمة الدفاع عن هذه الحركات املظلومةً ،

بقدر ما سعى إلزالة ما ل َفّها من غموض ،وما شابها من دسائس املؤرخ الرسمي ،وما علق بها من مسخ وتحريف ،و"فك الحصار" عن فئات
همشوها ،وسعوا إللقائها يف "س ّلة مهمالت التاريخ".
اجتماعية لم ُينصفها املؤرخون ،ولم يسمحوا لها بالظهور عىل واجهة التاريخ حني ّ

خامتة
ّ
تمكن إبراهيم القادري بوتشيش من إماطة اللثام عن موضوعات لفّها الغموض يف تاريخ الغرب اإلسالمي خالل العرص الوسيط؛
تبي لنا ،بعد اطالعنا عىل صفحات كتابه ،أنه ّ
تماما ملا كان معهو ًدا
إذ ّ
وظف فيه مقاربات جديدة وقراءات خاصة من منطلقات مغايرة ً

يف ساحة البحث األكاديمي ،وأنه ّ
نظرا إىل اعتقاده أن علم التاريخ ما
وظف عدة مناهج من العلوم االجتماعيةّ ،
سخرها لخدمة التاريخ ً
عاد يقترص عىل أخبار امللوك ،ما حدا به إىل الدعوة ،يف الكثري من موضوعات هذا الكتاب ،إىل توسيع قراءات املؤرخ ،ليتجاوز إكراهات

مصادر التاريخ السيايس ،وينفتح عىل املصادر الدفينة؛ ومن ثم ليتمكن من سرب أغوار ذهنيات املجتمع ،واإلجابة عن اإلشكاليات

املطروحة وفتح آفاق البحث.

علميا ً
قابل للتعديل واإلضافة،
ومرشوعا
مفتوحا،
استنتج املؤلف من خالل دراسته أن تاريخ املهمشني واملنبوذين ال يزال مل ًفّا
ً
ً
ً

وأنه ال يزال يحتل مركز الصدارة يف ساحة النقاش بني املؤرخني الذين أصبح لديهم اقتناع بأن اختزال حركة التاريخ يف تاريخ سلطاين أو
يعب عن سطحية الحدث التاريخي ً
بدل من عمقه.
تاريخا
نخبوي ال يعدو أن يكون
ً
مبتورا ّ
ً
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صدر للمؤرخ الطيب بياض ،يف مستهل السنة الجارية ( )2019كتاب بعنوان الصحافة والتاريخ :إضاءات تفاعلية مع

قضايا الزمن الراهن ،توزعت صفحاته عىل قسمني :يتناول املؤلف يف القسم األول إشكالية نظرية  -منهجية يتوخى بها التحديد
ومثمرا بني مهنة الصحايف وصنعة املؤرخ.
جدليا
حوارا
ً
اإلبستيمولوجي ملوقع التاريخ داخل نادي العلوم االجتماعية؛ وذلك بفضل خوضه ً
ًّ

ويكرس املؤلف يف القسم الثاين كامل جهده الختبار القيمة الكشفية والعملية للمنهجية التي تبناها يف استنطاق أحداث جارية ،تدخل يف
نطاق اهتمام الصحايف واملؤرخ عىل حد سواء .وقد تمكن األستاذ بياض من وضع عدد مهم من األحداث وتحليلها تحت الفتة عريضة

سماها "للتاريخ إضاءة"؛ حيث يعمل عىل تحليل الظرفية ومعالجتها من خالل إحضار بنية تراوح مدتها الزمنية بني املتوسطة والطويلة.
ّ
جاء القسم األول من الكتاب (ص  ،)15بعنوان "التاريخ والصحافة :تبادل خدمات وتقاطع غايات واختالف آليات" .واشتمل عىل أحد

محورا ،وزعها املؤلف عىل موضوعات أثارت انتباه مؤرخني كبار واهتمامهم ،أمثال مارك بلوك  ،Marc Blochوجاك لوغوف Jacques
عرش
ً

 ،Le Goffولوسيان فيفر  ،Lucien Febreوفريناند بروديل  ،Fernand Braudelثم باتريك بورشون  Patrick Boucheronوغريهم .جاء
ً
هذا القسمً ،
متفاعل مع مدرسة الحوليات؛ حيث استهل املؤلف القسم األول بمحور عنوانه "ما جدوى التاريخ؟" ،قبل أن
شكل ومضمو ًنا،
دوما
يخوض يف حديث تحلييل حول الهزيمة الغريبة التي أفرد لها املحور الرابع .لكن من دون أن يغفل عن أن التجربة اإلنسانية تفيض ً
عن القوالب التي تضعها فيها الحدود السياسية واأليديولوجية والتاريخ الدبلومايس؛ ولعل هذا كان درس املحور الخامس "الحب يف زمن
الحرب الباردة"؛ حيث تناول املؤلف فيه عالقة الحب التي جمعت جاك لوغوف ،املؤرخ الفرنيس ،بزوجته الطبيبة البولندية هانكا .Hanka

وال يخفى عىل أهل الصنعة من املؤرخني أن سؤال "ما جدوى التاريخ؟" سؤال تاريخي؛ فقد طرحه بلوك يف أعقاب الهزيمة التي

ً
تأسيسية،
تعرضت لها فرنسا أمام أملانيا النازية خالل الحرب العاملية الثانية(((؛ ما يجعل من إعادة طرح السؤال مسألة حيوية تتخذ أبعا ًدا
ما دام أن السؤال لم يكن ُيعنى بتفسري الهزيمة ،كما هو الشأن بالنسبة إىل كتاب "الهزيمة الغريبة"((( ،بل بالدفاع عن صنعة املؤرخ من
خالل الدعوة إىل تجديدها.

لم يكتف املؤلف بعرض بعض أوجه الحوار التي جمعت بني الصحافة والتاريخ ،وهي التي كانت حارضة يف أكرث من محور داخل

هذا القسم ،مثل املحور السادس الذي كان عنوانه "إضاءات يف النوفيل أوبسريفاتور" ،واملحور السابع" :التاريخ بأقالم صحفية" ،أو
املحور الثامن" :جون الكوتري :الصحايف املؤرخ املرجع" وغريها ،بل جعل من هذا الحوار ومختلف أوجهه مناسبة لطرح نقاش أعمق

يجمع بني التاريخ والعلوم االجتماعية األخرى .وقد ركز املؤلف يف املحور الثاين ،الذي كان عنوانه "املؤرخ يعيد االعتبار لصنعته ويجيد
تبي يف هذا املحور ،عىل نحو ملموس ،أن معركة التموقع التي يخوضها
التموقع" .ما تفرق،
إضمارا ،يف كل محاور هذا القسم؛ حيث َّ
ً

املؤلف تدور رحاها عىل الحدود بني التاريخ والعلوم االجتماعية وليس بني التاريخ والصحافة.

نادرا ما أثارت انتباه
ولم يفت املؤرخ بياض إثارة مسألة الكتابة التاريخية وأسلوب الكتابة الذي يميز املؤرخني .ولعمري إنها قضية ً

املؤرخني ،وال سيما الوضعانيني منهم؛ حيث ساد اعتقاد أن بديع األسلوب مفسد للموضوعية والدقة .هكذا ،تجد املؤلف يف املحور

التاسع ،يستحرض إسهام محمد باهي حرمة من أجل االحتفاء بمتعة قراءة التاريخ وفن كتابته.

يف القسم الثاين ،الذي جاء بعنوان "إضاءات وتفاعالت" (ص  ،)63يجمع بياض ما تفرق منذ  2013يف أعداد مجلة زمان،

ً
ً
فصل موزعة عىل
مشتمل عىل تسعة وعرشين
التي كان يضطلع فيها بإعداد عمود شهري عنوانه "للتاريخ إضاءة" .جاء هذا القسم
موضوعات تهم التاريخ االقتصادي واالجتماعي والسيايس والدبلومايس واألديب  ...إلخ.

Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Edition critique préparée par Etienne Bloch (Paris: Armand Colin, 1993), p. 69.

1

Marc Bloch, L’étrange défaite: Témoignage écrit en 1940 (Paris :Gallimard, 1990).

2
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ويلوي  /زومتزومت

يف هذه القراءة سوف نحاول أن نكشف عن الرهانات التي تحكمت يف تأليف هذا الكتاب والدواعي التي تفرس الحاجة ،اليوم،

إىل إعادة تعريف الصنعة التاريخية وطرح السؤال التأسييس :ما جدوى التاريخ؟ من جديد .وملا كان هذا دافعنا من إنجاز هذه القراءة،
فقد جعلناها يف تمهيد وثالثة محاور ثم خالصة ،يف اآليت.

متهيد :حديث يف التاريخ
دأب املؤرخون يف كتابة التاريخ وتلقينه ،فكان عليهم أن يفتشوا يف عدد كبري من الوثائق من مختلف الحقب ،ويحرصوا عىل
التمييز فيها بني السند الصحيح والسند الخاطئ ،فقد تعارف أهل الصنعة من املؤرخني ُ
األ َول عىل أن مهمتهم تتمثلً ،
أول وقبل كل
يشء ،يف تحقيق الخرب ،والظفر منه بالحكم والعرب.
لكن ش ّتان بني كتابة التاريخ والكتابة عن التاريخ أو يف التاريخ؛ فبينهما فرق شاسع هو الفرق نفسه املوجود بني التاريخ واملعرفة

ُّ
األسس التي تقوم عليها
الشك
يهتم بها إال إذا نال
التاريخية .وليس من باب التخصص أن يهتم املؤرخ باملعرفة التاريخية ،بل إنه ال
َ
ّ

لزاما عليه أن ينظر يف رشوط إمكان املعرفة التاريخية ومصادر مرشوعيتها ،وهذا كان موضوع كتاب
الصنعة التاريخية نفسها ،فيصري ً
مهتديا برواد مدرسة الحوليات ،ويف طليعتهم مارك بلوك ،إىل السؤال
الصحافة والتاريخ الذي نتناوله بالقراءة .فاملؤلف يرجع بنا،
ً

األول :ما جدوى التاريخ؟

ٍ
بوهن ما قد نال من صنعة املؤرخني ،فانربى إىل إعادة االعتبار إىل الصنعة الف ًتا انتباه املؤرخني
فكأن املؤرخ صاحب الكتاب قد شعر

إىل أن "داء العطب عميق".

أولً  :جدوى سؤال الجدوى
دفاعا عن التاريخ وحرفة املؤرخ ،بعد
ما جدوى أن يطرح بياض ،اليوم ،سؤال جدوى التاريخ ،إذا كان بلوك قد طرح السؤال ً

هزيمة مدوية لفرنسا أمام غريمها األملاين ،وصفها بالهزيمة الغريبة ،فما الظروف التي آلت باملؤلف إىل أن يسري عىل هوى بلوك ويطرح
سؤال جدوى التاريخ؟

قبل أن نتصدى للجواب عن هذا السؤال ،يتعني عليناً ،
أول ،أن نفهم وجه الغرابة يف هزيمة فرنسا ،وأن نفهم ،بعد ذلك ،ملاذا

ينرصف مؤرخ إىل االنهمام ،يف غمرة الهزيمة ،بسؤال يف إبستيمولوجيا الصنعة التاريخية؟ أليس يف األمر ترف زائد عن الحد املعقول أم

هو وفاء غريب للصنعة يفرض علينا الوقوف عىل األمر وقفة جادة؟

املعني الوحيد بالهزيمة ،يف نظر بلوك ،بل الحضارة الغربية برمتها .وهو بهذا املوقف إنما يريد أن يثري االنتباه
ليست فرنسا هي
ّ

مليا عند هذا البعد الثاين للهزيمة ،بل
إىل أن هزيمة فرنسا لم تكن هزيمة عسكرية فحسب ،وال حتى هزيمة قيادة ،وإن كان قد توقف ًّ

هي هزيمة فكرية((( ،اندحرت فيها أوروبا املستقبل أمام أوروبا املايض ،أو قل أوروبا القيم الكونية أمام أوروبا العرق .ولعل ما يضفي عىل
َ
ً
تج ُّذر فكرة التقدم يف العقالنية الغربية حتى صارت من بداهاتها؛ فصار التاريخ بها مسرية تتجه نحو
غرابة ويزيد
الهزيمة
الغرابة حدةًَ ،

املستقبل بثبات ،مخلفة وراءها كل مظاهر التوحش والبدائية والتعصب.

Ibid., p. 66.
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مقتنعا بأن الهزيمة كانت فكرية أكرث
يف غمرة الهزيمة الغريبة ،انهمك مارك بلوك يف إعادة تعريف حرفة املؤرخ؛ كيف ال وقد صار
ً
من أي يشء آخر ،وأن ما يجب إصالحه ً
فعل هو طريقتنا يف التفكري ومعالجة األشياء ،وال سيما أن املتقدمني من أهل الصنعة التاريخية
موضوعا للعلم(((.
يجمعون عىل أن التاريخ هو العلم الذي يدرس املايض؛ ويا له من أمر سخيف أن يكون املايض يف حد ذاته
ً

يطرح بلوك سؤال جدوى التاريخ عىل لسان ابنه(((؛ وهو بهذا يريد أن يقول إن موضوع التاريخ ليس هو املايض ،وإال فإن املالئم،
ٍ
واضحا ال غبار عليه :التاريخ هو املايض
عندئذ
والحال كذلك ،أن يأيت السؤال عىل لسان الجد ال عىل لسان االبن .أما جواب املؤرخ فسيكون
ً
والذاكرة ،إنه امليدان حيث يحفظ مجد األسالف ،وصلة الوصل التي تجعلهم حارضين بيننا ويحيون فينا باستمرار .من سوف يعرتض من

كريما ،ويقيم لهم جنازة الئقة ،وال ٌ
خوف عليهم ،حتى إن نال منهم األعداء فانهزموا،
أسالفنا عىل فائدة التاريخ وجدواه ،فهو يوضب لهم مو ًتا ً

يحول غنب الهزائم النكراء إىل اعتزاز بأمجاد سلف يشفع لهم ،عند الهزيمة ،أنهم قاتلوا حتى النهاية من دون استسالم.
فإن للتاريخ
سحرا ِّ
ً

وصما بالقبيلة؛
كثريا عندما ينعتون املؤرخني
يبدو أن التاريخ متهم بالضلوع يف الهزيمة ،وأن علماء االجتماع ال يجانبون الصواب ً
ً
فالقبيلة تحيل إىل القديم والتقليدي ،وإىل االنغالق والعصبية باعتبارها ً
اجتماعيا يؤول إىل تعزيز الروابط الداخلية وتمتينها يف
رابطا
ً

لكن
مقابل العزوف عن االنفتاح وتبخيس العالقات الخارجية .نعم  -يقول لسان حال "قبيلة املؤرخني"  -نحن لم نحرز أي تقدم يذكرّ ،
عزاءنا أننا حافظنا عىل أصالتنا وطهرانيتنا من املدنس الذي يرتبص بها عند كل تجديد .عىل هذا النحو ،يبدو املؤرخ لعلماء االجتماع.

ويف هذه السحنة يرتاءى من اختار املايض عنوا ًنا لعلمه ملن اعتربوا العلم يف جوهره استبا ًقا  anticipation Uneووثبة يف اتجاه املستقبل.
واحد ،وأن املؤرخ التقليدي متورط يف الهزيمة ،وسيظل التاريخ ،ما لم يجدد آليات
يشء
ٌ
يظهر ،إ ًذا ،أن الهزيمة وطبيعة الصنعة ٌ
العملً ،
ثم تكريسها .كيف نعيد االعتبار إىل التاريخ؟ وما هي صنعة املؤرخ املجدد؟ هذا ما انربى إىل
عامل
ً
مساهما يف تربير الهزيمة ،ومن ّ

الجواب عنه بلوك ،وهو نفسه ما حدا ببياض إىل مساءلة حرفة املؤرخ .فما الظروف التي دعت بياض إىل أن يكتب بنفَس بلوك وروحه؟

ثانيًا :يف الحاجة إىل نفَس مارك بلوك وروح الحوليات
عاش بياض انهيار املعسكر الرشقي وسقوط جدار برلني ،ولعمري إن هذا الزلزال وحده ٍ
كاف ليدفع به إىل إعادة طرح السؤال حول
ٍ
كثريا أو مجحفًا يف
طالبا يتحسس طريقه نحو التاريخ ببطء لكن بثبات .ولن أكون
مجانبا الصواب ً
ً
التاريخ وجدواه ،لوال أنه كان حينئذ ً
وإرصارا عىل املواجهة حتى النهاية؛
الحكم عىل أول إصدار له ،وهو كتاب املخزن والرضيبة واالستعمار((( ،إن اعتربته مغالبة للسقوط
ً

فبياض ،يف نهاية املطاف ،أراد أن يقول لنا إن طريقة املتقدمني يف تقسيم األزمنة سطحية ،وإن املحدد األعمق يف تقييم األحداث
واألخبار هو الزمن االقتصادي ومحطاته البارزة .بل ليس عب ًثا أن يكون أول ظهور لبياض مؤرخً ا يف حلة صحافية يف مجلة زمان يف

نسختها العربية منتصف ترشين األول /أكتوبر  2013بمقال ،ضمن عمود "للتاريخ إضاءة" ،عنوانه "االقتصاد والسيادة" (ص .)66

لم يفت بياض يف إحدى إضاءاته أن شابك يف دروس شهر واحد ،هو شهر حزيران /يونيو ،بني ذكرى االنتفاضة الشعبية التي

شهدتها الدار البيضاء عام  1981وذكرى هزيمة ( 1967ص  .)121وإن َّ
دل هذا عىل يشء ،فإنما يدل عىل أن االنهيارات املتتالية التي
تدريجيا
غائرا ،رسعان ما سيتحول
عاشتها القومية العربية ،واملصري الذي آل إليه النظام اإلقليمي العريب قد تركا يف نفس بياض ً
جرحا ً
ًّ

إىل وعي إبستيمولوجي برضورة مساءلة األداة بدل االقتصار عىل فحص املوضوع.

 6الطيب بياض ،املخزن والرضيبة واالستعمار ،رضيبة الرتتيب ( 1915 - 1880الدار البيضاء :إفريقية الرشق.)2011 ،
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لكن الحدث الحاسم ،الذي عزز الشعور باالستغراب ،ودفع بياض إىل مساءلة الصنعة إىل جانب فحص املوضوع ،كان هو أحداث

"الربيع العريب" الذي تحول برسعة إىل خريف آخر ُيضاف إىل فصول اإلحباطات واالنكسارات التي عاشتها الشعوب العربية واملغاربية.
ً
أشد،
ولعل الدور الحاسم لهذا الحدث يف توجيه بياض ،إنما يعود إىل كونه اقرتن بنضج الباحث وبلوغه س ًنا اكتسب عوده فيها
صالبة ّ

وصارت يف حوزته أدوات تحليل قادرة عىل تهذيب الرؤية وصقل املنهج .لقد دفعت الرغبة يف فهم أسباب االنزياح باملؤلف إىل إزاحة
التاريخ عن كنهياته الكالسيكية وضمنها الوطن ،واالهتمام بالهوية والحركات االحتجاجية وجماعات فرعية أخرى تعيش الحدث
ٍ
بمعان مختلفة ،بل قد تكون متناقضة.
الوطني الواحد
إذا كان مارك بلوك قد دعا إىل إعادة تعريف التاريخ وتجديد حرفة املؤرخ تحت ضغط األسئلة التي حملتها معها الحرب العاملية

جزءا ال يتجزأ من معهودنا املعريف والسيايس ،مثل مفاهيم التقدم
الثانية ،وهي أسئلة عمقت ريبتنا تجاه مفاهيم كانت قد صارت ً
والكونية والوطن ،فإننا ،اليوم ،يف حاجة ماسة إىل روح بلوك ونفَسه إلعادة صوغ حرفة املؤرخ وبنائها تحت ضغط الحروب الجديدة ،التي
حملتها معها العوملة وثورة اإلعالم واالتصال .فلقد صارت التكنولوجيا تحل أكرث فأكرث محل اإلنسان ،وصار املعنى يتشظى أكرث فأكرث

أمام انفجار وحدات أو كنهيات مفهومية كربى كالوطن واألمة واملجتمع ،وظهرت مصادر جديدة ومتعددة إلنتاج املعنى مثل الهويات
األساسية والثقافات الفرعية واملذاهب الدينية.

ثالثًا :الخلفيات املنهجية لعمود" :للتاريخ إضاءة"
بعزم وثبات ،يحاور بياض كل هذا التفتيت الذي تحدثه العوملة دونما ارتباك ،لكنه يف الوقت نفسه ال يستسلم ملفاعيل العوملة

وإغراءاتها ،فعىل الضد من كل توجه تكنوقراطي يحول املؤرخ إىل خبري يستشار يف خربته ويستفاد منها ،أرص بياض عىل التزام املساءلة

اإلشكالية للحدث ،ولم يكتف بالتحقيق يف مدى صحته أو بطالنه فحسب؛ وذلك وفق رشوط مبدعة تسمح بتوطني الظرفية داخل
أعم؛ وتلك كانت يف زمان" ،للتاريخ إضاءة" (ص .)60
البنية ،أي داخل حقل إشكايل  -زمني ّ

نحتاج ،إ ًذا ،إىل مؤرخ بنفَس مؤسس مدرسة الحوليات وروحه ،ينقل التاريخ من معايري التضلع إىل رشوط املدة الطويلة ،حتى ال

نتيه يف زمن تشظي املعاين وتشتتها .ولعلها مهمة املؤرخ األوىل والرئيسة يف زمن العوملة الذي بالكاد نجد فيه شي ًئا يجمعنا ،ويستحق
ً
ومتواصلِ .إنه القلق نفسه الذي راود بلوك وهو يعرب عن وجله من َأ ّل يتبقى للفرنسيني يشء يستحق أن
مستمرا
تضحيتنا كيما يبقى
ً

يريقوا دماءهم من أجله((( .فعىل ما يبدو ،إن عبارة هتلر الشهرية "ليس للديمقراطيني قضية يقاتلون من أجلها" كانت تقض مضجع
تماما كما كانت وضعية الهزيمة تمزق فرنسا برمتها.
بلوك وتمزق أحشاءهً ،

لقد وضع انهزام الفرنسيني أمام النازيني فرنسا بني مطرقة اليمني (عودة التعصب الديني وتثمني قيم املايض) وسندان املغامرة
الشيوعية (الوعي الطبقي ً
ملزما
بديل من الوعي الوطني) .ويف عز هذا التمزق الوجداين ،الذي مارس جربوته عىل العقول واألذهان ً
مدافعا عن التاريخ وعن حرفة املؤرخ .ولعمري إن هذه
وفيا لحرفته ،واختار أن يفارق الحياة
ً
إياها بالتموقع واالصطفاف ،ظل بلوك ً

املفارقة وحدها كافية لفتح سجل التجديد يف ممارسة املؤرخ صنعته.

لكن ،أي تجديد هذا الذي يتحدث عنه بياض؟ فنحن ال نعيش اليوم هزيمة وطن ،بل ليس هناك ما يدعو إىل الخوف عىل
األوطان يف زمن لم يعد يسمح لناً ،
أصل ،بأن نتصورها بمعزل عن انفتاح بعضها عىل بعض ،وقدرتها عىل االندماج يف اتحادات إقليمية
وجهوية عامة .فلم يعد يف إمكاننا اليوم أن نفهم شي ًئا عن السياسات الدولية والرهانات الجيوسرتاتيجية بالرجوع إىل تحليل ينطلق من
Bloch, L’étrange défaite, p. 207.
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بتك تاعـجارم

وجود رصاعات مفتوحة بني أوطان متنافسة ومستقل بعضها عن بعض ،وال تجد ً
سبيل إىل تعزيز حظوظها يف املنافسة إال بتمتني الجبهة
الداخلية ومواجهة كل املؤامرات التي قد تحاك ضدها من الخارج.

إن انخراط أوطان يف اتحادات إقليمية شاسعة ،كاالتحاد األورويب ً
مثل ،أو مصادقتها عىل اتفاقيات دولية والتزام مقتضياتها،

يجعل من املركزية الوطنية مسألة غري مربرة ،ومن املرونة يف تدبري الخصوصيات املحلية والهويات الفرعية داخل البلد الواحد مسألة
حيوية الستمرار أي وطن مهما كانت درجة قوة معايريه الجمعية وانصهار مكوناته الفرعية.

ردحا
التاريخ املجدد يف زمن العوملة وحرب الثقافات غري املثقفة هو التاريخ الذي ينجح يف قطع الحبل الرسي الذي ظل يشدهً ،

من الزمن ،إىل التاريخ الدبلومايس؛ تاريخ األمة التي تتماهى ،بالطبع ،مع الدولة ،والذي يسهر عىل الحفاظ عىل الذاكرة حية إزاء أمجاد

الوطن .ولكم يصعب أن يحقق التاريخ هذا التجديد ،وهو العلم الذي يمكن أن نطلق عليه ،أكرث من غريه من العلوم اإلنسانية ،لقب
علم الوطن أو علم األمة بامتياز.

وإذا كان علم الوطن يقيض بأن نلتزم قواعد "الوطنية املنهجية"  Le nationalisme méthodologiqueفننطلق يف التحليل

رأسا عىل عقب ،فيبدأ من الجزء
من الكل إىل الجزء ومن أعىل إىل أسفل ،فإن عىل املؤرخ املجدد ،اليوم ،أن يقلب اإلسرتاتيجية ً

إىل الكل ومن أسفل إىل أعىل .سوف يكون عىل املؤرخ ،وهو مع عالم االجتماع يف هذا األمر سيان ،أن يمارس التاريخ من أسفل
وب ْن َي َنة الحدث متقدة.
 Une histoire d’en basويف الوقت نفسه أن يحتفظ بالرغبة يف التفسري َ

لكن ممارسة التاريخ من أسفل ال تعني كتابة تاريخ مفتت إىل وحدات صغرى ،بل تاريخ يستطيع أن يستنطق األحداث املتفرقة

معا عدة مؤرخ مقتنع
ُ
ويق َِّول الوثيقة بفضل وصف حياة الناس وعواملهم املعيشة وصفًا مكثفًا .هكذا تضاف املالحظة إىل الوثيقة ليشكال ً

قناعة مارك بلوك ،الذي أخذها بدوره عن أستاذه بريين  Pirenne Henriبأن الواجب األول الذي يتعني عىل املؤرخ أن يضطلع به هو
االهتمام بالحياة .ولعل هذا ما حدا بمارك بلوك أن يستدرك وهو يحول موضوع التاريخ من دراسة املايض إىل دراسة اإلنسان بقوله:

"لقد تعلمنا منذ زمن طويل عىل يد شيوخنا أمثال ميشيل وفوستيل دي كوالنج أن موضوع التاريخ هو اإلنسان ( )L’Hommeأو باألحرى
الناس ( )Les Hommesيف الزمن"(((.

يبدو أن بياض قد أدرك يف العمق الطابع اإلشكايل لهذا التجديد يف حرفة املؤرخ .بل قد عاش اإلشكالية وهو يحتك بدور الصحايف

ويزاول هذه الحرفة .فقد جعلته الصحافة يفاوض باستمرار معنى األحداث من خالل َب ْن َي َنة الظرفيات Structurer les conjonctures؛
فال هو فرط يف مادة الحدث ،التي تسمه بميسم الفرادة ،وال هو فرط يف صورة الحدث ،التي تجعله ً
قابل للفهم واإلدراك العقيل .فكان
ً
جمال بحبكة النص وبالغة األسلوب عنوانها "للتاريخ إضاءة".
القالب الجميل يف زمان صفحة ازدانت

إن املؤرخ املجدد هو الذي ينتبه إىل عبارات تبدو يف منطق الحياة اليومية تافهة ال قيمة لها ،بينما هي يف الواقع تكثف يف صيغتها

ً
ً
عامة .ويف ما ييل نموذج لهذا التنبه والحذر املنهجيني يف ما حكاه بلوك عن عالقته بأحد الضباط الشباب عىل
تفسريية
ومضمونها قاعد ًة
الجبهة العسكرية" :قال يل أحد الضباط الشباب :لقد علمتني هذه الحرب أشياء عديدة ،هذا واحد منها :يوجد من الجنود من لن يصري
ً
مسرتسل:
أبدا ،وهناك من املدنيني من وجدوا محاربني بالسليقة"((( .قد تبدو هذه العبارة تافهة بالنسبة إىل كثريين ،يقول بلوك
محاربا ً
ً

شخصيا ،وال يف تطبيقاتها العامة"(.((1
تماما ،ال فيما يخصني أنا
"أما بالنسبة إيل فال أعتقد أنها مجانبة للصواب ً
ً
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هي ثورة من أجل التجديد ،تلك التي يدعو إليها بياض عىل إيقاع بلوك ورواد مدرسة الحوليات ،وهي تشبه ،إىل حد ما ،ثورة

فيزياء الكم  :La physique quantiqueفعندما نتمكن من فهم منطق األشياء املجهرية والدقيقة ،نتمكن من إعادة صياغة التاريخ
العام وكتابته .وهذا األمر يدعونا إىل اعتماد إسرتاتيجية جديدة يف فهمنا العالقة بني الجزء والكل؛ ف َتميز الجزء ال يعني وجود استثناء

ال تقدر القاعدة عىل استيعابه ،بل حالة تكثيف للقاعدة وتركيز شديد لها ،جعلها تبدو عىل غري ما هي عليه .فبينما تخبو حدة القاعدة

الخاص واملحيل وتتضاعف كثافتها .وما يتبقى للمؤرخ أن يفعله ،كما لعالم االجتماع ذي الهوى
العام والكوين ،ترتكز يف
وتتالىش يف
ّ
ّ
ً
ً
وقابل إلعادة اإلنتاج من
ورصيحا
واضحا
وذهابا ،بني الكثيف املركز والنحيف املتاليش
جيئة
الفينومينولوجي ،هو أن يجعل انتقاله،
ً
ً
ً
طرف شخص متوسط الذكاء؛ وهذا يدعى يف العلم "إيضاح الطريقة"  .Expliciter la démarcheويف "بقايا صور" يبدع الطيب بياض
وإيابا بني الحدث الفريد واملعنى العام ،فتستحيل الصورة عنوا ًنا لزيف العناوين الكثرية التي ينتجها عالم وضع نفسه تحت
ذهابا ً
يف تنقله ً

عنوان كتب بالبنط العريض" :العالم الحر" (ص .)132

خالصة
م ّثل املرجع الذي نعود إليه يف التحقيب محور نقاشات طويلة بني املؤرخني ،لكن سيادة املنظور الوضعاين يف معالجة هذه القضية

واقعيا .إن أول تجديد يدعو إليه بياض هو التحقيب بحسب اإلشكالية .فالحقبة
طابعا
أضفى عىل الحقب واملراحل والفرتات التاريخية ً
ً

ال تنحل إىل مجموعة من األحداث املتشابهة واملتجانسة ،بل إىل مشكلة عامة وأسلوب استدالل يف التعامل مع األشياء ميز مرحلة زمنية
ما .بهذا املعنى يتحول التاريخ من وعاء يشتمل عىل أشياء إىل بناء يحتمل معاين ويحمل دالالت .الوثيقة يف املعنى األول للتاريخ َتقول

ويف املعنى الثاين للتاريخ ُتق ََّول .فهل آن األوان ،بعد كتاب الصحافة والتاريخ ،إلعالن ميالد تاريخ تأوييل ينشغل فيه املؤرخ باملعنى
وال يقترص عىل التحقيق؟ وهل ستكون مناسبة أخرى لحوار جديد ومجدد بني املؤرخ واإلثنولوجي ،بعدما نجح بياض يف استخالص ما

ينبغي استخالصه من حوار املؤرخ والصحايف؟
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"أربع رسائل دفينة حول "بيت املغرب بالقاهرة
Four buried letters on Bayt al-Maghrib in Cairo
 ويُدرج،يُعتــر "بيت املغرب بالقاهرة" أول مؤسســة رســمية ثقافيــة مغربية منظمة خارجيــة يف تاريخ املغــرب الحديث
تأسيســه ضمن سياســة إرسال البعثات العلمية إىل الخارج التي دشّ نها الســلطان موالي الحسن يف نهاية القرن التاسع
.عزلة عنها
ُ  وساعدت الدولة اإلسبانية الحامية عىل تأسيس هذا البيت؛ بسبب حاجتها إىل دعم الدول العربية وفك ال.عرش

بيد أن هذا البيت ســيتحول إىل بؤرة لتأجيج الوعي الوطني لثلة من الطلبة املغاربة الذين ســيكون لهم دور يف الحركة

، وأهداف إســبانيا من دعمه، وت ُســلّط وثائق أرشــيف "باريال" الضوء عىل أهمية هذا البيت وطرائق متويله.الوطنية الحقًا
 من خالل تدبيج تقارير عــن أدق تحركاتهم وميوالتهم،كــا تربز عمل جواسيســها يف تتبع تحركات الطلبــة املغاربة هناك

 كام ت ُخربنا هذه التقارير عام كان يعانيه هؤالء الطلبة املغاربة جراء ســوء تدبري،واتصاالتهم بالشــخصيات املرصية وغريها
.هذه املؤسسة

. مرص، السلطان موالي الحسن، البعثات التعليمية، بيت املغرب:كلامت مفتاحية

Cairo’s Bayt al-Maghrib is considered the first official organized Moroccan cultural organization outside
the country in its modern history. It was founded as part of a policy of sending academic delegations abroad
inaugurated by Sultan Moulay Hasan at the end of the nineteenth century. Spain – of which Morocco was then
a protectorate – assisted in its founding because of its need to support and end the isolation of Arab states.
However, Bayt al-Maghrib was to transform into a wellspring of nationalist agitation led by a group of Moroccan
students who would later play a part in the national movement. Documents from the Barilla archive shed light
on the importance of this institution, how it was funded, and the aims that lay behind its founding, as well as
the Spanish spies who kept watch over Moroccan students’ activities there, providing detailed reports of their
movements, inclinations, and contacts with Egyptian and non-Egyptian personalities. These reports also give
indications of the poor administration of the organization and the difficulties this caused for Moroccan students.
Keywords: Bayt al-Maghrib, Student delegations, Sultan Moulay Hasan, Egypt.
. فرع تطوان،الحسيمة-تطوان- جهة طنجة،املركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين
Regional Center for Education and Training, Tangier-Tetouane.
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مقدمة
ال يزال موضوع البعثات التعليمية التي أوفدها املغرب يف العقدين الثالث والرابع من القرن العرشين للدراسة يف املرشق العريب،

تمخض عنها من نتائج يف امليادين املختلفة ،وعىل رأسها إيقاظ الوعي
يف حاجة إىل دراسة؛ إذ عىل الرغم من أهمية هذه البعثات وما ّ
الوطني ،فإنها لم تنل ما تستحقه من اهتمام الباحثني((( .وقد يعرث الباحث عىل إشارات أو فقرات يف بعض الدراسات املتعلقة بالحركة

عموما ،لكننا نفتقر يف وقتنا الراهن إىل دراسة متخصصة يف هذا املوضوع الذي نعتربه شديد االرتباط بتاريخ الحركة
الوطنية املغربية
ً
الوطنية املغربية((( .وم ّثلت هذه البعثات نواة الحركة الفكرية والسياسية الوطنية لدى عودتها إىل موطنها ،فمنها من ولج ميدان الرتبية

كملة بذلك عمل الفئة
والتعليم ،ومنها من دخل حقل السياسة .والفئة األوىل ستأخذ عىل عاتقها مهمة النهوض بالرتبية والتعليمُ ،م ّ
الثانية يف ميدان املطالبة باإلصالح االجتماعي والسيايس((( .وقد ال نبالغ إن اعتربنا أن دراسة البعثات الطالبية إىل املرشق العريب يف
عهد الحماية هي عملية رضورية إن نحن أردنا معرفة مسار قادة العمل الوطني اإلصالحي .كما من شأن دراسة هذا املوضوع أن ُتجيل
جوانب غامضة من الحياة الثقافية والتعليمية والسياسية من تاريخ املغرب ،إضافة إىل أنها ُتلقي أضواء عىل العالقات املغربية  -املرشقية

يف النصف األول من القرن العرشين.

ً
ارتباطا وثيقًا ،منذ وقت مبكر ،بالعمل السيايس عند رجال الحركة
إذا كانت قرائن تاريخية عدة تؤكد ارتباط قضية الرتبية والتعليم

تمت أول خطوة
الوطنية يف تطوان ،فيمكن اعتبار عام 1928
ً
تاريخا ذا داللة يف مسرية الحركة الثقافية والوطنية يف شمال املغرب ،حيث ّ

يف طريق االنفتاح الثقايف والسيايس بطريقة فعلية عىل املرشق العريب بإرسال أول بعثة طالبية من تالمذة املدرسة األهلية يف تطوان ملتابعة
دراستهم يف مدرسة النجاح يف نابلس(((.

كان نجاح الحركة التي قادها الجرنال اإلسباين فرانكو يف عام  1936قد دفعها إىل التقرب من الحركة الوطنية ألسباب ال ي ّتسع

خصوصا يف عهد املقيم العام اإلسباين
مزيدا من الحرية السياسية والتعليمية،
املجال لذكرها هنا .وبادرت إسبانيا إىل إعطاء املغاربة
ً
ً
ِب ْكبيدير  Beigbederالذي استجاب لبعض مطالب الحركة الوطنية يك يضمن لـفرانكو املزيد من الدعم والتأييد والهدوء ،ومن تلك
االمتيازات ،تسهيل إرسال البعثات الطالبية إىل مرص.

طالبا ،وحملت اسم "البعثة الحسنية" نسبة إىل موالي
بالفعلّ ،
تم إيفاد بعثتني :األوىل إىل مرص يف عام  ،1938بلغ عدد أفرادها ً 41

الحسن ،خليفة السلطان يف املنطقة الخليفية ،كما ُس ّميت "بعثة املعهد الخليفي" ،و"بعثة بيت املغرب يف القاهرة" ،وكانت تحت إرشاف
أعدتها الباحثتان اإلسبانيتان :إريني غونزاليس وباربارا أزاوال ،لكنهما لم تتخ ّلصا من الطابع
 1الدراسة الوحيدة التي خصصت لهذا املوضوع – بحسب علمنا  -هي التي ّ
التمجيدي للحماية اإلسبانية باملغرب ،انظر:

Irene Gonzalez Gonzalez & Bárbara Azaola Piazza, "Becarios marroquíes en El Cairo (1937-1956): Una visión de la política cultural del
Protectorado español en Marruecos," Awraq, vol. XXV (2008), pp. 159 - 182.

2

نشري مع ذلك إىل الدراستني القيمتني عن املوضوع نفسه ،لجاك كان وامحمد بن عبود ،انظر:

Jacques Cagne, "Un exemple de mission estudiantine en Orient dans les années trente: Des lycéens tétouanais à Naplouse, " in : Titwan fï 'Ahd
Al-Himaya 1912 - 1956 (Rabat: Okad, 1992).

مجموعة مؤلفني .تطوان يف عهد الحماية[ :1956-1912 ،أعمال ندوة نظمتها مجموعة البحث يف التاريخ املغريب واألندليس بكلية اآلداب بتطوان]( ،الرباط :مطابع
عكاظ.)1992 ،

M'hammad Benaboud, "Les Missions culturelles de Tétouan au Moyen Orient: la mission à Naplouse (1928-1931) el les missions au Caire
(1938)," in: Collectif, Elites et pouvoir dans le monde arabe pendant la période moderne et contemporaine (Tunis: C.E.R.E. S, 1992), p. 62.

 3عبد العزيز السعود" ،مسألة الرتبية والتعليم عند الحركة الوطنية يف الشمال" ،يف :محمد داود ،الحركة الوطنية يف الشمال واملسألة الثقافية (الرباط :اتحاد ك ّتاب
املغرب ،)1990 ،ص 32؛ محمد العبويت" ،الجهود اإلصالحية للوطنيني يف شمال املغرب خالل ثالثينيات القرن العرشين" ،مجلة املناهل ،عدد ( 94 - 93ترشين الثاين/
نوفمرب  ،)2012ص .98
 4انظر :عبد العزيز السعود ،االستعمار اإلسباين يف املغرب :املقاومة املسلحة والنضال اإلصالحي والسيايس الوطني ،ج ( 2تطوان :منشورات مؤسسة الشهيد امحمد
بن عبود ،)2017 ،ص 36-35
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الشيخ ّ
املك النارصي ،زعيم حزب "الوحدة املغربية"؛ والبعثة الثانية إىل إسبانيا ،وكانت صغرية وتابعة إىل املعهد الحر ،وهو مؤسسة

تعليمية كانت تحت وصاية حزب اإلصالح الوطني بزعامة عبد الخالق الطريس ،ولم يكن عدد أفرادها يتجاوز التسعة.

همنا يف الدرجة األوىل هي بعثة معهد موالي الحسن بن املهدي ،ألنها ستؤدي إىل إنشاء "بيت املغرب بالقاهرة"،
البعثة التي ُت ّ

عي مديره بظهري خليفي .وأضفى
وي ّ
تموله إسبانياُ ،
باعتباره أول مؤسسة رسمية ثقافية مغربية منظمة خارجية ،يف تاريخ املغرب الحديثّ ،
رسميا ّ
مكنها من اكتساب صدقية لدى البلد املضيف (مرص).
طابعا
هذا األمر عىل البعثة ً
ً

التدشني الرسمي لـ "بيت املغرب"
عد أهم
من اإلنجازات املهمة التي واكبت البعثة الحسنية يف مرص وكانت ثمرة من ثمارها ،إنشاء مؤسسة "بيت املغرب" الذي ُي ّ
وأضخم مؤسسة شهدتها فرتة النضال املغريب يف الخارج ،والذي ُدشّ ن يف  14ترشين األول /أكتوبر ّ ،1938
وتول إدارته محمد اليمني
النارصي ،شقيق الشيخ محمد ّ
املك النارصي.

ٍ
حذ ْت الدول العربية حذوهُ ،
لدولة إسالمية غري مرصية يف مرص"؛ إذ َ
فأ ِّسست عىل غراره
كان بيت املغرب "أول بيت للطلبة أنشئ

كثريا من طلبة األقطار العربية والرشقية؛ فهناك بيتان للسودان ،وبيت لكل من الحجاز والعراق وسورية ولبنان
بيوت لدول عربية تضم ً
وإندونيسيا ،وغريها .وكان بيت املغرب بني هذه البيوت ،يحتفظ بمركزه األديب ،ألنه أول بيت من نوعه وجد يف مرص(((.

ُدشّ ن بيت املغرب بحضور عدد من الشخصيات ،وصادف تدشينه حدث مهم ،هو عقد مؤتمر "اتحاد الربملانات العربية حول

فلسطني"  -وذلك قبل تأسيس جامعة الدول العربية  -فكانت فرصة لدعوة كبار املشاركني فيه ،من مرصيني وعرب ،لحضور حفل

أيضا جمهور غفري ،من علية الشخصيات الحكومية واملدنية ،وفطاحل العلماء واألدباء والشعراء ،ومن بينهم :شيخ
افتتاحه الذي حرضه ً
األزهر الرشيف ووزير املعارف املرصية ورئيس الديوان املليك ورئيس الربملان املرصي ورئيس الربملان العراقي وعدد من الشخصيات

الجامعية املرصية ،منهم أحمد أمني (مدير املكتب املغريب للتبادل الثقايف) وغريهم ،إضافة إىل مديره العام (الشيخ امليك النارصي)،

واملدير املقيم اليمني النارصي وطاقم البعثة الحسنية" ،بعثة بيت املغرب".
ُ ӵӵأنشئت مؤسسة بيت املغرب لتحقيق ثالثة أهداف:
مكتبا للتبادل الثقايف بني مرص واملغرب.
ӵӵأن يكون
ً
مقرا للبعثة املغربية.
ӵӵأن يكون ًّ

معرضا للفن املغريب.
ӵӵأن يكون
ً

 .1مكتب التبادل الثقايف بني مرص واملغرب
أنشئ لتوطيد جميع العالقات الثقافية والروحية بني املرصيني واملغاربة .وفتح أبوابه بعد ثالثة أسابيع عىل تدشني بيت املغرب.

رئيسا له .وكان املكتب يقع يف وسط القاهرة يف الطابق األول من رقم  2من
وكان قد دشّ نه محمد العشماوي بايُ ،
وع ّي أحمد أمني ً

ساحة األوبرا .كانت لوحة كبرية معلقة عىل رشفته مكتوب عليها بالعربية" :بيت املغرب" وتحتها "مركز التبادل الثقايف" .وكانت صاريتان

تحيطان بالرشفة ،ترفع عليهما يف األعياد رايتا مرص واملغرب .وكانت راية املغرب الخليفي حمراء من دون النجمة الخماسية الخرضاء.
كانت الشقة تحتوي عىل مدخل فسيح ،وقاعة استقبال كبرية ،وثالثة مكاتب ومكتبة.
5

"رسالة محمد بن تاويت الطنجي" ،أرشيف باريال ،ملف ( 1 - 136انظر نص الرسالة يف امللحق).
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حدد الفصل السادس من الظهري املحدث لبيت املغرب مهمات مكتب التبادل الثقايف ووظيفته يف "اتخاذ التدابري املناسبة

الختيار األساتذة املتخصصني يف التعليم وانتدابهم للتدريس يف مدارس املنطقة الخليفية ومعاهدها الثقافية ،واستدعاء علماء

محارضين إللقاء محارضات نفيسة يف املواد التي تخصصوا فيها ،واقتناء كل الكتب واملراجع الرضورية ملعاهد املنطقة وخزائنها
العامة ،واستنساخ أو تصوير كل ما يمكن استنساخه أو تصويره من املخطوطات املفيدة للثقافة املغربية املحفوظة بدور الكتب

والخزائن املرصية ،وإرشاك علماء مرص ومفكريها بقدر اإلمكان يف جميع أنواع النشاط الفكري والثقايف التي عىل معهدنا الخليفي أن

خصوصا يف األوساط الجامعية ومن بني األساتذة والطلبة ،وطبع النرشات والكتب القيمة
يقوم بها ،وتنظيم رحالت تعارف وإخاء،
ً
التي يقتيض النظر طبعها مع تصحيحها والتعليق عليها ،وتعريب الكتب األجنبية التي تكون مفيدة للنهضة املغربية مع نرشها بعد

تعريبها ،والدعاية الواسعة للحضارة املغربية والفن املغريب ،والتعريف ببدائع هذه املنطقة ومزاياها الطبيعية يف جميع األوساط الثقافية

بمرص والرشق؛ وباإلجمال تنحرص مهمة املكلف بهذا املكتب يف القيام بكل ما يساعد عىل توثيق العالقات الثقافية والروحية بني
وأمتنا العزيزة"(((.
األمة املرصية النبيلة ّ

شخصا،
كانت املحارضات املقدمة يف املركز تدور حول الدين والتاريخ والجغرافيا والحقوق ،وكان الحضور يراوح بني  200و250
ً

عموما
وجه إىل أعيان القاهرة ،لكن
غالبيتهم من طلبة شمال إفريقية الذين يصحبون معهم أصدقاءهم من املرصيني .كانت الدعوات ُت ّ
ً

لم يستجيبوا لها .وكان بعض األساتذة يحرضون املحارضات .ويف بعض االجتماعات املهمة كان يحرض وزير أو زعيم للوحدة العربية(((.
مرصيا ،ويساعده ثالثة
جنيها
كان أحمد أمني هو املك ّلف بتنظيم املحارضات .ولهذا األمر خُ ّصص له مرتب شهري قدره خمسون ً
ً

مرصيا.
جنيها
ك ّتاب ،يتقاىض كل واحد منهم عرشين
ً
ً

توجه بالفعل عدد من األساتذة املرصيني للتدريس يف معاهد تطوان .وقبل عودته إىل املغرب اإلسباين ،سعى محمد النارصي
ّ

للحصول عىل بعث ستة أساتذة مرصيني إىل معهد موالي الحسن .وحصل يف نهاية األمر عىل الرتاخيص الرضورية ،وسافر بهم إىل تطوان
يف  14كانون الثاين /يناير  ،1939وهم يونس مهران (املُجاز يف التاريخ اإلسالمي) ومحمد وهبي (سكرتري مكتبة "بيت الفن العريب")
(مجاز يف الرتبية البدنية)،
(مجاز يف الرسم) وحافظ متويل ُ
وحسني األبياري (أستاذ املدرسة العليا بالقاهرة) وحسني أمني إبراهيم ُ

واستقبلهم أعضاء حزب الوحدة املغربية بحماس(((.

 .2مق ّر البعثة املغربية

كان يف شارع السلويل ،الجيزة ،وهو خاص "بإيواء الطلبة" الذين يدرسون يف املعاهد املرصية عىل حساب امليزانية العامة للمنطقة

املقر يف" :إعداد كل ما يتوقف عليه أفراد هذا القسم من ناحية دراستهم
الخليفية .وحدد الفصل الخامس :مهمات املكلف بها ّ

ومعيشتهم ،وكذلك مراقبة سلوكهم الشخيص واملدريس".

 .3معرض الفن املغريب
دائما لنماذج املصنوعات املغربية
ويعترب
ً
وهو يصل بني املنطقة الخليفية واململكة املرصية من الناحيتني الفنية والصناعيةُ ،
معرضا ً

التي امتاز بها املغرب من غريه من بلدان اإلسالم.
6

انظر نص الظهري يف :إدريس كرم" ،بيت املغرب بالقاهرة 1938م" ،هوية بريس ،2019/3/18 ،شوهد يف  ،2019/5/22يفhttps://bit.ly/2HH7lAq :

7 Toumader Khatib, Culture et politique dans le mouvement nationaliste marocain au Machreq (Tétouan: L'Association Tétouan-Asmir,
1996), p. 29.
Ibid, p. 30.
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الوضع الرسمي لـبيت املغرب
مديره يف املغرب بظهري خليفي ،واستقبل البعثة يف مرص وزير املعارف املرصي .وتم ّتع مدير
وضعا
ُمنح بيت املغرب ً
رسميا ،حيث ُع ّي ُ
ً

نفس مدير املعهد
بيت املغرب بسلطات واسعةّ ،
حددها الفصل الثالث من ظهري إنشائه" :يكون ُ
مدير بيت املغرب يف مرص بجميع أقسامه َ
مساعدا له يقوم مقامه عند غيبته ،وكذلك جميع املوظفني الالزمني لسري هذه املؤسسة
مديرا
ً
الخليفي بتطوان ،وله التفويض التام ُلي ِّ
عي ً

عي املسؤوليات املتعلقة بكافة
سريا حس ًنا ،كما أن له حق العزل ملن يرى عزله
وي ّ
مناسبا .ومدير بيت املغرب نفسه يحدد االختصاصات ُ
ً
ً
عي األجور املناسبة لكل منهم حسب اجتهاده الخاص"(((.
وي ّ
موظفيهُ ،

ّ
تول إدارة بيت املغرب بأقسامه كلها ،مدير املعهد الخليفي يف تطوان ،الشيخ محمد امليك النارصي بظهري خليفي ،وكان من

صالحيات املدير تعيني مدير مساعد ،يقوم مقامه عند غيبته ،وعني الشيخُ النارصي شقيقَه محمد اليمني النارصي يف هذا املنصب.

خُ ّصصت لتسديد مصاريف مؤسسة بيت املغرب يف القاهرة ،بأقسامها كلها ،ميزانية سنوية ،مبلغها ثالثمئة ألف بسيطة إسبانية

(الفصل الثامن من الظهري).

طلبة البعثة الخليفية
كان خرب تكوين البعثة الطالبية قد شاع بني األوساط االجتماعية كلها يف الشمال ،بعد نرش إعالن عنها عىل أعمدة جريدة

الوحدة املغربية الصادرة يف تطوان ،يف  22كانون الثاين /يناير  ،1939وأخذت التدخالت لفائدة هذا الطالب أو ذاك لدى املقيم العام
(((1
كثريا من أبنائها (بني سيدال ،مزورة،
اإلسباين،
خصوصا من الشخصيات التي لها عالقة طيبة بالدوائر اإلسبانية  ،ورشّ حت قبائل الريف ً
ً

بني بوغافر ،بني شيكر ،بني بوعياش ،بني بوفراح ،كبدانة ،بني بويفرور ،سنادة ،بني يطفت ،تامسمان ،مزوزة) ،وكذا من قبائل الشمال
الغريب (واد الو ،واد راس ،بني سعيد) ،وبادرت كل مدينة إىل الدفع بأحد طلبتها (طنجة ،القرص الكبري ،العرائش ،الشاون ،أصيال) .وبعد

تكونوا يف املعهد الخليفي ،وطالب واحد من الجزائر.
مخاض طويلُ ،حرصت الئحة تضم
ً
طالبا ،من بينهم خمسة عرش ّ
واحدا وأربعني ً

يقدم أحمد معنينو يف الجزء الثالث من ذكرياته ومذكراته( ،((1الالئحة الكاملة ألعضاء البعثة مع الكلية أو املدرسة العليا التي تابع فيها

تنوعت االختصاصات ما بني الرشيعة والفلسفة واآلداب والحقوق والعلوم والصناعة والهندسة والطب(.((1
كل واحد منهم دراسته ،حيث ّ

اختالالت وشكاوى من إدارة بيت املغرب
يمكن تقسيم هذه االختالالت والشكاوى قسمني:
ӵӵقسم مرتبط بسوء تسيري.

9

انظر :كرم.

شخصيا إلدماج
 10انظر نماذج لتلك التدخالت يف مذكرات أحمد معنينو ،وجاءت تلك التدخالت حتى من أعىل هرم السلطة االستعمارية اإلسبانية ،حيث "تدخل فرانكو
ً
أبناء خادمه الخاص السيد الشيكر يف الئحة أعضاء البعثة" ،انظر :أحمد معنينو ،ذكريات ومذكرات ،ج ( 3طنجة :مطبعة سبارتيل ،)1991 ،ص  .65 - 64ويقدم محمد عيل
الرحماين ،أحد أفراد البعثة ،شهادة حول هذه التدخالت يف مذكراته ،انظر :محمد عيل الرحماين ،ودارت األعوام :ذكريات مثرية لحقائق عشتها يف املغرب ومرص (طنجة:
مطابع الشمال ،)1993 ،ص .79 - 78
11
12

معنينو ،ص .63

أيضا الالئحة يفKhatib, p. 119. :
املرجع نفسه ،ص70-69؛ وانظر ً
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ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

ӵӵقسم مرتبط بالتحول الذي عرفته السياسة اإلسبانية تجاه البعثة املغربية.

تقليديا .ووجدوا صعوبة
تدريسا
كان أغلب طلبة البعثة ينتمون إىل الربجوازية الحرضية ،أو من أبناء األعيان واألغنياء الذين تابعوا
ً
ً

كبرية يف مسايرة وترية التعليم يف مرص؛ إذ لم ينجح منهم يف عام  1939إال أربعة طلبة يف امتحانات نهاية السنة الدراسية .وكان أحد

أسباب هذه النتائج السيئة ،بحسب تقارير االستخبارات الفرنسية التي حللتها تومارض الخطيب يف كتابها الثقافة والسياسة عند
ً
تماما لألخذ بيد طلبة البعثة يف دراستهم
الحركة الوطنية باملرشق ،يكمن يف أن مدير بيت املغرب ،اليمني النارصي ،لم يكن
مؤهل ً

واإلبقاء عليهم يف نطاق النظام .فهو – كما تصفه التقارير " -بدون شخصية ،وأخالقه مشكوك فيها ،وليست لديه سلطة عىل الطلبة
الذين ينقصهم االنتظام يف حضور دروسهم"(.((1

مقتضبا يف هذه التقارير حول دور املدير يف االختالالت التي عرفها بيت املغرب يف القاهرة ،تعضده تقارير
الواقع أن ما ورد
ً

وشهادات أخرى .فلدينا تقرير إسباين ي ّتهم املدير باختالس ميزانية املؤسسة" :لألسف ،لم يكن املدير حينذاك [ ]1939محمد اليمني

النارصي ،أخ محمد امليك النارصي من تطوان ،يوضح بتاتا طرق رصف امليزانية ،وكل يشء يدفعنا للتشكيك يف كون جزء كبري منها كان

يذهب مبارشة إىل جيبه"(.((1

إضافة إىل التقارير الفرنسية واإلسبانية ،لدينا شكاوى وتقارير صادرة عن طلبة البعثة أنفسهم ،حيث ي ّتهمونه بـ "االستبداد

املطلق" و"استغالل سلطة املديرية ألغراض حزبية شخصية سخيفة" .ففي رسالة بعثها محمد بن تاويت الطنجي إىل الزعيم عبد
الخالق الطريس رئيس حزب اإلصالح الوطني يف  21حزيران /يونيو  ،1939يعرض فيها ملا يعانيه بعض طلبة البعثة من ظلم وإجحاف

ومرصيها) مليئة بالنفعيني الذين ال يرون يف الوجود إال
عىل يد مدير بيت املغرب ،واسترشاء الفساد اإلداري فيه" :فإدارة البيت (مغربيها
ّ
يضحون يف سبيلها بكل يشء ،ولو كان الكرامة أو الوطنية أو الدين"(.((1
املادة ،والذين
ّ

سلبيا يف نفسية الطلبة املغاربة ،كما نقرأ عىل لسان صاحب الرسالة حينما أنهاها بقوله" :فما ذكرته قد زهدين يف
أثرت هذه األوضاع ً

مرسعا دون جدوى ،والهموم قد تفاحشت،
كل يشء حتى يف الحياة .فأخالقي تتالىش وتبيد ،وحيايت الروحية تضمحل ،وعمري يمر
ً
وغايتي يف الحضور إىل مرص أصبحت يف هذه العوامل الخبيثة بعيدة التحقق .فالتفكري اليوم مقصور عىل إيجاد طريقة التحرر من هذه
راجيا من الزعيم عبد الخالق الطريس أن يساعده "بأي وسيلة ممكنة عىل االنفصال من البيت
السالسل التي وضعت عىل األعناق"ً .

ولو بنصف امليزانية التي يقال إنها ُترصف عىل كل واحد منا"(.((1

هدد
كتب أحد طلبة البعثة ً
أيضا (محمد عيل البوريك الرحماين)" :ملا ساءت أحوالنا [ ]...وباألخص املعيشية ،التي أصبحت ُت ّ

مقرنا كما كانت عادته من قبل ،وذلك
صحتناً ،
نظرا لقلة ما أصبح ُيرصف علينا ،عىل يد مديرنا ،الذي لم يعد يهتم بنا ،وال حتى بتفقدنا يف ّ

سمو الخليفة
بسبب تضايقه من إلحاحنا املستمر عىل تحسني أحوالنا املزرية ،إزاء ذلك قرر الطلبة تحرير رسالتني :األوىل ُو ّجهت إىل
ّ
بتطوان ،والثانية ُو ّجهت إىل املدير املقيم يف القاهرة السيد اليمني النارصي"(.((1

Khatib, p. 31.

14

أرشيف الجرنال باريال ،ملف  1 - 136وثيقة :13-136

15

انظر الرسالة يف امللحق.

17

الرحماين ،ص .117

13

" …Desgraciadamente el entonces director Mohamed Yamani el Nasiri, hermano del Mohamed Mekki el Nasiri de Tetuan nunca rindio cuentas
de como la invertia y todo hace sospechar que una parte considerable ha pasado directamente a su bolsillo".

16

انظر نص الرسالة يف امللحق.
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خصوصا مع املدير اليمني النارصي  -إذ وقفنا يف أرشيف باريال Varela
لم تقف هذه املشكالت بني الطلبة وإدارة بيت املغرب -
ً

(((1

مطولة بخط محمد بن تاويت الطنجي ،عضو البعثة الطالبية املغربية يف القاهرة ،إىل املقيم العام الجرنال باريال( ،((1حول بيت
عىل رسالة ّ
املغرب يف القاهرة ،وهي الرسالة الثانية التي يبعث بها إىل املقيم العام ،وكان قد تحدث ابن تاويت الطنجي يف رسالته األوىل "عما أصابته

البعثة يف مهمتها من نجاح ،وعن النقص الذي شاب ذلك النجاح وقعد بالبعثة دون الوصول إىل الهدف الذي قصدت إليه الحكومة".
هيأت له الفرصة للدراسة يف جامعة مرص ومعاهدها ،رأى صاحب الرسالة أن من تتمة شكره الحكومة أن ُيديل
وبعد شكره الحكومة التي ّ
تعث يف السري ،سواء
وعما كان يعرتي هذه الحياة من ّ
تجمع لديه من مالحظات عن حياتهم ،بصفتهم طلبة يف بيت املغربّ ،
إليها بالذي ّ

كان ذلك من الناحية الثقافية أو املادية ،ثم يقرتح الحل الذي ظهر له بالتجربة الطويلة أنه الحل الصالح النافع.

عي الحكومة املغربية
يعرض صاحب الرسالة ألهم االختالالت التي عرفها بيت املغرب،
خصوصا عىل يد مديره ،ويقرتح "أن ُت ّ
ً
(((2
لون حزيب ً
ثانيا ،وذو [كذا] كفاءة علمية وخلقية ثال ًثا ،ليقوم  -كمدير -عىل هذا اإلرشاف" .
شخصا
مغربيا ليس له ٌ
ً
أول ،وله معرفة بمرص ً
ً

تعضد رسالة ابن تاويت الطنجي هذه  -التي حظيت باهتمام املقيم العام و ُترجمت ترجمة رسمية إىل اإلسبانية  -رسالة جماعية وقّعها
أحد عرش طالبا يف  30آب /أغسطس ُ ،1947
وأرسلت إىل الخليفة السلطاين يف  4أيلول /سبتمرب (شتنرب)  1947من خالل عبد السالم
ً
ً
ومسؤول تجاه الوضعية الحرجة.
واعيا
ا
جسم
بصفتهم
الطلبة
ك
تحر
إذ
كربى؛
داللة
الرسالة
ولهذه
املغرب.
بيت
طلبة
الطود ،باسم
ً
ّ
ً
شهريا ،منها ستة
يشتيك موقّعو الرسالة املوجهة إىل الخليفة السلطاين من ضعف املنحة التي ال تتجاوز ثمانية جنيهات مرصية
ً

مخصصة لألكل ،وجنيهان ملرصوف الجيب(.((2

تب ّدل موقف السلطات االستعامرية من البعثة الطالبية املغربية
نظرا إىل الرهانات التي كانت مطروحة آنذاك ،وأولها الحرب األهلية اإلسبانية .فكانت تسعى
أبانت إسبانيا عن سخاء يف البدايةً ،

تفهم الوطنيني املغاربة ومساندتهم ،ومساندة الدول العربية ،من دون أن ننىس أنها كانت تعترب مستقبل مثل هذه
حينئذ إىل ربح ّ
(((2
دورا ً
فاعل يف
املرشوعات الفشل .وحاولت الحقًا أن ُتعرقل َسري هذه البعثات  ،لكن هذه األخرية رأت النور عىل الرغم من ذلك ،وأ ّدت ً
خصوصا يف شمال املغرب ،وكانت مصدر إزعاج إلسبانيا وفرنسا.
يقظة الوعي الوطني املغريب،
ً

خصوصا مع التيار
وقدمت إليها دعمها املادي واملعنوي ،لكن أمام تطور األحداث،
شجعت اإلدارة اإلسبانية يف البداية هذه البعثاتّ ،
ً
العرويب القوي الذي طبع الطلبة املغاربة يف القاهرة ،حاولت إسبانيا بالوسائل كلها أن ُت ِ
جهض هذا املرشوع ،وهذا ما تكشفه وثائق باريال.
يف هذا الصدد ،يتطرق تقرير تركيبي صادر عن نيابة الرتبية والثقافة يف  5آذار /مارس  ،1945بشأن واقع العمل الثقايف الذي ُأنجز

معتربا أن هذا البيت "لم يقدم
يف منطقة الحماية اإلسبانية يف الفرتة أيار /مايو  1941وآذار /مارس  ،1945إىل بيت املغرب يف القاهرة،
ً
املرجوة من إنشائه" .فطلبته عوض الدراسة واالستفادة من السخاء الذي تبذله إسبانيا تجاههم ،نجدهم "يرتمون يف أحضان
النتيجة
ّ

مؤخرا  -يكتيس قيمة كبرية بالنسبة إىل دراسة تاريخ املغرب وتاريخ
 18نشري إىل أن أرشيف الجرنال باريال  -املوجود يف بلدية قادس يف إسبانيا ،ووضع رهن إشارة الباحثني
ً
الحركة الوطنية يف الشمال خالل أربعينيات القرن املايض ،حيث يضم هذا األرشيف وثائق ُتغطي فرتة ّ
تول هذا الجرنال مهمة املقيم العام اإلسباين يف املنطقة الخليفية
.1951 - 1945
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ماديا" .ولذلك ُأعطي األمر "برتحيل سبعة عرش منهم" ،وحينما ح ّلوا يف تطوان لم يلتزموا بالتأديب
السياسة وضد الدولة التي تدعمهم ً

ثم ُو ّجه األمر لوزيرنا
املفروض عليهم ،وعوض تقديم الشكر إىل إسبانيا" ،أفصحوا عن روحهم الوطنية العميقة املضادة لها" .ومن ّ
تباعا"(.((2
[املفوض] يف القاهرة "برتحيل هؤالء الطلبة ً

لم يكن يف ّنية اإلدارة اإلسبانية توسيع بيت املغرب ،أو أن تحافظ عىل استمراريته ،بل تقليص حياته أكرث ما يمكن ،بسبب األجواء

عوض عن أولئك الذين كانوا
طالبا فقط .ولم ُي ّ
الوطنية ،اإلسالمية واملغربية التي تسوده .ففي عام  ،1945انخفض عدد الطلبة إىل ً 28

يغادرون املؤسسة .وبدأت السلطات االستعمارية تمارس أنواع الضغط كلها عىل الطلبة ،من قبيل توقيف منحهم ومنع تداوي مرضاهم.

ودفعت املندوبية اإلسبانية ببعضهم للعودة إىل املغرب قبل استكمال دراسته ،بمربر اهتمامهم بالقضية الوطنية.

أعده الوزير اإلسباين يف القاهرة يف عام  1945إىل أن مربر وجود بيت
يف خصوص مستقبل املؤسسة يف مرص ،يشري التقرير الذي ّ
املغرب حينما بعثه املقيم العام يف تطوان آنذاك ،الكولونيل ِب ْكبيدير ،كان هو الدعاية إلسبانيا يف هذه البلدان" .كان األمر يتعلق بنوع من
املهمة أو سفارة إسبانيا الوطنية [ ]...اليوم ،عكس ذلك ،ففي فورة الشعور الوطني العريب يف الرشق األوسط ،ويف خضم الدعاية للوحدة
العربية ،ال أعتقد أننا سنجني شي ًئا من االستمرار يف بعث الطلبة املغاربة هناك"( .((2ويويص الوزير برضورة تقليص عدد الطلبة املغاربة:
"إن كانت اإلقامة العامة ،بالرغم من هذا ،وألسباب أجهلها ،ترى من املناسب اإلبقاء عليه [بيت املغرب] ،فأعتقد أنها ينبغي أن ُتق َّلص
إىل الحد األدىن ،عىل األقل إقامة الطلبة".

أما بخصوص الطلبة الجدد الذين يجب إرسالهم للدراسة" :فينبغي أن يأتوا لاللتحاق بجامعة األزهر ،أي للدراسات الدينية،

أصول الدين ،الفلسفة والرشيعة اإلسالمية .فمن غري الالئق لنا أن يأتوا ليدرسوا الطب والهندسة والكهرباء والراديو".

واضحا عن هذا التحول يف السياسة اإلسبانية تجاه البعثة الطالبية املغربية يف مرص ،والعراقيل التي أضحت تواجهها
تعبريا
نجد
ً
ً

عىل يد سلطات الحماية ،لطالب آخر من طلبة البعثة ،هو إدريس السويس الذي بعث برسالة من القاهرة ،يف  3آذار /مارس  ،1949إىل

مدير ديوان الخليفة السلطاين ،السيد أحمد بن البشري ،جاء فيها" :إننا أرسلنا إليكم يف مناسبات مختلفة عدة رسائل عن بيت املغرب،

هدفنا من وراء ذلك ْ
حرصا م ّنا عىل أن يكون القرص الخليفي العامر عىل ّبينة من كل ما
إطالعكم عىل ما يعرتض املؤسسة من عقباتً ،
يجري يف شأن هذه املؤسسة التي نعلم منزلتها لدى موالنا الخليفة.

أمد بيت املغرب خاللها الحركة الثقافية بكثري من حملة الشهادات ،يؤسفنا
واليوم وقد مىض عىل إنشاء هذه املؤسسة عرش سنوات ّ

نظرا التجاه رأي املرشفني ’السفارة اإلسبانية‘ عليها إىل إعادة البقية الباقية من أعضائها
معرضة ألشد األخطار ً
أن نُنهي إىل سعادتكم أنها ّ

تمهيدا لقفل بيت املغرب ]...[ ،حدث منذ خمس سنوات أن قطعت املفوضية اإلسبانية جميع املرتبات عىل
قبل نهاية دراستهم العليا
ً

فريق من الطلبة إلرغامهم عىل العودة".

مقر البعثة الذي كان مرضب األمثال يف كل يشء أصبح يهدد
"إن املرشفني عىل الطلبة مهملون كل اإلهمال يف العناية بهم ،وأن ّ

ساكنيه بأفتك األمراض ،النرصاف املرشفني عن االهتمام بنظافته ،وإن طبيب البعثة أمر بعدم العناية بصحة الطلبة مما أ ّدى إىل أن

يتشوق إىل العودة إىل بالده حتى قبل انتهاء دراسته ،وال يمنعهم من ذلك سوى مانع واحد ،هو عدم
كثريا من الطلبة املوجودين أصبح
ً
ّ

استطاعتهم الخروج من القاهرة قبل سداد ما تراكم عليهم من ديون"(.((2
23
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لم يكن هذا األمر يعزب عن بال الوطنيني يف مرص ،وعىل رأسهم الشهيد امحمد بن عبود الذي كان شديد الحرص عىل استمرار

وجهها إىل السيد الطيب بنونة ،نقرأ ما ييل" :سعت املفوضية اإلسبانية
بيت املغرب يف أداء وظيفته التي أنشئ من أجلها .ففي رسالة لهّ ،

أتموا دراستهم ،وبذلك ستحقق رغبة اإلسبان يف إغالق
مع وزارة املعارف املرصية عىل أن تساعدها عىل إرجاع طلبة بيت املغرب الذين ّ
البيت .وقد اقرتحت عىل وزارة املعارف املرصية أن تعمل عىل إدخال الطلبة املوجودين يف مرص من املنطقة إىل البيت حتى ال يغلق .وقد

حققت الفكرة وأحب أن تتصل بالحاج محمد الرزيني وتأخذ رأيه يف املوافقة عىل إدخال نجله مع زمالئه إىل البيت ،وتفهمه أن الغرض
من ذلك إنما هو املحافظة عىل البيت حتى ال ُيغ َلق ،وحتى يمكن أن نستفيد منه يف املستقبل"(.((2
كما عمل الشهيد بن عبود كل ما يف وسعه إلحباط محاوالت إسبانيا إغالق بيت املغرب ،كما يفصله يف رسالة له بعثها يف  4ترشين

األول /أكتوبر  1949إىل السيد الطيب بنونة ،وفيها نعرف كيف "أن بيت املغرب لم تعد للسفارة اإلسبانية عليه أية سيطرة ،وذلك نتيجة

ملعركة حامية مرت بني السفارة اإلسبانية من جهة وبني الطلبة  -وأنا معهم [يقول بن عبود]  -من جهة أخرى"( ،((2ويعرض الحيثيات

مرت بها تلك املعركة التي انتهت بأن أصبحت وضعية البيت كما ييل :السفارة اإلسبانية تدفع اإليجار والطلبة املغاربة يترصفون يف
التي ّ

البيت ،تحت إرشاف مكتب املغرب العريب يف القاهرة.

امللحق :نصوص الرسائل املتعلقة ببيت املغرب
رسالة /شكاية محمد بن تاويت الطنجي إىل الزعيم عبد الخالق الطريس

(((2

 3جمادى األوىل عام  21 / 1358يونيه عام 1939
معايل األستاذ الكبري الوطني الغيور رئيس حزب اإلصالح الوطني سيدي عيد الخالق الطريس
تحيايت إليكم خالصة؛ أما بعد
فعالوة عىل الضياع املدهش يف املأكل إىل حد يقيض بالعجب ،فإن بيت املغرب قام عىل أساس الكيد واملكر والخديعة والتح ّزب
ّ
يتجل استغالل سلطة املديرية ألغراض حزبية شخصية
واألغراض السخيفة بشتى أنواعها .ففيه يمتهن الحر بكل أصناف اإلهانات ،وفيه

سخيفة ،وفيه ُتداس األعراض والكرامات تثبي ًتا لدعائم االستعمار األهيل الثقيل القاتل ،وفيه املهارة التامة لخلق املكائد واملشاكل ،وفيه
االمتيازات وعدم التساوي يف تناول الحقوق ،وفيه االستبداد املطلق الذي ُيحيل الحكم الروماين ديموقراطية محبوبة ،وفيه ،وفيه.

ولقد كانت فاتحة هذه السلسلة املخزي أن حرمنا حقنا يف رشاء اللباس دون الطلبة بدون أي مربر ،وملا طالبنا بذلك كان الجواب

أنه يف استطاعة املدير النارصي أن يرد كل من يحاول التدخل يف ترصفاته إىل املغرب يف أقل من سبعة أيام.

تحديه هذا أمام املدير املرصي "حبيب" فأفهمه بمحرض جماعة من املرصيني كانوا
وإثر هذا التحدي الغريب أراد أن يربر امليك ّ

الخواص يف ذلك الوقت ،أن هؤالء الذين يتكلمون ليسوا إال جواسيس الحكومة وخصوم [حزب] الوحدة املغربية لسان األمة املغربية.
قصدهم بهذا إثارة رأي الطلبة العام ووضع العراقيل لهذا البيت الفتي ،فما كان من "حبيب" إال أن جمع التالميذ وخطب فيهم ً
قائل إنه
يخىش أن تكون هناك يد أجنبية خبيثة تلعب بعقول بعض التالميذ ،وأنه يخىش أن يذهب هذا املرشوع العظيم ضحية أعراض شخصية
دنيئة .ولقد خاطبني بأثر هذا بعض من حرض تقرير امليك من املرصيني فقال :هل أنت فالن؟ فقلت :نعم .فقال :إنك يف خطر ،إنك خطر
26
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عىل األمن بالبيت .أراد امليك أن يتم البحث وهو الذي عرف بالتدقيق يف مثل هذه السخافات ،فجمع أذنابه ،واألذناب كما عرف سهلة
وبث فيهم "إننا نعاديهم ألنهم أهل
االتجاه ،رسيعة االنقياد ،ومن طلبة الريف جماعة كذلك ،وطلبة الريف ويا لألسف كلهم بسطاءّ .

الريف ،وألنهم من منارصي الوحدة ،وأننا نريد هدم البيت ،وأننا عىل اتصال دائم بالحكومة وحزب اإلصالح".

فأما االتصال بكم ،فتعرفون أن هذه أول رسالة تتلقونها مني .وأما بالحكومة فيعلم الله أننا لم نكتب بما ييسء للبيت حتى آلبائنا

وإننا نخلص للمرشوع املغريب أكرث من إخالص امليك وإدارة البيت له.

هكذا بذر امليك هذه البذرة األوىل للشقاق والتفرقة ،فلم يلبث أن أصبح العداء نارشًا ألويته بني الطلبة وبيننا ،ال لسبب ،وألننا طالبنا

بحقوق اغتصبتها منا األيادي.

ولقد كان من نتائج ذلك مناقشات أسمعنا فيها من السب والشتائم واالتهامات ما يتفطر منه القلب ،انتهت بشجار يدوي كنت

أحد ضحاياه األبرياء.

فتذرعت بأسلوب "حتى يحكم الله والله خري الحاكمني" ،مضت هذه املأساة وليست األخرية
علمت ً
جيدا مصدر اإلثارة والفنتّ ،

بل فاتحة لسلسلة من املآيس ال آخر لها.

تغيت الحال؟ وهل استوى التالميذ يف املعامالت؟ وهل
وسافر امليك إىل املغرب وبقي هنا أخوه واملدير املرصي "حبيب" فهل ّ

انقطعت تلك الزبائن التي كانت تلقى بني الطلبة من وقت آلخر؟ الجواب ال .ال.

ومرصيها) مليئة
(مغربيها
لقد كان من املمكن أن ينتهي هذا املشهد املؤلم لوال أن األغراض الشخصية زالت .فإدارة البيت
ّ
ّ

يضحون يف سبيلها بكل يشء ،ولو كان الكرامة أو الوطنية أو الدين.
بالنفعيني الذين ال يرون يف الوجود إال املادة ،والذين
ّ

اقتنع األستاذ حبيب أننا جواسيس وخصوم للوحدة التي هي بيت املغرب ،وأصبح الواحد منا يطلب من رضوريات الدراسة فال

ُي ّلبى له نداء تارة ،ويسوف أخرى حتى ينفذ إليه اليأس فيتقطع عن الطلب ،وبمجرد خرب وجه من اإلدارة من يقول األستاذ إلدريس
اللبار (جاسوس امليك الخاص) إن أعني الجواسيس ال تخفى يا إدريس أفندي ،وأن فالنا – يريد ذلك املحروم املسكني  -أيت إ ّ
يل ليدلس
مرارا من اإلدارة ،وربما تربع بهذه املكيدة لبعض التالميذ.
مرارا ،وقد طردته ً
لفالن ً

ويذيع هو هذه الكلمة بني التالميذ ،ويعلم الله ما يقاسيه اإلنسان بعد ذلك من
وإدريس اللبار  -بدوره  -ال يلبث أن ينفذ املأمورية ُ

نظرات قاسية كلها حقد ،وكلها عداوة .ويعلم الله ما يسمع اإلنسان من تلويحات نصبت من القلب الصميم فتستحيل لظى ُتلهب األحشاء.

وملناسبة وغري مناسبة نسمع أسطورة من حبيب هي أنه لواله ملا دخلنا ملرص ،وأن جوازات السفر لم ّ
تطلع عليها وزارة الداخلية ،وأنه
أشهر من ماله الخاص ،للبوليس الرسي خو ًفا أن يب ّلغ عنا للحكومة ما يتناىف مع عقد البيت ،تلك
يؤدي عنا بريد أفراد العضوية بمقدار ُ
األسطورة نسمعها كلما سنحت الفرصة ،وهي  -وال خفاء  -ترمي إللحاق تهمة التجسس بأفراد كرههم هو كما كرههم امليك من ذي قبله.

أراد حبيب أال تقف املسألة عند هذا الحد ،فأضحى يعطي تعليمات حسب هواه لألساتذة الذين يرتددون لبيت املغرب ،فأصبحنا

ممقوتني يف نظرهم ،وليس لنا من االتصال بهم ما يصل بنا إىل هذا الحد ،حد التذمر والتضجر والنظر بعني االزدراء واالحتقار .ومن هم

هؤالء؟ أولئك هم صديق حبي ،وأخو صديقه ،وابن خالته ،وصهره ونحو ذلك.

نرجع إىل أخ [كذا] امليك :هذا رغم أنه إمعة ليس له يف األمر يشء فرضره وكيده ال يتعديان هتك األعراض وأكل اللحوم غيبة
ونميمة ،ووصم املغرب وأبناءه [كذا] بما ليس يف االستطاعة سماعه ،والكتابة للميك ً
عمل بتعليمات جاسوس أخيه إدريس اللبار ،ما بني

حني وآخر .بهؤالء الذين ال يحمدون الله عىل النعمة ،وقد كانوا يف املغرب ال قيمة لهم!!
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هذا رئيس مكتب التبادل الثقايف ،ويجتمع هناك بأحمد أمني وأخيه قاسم أمني ،من أساتذة الجامعة مثل عبد الحميد عبادي،

وعبد الوهاب عزام ،وغريهم ،فيأيت الحديث عن بيت املغرب ،وطلبة املغرب ،فيقرر "أبو الهول" أن أبناء املغرب يتفاحشون فيما بينهم،
ويزيد أن رشذمة أرسلتها الحكومة وهيئات أخرى لهدم بيت املغرب ،ومعضده يف ذلك "حبيب" ،وإنكم لتعرفون جيدا األلفاظ التي
يستخدمها سعادة الرئيس ألداء مثل هذه املعاين الساقطة ،فهو فارس امليدان يف مثل هذه املوضوعات الدنيئة.

ويتعرض يف بعض األحيان مع املرصيني للمدن املغربية فيتكلم وكأنه من كندا عن تطوان وطنجة ،ويقرر أنه ليس يف هذين [كذا]

املدينتني امرأة غري عاهر ،سواء يف ذلك املتزوجة وغريها ،سواء العائالت الرشيفة أو الوضيعة .فنحن بهذا االعتبار يف نظره ،أبناء زىن،

وتكرم فرصح بهذا اللفظ الكريم.
وربما سمح
ّ

هكذا نأخذ أوسمة الخزي والعار من فم رئيس مكتب التبادل الثقايف ،وقد امتألت بها اآلن الصدور.

ويف كثري من األحيان يرسل وراء طالبني يقرأ عليهما إن "الرشذمة امللعونة بعينها تأيت إليه يف كثري من األوقات تدس لكم ولكنه

تبعا ألخيه ولحبيب "فرق تسد".
أعقل من أن يسمع لها" ،قصده بذلك إثارة الطلبة والتفرقة ً

هذه صورة مصغرة من رواية بيت املغرب يف مرص ،وقد تحريت جهدي أن أنقل إليكم الصورة غري مبالغ فيها وال ناقصة.

أما استقصاء الحوادث وتفصيلها فيحتاج إىل صفحات وربما كانت أضعاف هذه ،ولعل يف املستقبل متسع [كذا] لتعريفكم

ً
تفصيل.
بها

وأما بعد.
مرسعا دون
فما ذكرته قد زهدين يف كل يشء حتى يف الحياة .فأخالقي تتالىش وتبيد ،وحيايت الروحية تضمحل ،وعمري يمر
ً

جدوى ،والهموم قد تفاحشت ،وغايتي يف الحضور إىل مرص أصبحت يف هذه العوامل الخبيثة بعيدة التحقق .فالتفكري اليوم مقصور عىل
إيجاد طريقة التحرر من هذه السالسل التي وضعت عىل األعناق.

ولقد علمت ،وأظنكم تعلمون ،أنه ليس لدي من أعتمد عليه ليخفف عني من هذه اآلالم حتى أستطيع مواصلة العمل إال أنتم.

صوب اتجاهي نحوكم ما عهدته فيكم من نرصة الضعيف ،وإغاثة املسكني ،ما شاهدته فيكم من حب الخري ملن أحسن أو أساء
ولقد ّ
إليكم عىل السواء ،ما أعرفه من نبلكم بحيث ال يخيب داعيكم.

راجيا أن تساعدوين بأي وسيلة ممكنة عىل االنفصال من البيت ولو بنصف امليزانية التي يقال إنها ترصف عىل كل واحد منا.
ً

الهوة السحيقة.
وإين لقوي األمل ،كثري الرجاء يف أنكم سوف تبذلون كل مجهودكم يف سبيل إنقاذي من هذه ّ

والله الكريم وحده هو الذي يتكفل بجزائكم .وإين أنتظر جوابكم عىل كل حال ،ولكن عىل يد أحد اإلخوة ال عن طريق البيت،

فإن الرسائل ال بد أن تفتح ،والتي لديهم بها غرض ال تصل لربها" .حسنة من حسنات البيت" الخالدة.

هذا والرسائل املتبادلة وباألخص األوىل من الناس مختلف يف أسلوبها عن هذه ،ولكن قسوة الظروف أكرب شفيع لتقبلها دون أي

تعليق .وإذا عرفتم أين أكتبها والقلب حزين ،والخاطر منكرس ،اطمنئ خاطري لقبول العذر ،ودمتم للمغرب .والسالم
يف  21يونيه عام  3 – 1939جمادى األوىل عام 1358
محمد بن تاويت الطنجي.
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رسالة محمد بن تاويت الطنجي إىل املقيم العام الجرنال باريال

(((2

بتاريخ  20حزيران /يونيو 1948

29

أرشيف باريال ،قادس ،ملف .1 - 136
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حرضة صاحب السعادة السيايس الكبري الجرنال باريال املقيم العام بتطوان
واحرتاما.
تحية
ً
وبعد ،فأذنوا يل سعادتكم أن أتقدم بهذه الكلمة للمرة الثانية إىل سعادتكم حول بيت املغرب يف مرص .وكان الذي دفعني

حني تقدمت يف املرة األوىل يف  30أكتوبر  1946بواسطة سعادة وزير إسبانيا املفوض بالقاهرة إذ ذاك ،وهو الكونت دي كاسا ريال
الذي يشغل اآلن مركز وكيل وزارة الخارجية بإسبانيا  -دفعني إىل ذلك اعتقادي أن الحكومة اإلسبانية قد أخذت عىل نفسها أن
ٍ
جهد مستطاع.
تصل بالشعب املغريب إىل مكانه الذي يليق بتاريخه العظيم ،وأن تبذل يف سبيل رفع مستواه األديب واملادي كل
وقد تحدثت إىل سعادتكم حينذاك عن البعثة الحسنية بمرص (بيت املغرب) ،وعما أصابته يف مهمتها من نجاح ،وعن

سمو الخليفة
النقص الذي شاب ذلك النجاح وقعد بالبعثة دون الوصول إىل الهدف الذي قصدت إليه الحكومة ،والذي َن َص َح به
ّ

ناقصا ،ألن
ألعضاء البعثة يوم و ّد َع ُهم بق َْصه العامر.
ُ
ورددت ذلك إىل أسباب كان منها أن اإلعداد الدرايس لهؤالء األعضاء كان ً
تعليمنا الثانوي واالبتدايئ لم يكن قد ظهر للوجود عام ٍ
ئذ ،وأن االختيار كان غري موفق ،وكان عدم التوفيق فيه ناشئا عن تدخل
َ
اعتبارات مختلفة يف اختيار الطالب ،وما كان يجب أن يكون لغري كفاءة الطالب واستقامة خلقه اعتبار عند ترشيحه لعضوية
يسد هذا النقص .ولم ُأغفل حينذاك اإلشارة إىل أن بعثتنا
البعثة.
ُ
ورجوت أن يكون يف إيجاد تعليم ثانوي وابتدايئ حقيقي عندنا ما ُّ
هذه كانت تجربة أوىل نأمل نجاحها ونخىش فشلها عىل حد سواء شأن كل تجربة ،وأن هذه النتيجة عىل ما فيها من نقص تعترب
فاتحة طيبة فيها البشارة بخري تام عندما يحسن االختيار ،وتوضع لعضوية البعثة قيود تضمن للحكومة وللطالب السري املستقيم،

والنجاح الكامل.

تنظيما
أمرا بتنظيم التعليم الثانوي واالبتدايئ
وجاءت
ً
ً
أخريا أعمال الحكومة اإلصالحية مؤيدة العتقادي هذا ،فقد أصدرت ً

ً
ُ
والحرص عىل مسايرة التطور العاملي الرسيع ،فكان هذا
املحافظة عىل تقاليدنا الرشقية ،وعىل ديننا،
كامل ،لوحظ فيه
حدي ًثا
ُ
العمل ً
الطيبة التي تضمرها الحكومة اإلسبانية للمغرب وأهله.
دليل
ً
النية ّ
جديدا عىل ّ
كثريا عن السابقة .فأنا عىل
كان ذلك أهم ما دفعني يومئذ للتقدم إىل سعادتكم ،واليوم تدفعني مناسبة أخرى ال تختلف
ً

وشك نهاية دراستي الجامعية ،ال أنتظر إال عودة أساتذيت الذين بعثتهم الحكومة املرصية لحضور مؤتمر املسترشقني بفرنسا ،حني

رأسا ،وكثري من طلبة بيت املغرب ينتهي من دراسته يف هذه السنة ،بل يف األشهر
عودتهم سأتقدم لالمتحان ثم أعود إىل املغرب ً
تقريبا ،ومن هنا أحسست بأن ع َّ
يل أن أتقدم إىل سعادتكم من جديد بنفس
اآلتية القليلة ،وسيصبح بيت املغرب فارغً ا من سكانه
ً

بيدرو مرتنيس جومس حني زيارته
شجعني أن ترشفت بمقابلة السنيور ْ
العقيدة األوىل التي كانت تحدوين من قبل ،وكان مما ّ
القصرية للقاهرة ،فتحدثت إليه يف بعض شؤون مغربية ،والرجل خبري باملغرب ومسائله لطول ما عاش يف املغرب ،فوجدت يف حسن

جرأين عىل فتح الحديث يف بيت املغرب ومصريه بعد أن قارب طلبته النهاية .فأشار ع ّ
يل بكتابة هذه الكلمة عىل
تقديره لألشياء ما َ

ففعلت.
أن يتكرم برفعها إىل سعادتكم،
ُ

هيأت يل الفرصة
وأحب أن أعرتف هنا بأن واجبي األول  -وقد أوشكت أن أنهي دراستي  -أن أسجل شكري للحكومة حيث ّ
ُ
لدي من مالحظات
تجمع ّ
للدراسة يف جامعة مرص ومعاهدها .عىل أين أعتقد أن من تتمة شكري للحكومة أن أديل إليها بالذي ّ
السري ،سواء كان ذلك من الناحية الثقافية أو املادية،
عن حياتنا  -كطلبة يف بيت املغرب  -وعما كان يعرتي هذه الحياة من ّ
تعث يف َ
ثم أقرتح الحل الذي ظهر يل بالتجربة الطويلة أنه الحل الصالح النافع .فإذا ما أخذت الحكومة بالذي أراه ،كله أو ِ
بعضه ،كان
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أجدى عىل
عائدا إىل كثري من أبناء الشعب املغريب ،وقامت هذه الكرثة من الشباب بشكر الحكومة ،وكان شكر جماعة كربى َ
النفع ً
ٍ
الحكومة من شكر ٍ
واحد.
فرد
***
معا ،وعىل نسبة واحدة .فالذين
وبيت املغرب يف مرص له أثره األديب الجميل ،تعود منفعته األدبية عىل املغرب ،وعىل الحكومة ً

أبناء مغاربة ،وتعليم املغاربة وتثقيفهم هي رسالة الحكومة اإلسبانية يف املغرب الذي تعمل جاهدة عىل أدائها خري
يتعلمون فيه ٌ
ٍ
أداء .وليت املغرب كذلك صورة مادية طيبة لسياسة الحكومة اإلسبانية يف املنطقة الخليفية يعود عليها منها الثناء الكثري من الذين
ٍ
لدولة إسالمية غري مرصية يف
يقدرون األشياء تقديرها الصحيح ،ويزنونها بميزان النظر البعيد .وقد كان أول بيت للطلبة أنشئ

أسعفت بإيجاد هذا البيت عىل هذا النحو.
فالتفت الناس إليه معجبني ،وانطلقت األلسن بالثناء عىل الحكومة حيث
مرص،
َ
ْ

ُ
كثريا من طلبة األقطار العربية والرشقية؛ فهناك
وحذت الدول العربية حذو هذا البيت ،فأ ِّسست عىل غراره بيوت لدول عربية تضم ً

بيتان للسودان ،وبيت لكل من دولة من الدول العربية :الحجاز – العراق – سوريا  -لبنان وأندونيسيا  ...إلخ .وبيت املغرب بني هذه
البيوت يحتفظ بمركزه األديب ألنه أول بيت من نوعه وجد يف مرص.

معا ،قاضية ببقاء هذا البيت والعناية به ،ثم إعادة النظر يف نظامه ،واختيار من يسكنه من
فمصلحة املغرب ،والحكومة اإلسبانية ً

سلوكيا ،حتى يحافظ أعضاؤه عىل سمعة بالدهم ،ويؤ ُّدوا رسالة هذا البيت الثقافية عىل أكمل الوجوه.
ثقافيا
اختيارا
الطلبة
ً
ً
ً

ٍ
حاالت سادت فيها الفوىض والتدهور التي أدى إليها سوء اإلدارة  -قبل أن تتواله املفوضية سنة
ولست أنكر ما مر بالبيت من

مقدر
 .1943فاملديران املغريب واملرصي عىل السواء حينئذ قد أساءا إىل البيت إساءة كربى من جميع النواحي .كان املدير املغريب غري ِّ

ملركزه األديب ،مترصف ترص ًفا عاد بالرضر الكبري عىل السمعة األدبية للمغرب ،وكان غري أمني ،فخان البيت خيانة مالية كادت أن تذهب
سمو الخليفة وإىل اإلقامة العامة يف سنة .1942
باملؤسسة لوال أن تداركتها الحكومة بعد الذي قدمه الطلبة من تظ ّلمات إىل ّ

ِ
مشكله الثقايف ،عالوة عىل الحيف
وكان إىل هذا وذاك يهمل الناحية الثقافية ،فال ينظر يف مصلحة طالب ،وال يساعده يف حل

املادي الذي عاد عىل الطلبة أثره من جراء خيانته املادية.

مصدرا من مصادر
وكان نتيجة هذا أن انعدمت الثقة واالحرتام بني الطلبة واملدير املغريب نتيجة لهذا الترصف ،وأصبح وجود الرجل
ً

القلق يف البيت.

وعمد هو من جهته إىل التفرقة بني الطلبة والدس لهم ليشغلهم بنفسهم [كذا] عنه ،واحتدمت الخصومة ،وعدم يف البيت الصفاء

بني سكانه ،وهكذا انهدم ركن من أركان البيت.

صاحبه .واختلف املديران وظهر الرش
رب الدار غري آمن ،فخان كما خان
ولم يكن املدير املرصي بأحسن سرية من زميله ،فإنه وجد ّ
ُ

بينهما والخالف ،وكان أرضار ذلك تعود عىل الطالب وعىل سمعة البيت.

وحينما سافر املدير املرصي إىل املغرب لم يكن يقصد بسفره إال أن ي ِ
حكم االتصال بينه وبني رجال الحكومة هناك حتى يستطيع
ُ

يحد من سطوة غريه املنافس.
االنفراد بالسلطة يف بيت املغرب ،أو عىل األقل ّ

وهكذا أصبحت املؤسسة (بيت املغرب) مستعمرة ُصغرى تتضارب فيها املطامع ،وتضيع يف وسط فوضاها معالم الرسالة الثقافية

التي كانت مهمة بيت املغرب يف مرص.
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وحينما نحاول أن نحدد مصدر هذه الفوىض نجدها تعود يف كل حاالتها إىل املال .فهو وحده كان مصدر املنافسة .فالقوم كانوا

مطلقي الرساح يف ميزانية البيت ليس وراءهم رقيب .ومن هنا نشأ الرصاع.

أحسوا بالخطر املادي يحدق بهم ،فانحرفوا عن الدراسة إىل التفكري الدائم يف حالتهم املعيشية .ومن هنا
والطلبة من جانبهم ّ

سببا آخر مبارشًا يف النتيجة الثقافية والسلوكية ،واإلدارة لم يعد لها من الناحية األدبية الحق يف أن تلوم أو تقرر
كانت فوىض اإلدارة ً
قص يف دراسته ما دامت قد أخ ّلت بواجبها اإلداري .ومن هنا يتبني وجه النقص يف اإلدارة ،وأثره عىل النتائج الدراسية
عن طالب أنه ّ

والخلقية يف البيت.

والعالج لذلك سهل ،فقد استطاعت املفوضية هنا أن تضبط الناحية املادية ،فلم يعد هناك ٌّ
شك يف أن الناحية املادية تحسنت،

وإن كان هناك نقص يف املادة ،فإنه ال يعود إىل مرصف اإلدارة الحالية هنا ،وإنما مصدره الغالء الفاحش من جهة ،وميزانية البيت
املحدودة من جهة أخرى ،وتلك مسألة يجب الفصل فيها يف املغرب عىل ضوء حالة املغرب املالية ،وبالنسبة لعدد طلبة البعثة.

تسن للبعثة بحيث
ووجود امليزانية يف يد املفوضية يكفل أن يرصف بأمانة يف أماكنها ،ثم إنه يجعل الطالب
خاضعا للقوانني التي ّ
ً

إنه إذا أخل بالنظام تستطيع املفوضية – بناء عىل تقرير املدير املرشف عىل الناحية الثقافية بالبيت  -أن توقع عقوبة عىل الطالب حسب

املخالفة التي ارتكبها.

عىل أن املفوضية  -رغم هذا  -لم تستطع أن تحل املشكلة من جميع جوانبها ،فال تزال هناك مسألة اإلرشاف الثقايف والسلويك عىل

لون حزيب ً
ثانيا ،وذو كفاءة علمية وخلقية
شخصا
أعضاء البعثة .فيجب أن تعني الحكومة املغربية
مغربيا ليس له ٌ
ً
أول ،وله معرفة بمرص ً
ً

ثال ًثا ،ليقوم – كمدير  -عىل هذا اإلرشاف ،في ّتصل باملدارس واملعاهد ليذلل الصعوبات الدراسية التي عساها تقوم يف وجه الطالب .ثم

ثقافيا يف صالحهم .وبذلك تتم اإلدارة .وعىل ضوء تعليمات هذا املرشف الثقايف ،وتقريراته عن سري الطالب الثقايف
توجيها
يوجه الطالب
ً
َّ
ً

يف املدرسة ،والسلويك يف البيت وما يتصل به  -تقوم أحكام العقاب والجزاء التي تنفذها اإلدارة املالية يف املفوضية.

أما عن الطلبة فيجب أن يختار للبعثة املتقدم يف دراسته وأخالقه .وأظن أنه من األحسن اإلكثار من طلبة البوادي حيث إن التجربة

أثبتت صالحيتهم أحسن من غريهم يف هذا امليدان .وأرجو كذلك أن تسمحوا يل سعادتكم باإلشارة إىل أن الشفاعات والوساطات يف

تعيني الطالب لعضوية البعثة ال يتمثل فيها العدل ً
غالبا ،ولعل يف
أول ،ثم إن الذي يحظون بهذه العضوية عن طريق الشفاعة يفشلون ً
تقارير البعثة الدراسية ما يثبت ذلك.

دائما.
عىل أن أهل البوادي هؤالء هم الذين يمثلون الشعب املغريب ،وهم الذين نتحدث عنهم ً

تماما أن مهمته يف هذه البعثة أن ينجح يف دروسه ،وأن ال يشتغل بيشء
عرف ً
وحينما يختار الطالب عىل ضوء كفاءته ،يجب أن ُي ّ

غري هذه الدروس ،وأن مخالفة هذا ُتحرمه من البعثة وامتيازات عضويتها .كما يجب عليه أن يعرف أنه من الواجب عليه أن ينجح يف
ِ
وإرجاع ِه إىل املغرب.
أيضا للفصل من البعثة
كل سنة ،وأنه ال ُيق َْب ُل منه تخ ُّلفه عن النجاح إال لعذر مقبول تقدره املدرسة ،وإال تعرض ً
أحسه من حبكم لخري املغرب وصالحه وما أشعر به
وبعد فإن الذي يدفعني ً
دائما إىل التقدم إىل سعادتكم بهذه االقرتاحات هو ما ّ

من وجوب استمرار بيت املغرب يف رسالته الثقافية يف الرشق .وما أراه له من فائدة معنوية يعود خريها عىل املغرب وإسبانيا عىل حد سواء.
وتقبلوا سعادتكم احرتامي.
محمد بن تاويت الطنجي
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رسالة الطالب إدريس السويس إىل السيد أحمد بن البشري
 3جمادى األوىل عام 1368هـ 3 /آذار /مارس 1949
القاهرة يف 1949-3-3
حرضة صاحب السعادة السيد أحمد بن البشري ،دام ع ّزه
ً
وإجالل
تحية

وبعد ،فتذكرون سعادتكم أننا أرسلنا إليكم يف مناسبات مختلفة عدة رسائل عن بيت املغرب هدفنا من وراء ذلك إطالعكم عىل ما

حرصا منا عىل أن يكون القرص الخليفي العامر عىل ّبينة من كل ما يجري يف شأن هذه املؤسسة التي نعلم
يعرتض املؤسسة من عقباتً ،

منزلتها لدى موالنا الخليفة.

أمد بيت املغرب خاللها الحركة الثقافية بكثري من حملة الشهادات ،يؤسفنا
واليوم وقد مىض عىل إنشاء هذه املؤسسة عرش سنوات ّ

نظرا التجاه رأي املرشفني "السفارة اإلسبانية" عليها إىل إعادة البقية الباقية من أعضائها
أن ننهي إىل سعادتكم أنها معرضة ألشد األخطار ً

تمهيدا لقفل بيت املغرب ،األمر الذي دعا أعضاء البعثة الحاليني إىل التماس ما وسعهم الجهد ببقاء هذه املؤسسة
قبل نهاية دراستهم العليا
ً
ّ
املتعطش إىل العلم واملعرفة ،ولم نرتك وسيلة مع حرضات املرشفني عىل بيت املغرب
لتظل عىل الدوام منارة ُتيضء السبيل أمام الشعب

تعهدنا أمامهم باستعدادنا
وأرصوا واستكربوا
إلقناعهم والعدول عن رأيهم إال وسلكناها ،ولكن القوم تع ّنتوا
استكبارا ،وبلغنا معهم إىل أننا ّ
ّ
ً
ّ
للتخل عن أماكننا والتنازل عن مكافآتنا بمجرد وصول أية بعثة جديدة من املغرب لتحل محل البعثة القديمة التي لم يبق من أعضائها سوى
أرصوا كما قلت عىل موقفهم ،وقطعوا املرتبات عن الطلبة إلرغامهم عىل العودة إىل بالدهم.
بضعة أفراد؛ إال أن القوم ّ

يتعرض فيها أعضاء البعثة إىل قطع مرتباتهم وحرمانهم ،ويعاملون معاملة شاذة ،فقد
وتعلمون سعادتكم أن هذه ليست أول مرة ّ

حدث منذ خمس سنوات أن قطعت املفوضية اإلسبانية جميع املرتبات عىل فريق من الطلبة إلرغامهم عىل العودة ،ولكنها عادت بعد
أرصت مع األسف الشديد عىل حرماين من جميع حقوقي كعضو يف البعثة الحسنية من ذلك الحني إىل
ذلك فأرجعت لهم حقوقهم ،ولكنها ّ

أمرته املفوضية بعدم معالجتي ،وكان من نتيجة ذلك
يومنا هذا ،أي منذ خمس سنوات ،وأنا محروم من كل يشء حتى إن طبيب البعثة َ
أن ساءت أحوايل مادية وجسمانية ،وقد تراكم عيل كثري من الديون وأثقلت كاهيل ،وإزاء هذه الصدمات التي لقيتها عىل يد املفوضية
فوضت أمري إىل الله.
اإلسبانية بالقاهرةّ ،

وإين إذ أبلغ سعادتكم هذه الحقائق يسوئني [كذا] أن أقول إن املرشفني عىل الطلبة مهملون كل اإلهمال يف العناية بهم ،وأن

مقر البعثة الذي كان مرضب األمثال يف كل يشء أصبح يهدد ساكنيه بأفتك األمراض ،النرصاف املرشفني عن االهتمام بنظافته ،وإن

كثريا من الطلبة املوجودين أصبح يتشوق إىل العودة إىل بالده حتى قبل
طبيب البعثة أمر بعدم العناية بصحة الطلبة مما أدى إىل أن ً

انتهاء دراسته ،وال يمنعهم من ذلك سوى مانع واحد ،هو عدم استطاعتهم الخروج من القاهرة قبل سداد ما تراكم عليهم من ديون.

جميعا خدمة
فإذا تفضلتم سعادتكم ،وأظنكم فاعلون [كذا] – باالتصال باملسؤولني وإقناعهم فسوف تسدون لهؤالء الطلبة
ً

دائما بالفخار.
سيذكرها لكم التاريخ ً

مقدما أن كلمة واحدة
ساميا ،ونحن نعلم
عىل أن أملنا األكرب هو أن تجد رسالتنا التي نرجو أن ترفعوها ملوالنا الخليفة املعظم عطفًا
ً
ً

سمو الخليفة كافية بإرجاع حقوق هؤالء الطلبة كما هي ،كفيلة بأن تعيد إىل مؤسستنا العظيمة مكانتها األوىل ،وبذلك يفتح أمام
من
ّ
إخواننا الطلبة ،ومن بينهم املوجودون يف مرص باب االلتحاق بها حتى تؤدي البعثة الجديدة املنتظرة ما أدته القديمة .ونرجو أن يكون

يف الخلف خري السلف.
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وإننا ال ننىس مطلقًا خدمات موالنا الخليفة املعظم التي أسداها إلينا أدام املوىل سبحانه يف حياته حتى يعود للمغرب العزيز ما فقد

من عز وسيادة ،تحت لوائه الطاهر.

ويف انتظار تعليمات سعادتكم بهذا الشأن ،أرجو أن تتقبلوا صادق االحرتام
مقدمه إدريس السويس
عضو البعثة الحسنية
 3جمادى األوىل سنة  1368هـ1949-3-3 /
مقتطف من رسالة( ((3بعثها الشهيد امحمد بن عبود إىل السيد الطيب بنونة بتاريخ
 4ترشين األول /أكتوبر 1949

عزيزي األخ الطيب
إليك تحيايت وأشواقي

وبعد ،فقد استلمت خطابك املؤرخ يف  ،1949/9/27وقد ألقى لنا الضوء عىل الجوانب الغامضة عن الحالة هنا .أما رسالتك املؤرخة يف

ويرسين أن أذكر لك أنني قد
 ،9/ 27فلم تصل بعد .وقد أرسل األستاذ عالل الفايس رسالة إىل األخ املليح بشأن الطلبة القادمني إىل مرص،
ّ

هيأت لهم السبيل إلقامتهم يف بيت املغرب ،كما أنني عىل أتم استعداد للعمل عىل إلحاقهم باملعاهد التي يرغبون يف الدراسة بها .وقد عملت
ّ
يف الشهور األخرية عىل توثيق الصالت بيني وبني املسؤولني يف وزارة املعارف لالستفادة منها يف مثل هذه املناسبات .وأذكر لك بهذه املناسبة
أن بيت املغرب لم تعد للسفارة اإلسبانية عليه أية سيطرة ،وذلك نتيجة ملعركة حامية مرت بني السفارة اإلسبانية من جهة وبني الطلبة  -وأنا
معهم  -من جهة أخرى ،منذ بضعة شهور وتتلخص هذه املسألة يف أن السفارة اإلسبانية يف القاهرة كانت قد أخطرت طلبة بيت املغرب بأن

وشجعتهم يف البقاء يف البيت،
يفرغوا البيت يف الحال ،فاتصلوا يب وعرضوا عيل األمر ،وطلبوا مني أن أساعدهم ،فعقدت معهم
ً
اجتماعاّ ،
ووعدتهم بأين سأعمل يف الحال عىل استصدار أمر من "املحافظة" لحمايتهم من السفارة ،وطلبت منهم أن يمنعوا السفارة من أخذ أي يشء
من البيت .كما وعدتهم بكفالة دفع إيجار البيت يف حالة امتناع السفارة عن ذلك ،وقلت لهم إذا حاولت السفارة أن تأخذ شي ًئا من البيت،

أو أن تترصف يف يشء ،فامنعوها وقولوا لها إن ابن عبود يقول إنه هو املسؤول الرسمي عن البيت .وعىل إثر ذلك اتصلت باملحافظة وأخذت
بنية اإلسبان
ً
تأكيدا بأن البوليس املرصي عىل أتم استعداد ملنع السفارة من مس أي يشء يف البيت ،ثم اتصلت بوزارة الخارجية وأبلغتهم ّ

الحمالني ومعهم حراس السفارة إىل البيت لنقل ما
االعتداء عىل بيت املغرب .وبعد يومني من إتمامي لهذه اإلجراءات أرسلت السفارة بعض ّ

فيه من أثاث ،فمنعهم أحد الطلبة وقالوا لهم :إننا تلقينا أوامر من جهات مغربية مسؤولة ملنع أي أحد من أخذ ما يوجد يف هذا البيت .فطار
عقد السفارة ،ولكنها ملا أرادت أن تستعني بالدوائر املرصية املختصة وجدت األلغام قد بثت بطريقة متقنة .وبعد ذلك بأيام اتصل يب مدير

الشؤون العربية يف قرص عابدين العامر ،وقال يل :إن القرص قد علم بأنني أشتيك من ترصفات السفارة اإلسبانية ضد بيت املغرب ،وسألني إذا
كنت أريد شي ًئا من أجل ذلك ،فشكرته عىل عنايته وعطفه ،ورشحت له الوضعيةّ ،
فأكد يل استعداده لتقديم أيه مساعدة إذا احتجت إليها.

وبعد حوايل شهر ،اتصل يب موظف كبري يف قسم الشؤون العربية بوزارة الخارجية وأبلغني أن الوزارة قد اتخذت بعض اإلجراءات يف موضوع

رسميا بأن السفارة لم تفكر ولن تفكر يف إقفال بيت املغرب ،فشكرته .ومنذ هذا الوقت  -أي منذ
تأكيدا
بيت املغرب ،فتلقت من سفري إسبانيا
ً
ً

أوائل السنة الحالية  -جعلنا نترصف يف البيت ضد رغبات السفارة ،وقد الحظنا أن السفارة كانت تبذل غاية جهدها إلرغام الطلبة عىل الخروج

من البيت ،إما بتسفريهم ،وأما بنقلهم إىل أماكن أخرى ألجل أن يفرغ البيت ،فيمكن قفله بدون ضجة .ولذلك طلبت من الطلبة أن يدخلوا
30

امحمد بن عبود (تقديم) ،املراسالت السياسية للشهيد امحمد أحمد بن عبود (( )1949-1946تطوان :منشورات مؤسسة الشهيد امحمد أحمد بن عبود.)2016 ،
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معهم طلبة آخرين ،فدخل إىل البيت اللبادي والفايس وبن صبيح ،وبعثت السفارة تهددهم بأنها ستتصل بالبوليس ليطردهم ،فأكدت لهم
أنني مسؤول عن كل ما يلحقهم .وقد استقروا يف البيت من غري أن يصيبهم يشء .وعندما علمت بقرب وصول الطلبة القادمني من طنجة
هيئوا لهم أماكن ليقيموا يف البيت .ووضعية البيت كما ترى قد أصبحت أن السفارة تدفع
اتصلت بالطلبة يف البيت ،واتفقت معهم عىل أن ُي ّ

اإليجار ونحن نترصف يف البيت .ونحن نفكر اآلن يف القيام بوضع مرشوع لتسهيل السكن للطلبة املغاربة هنا ومساعدة من سيوفق منهم.

فهل يمكن أن نجد من يساهم يف هذا املرشوع من املغرب؟
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املراجع
العربية
•أرشيف الجرنال باريال ،قادس /إسبانيا (ملف .)1-136
•بن عبود ،امحمد .املراسالت السياسية للشهيد امحمد أحمد بن عبود ( .)1949-1946تطوان :منشورات مؤسسة الشهيد امحمد
أحمد بن عبود.2016 ،

•الرحماين ،محمد عيل .ودارت األعوام :ذكريات مثرية لحقائق عشتها يف املغرب ومرص .طنجة :مطابع الشمال.1993 ،
•داود ،محمد .الحركة الوطنية يف الشمال واملسألة الثقافية .الرباط :اتحاد كتاب املغرب.1990 ،

•السعود ،عبد العزيز .االستعمار اإلسباين يف املغرب :املقاومة املس ّلحة والنضال اإلصالحي والسيايس الوطني .تطوان:
منشورات مؤسسة الشهيد امحمد بن عبود.2017 ،

•العبويت ،محمد" .الجهود اإلصالحية للوطنيني يف شمال املغرب خالل ثالثينيات القرن العرشين" .مجلة املناهل .عدد 49 - 93
(ترشين الثاين /نوفمرب .)2012

•مجموعة مؤلفني .تطوان يف عهد الحماية[ :1956-1912 ،أعمال ندوة نظمتها مجموعة البحث يف التاريخ املغريب واألندليس
بكلية اآلداب بتطوان] .الرباط :مطابع عكاظ.1992 ،

•معنينو ،أحمد .ذكريات ومذكرات .طنجة :مطبعة سبارطيل.1991 ،

األجنبية

Collectif. Elites et pouvoir dans le monde arabe pendant la période moderne et contemporaine. Tunis: C.E.R.E.
S, 1992.

•

Gonzalez Gonzalez, Irene & Bárbara Azaola Piazza. "Becarios marroquíes en El Cairo (19371956-): Una visión
de la política cultural del Protectorado español en Marruecos." Awraq. vol. XXV (2008).

•

Khatib, Toumader. Culture et politique dans le mouvement nationaliste marocain au Machreq.
Tétouan: L’Association Tétouan-Asmir, 1996.

•
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"ندوة "أسطور
املؤرخ العريب ومصادره
Arab Historians And Their Sources
 ندوتها بعنوان، بالتعاون مع قسم التاريخ يف معهد الدوحة للدراســات العليا،عقدت مجلة أســطور للدراســات التاريخية

 وذلك مبشاركة عدد من املؤرخني، يف الدوحة – قطر،2019  أبريل/ نيسان30 - 29  خالل الفرتة،""املؤرخ العريب ومصادره
 يتعلق املحور األول بتجارب. دارت أشــغال الندوة حول أربعة محاور ودراســة حالتني.والباحثني من جامعات عربية مختلفة
 أما. وأهمية األجنبي منه يف معالجة العديد من قضايا التاريخ العريب،م طريقة اســتعامله وصعوباته
ّ يف األرشــيف ته

، وأما املحور الثالث فيتعلق بتاريخ الزمن الراهن.املحور الثاين فقد وقف فيه املشاركون عند مسألة تعدد مصادر املؤرخ
 ويف إطاره تعرض الباحثون للكتابات الرحلية عندما تتصدر الرحلة،يف حني خصص املحور الرابع ملوضوع الغريية واملصادر

 فتتعلقان بحالة، أما الحالتان اللتان جرت دراستهام.أساســا مصدريًا لكتابة تاريخ الغري
 وتصبح الرحلة نفســها،مدونة املؤرخ
ً
 ويف هذا املحور، يف حني تتعلق الثانية بتاريخ فلســطني. وتعامل املؤرخني العرب مع هذه النصوص،املصادر العثامنية

. ويف مجاالت بحثية متباينة،تطــرق باحثون إىل تعامل املؤرخني والباحثني مع مصادر تاريخ فلســطني يف فــرات مختلفة
 فيام ستنرش،ممثل يف تجارب مؤرخني وباحثني عرب مع األرشــيف
ً
يف هذا العدد ســننرش القســم األول من أعامل الندوة

.عا يف األعداد القادمة
ً مجلة أسطور باقي أعامل هذه الندوة تبا

On 29 - 30 April, Ostour – in collaboration with the Department of History at the Doha Institute for Graduate
Studies – held a seminar titled Arab Historians And Their Sources in Doha, Qatar, with the participation of
academics from various Arab universities. The seminar considered four main themes and two case studies. The
first theme was archive experiences, the importance and difficulties of working out how to approach the archive
and the importance of foreign archives to studying many topics in Arab history. The second theme was the variety
of sources available to historians. The third theme was modern history. The fourth theme was otherness and
sources, within which participants touched on … and travel becomes a source for writing the history of the other.
The first case study was Ottoman sources and how Arab historians have approached them. The second case study
was the history of Palestine. Here researchers discussed historians and researchers’ approaches to sources in the
history of Palestine in various periods and within various fields of study. In this issue part one of the proceedings
of the seminar are made available, discussing Arab historians’ experiences with the archive. Further parts will be
published in later issues of Ostour.
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مقدمة
التأمت بمعهد الدوحة للدراسات العليا جماعة من الباحثني من جامعات عربية مختلفة يف ثالثة أيام لتنكب عىل مناقشة موضوع

ً
بي أن
"املؤرخ العريب ومصادره" .وقد يبدو هذا املوضوع ألول وهلة
مستهلكا؛ فما عىس هؤالء أن يقدموا؟ غري أن تتبع أشغال الندوة َّ
موضوع تعامل املؤرخ مع مصادره هو موضوع متجدد بامتياز.

همت طريقة
دارت أشغال هذا اللقاء العلمي حول أربعة محاور ودراسة حالتني .ويتعلق املحور األول بتجارب يف األرشيفَّ ،

استعماله وصعوباته وأهمية األجنبي منه يف معالجة العديد من قضايا التاريخ العريب.

انفتاحا عىل مصادر متنوعة ،وتعدد
ووقف املشاركون يف املحور الثاين عند مسألة تعدد مصادر املؤرخ .إن كتابة التاريخ أضحت أكرث
ً

املصادر يسمح بكتابة تاريخ مجاالت تعذر عىل الباحثني مقاربتها من خالل املصادر املسماة "تقليدية" .ففي هذا املحور ،عولج موضوع

ّ
يحتل مساحة واسعة يف املخزون الثقايف للمجتمع العريب وقيمه
رمزيا دفي ًنا
تاريخ الضحك يف املجال العريب ،والنكتة باعتبارها
تعبريا ً
ً
بي البحث كيف
وتقاليده وأعرافه .ووقف بحث آخر عند أهمية األرشيف الفوتوغرايف يف كتابة تاريخ فلسطني يف العرص الحديث .وقد َّ
اس ُتعملت الصورة يف بناء رسديات مختلفة ومتناقضة حول تاريخ فلسطني .ويف املحور نفسه ،وقف بحث آخر عند أهمية األدب الشعبي

يف كتابة التاريخ السيايس واالجتماعي للحركة الوطنية يف تونس.

أما املحور الثالث فقد عرض فيه املتدخلون لكيفية معالجة إشكالية املصدر يف حقل بحثي جديد انفتح عليه مؤرخو البالد العربية

مؤخرا؛ إذ يتعلق األمر بتاريخ الزمن الراهن .لقد كان من العوائق الكبرية يف هذا الحقل "أنه تاريخ من دون مصادر أرشيفية" ،وهو ما
ً

يعترب حجة للمناهضني لهذا الحقل التاريخي ،وقد اصطدم مؤرخو الزمن الراهن بالعقبات القانونية التي ال تسمح للمؤرخ باالطالع عىل

ميض نحو  30سنة إىل  50سنة ،ويف بعض الحاالت مئة سنة ،وهو ما يجعل الباحث يتوجه إىل التعويض عن هذا النقص
الوثائق قبل
ّ
أساسا يف انتقائيتها
باالستناد إىل الوثائق الخاصة واملذكرات والرواية الشفوية .بيد أن هذا االستناد تواجهه مشكالت جمة تتمثل
ً

مرشوعا ،فأيهما أسبق من اآلخر؛ السؤال قبل املدونة املصدرية أم
وتضاربها؛ ما يجعل السؤال الذي انطلق منه الباحث يف بداية بحثه
ً
العكس؟ وقد توقف الباحث عند هذا اإلشكال فنبه إىل رضورة أخذ الحيطة والحذر يف التعامل مع بعض هذه املصادر ،وانتبهت باحثة

ً
متنقلة بني الصحافة ،من خالل الوقوف عند نموذجني من الصحافة
أخرى إىل أهمية تنويع النصوص وعرضت لتاريخ الجزائر الراهن
الجزائرية الناطقة باللغة العربية ،والحالة املدنية املتمثلة يف دراسة عقود عدلية؛ من أجل تحديد الشبكات الحرفية يف قسنطينة .ويف
االتجاه نفسه ،عالج باحث آخر إشكالية التنوع والتوظيف يف مصادر الثورة املهدية بالسودان ،وأكد أهمية املنهج البحثي الذي يعني

موضوعيا.
املؤرخ يف توظيف املصادر التاريخية توظيفًا
ً

أما املحور الرابع من هذه الندوة فناقش فيه املشاركون موضوع الغريية واملصادر .وتعرضوا يف إطاره للكتابات الرحلية عندما تتصدر

مصدريا لكتابة تاريخ الغري ،وتنتقل الرحلة من مصدر مساعد إىل مصدر أسايس ملا تحفل به
أساسا
الرحلة مدونة املؤرخ ،وتصبح الرحلة
ً
ً

من معلومات ربما ال توفرها الوثيقة الرسمية أو النصوص التاريخية التقليدية .وقد ركز الباحث ،باألساس ،عىل متون الرحلة املغربية إىل

املرشق العريب اإلسالمي .ويف االتجاه نفسه ،عالج باحث آخر استعماالت املصادر يف عالقة األقليات بالغريية؛ حيث تنبه لخصوصيات

رسديتني يف تونس خالل الفرتة العثمانية هما :رسديات يهود جربة ،والرسديات األباضية ،كل ذلك يف سبيل إعادة مساءلة منطق
فاعيل الوثائق املدروسة؛ سواء من حيث مقاصدهم أو مصالحهم فيما بينهم ضمن الواقع املعيش .وتوجه دارس ثالث إىل تحليل أثر
فكر املؤرخ يف توجيه مسار القراءة والتفسري ،من خالل مقاربة حول نص الجربيت بني محمد جالل كشك ولويس عوض ،وتظهر هذه
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الدراسة اختالف املؤرخني يف مقاربة نصوصهم ،فكالهما اعتمد كتاب عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار لعبد الرحمن الجربيت يف

قضية محددة؛ هي خروج النسوة إىل املجال العام املرصي زمن الحملة الفرنسية ،غري أنهما انتهيا إىل نتائج متناقضة باعتبار اختالف
الخلفيات والقناعات ،ومن ثم يكون الوقوف عند تطويع النصوص لخدمة القناعة.

أما الحالتان اللتان جرت دراستهما فتتعلق أوالهما بحالة املصادر العثمانية ،وقد تعامل املؤرخون العرب مع هذه النصوص؛ إذ

توقف باحث عند أهمية النصوص العثمانية يف الكشف عن تاريخ البالد العربية يف الفرتة العثمانية ،وتوقف عند الصعوبات التقنية
الباليوغرافية اللغوية التي تواجه مستغيل األرشيفات العثمانية .وتوقف باحث آخر عند املقارنة بني املصادر العثمانية واملصادر املغربية يف

ً
ً
متبادل بني هذه املصادر ،وهو تجاهل يعكس
تجاهل
رواية تاريخ العثمانيني واملغرب حتى يف التواريخ العاملية ،وانتهى إىل أن هناك
أساسا ،يف مدى االكتفاء
طبيعة املواقف السياسية .ودرس باحث ثالث االختالف بني املؤرخ التقليدي واملؤرخ العرصي الذي يتجسد
ً

باملصادر املحلية أو االنفتاح عىل الفضاء الرحب؛ ملا تتيحه املصادر الكونية من أجل بناء نص تاريخي متكامل.

أما الحالة الثانية فتتعلق بتاريخ فلسطني ،ويف هذا املحور تطرق باحثون إىل تعامل املؤرخني والباحثني مع مصادر تاريخ فلسطني يف

فرتات مختلفة ،ويف مجاالت بحثية متباينة ،فجرى تناول التاريخ الحرضي الفلسطيني وأهمية الوثائق الوقفية بكل أشكالها؛ من أجل

استغاللها يف مجاالت تتجاوز التاريخ الحرضي ،واإلجابة عن أسئلة تطرحها مدرسة التاريخ الجديد .وكان تاريخ املهمشني يف فلسطني
وسؤال املصادر حارضًا عىل نحو قوي؛ حيث جرى اللجوء إىل سجالت املحاكم الرشعية وإعادة قراءتها ،وإىل روايات زمن النكبة يف

سبيل استكشاف تاريخ الجماعات املهمشة منذ الفرتة العثمانية إىل النكبة ،بيد أن هذا السفر بني السجالت والروايات الشفوية ،بالرغم
من أهميته ،يعد غري ٍ
كاف؛ ألن عمل املؤرخ يحتاج إىل األسئلة البحثية املناسبة واملنهج النظري القويم لتأطري الحكاية قبل الغوص
ُ
يف تفاصيلها.
كتابا سيصدر ضمن منشورات
س ُتنرش أعمال هذا اللقاء العلميً ،
تباعا ،يف مجلة أسطور للدراسات التاريخية ،قبل أن نفرد لها ً

ً
ممثل يف تجارب
املركز العريب لألبحاث ودراسات السياسات يف املستقبل .ويف هذا العدد ،سنقتبس القسم األول من أعمال الندوة
محليا.
أجنبيا كان أم
مؤرخني وباحثني عرب مع األرشيف،
ً
ً

يتعلق األمر بثالثة أبحاث مختلفة :األول مع أرشيف محيل ،والثاين والثالث مع أرشيفني أجنبيني يتفاوتان يف عالقتهما بالعالم

العريب؛ من أرشيف دولة استعمارية لها أطماع ومصالح يف مرشق البالد العربية ومغربها ،إىل أرشيف دولة لم تكن لها أطماع استعمارية،

ولكن كانت لها مصالح اقتصادية وسياسية يف املغرب بحكم العالقات التاريخية التي ربطت الربتغال باملغرب ،والتي جعلت أرشيفها يزخر
بآالف الوثائق عن التطورات السياسية واالقتصادية يف املغرب.

عملت األبحاث الثالثة عىل رصد خصوصيات هذه األرشيفات والعناية بقيمتها وبأرصدتها التي تسعف يف إثارة قضايا تصطبغ

بحارض املؤرخ .كما ركزت عىل الصعوبات التي يواجهها مستغلو هذه األرشيفات ،وهي صعوبات متنوعة:

األوىل ،لغوية؛ حتى عندما يتعلق األمر بالوثائق املكتوبة باللغة العربية .وسواء تعلق األمر باألرشيف الفرنيس واألرشيف الربتغايل،

واجه مستغلو هذه األرشيفات صعوبات كبرية يف التعامل مع الطريقة التي ُكتبت بها وثائق هذه األرشيفات .فلغة القرن الثامن عرش

الربتغالية ليست هي اللغة الحديثة ،وإن كان األمر أهون بالنسبة إىل األرشيف الفرنيس يف القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين.

والثانية ،باليوغرافية؛ إذ ركز كل الباحثني عىل مسألة الخطوط التي ُكتبت بها وثائق األرشيفات املحلية واألجنبية ،وهو ما يتطلب

من الباحث املستغل اإلحاطة بقراءة الخطوط .واضطرهم ذلك إىل تكريس جهود لتعلم طرائق قراءة الوثائق.
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أما الصعوبة الثالثة فتتعلق ببنية الوثائق ،وبنية الوثيقة مرتبطة أشد االرتباط ببنية املؤسسات التي تصدر عنها هذه الوثائق .ومن

ثمة سعى عبد الحميد هنية إىل التساؤل عن األسباب التي كانت من وراء وضع الدفاتر الجبائية والسياقات التي أنجزت فيها هذه
الدفاتر .ومن جهته ،نبه وجيه كوثراين إىل أن وثائق أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية ذات طبيعة مختلفة تحكم يف مضمونها نوعية
"معرفة ما" هي جزء من العلمية التاريخية (جزء من سلطة معرفة ّ
ً
موظفة ومستخدمة).
الذين صدرت عنهم ،ولكنها يف املجمل تقدم
واعتربها وثائق "املطبخ السيايس" ومواده وعدته وأشياءه الصغرية والكبرية ،املخفية منها واملحكية ،املسكوت عليها واملعلنة .وكذلك

كانت الوثائق الربتغالية التي استفاد منها عثمان املنصوري يف دراسة العالقات بني املغرب والربتغال خالل الفرتة .1844 - 1790

أما الصعوبة الرابعة فمرتبطة بزمن استغالل هذه األرشيفات بالنسبة إىل الباحثني الثالثة ،فكلهم اشتغلوا بهذه الوثائق يف

تنظيما مما عليه اآلن ،سواء تعلق األمر باألرشيف التونيس أو بغريه
سبعينيات وثمانينيات القرن املايض؛ حيث كانت هذه األرشيفات أقل
ً

من األرشيفات .ومن ثمة تأيت أهمية رصد هذه التجارب التي تسمح بالتأريخ لتعامل املؤرخني مع هذه األرشيفات .كيف انتقل هؤالء

تحول
الباحثون يف التعامل مع هذه األرشيفات من مصدر ملعلومات إىل مرحلة تتميز بالقراءة الواعية للنصوص املتحصل عليها؟ وكيف ّ
األرشيف معهم من مصدر معلومات إىل موضوع للتفكري والتأمل؟

عالج الباحثون الثالثة قضايا مختلفة ،ففي حني ركز عبد الحميد هنية عىل قضايا امللكية والتملك يف البالد التونسية خالل الفرتة

العثمانية ،توقف وجيه كوثراين عند ثالثة قضايا؛ هي مسألة الخالفة والبديل الذي اقرتحته وزارة الخارجية الفرنسية والجهود التي
وأخريا املوقف الفرنيس
بذلتها فرنسا من أجل تحقيق مرشوعها ،واملوقف من سايكس  -بيكو وموقف مختلف الفاعلني الفرنسيني منه،
ً
من تقسيم سورية والتعويل عىل االستفادة من التعدد الطائفي واإلثني يف بالد الشام .أما عثمان املنصوري فقد توقف عند رواية الوثائق
الربتغالية لألحداث التي عرفها املغرب يف نهاية القرن الثامن عرش وبداية التاسع عرش.

ولكن ما يجمع الباحثني الثالثة هو أن عيونهم ظلت متفتحة عىل الكيفية التي تعامل بها الباحثون قبلهم من األجانب مع هذا

الركام الوثائقي ،لقد ظلت الوثائق التي نرشها هرني دوكاسرت وجماعته توجه إىل حد بعيد تعامل عثمان املنصوري مع مختلف األرشيفات

الربتغالية .كما أن عبد الحميد هنية اضطر إىل استثمار جهد كبري من أجل ما يسميه "حل العقد املعرفية االسترشاقية التي تمنعه من
دراسة الوثائق املتعلقة بالتملك وفهمها عىل أحسن حال" .أما وجيه كوثراين ،وإن لم ُيظهر يف دراسته ،هذه العالقة مع الدراسات
األجنبية فإنها كانت حارضة عىل نحو خفي عندما تعرض لقضايا تعرض لها باحثون فرنسيون قبله ،من أمثال جاك تويب يف كتابه فرنسا

اإلمربيالية :من  1890إىل .1914

عبد الرحيم بنحادة
أستاذ التاريخ بمعهد الدوحة للدراسات العليا
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الورقة الخلفية

كيف للمؤرخ العريب أن ينهض باملعرفة التاريخية؟ وهل للمصادر دور يف ذلك؟ يحتاج املؤرخ ،ليك ينتج معرفة تاريخية رصينة
وطريفة ،إىل مادة مصدرية متنوعة وجديدة ،كما يحتاج إىل التزود باألدوات املنهجية األساسية التي ّ
تمكنه من مساءلة هذه املادة،

وأخريا إعادة تركيبها .إن التفكري يف املصادر التي يعتمدها املؤرخ العريب ،ويف كيفية تنوعها وإثرائها
ثم تفكيكها وتحليلها وتأويلها،
ً
واستعماالتها ،يمثل أحد الرشوط األساسية للنهوض بالكتابة التاريخية .كل مؤرخ يستنبط مدونته املصدرية ،وهي رضورة ال حياد
عنها .كيف يستنبط املؤرخ مدونته ويبنيها؟ وكيف يحدد مالمح موضوع بحثه من حيث العالقة بمكونات هذه املدونة؟

تعرتض املؤرخ أثناء القيام بعملية بناء مدونته مجموعة من املشكالت :كيف يكون انتقاء املعطيات؟ وكيف تكون املعاينة؟ وما

مجديا
انتقائيا يف نظرته إىل املعطيات عند بناء املدونة املصدرية؛ إذ يختار ما يراه
دائما
ً
الذي تراه العني؟ وما الذي ال تراه؟ فاملؤرخ يكون ً
ً

ويرتك ما ال يراه كذلك ،بحيث يكون يف تبعية كاملة لقدراته املعرفية ولتجربته البحثية .واإلشكال األسايس يف هذا املجال هو :كيف
ينوع املؤرخ مصادر معلوماته حتى ال يقع يف خطأ إنجاز تحليل أحادي لواقع ّ
مركب ومتعدد األوجه؟ وكيف يبني مدونته وينتقي معلوماته
ِّ
بصور مجدية ،وبطريقة تكون مستقلة عن إكراهات التصنيفات املصدرية أو األرشيفية أو اإلحصائية؟

هنالك أسئلة أساسية تعرتض املؤرخ يف هذا املجال ،تتعلق كلها برشوط التجديد يف الكتابة التاريخية :هل السؤال قبل املصدر

وأخريا ،تأيت أسئلة االستعماالت؛ منها :كيف نستقرأ
أو العكس؟ كيف نتخطى معضلة قلة املصادر ونبحث عن "املصادر الدفينة"؟
ً
الخطاب الذي يرشح من خالل كلمات الوثائق النصية؟

هل السؤال قبل املدونة املصدرية أو العكس؟

ما من شك يف أن املؤرخ يبني مدونته املصدرية بإيحاء من سؤال يطرحه ً
أول؛ إذ إن السؤال هو يف صميم املنهج الذي يوجه املؤرخ

نحو البحث عن السبل التي من شأنها أن ُتطور الكتابة التاريخية ،وهكذا يوفّر السؤال اإلمكانات املصدرية الجديدة والكفيلة بتطوير
املعرفة التاريخية .واستحضار املناهج ،اعتما ًدا عىل العلوم املساندةّ ،
يمكن من تخصيب هذه املصادر لتطوير املعرفة التاريخية.
يكون بناء املدونة وكيفية استعمالها وما يتبع ذلك من إشكاالت منهجية رهني الحقول البحثية التي تحددها األسئلة .ثم بعد ذلك

ثم يمكن القول إن القيمة املعرفية للمدونة
تساعد املدونة  -بفعل عكيس  -عىل تناول تلك األسئلة بالبحث والتحقيق والتدقيق؛ ومن ّ
املصدرية تكون رهينة الكيفية التي ُبنيت بها .أما املعطيات ذات البعد النظري ،فهي تأيت بعد ذلك؛ أي يف مرحلة استعمال املصادر

تحد من جدوى عمله،
وتوظيفها .واالنفتاح عىل الحقول املعرفية املساندة التي تساعد املؤرخ عىل الخروج من "السجون املعرفية" التي ّ
وتمنعه من الفهم السليم للواقع الذي يريد دراسته ،هو أمر رضوري .ومن بني السجون املعرفية نذكر السجون املرتبطةً ،
مثل ،بتاريخ
الذاكرة بصورة عامة ،وبتاريخ ذاكرة الدولة بصورة أخص .والخروج من سجن الذاكرة يبدأ بمساءلة الذاكرة من حيث هي موضوع بحث
أيضا ،بمساءلة الدولة بالطريقة نفسها.
أن الخروج منه يكونً ،
بذاته .واألمر نفسه بالنسبة إىل سجن الدولة؛ ذلك ّ

قلة املصادر واملوضوعات املنسية أو املهمشة
مصادرهم؛ ما جعلهم يتحركون يف حقول كثرية .ومن بني هذه املصادر نجد كتب اإلخبار ،والحوليات السلطانية ،وتراجم
ّنوع املؤرخون
َ

الفقهاء والعلماء ،ومناقب األولياء ورجاالت الزوايا ،وأنساب الرشفاء ،وبيوتات األعيان ،وسجالت املحاكم الرشعية ،واألوقاف واألحباس،
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والدفاتر التجارية .ونجد كذلك كتب الفقه ،واألحكام ،والنوازل ،والدواوين ،واألمثال الشعبية ،والتصوف ،واملناقب ،والرحالت ،وغريها.

وفيما يتعلق بموضوع الغذاء ،نجد كتب الفالحة والنبات والجغرافيا ،وكتب األغذية واألدوية ،وكتب الطبخ ،وكتب الحسبة.

معينة تتسم بالهامشية،
ال َّ
مفر من إثارة مسألة محدودية املصادر اإلخبارية التي وصلتنا وما فيها من ثغرات ،خاصة يف مجاالت َّ
مقارنة بما نعرفه يف املجال السيايسً ،
ً
مثل ،وهو ما أوجد عدم توازن يف مجاالت البحوث التاريخية .ونالحظ األمر نفسه بالنسبة إىل
عموما من املجاالت املنسية .ومن املوضوعات التي تتميز بقلة املصادر نذكر املسائل الديموغرافية .عند ما
مجال "تاريخ النساء" ،وهو
ً

أن األوبئة يف العالم العريب آفة دورية ،ال يخلو زمان منها يف النظام
يطمح املؤرخ إىل دراسة الطواعني يواجه ندرة املصادر؛ وذلك رغم ّ
وكثريا ما تكون مرتبطة بتقلب الدورة
الديموغرايف السابق للفرتة الرأسمالية ،وتكون عادة مقرتنة بصورة مبارشة باملجاعات وغالء األسعار.
ً
املناخية يف الحوض املتوسطي عىل الخصوص.

أن املصادر اإلخبارية املتوافرة عادة ما تهتم بالفئات العليا،
ومن العوائق األساسية التي َحرمت ً
أيضا كتابة التاريخ من األسفل ّ

وبالبالطات ،واألحداث السياسية والعسكرية ،دون غريها .أما األوساط السفىل فهي ،يف أغلب الحاالت ،مهملة .وقد جاءت الدراسات

التاريخية املعتمدة عىل هذه املصادر خالل الفرتات السابقة سجينة ما يقدمه هذا النوع من املصادر .لهذا بات من الرضوري البحث يف
"املصادر الدفينة" لبناء معرفة تاريخية متكاملة.

مقاربة تقاطع االختصاصات من أجل الكشف عن "املصادر الدفينة"
كيف نجدد الكتابة التاريخية ونخرجها عىل مستوى املواضيع واملناهج من الزاوية املغلقة التي وجدت فيها ،ونجعل من البحث
ً
منفتحا ومتجد ًدا بصورة مستمرة؟
علميا
مجال
التاريخي
ً
ً
يكون ذلك ً
أول عرب منهج تقاطع االختصاصات الذي من شأنه أن يحرر البحث التاريخي من الكتابة عىل النمط القديم؛ سواء عىل

فكثريا ما يكون ذلك املنطلق يف العثور عىل "الوثائق الدفينة" .ويكون منهج تقاطع
مستوى املواضيع ،أو عىل مستوى املناهج امل َّتبعة.
ً
ّ
للتحكم يف مسارات البحوث التاريخية ونتائجها ،خاصة من زاوية طرح األسئلة واستنباط املدونة املصدرية.
االختصاصات هو األمثل

واكتشاف وثائق دفينة من شأنه أن يبدل بصورة جذرية فهم التاريخ وكتابته .وكلما تنوعت املصادر ،فتحت نوافذ جديدة للبحث ،ويف
يؤمن
الوقت ذاته يحصل إمكان االهتداء إىل مصادر أخرى؛ ذلك أن تغيري الحقول البحثية ،وتوسيع دائرتها وحدودها ،من شأنه أن ّ

إمكانية االهتداء إىل وثائق مصدرية جديدة.

واملصادر الدفينة متنوعة؛ منها األرشيفات بأنواعها ،ويمكن أن نذكر ،عىل سبيل املثال ،تلك املصادر التي نجدها يف مراكز مختصة
بجمعها وترتيبها ،وكذلك ما تجمعه العائالت من وثائق تحفظ مصالحها وذاكرتها ،ومنها ُ
الك ّناشات [الدفاتر الصغرية] التي يد ِّون فيها
األفراد مالحظاتهم واهتماماتهم اليومية ،ونجد كذلك كتب النوازل الفقهية ،وكتب املناقب واألنساب ،وكتب الجغرافيا والرحالت،

أيضا ،كتب الرحالت
واملوسوعات القديمة ،ومؤلفات البدع ،وبعض الرشوحات للمتون الدراسية ،ودواوين الشعراء  ...إلخ .ونجدً ،
والرتاجم ،إضافة إىل األدب الفقهي املتم ّثل يف رسائل الطواعني التي ظ ّلت إىل فرتة غري بعيدة مغمورة.
من بني التجارب البحثية الجديدة التي ساعدت خالل السنوات األخرية عىل استنباط وثائق دفينة نجد تلك التجارب التي اهتمت

طور املعارف بمنهج تقاطع االختصاصات يف هذه املجاالت هو الذي جاء بهذه املباحث التاريخية
باللباس ورموزه ،وبالجسد ،وبالغذاء .و َت ُّ
أن الكتابة التاريخية ال يمكن أن تكون َّإل يف ارتباط وثيق بالعلوم املجاورة
ُم
َ
ستحدثة إىل دائرة الضوء لدى املؤرخني .هذا ما يثبت ّ
دافعا لتوسيع رقعة الحقول
التي ُيستمد منها العنارص الرضورية لتناول قضاياه البحثية بأكرث دقة .هكذا ،إ ًذا ،يكون توسيع رقعة املصادر ً
البحثية يف الكتابة التاريخية املجددة.
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املؤرخ العريب ومصادره

من املدونة املصدرية إىل استعامالتها
وثرية ،فهي ال تبني البحث .وعىل املؤرخ َّأل يعتمدها بعفويةَّ ،
ً
ً
وأل يأخذها عىل ظاهرها .كيف يسائل
دقيقة
مهما كانت املصادر

املؤرخ مصادره؟ وبأي منهج يتناول موضوعاته من خاللها؟

دائما خاضعة لرشوط إنتاجها؛ باعتبارها مادة غري جامدة من وضع أفراد يف ظروف معينة.
كيفما كانت طبيعة املصادر ،فهي تبقى ً

لهذا يجب َّأل نهمل الرشوط الذاتية التي كانت وراء بناء مدونة مصدرية .فإبراز الجوانب الذاتية التي كانت وراء عملية استنباط محاور
مدونة مصدرية وعملية بنائها من شأنه أن يساعد عىل تخطي بعض املطبات التي تفرزها املدونة ،بحيث تكون املعرفة التي ُتنتج من

فإن التفكري يف هذه الرشوط ،ومساءلة حمولة مكونات املصادر ،يساعد املؤرخ عىل
خاللها يف تبعية للسياق الذي وضعت فيه؛ لذلك ّ
استغالل املعطيات املصدرية بأكرث جدوى.

أيضا ،إىل استنباط تصنيفاته املعرفية املناسبة
يحتاج املؤرخ إىل ترتيب مصادره وتحديدها ووضع مسطرة االستعمال املناسبة .ويحتاجً ،

لحقل بحثه وطبيعة مدونته .ومن حيث املنهج ،من املفيد التفكري يف طريقة توظيف املصادر التاريخية ،والبحث يف منطقها ووظيفتها وبنيتها،
أمر يساعد عىل بناء إشكاليات مجددة تنفذ إىل عمق املمارسات االجتماعية ،وذلك من خالل االهتمام بالتمثالت واإلمساك باملضمون
وهو ٌ
االجتماعي للتصنيفات االجتماعية ،مع التمييز بني تاريخ الكلمة وتاريخ استعماالتها (أي مضمونها االجتماعي)؛ ذلك أن الكلمة تكون
دائما مرتبطة بتمثيالت يف الذاكرة الداللية .ربما ال تتغري الكلمات يف شكلها ،ومع ذلك فهي مصدر لتأويالت متنوعة ،بل أحيا ًنا مختلف
ً

جذريا .إن السياقات هي التي تجعل معنى الكلمات واستعماالتها يف تحول متواصل ،بحيث نستحرض ذلك
بعضها عن بعض اختال ًفا
ًّ
القول الشهري للفيلسوف النمساوي لودفيغ فيتغنشتاين (" :)1951-1899ال وجود لكلمات ،هناك استعماالت فقط".

كيف يستطيع املؤرخ تخطي املحلية (التي عادة ما تفرضها طبيعة املدونة املصدرية) إىل طرح قضايا ذات بعد كوين؟ من املفروض

أن ّ
يشكل تخطى املحلية والتوق  -بقدر املستطاع  -إىل الكونية (أو العاملية) الهاجس املنهجي األسايس يف عمل املؤرخ .والخروج من

عينات املدونة ،وكذلك القضايا التي تطرحها.
"سجن املحلية" ّ
يتم عادة عرب اعتماد منهج املقارنة يف معالجة ّ

نيس املؤرخ رضور َة النظر إىل الداخيل ،وإيالء أدوار الفاعلني املحليني
واالنفتاح عىل النظريات ،وما تقدمه العلوم املساندة ،يجب َّأل ُي َ

ً
انغماسا يف الواقع املحيل.
بعيدا عن النظرة النخبوية للواقع .املهم أن يكون املؤرخ أكرث
وأقوالهم
أهمية كربىً ،
ً

كيف نتعامل مع الوثائق التاريخية من أجل التأويل والحفر والتنقيب؟ يعترب التأويل والتفكيك بمنزلة اآلليات األساسية لقراءة

الوثائق التاريخية قصد بناء معرفة تاريخية رصينة .وقوام تأويل الوثائق النصية هو الحس النقدي والرتكيز عىل التمثالت ،وعىل
الرموز التي ترشح بها الكلمات .إن املمارسة التأويلية للوثائق التاريخية تجعلنا ننفلت من دوغمائية القراءات السطحية ،وتجنبنا مأزق

كثريا ما تعرقل املعرفة التاريخية .ولتجاوز هذا العائق ،علينا أن نبحث عن مجاالت التداخل بني العنارص املكونة للثنائيات
الثنائيات التي ً
والعالقات املتبادلة بينها.

عبد الحميد هنية
رئيس قسم التاريخ بمعهد الدوحة للدراسات العليا
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وجيه كوثراين(((| *Wajih Kawtharani

يف االشــتغال عــى أرشــيف وزارة الخارجيــة الفرنســية
كشــف معطيــات يف مســائل اجتامعيــة وسياســية
(الخالفة ،سايكس – بيكو ،تقسيم سورية)
Researching the Archive of the French Foreign Ministry:
Data Analysis in Social and Political Affairs

مق ّدمة
من خالل تجربة عميل يف محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية ،ومن خالل اشتغايل البحثي عىل إشكاليات انتقال ما أسميته
االجتماع السلطاين – العصباين ،املتمثل بالدولة العثمانية وصيغ سلطاتها األهلية الوسيطة يف بالد الشام ،وبالتحديد يف سورية ولبنان،
إىل زمن االجتماع الوطني املتمثل بنشأة "الدولة الوطنية" ،كنت أتوخى أن أجد معطيات لإلجابة عن سؤالني مرتابطني:

ً
أول :ما كانت عليه أوضاع السلطات األهلية (التقليدية) من أمراء محليني ومشايخ وزعماء طوائف وقبائل وعائالت نافذة وقوى إنتاج
(تجار ،حرف ،فالحون) بعد أن فعل فعله التغلغل الغريب الرأسمايل يف بنيات املجتمع األهيل ،وال سيما يف غضون القرن التاسع عرش؟
وثانيا :ما كانت نظرة الدبلوماسية الفرنسية ،بل عىل نحو أشمل ،ما كانت عليه اسرتاتيجيات فرنسا وسياساتها ،وقد كانت ،إىل جانب
ً
ً
أساسيا يف رسم السياسات الكولونيالية وتحديد مناطق النفوذ يف املنطقة بل يف تصور كيانات سياسية بديلة وتحديدها؟
بريطانيا ،فاعل
ً

ال شك يف أن اإلجابة عن السؤال تتط ّلب العودة إىل مصادر أهلية ومحلية ككتب الرتاجم واألعيان والسري واملذكرات ،وأرشيفات
ٍ
معطيات تذخر بها مراسالت القناصل يف عواصم الواليات العثمانية ،كبريوت ودمشق والقدس وحلب ،وكذلك تقارير خرباء
لكن
أهليةّ ،
ومستشارين ورجال أعمال وغرف تجارة (كليون ومرسيليا) ،ورجال دين (ال سيما من اإلرسالية اليسوعية) ،كانت مفيدة يف إلقاء الضوء
عىل وضع تاريخي مزدوج ،بل ملتبس ،فمن جهة ،ثمة وصف يف املراسالت القنصلية ويف تقارير الخرباء (ال سيما يف هذه األخرية)
(إمربيقيا) ،أو
واقعا
لحاالت اجتماعية واقتصادية وسكانية (ديموغرافية) وألرقام ومقابالت مع شخصيات ،فهي من هذه الجهة تنقل ً
ً
ً
وغالبا بتأويل مشبع باإلسقاطات األيديولوجية
محمل بتفسري خاص،
"منظورا" لهذا الواقع
تزعم نقل واقع ،ولكن من جهة ثانية تقدم
ً
ً
ٍ
تاريخيا" يمكن ،بل يجب ،التعامل معه كجزء
وموظف يف سياسات واسرتاتيجيات ومصالح محددة ،ومع هذا يبقى "معطى
(الغربية)،
ً
ال يتجزأ من العملية التاريخية نفسها .فهذه التقارير واملراسالت تختلف عن ترصيحات املسؤولني العلنية ،كما تختلف عن طبيعة
غالبا ما يعود إليها املؤرخون التقليديون :إن املراسالت القنصلية وتقارير
القرارات الكربى ونصوص االتفاقات واملعاهدات املنجزة والتي ً
"معرفة ما" هي جزء من العملية التاريخية (جزء من سلطة معرفة ّ
ً
موظفة ومستخدمة) .إنها وثائق "املطبخ
الخرباء واملستشارين تقدم
السيايس" ومواده وعدته وأشياؤه الصغرية والكبرية ،املخفية منها واملحكية ،املسكوت عليها واملعلنة.

إ ًذا ماذا نجد يف هذا املطبخ؟ أو باألحرى ماذا وجدت يف هذا املطبخ مما كان له عالقة (وأقصد بالعالقة هنا العالقة املعرفية) باإلشكاليات
البحثية التي كنت بصدد معالجتها؟ إنها كثرية ،تتوزع أوراقها التي هي رسائل وتقارير ومذكرات ودراسات عىل مجموعات منظمة يف ملفات ،هي
أشبه بمجلدات ،وتنتظم هذه امللفات يف سالسل  Seriesوتحمل كل سلسلة عنوا ًنا يشري إىل بلد أو منطقة وحقبة زمنية معينة.

*

مؤرخ وأستاذ زائر يف برنامج التاريخ ،معهد الدوحة للدراسات العليا ،قطر.

Historian and visiting professor at the Doha Institute for Graduate Studies, Qatar.
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عدت إىل بعض محتوياتها يف أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية:
ومن نماذج هذه السالسل التي
ُ
ӵӵTurquie (1912-1914).

ӵӵTurquie-Guerre (1914-1918).

ӵӵLevant, Syrie-Liban (1918-1929).
ӵӵLevant-Palestine (1918-1929).

يرتبط املضمون الذي يسعى له املؤرخ يف خضم الكم الهائل من األوراق الذي تحويه هذه امللفات باهتمامات ذهنية وفرضيات
ٍ
اكتشافات ملا هو غري متوقع ،تبقى محتملة الورود أثناء التفتيش والتصفح والتفحص،
علما أن
لديه ،تؤدي دور املوجه لالختيار واالنتقاءً ،
ٍ
بوقت محدود وزاد معلوم من الوثائق .تحوي هذه امللفات عىل سبيل املثال تقارير خرباء
وهي عمليات ال نهاية لها إال بقرار إرادي ملزم

أيضا
– ومنهم من أهل االختصاص األكاديمي – وفيها دراسات يف الديموغرافيا والسكان ،وتوزعهم املناطقي والديني واملذهبي ،بل ً
مقاربات يف األنرثوبولوجيا الدينية واالجتماعيات الدينية السياسية يف البالد ،كمقاربات عن مختلف الطوائف واإلثنيات يف بالد الشام؛
عن املوارنة والدروز والعلويني ،والجركس والشيعة والسنة ،كما نجد تقارير خرباء يف االقتصاد والرثوات الطبيعية والزراعية وتأهيل
املوانئ والسكك الحديدية ،وغري ذلك .وهذا يف الجانب الكمي والتحلييل من املعرفة الديموغرافية والسوسيولوجية واالقتصادية.

ӵӵويف جانب آخر ،جانب التحليل االجتماعي – السيايس والثقايف للقوى السياسية يف البالد وللنخب املحلية واتجاهاتها ،نجد التقارير
التفصيلية عن الصحف وأصحابها ،والك ّتاب واتجاهاتهم وكيف السبيل إىل استمالتهم ،كما نجد محارض قناصل عن مقابالت أجروها
مع زعماء طوائف أو ك ّتاب (كاملقابلة التي أجراها قنصل دمشق مع محمد كرد عيل).

ӵӵويف الجانب السيايس – االسرتاتيجي ،وال سيما يف موضوع مصري اإلمرباطورية العثمانية ووالياتها يف املرشق ،نجد تقارير ودراسات
يف مآل ما ستسفر عنه مناطق النفوذ يف سياق الرصاع والتنافس بني القوى األوروبية وال سيما بني بريطانيا وفرنسا وأملانيا وروسيا .ومن
مفردات هذا الرصاع ،مسألة الخالفة واحتمال تداعياتها ،زعامة الرشيف حسني ،بواكري الوعي القومي العريب ،الصالت ما بني مرشق
ومغرب ،ما بني سورية ومرص ،سايكس – بيكو ور ّدات الفعل عليها ،كيف ينبغي التعامل مع "املسألة السورية" بعد أن تفككت املسألة

الرشقية إىل مسائل ،أي دولة أو دول تقرتح كبدائل يف ظل مرشوع االنتداب الفرنيس ،وغري ذلك.
نكتفي يف هذه الورقة بكشف ما يف هذه الوثائق حول ثالث مسائل:

ً ӵӵ
أول :مسألة الخالفة.

ثانيا :حول املوقف الفرنيس من سايكس – بيكو.
ً ӵӵ

ӵӵثالثًا :يف الحوار الرسي بني الرئيس الفرنيس مي ّلران والجرنال الفرنيس غورو :مخطط تنظيم سورية.

أول :مسألة الخالفة
ً
عندما دخلت الدولة العثمانية الحرب إىل جانب أملانيا ،وانطلقت دعوة "الجهاد" من الجانب الرتيك يف وجه "حلف الكفار" ،كما

ً
ففضل عن
جاءت الصفة يف نص الدعوة ،حتى كان الحلفاء بدورهم يستخدمون األسلحة نفسها (الدينية) للتصدي لهذه الدعوة.

تحركات بريطانيا إىل جانب الرشيف حسني ،حيث طرحت يف أذهان املخططني اإلنكليز أهمية نقل قيادة العالم اإلسالمي من أيدي
وانصبت الجهود الفكرية (بل البحثية) املرافقة عىل دحض دعوة الجهاد
الرتك إىل أيدي العرب انصب الجهد الدبلومايس لدى الحلفاء
ّ
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التي صدرت عن السلطان (باعتباره خليفة) وعن شيخ اإلسالم وبيان بعدها الرشعي عن اإلسالم ،وتقديم التحليالت املختلفة عن
الخالفة ومسألة الوحدة اإلسالمية ومستقبل املدينتني اإلسالميتني املهمتني يف الجزيرة العربية؛ مكة واملدينة.
من جانب فرنسا تلجأ وزارة املستعمرات إىل إعداد مذكرة يف هذا الشأن بموضوع "الوحدة اإلسالمية والخالفة" يعدها جهاز
املعلومات ،ويرسلها وزير املستعمرات إىل وزير الشؤون الخارجية ،اعتما ًدا عىل مراقبة التحركات الدبلوماسية الربيطانية يف القاهرة،
وال سيما أن بواكري نسج العالقة مع الرشيف حسني (رشيف مكة) وأبنائه كانت قد بدأت منذ عام  ،1912والتي أسفرت الحقًا عن
مراسالت حسني مكماهون املعروفة :وجوهرها مملكة عربية مرشقية.
جدا بمستقبل مكة واملدينة [ ]...إن أي نظرة
املوقف الفرنيس يلخصه وزير املستعمرات يف رسالته" :إن فرنسا هي ً
أيضا مهتمة ً
ً
مشرتكا بني بريطانيا وفرنسا وروسيا
تفاهما
منطقيا
مستقبلية تستهدف أي تعديل محتمل يف الوضع الحايل للحجاز ،يجب أن تستتبع
ً
ً
وإمكانية دعوة إيطاليا إىل االنضمام إىل ذلك".
معروفة هي ،وبالتفاصيل ،الخطوات واملسارات الالحقة عىل مستوى األحداث والقرارات واإلجراءات ،لكن املذكرة ،التي هي
أشبه بتقرير يعكس معارف دراسة أو دراسات معتمدة حول مسألة الخالفة اإلسالمية ،تحمل  -إذا ما شئنا أن نؤرخ لألفكار ،وال سيما
ين ودالالت لإلجابة عن أسئلة مؤرخ معارص من مثل :مدى انطباق مؤسسة الخالفة
لألفكار السياسية لدى خرباء الدبلوماسيات – معا َ
عىل الحال العثماين ،وماهية األبعاد السياسية واالسرتاتيجية التي تستدعيها أو تستحرضها يف العالم اإلسالمي ويف العالم ،بل ماهية ما
محليا ،أو يف املقابل ،لدى العقل السيايس الكولونيايل .وهنا الفرنيس بالتحديد.
تعنيه يف العقل السيايس لدى النخب
ً

أعدها خرباء وزارة
علما أن مذكرة أخرىّ ،
تحمل مذكرة وزارة املستعمرات التاريخ التايل :باريس 31 ،كانون األول /ديسمرب ً ،1914
أيضا "أحداث الرشق والخالفة" ،كتبها أحد الخرباء حيث حملت اسمه  ،M. Gaillardوتاريخها  7آذار /مارس .1915
الشؤون الخارجية ً
تبدأ املذكرة األوىل بإعالن "أن فتوى شيخ اإلسالم يف الدعوة إىل الجهاد لم تر يف العالم املحوري الرد الذي كان ُينتظر ضد الحلفاء،
معتمدا عىل قوة ’كافرة‘ نزع عن دعوته الصفة الرشعية الرضورية لنجاح مثل هذا املرشوع املتوخى".
ذلك أن اإلمام يف إطالقه عملية الجهاد
ً

من هنا يتساءل كاتب املذكرة "عما إذا كانت اللحظة مناسبة ،حيال النشاط الجرماين الرتيك املتذرع بالوحدة اإلسالمية أن يثري
معارضة خليفة جديد تتوافر فيه جميع الرشوط العقائدية الرضورية".
يستعرض كاتب املذكرة شخصيتني ،ويتساءل أي شخصية يمكن أن تدعى إىل مثل هذا الدور اإلسالمي؟
ونظرا إىل الدور الذي قامت به األرسة الرشيفة منذ قرون ،هو مؤهل بكل تأكيد الدعاء اإلمامة،
1 .1سلطان مراكش ،بصفته رشيفًا
ً
فرنسيا"  Protégé françaisمما يفقده حيال هذا الشأن ،ميزة االستقالل الرضورية يف نظر املسلمني .أكرث من
"محميا
لكن بصفته
ً
ً
ذلك ،يضيف من جهة أخرى أن "ليس لنا مصلحة يف تقوية سلطته املعنوية والتي ال نظري لها يف مراكش ،فهي تجسد ً
اتجاها
فعل
ً
خاصا  ،Shismeويف إمكانها أن تقوم كسلطة مغربية يف مواجهة سلطة خليفة املرشق .ونحن ال يمكن إال أن نتمنى غياب
إسالميا ً
ً
ً
وحدة الطاعة يف اإلسالم .وإذا ،تستبعد املذكرة ترشيح سلطان مراكش عن هذه الوظيفة املرشحة للنقل من إسطنبول إىل مركز عريب
(مالئم).
2 .2املرشح الثاين يف املذكرة هو رشيف مكة ،تقول املذكرة "إن موقع رشيف مكة يبدو من ناحية هذه النقطة األخرية ،أكرث مالءمة،
تماما يف املطالبة بالخالفة ،وهو يمثل يف مواجهة اإلسالم العثماين الرسمي ،اإلسالم العريب القديم،
فهو من ناحية رشعية محق ً
وألنه حامي األماكن املقدسة فإنه يحظى بهذه الصفة باحرتام جميع املحمديني .إ ًذا فإن هذه الشخصية الالمعة يف العالم
اإلسالمي هي القادرة عىل أن تقف ضد االغتصاب العثماين".
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ترصح
عىل أن املذكرة تعود فتستذكر أو تستدرك أن الحراك الدبلومايس الربيطاين هو املؤهل للتفكري يف هذا املرشوع والقادر عليهّ .
املذكرة" :فإىل بريطانيا يعود األمر يف تفحص الدور الذي ينبغي إعطاؤه يف هذه الشخصية [ ]...فهذه الدولة الكربى لها مصلحة يف
إقامة نظام خالفة عىل أبواب مرص ،بتنظيم مركز ديني يجمع شمل العرب يف قلب الجزيرة العربية".
عامليا يمكن أن تسعى إليه بريطانيا؛ احرتام معتقدات  62مليو ًنا من املسلمني الهنود" .تخليص مدن
تضيف املذكرة ً
بعدا آخر ً
ً
استقالل ال يسع مسلمي العالم
اإلسالم املقدسة من السيطرة العثمانية لتنشئ يف مهد العقيدة اإلسالمية وتحت إرشافها الضمني
اعتبارا".
بأرسهم أن يك ُنوا له
ً

ٍ
أيضا عن موقف الرشيف حسني من التسمية
وبمعزل عما آلت إليه االتصاالت الربيطانية مع الرشيف حسني آنذاك ،وبمعزل ً
ً
مستقبل (ويبدو أن الدبلوماسية الفرنسية لم تكن عىل علم بتفاصيلها آنذاك أي حني كتابة املذكرة
االصطالحية ملنصبه املتصور (أو املتخيل)
األوىل) فإن السياسة الفرنسية كان يهمها بالدرجة األوىل ،تداعيات هذا املتغري الكبري ،أي مركز الزعامة اإلسالمية العاملية ،عىل نفوذها
"املكتسب" يف شمال إفريقية (املغرب ،الجزائر ،تونس ،موريتانيا  ...إلخ) وعىل مرشوعها املستقبيل يف سورية الكربى (أي بالد الشام).
تخفف املذكرة من قلق االسرتاتيجيا الفرنسية يف هذا األمر فتخلص إىل االستنتاج" :ومن وجهة النظر الفرنسية ،لن يكون هناك ثمة تغيري
املنصب وفقًا للتقليد السني ،سيمارس  -بصفته العربية  -جاذبية أكرب عىل مسلمينا يف إفريقية الشمالية .ولكن ليس لنا أن
باستثناء أن اإلمام ّ
نقلق بسبب ذلك .فالخليفة الجديد لن يفكر يف أي لحظة يف تحقيق وحدة إسالمية لم توجد قط يف التاريخ حتى يف أروع عصور محمد".
أفكارا تتقاطع
تقدم
عىل أن املذكرة الثانية والتي تحمل عنوان "أحداث الرشق والخالفة" ،واملؤرخة بتاريخ  7آذار /مارس ّ 1915
ً
بعضها مع املذكرة األوىل ولكنها تضيف عنارص تاريخية وأيديولوجية وجيوسياسية أكرث "عمقًا" وواقعية من ناحية معرفية ،وكذلك من
ناحية تالئم التفكري االسرتاتيجي الكولونيايل مع معطيات الواقع .تبدأ املذكرة بالقول" :إن الحرب األوروبية واحتمال انتصار دول
الوفاق الثاليث ،يمكن أن يؤديا إىل تغري عميق يف وضعية سلطان إسطنبول حيال اإلسالم ،وأن من الرضوري أن نرصد منذ اآلن النتائج
من أجل تعيني االتجاه املناسب لسياستنا اإلسالمية يف شمال إفريقية وموريتانيا والسودان".
مقدمات هذا الرصد تتمثل ً
أول باكتشاف ما تسميه املذكرة "الخلل" التاريخي الذي أصاب نموذج "الخالفة" التأسييس األول يف
تجزيئيا يصعب بل يستحيل تجاوزه .يسرتجع كاتب املذكرة
تاريخيا
واقعا
العهدين الراشدي وصدر اإلسالم .بعد ذلك ثمة انشقاقات كرست ً
ً
ً
نوعا من إسالم مغاريب
أحداثًا من مثل "السالطني املغاربة من مرابطني موحدين خلقوا من خالل إعالن استقاللهم عن خالفات املرشقً ،
ً
طويل يف كل املغرب من تونس إىل مراكش" ،ومن جهة الرشق "االنشقاق الشيعي فصل فارس عن الجماعة اإلسالمية".
امتد

أما بالنسبة إىل أرسة بني عثمان التي "استولت عىل الخالفة" عىل الرغم من سنة الرسول القائلة باختيار الخليفة من قريش
بحسب قوله (وهو قول مختلف عليه) ،فتشدد املذكرة عىل جانب مهم يف عمليات االستيالء واستمرارها كسلطة (أي كسلطان
مستمر وممتد وبمعنى  ،)Pouvoirوهو الجانب الذي تسميه املذكرة "القوة املادية" لإلسالم .تقول املذكرة "هذا السلطان الرتيك
لم يعرتف بسلطانه إال حيث امتدت قوته العسكرية .وإذا كان السلطان حتى الساعة ،ال يزال يتمتع بيشء من النفوذ يف ممتلكاته
’أمريا للمؤمنني‘ ،بل ألنه ال يزال يمثل التعبري األمثل واألعىل لقوة اإلسالم املادية" .وتستنتج املذكرة:
األفريقية ،ليس ألنه يعترب
ً
مما تؤديه فكرة املقاومة (أو املعارضة) السياسية املوجهة هنا ضد القوة األوروبية
"ويف هذه الحالة ،تؤدي الفكرة الدينية ً
دورا أقل ّ
إظهارا للتعاطف مع األتراك ،يف
املهيمنة" .ولهذا يالحظ كاتب املذكرة "أن الجيل الشاب من ذوي االتجاهات الحديثة هو األكرث
ً
كل من الجزائر وتونس ومرص".
أما عن شباب "تركيا الفتاة" فريى الكاتب أن تعاطفهم مع فكرة "الحرب املقدسة" (أي دعوة الجهاد) ،هو تعاطف سيايس بحت.
ثم يجمل القول" :الشباب املسلم الذي ترىب  -كما يقول  -يف أجواء األفكار الحديثة وكان عىل احتكاك مع األوروبيني تأرسهم فكرة
تجميع عنارص اإلسالم ملقاومة أوروبا ونيل استقاللهم".
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ً
ويف املقابل ،يرصد الكاتب ً
إسالمية ال تزال قائمة وصحيحة حتى اليوم هي حالة املحافظني .يقول" :أما إخوانهم يف الدين
حالة
ممن نشأوا نشأة إسالمية محافظة ’يف التقليد اإلسالمي‘ فإنهم يأخذون يف االعتبار أن املفهوم القديم ألمري املؤمنني ،لم يعد ممك ًنا يف
نوعا ما يف التبعية ألوروبا ،وجل ما يطمحون إليه هو أن يحافظوا عىل نوع من روابط تقليدية حيال
الدول املسلمة الحديثة أو الواقعة ً
زعيم روحي يدعى له يف الصالة ،وهذه البقية الباقية من الخالفة تريض ضمريهم ،وأنه خلف هؤالء تسري الجماهري الجاهلة".
عىل قاعدة هذا الفهم ،يتوقع الكاتب السيناريوهات التالية بعد هزيمة الدولة العثمانية:

1 .1استمرار السلطان العثماين يف منصبه (حتى يف حال تدويل القسطنطينية كاحتمال) ،ولكن سيصبح ضعيفًا ومحدود الصالحيات
يف إطار انحسار تركية يف آسيا الصغرى.
روحيا لعالم إسالمي يحتك به كل عام عرب
وزعيما
املقدسة يف الحجاز،
2 .2قبول افرتاض الرشيف حسني سلطا ًنا عىل األماكن ّ
ً
ً
موسم الحج.
3 .3أما تونس والجزائر واملغرب فيتساءل الكاتب عن "أي موقف ينبغي أن نتبناه حيال أمالكنا يف الشمال الغريب األفريقي؟".
يفرد من أجل اإلجابة عن هذا السؤال بقية املذكرة.

يشدد الكاتب عىل أن "مصلحة فرنسا (مصلحتنا) تقيض بأن نرتك اإلسالم يتجزأ .ولهذا – يضيف  -ينبغي من طرفنا
يف املنطلقّ ،
أن نظهر التأييد لرشيف مكة يف املرشقني من دون أن نعينه عىل التوسع يف املغرب .وهذا يقودنا نحو تصور إلعادة بناء اإلسالم املغريب يف
ظل السلطة الروحية لسلطان املغرب".

يتنبه لها الكاتب هي عملية استباع أو استدراج تونس والجزائر إىل االعرتاف بالسلطة الروحية لسلطان املغرب
لكن الصعوبة التي ّ
والذي هو ومن زاوية تاريخية وعرقية مستقل عن سلطان تركيا.
يعرض الكاتب املشكلة كالتايل:

رسميا سيادة سلطان القسطنطينية ،وباسم هذا األخري تقام الصالة يف املساجد" .وهذا الواقع لم يغب عن انتباه سلطات
"أن تونس تقبل
ً
ٍ
شعورا غري مجد لدى املسلمني املثقفني الكرث ذوي النفوذ يف تونس.
الوصاية الفرنسية منذ بداية الحرب ،ولكن تركت األشياء عىل حالها ،ليك ال تستثري ً

"أما يف الجزائر ،فتجري الصالة باسم الخلفاء األولني األربعة .وهذه صيغة يؤخذ بها يف حال عدم وجود أمري للمؤمنني معرتف
به .والناس يف الجزائر اعتادوا هذه الصيغة .وهنا ال وجود لجماعة من املثقفني املسلمني املحليني .أما املدارس املوجودة والتي يديرها
أبدا جامعات األزهر يف القاهرة ،والزيتونة يف تونس ،والقرويني يف فاس".
مواطنونا فال تشبه ً
إ ًذا ،ال مشكلة بالنسبة إىل الجزائر ،ألن كاتب املذكرة متيقن آنذاك أن فرنسا ممسكة بالوضع ،ومسيطرة عىل املدارس ،وليس
هناك من مركز ديني (قطب ديني) قاد ٍر عىل استقطاب ديني سيايس مستقل.

األول :إضافة اسم "الباي" إىل
"إعادة البناء" الذي يقرتحه الكاتب ويسميه
"إصالحيا" يقوم عىل التوجه نحو حلني أو مقرتحني؛ ّ
ً
جانب اسم سلطان املغرب يف خطبة الصالة .وهذا االقرتاح يشكك يف قبوله" ،فقد ال يستقبل عىل نحو مشجع" ويرتك هذا األمر يف
انتظار "استشارة الحماية الفرنسية يف تونس" .والثاين ،وهو األهم ،و ُتطلب املبارشة به :البدء ً
أول بإقامة عالقة بني علماء تونس وعلماء
املغرب ،أي عىل نحو أسايس بني جامع القرويني وجامع الزيتونة ،حيث تجري محاولة إقناع علماء تونس بقبول االعرتاف بالسلطة
الروحية لسلطان املغرب ،وعىل موازاة ذلك ،تكليف علماء "بتنظيم التعليم العايل اإلسالمي وقضايا الحبوس".
ويختم الكاتب مذكرته باالستنتاج التايل" :ال شك يف أن مثل هذه الروابط التي ستنشأ مع الجزائر ومع تونس هي اصطناعية.

كبريا من أجل سيادة السلطان-الرشيف (سلطان املغرب) قبل أن ّ
تتأكد (هذه السيادة) مع الوقت
ولذا ينبغي أال ننتظر يف البداية
ً
حماسا ً
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والعادة .وعىل كل حال فإن املستقبل هو الذي ال بد من رؤيته .ذلك أن إعادة بناء اإلسالم املغريب ستقدم الحقًا فائدة عظمى ،ليس فقط
نظرا إىل بدائيتهم ،وسوء استيعابهم لإلسالم
للعرب الرببر يف شمال إفريقية ولكن ً
أيضا للسكان املسلمني يف الصحراء وموريتانيا .فهؤالء ً
حد ما بمنأى عن التأثريات التي ال ننالها بوسائلنا .ومن هنا فإن هؤالء
وطواعيتهم األكرث
وضوحا من إخوانهم البيض ،سيكونون إىل ّ
ً
يمكن أن يتلقوا توجيهات أكرث اتفا ًقا مع رؤانا السياسية".

ثانيًا :حول املوقف الفرنيس من سايكس – بيكو
حملت اتفاقية سايكس – بيكو ،منذ انكشافها أثر الثورة البلشفية يف عام  ،1917تفسريات وتأويالت ور ّدات فعل مختلفة اإليقاعات

ً
ناكثة بوعود بريطانيا للرشيف حسني ،كما جاءت بالنسبة إىل السياسة
والتأثريات والتداعيات ،جاءت بالنسبة إىل النخب العربية املرشقية
ٍ
بحصة لها أقل
اإلنكليزية وبعد مجريات املعارك العسكرية التي اتضح فيها غلبة الدور العسكري الربيطاين عىل جميع الجبهات املقاتلة،
ٍ
وبصيغة  -وقد اكتشف البرتول يف املوصل من جهة وأقطع وعد بلفور للصهاينة من جهة
بكثري من اعتبارات ميزان القوى عىل األرض،
أخرى – ال تلبي مصالحها يف العراق وفلسطني ،أي آمالها يف برتول العراق وحساباتها االسرتاتيجية والصهيونية يف فلسطني والتي هي
ٍ
وصل أو حاجز ٍ
قطع بني سورية ومرص.
(أي فلسطني) جرس
ً
مقدمة تلك القطاعات
أما بالنسبة إىل الفرنسيني ،فجاءت سايكس  -بيكو
"مخيبة" آلمال عدد من القطاعات الفاعلة الفرنسية ،ويف ّ

رجال األعمال الفرنسيون ،وال سيما املمثلون يف غرفة تجارة ليون وغرفة تجارة مرسيليا ،وكذلك اإلرسالية اليسوعية ،وأدبيات أكاديمية
كولونيالية ،مثلتها عىل نحو أسايس مجلة  L’Asie Francaiseواملباحث الكثرية التي جمعتها بيبلوغرافيا .Masson

يجد الباحث يف أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية وثائق كثرية حول مواقف هذه األوساط من سايكس  -بيكو .وقد توقفت يف

مبحثي حول هذا املوضوع عىل أربع وثائق ،هي رسائل "عرائض"  Petitiansمقدمة إىل وزير الشؤون الخارجية الفرنيس ،وهي:
1 .1رسالة غرفة تجارة ليون املؤرخة يف  15كانون الثاين /يناير  ،1915ومعنونة كالتايل:

La chambre de commerce de Lyon à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, Juin 1915 dans F.M.A.E, série
Turquie-Guerre 1914 - 1918. Dossier 869, folio 28.

2 .2مذكرة غرفة تجارة مرسيليا ،بتاريخ  26تموز /يوليو .1915
3 .3مذكرة غرفة تجارة ليون بتاريخ  25ترشين األول /أكتوبر .1918

F.M.A.E. serie Levant 19181929-, Dossier 3 folio 192 - 193.

4 .4تقرير الرئيس العام لإلرسالية اليسوعية بتاريخ  30ترشين األول /أكتوبر .1918

أساسا ،من تعيني إطار رقعة املصالح االقتصادية الفرنسية يف الرشق
تشدد مذكرة  1915عىل "وحدة سورية الطبيعية" ،فتنطلق
ً

تجارنا ،التي ُيطالبون بها لفرنسا بصورة غري قابلة للجدال؛ وهي تمتد من طوروس
وحدودها .هذه "الرقعة" هي "سورية ،كما يعرفها
ُ

إىل مرص ،وتشتمل عىل كيليكيا ،كما عىل فلسطني".

عب عنها رسالة غرفة ليون كما ييل" :إن سورية بلد منتج للحرير ،وهذا يعني
أما املصالح االقتصادية الفرنسية التي تربر ذلك ،ف ُت ّ

صدر إلينا
أنها جزء من سوق ليون الكبرية التي أصبحت بدورها ومنذ فتح قناة السويس أهم مركز للعالم للمواد الحريرية .إن سورية ُت ّ

سنويا ،أي ما ُيعادل يف السنة العادية  25مليو ًنا من الفرنكات .هذا ولم يكتف مواطنونا باسترياد املنتوجات
نحو  500ألف كيلو من الحرير ً
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عدها أهل البالد ،بل بادروا بأنفسهم إىل إنشاء "حالالت" يف لبنان ،كما أن عمليات رشاء الرشانق التي تتطلب رساميل كبرية
التي ُي ّ
(((
جيدا مراكز اإلنتاج واألرايض الزراعية ولديهم عالقات شخصية مع أهايل البالد" .
كانت تؤمن بواسطتهم ،أنهم يعرفون ً
"اقتصاديا" مطلبها يف سلخ سورية "كاملة"  Integralمن
بيد أن رسالة غرفة ليون برتكيزها عىل إنتاج الحرير ال تستطيع أن تربر
ً
ً
زراعة
اإلمرباطورية العثمانية ،ورسم هذه الحدود الواسعة لها (من طوروس حتى مرص ،ومن الفرات حتى البحر) ،فإنتاج الحرير يرتكز
ٍ
ً
رشيط ساحيل ،وبصورة خاصة يف جبل لبنان وبريوت.
وصناعة وترصيفًا عىل

لذلك تتكامل خطى الرأسمالية الفرنسية يف مطالبتها الحكومة الفرنسية يف السيطرة عىل سورية "كاملة" و"طبيعية" من خالل
أيضا ،وذلك بعد أسابيع من رفع مذكرة غرفة تجارة ليون .فمرفأ مرسيليا ،الفرنيس املتوسطي هو الذي كان
تحرك غرفة تجارة مرسيليا ً
صدر ويستقبل من املرشق وإليه .وتجار مرسيليا أقدر عىل معرفة قيمة مناطق "سورية" من الناحية التجارية (األسواق واملدن واملرافئ
ُي ّ
(((
واملواصالت) ،ومن ثم عىل تربير املطلب وفق اتساع املصالح الفرنسية ومناطق وجودها وإمكانات إنمائها .

ً
شمال من جبال طوروس
تحدد رسالة غرفة تجارة مرسيليا مطلبها بالصيغة التالية" :إن سورية الكاملة ( )Intégraleهي التي تمتد
جنوبا من العريش عىل املتوسط ،ويتجه نحو مرفأ العقبة يف نهاية خليج العقبة الذي
والجبال املقابلة لها ( )Anti - Taurusإىل خط ينطلق ً
غربا".
هو عبارة عن لسان بحري يف البحر األحمر .ومن الفرات رش ًقا حتى البحر ً

معي ،بسورية التي تقترص عىل رقعة ساحلية تمتد
تضيف غرفة تجارة مرسيليا" :ال ُيمكننا يف الواقع أن نرىض ،كما كان األمر يف وقت ّ
حتما كل والية حلب مع مرفأ اإلسكندرون التابع لها ،وكذلك كل
من الالذقية إىل غزة وإىل وادي العايص واألردن .إنما يجب أن تضم سورية ً
والية أضنة يف حدودها اإلدارية الحالية .ومن دون شك فإن فلسطني وواليتي بريوت (مع لبنان) وسورية (دمشق) ال يمكن التغايض عنها".

لكن "أماين" رجال االقتصاد كانت تصطدم بحدود إمكانات الدولة الفرنسية وحدود مشاركتها يف الحرب ،وال سيما من ناحية
تقسيما ملناطق النفوذ يف بالد
الجبهة الرشقية .فغلبة الدور العسكري الربيطاين من ناحية العراق ومن ناحية السويس ،كانت تفرض
ً
عبت
الشام يأخذ يف االعتبار حسابات بريطانيا االقتصادية واالسرتاتيجية يف الشمال الرشقي (املوصل) والجنوب (فلسطني) ،وهذا ما ّ
عنه ،عىل كل حال ،صيغة سايكس  -بيكو املعروفة ،ووعود بريطانيا للرشيف حسني ،وترجمه الرصاع الدبلومايس الربيطاين  -الفرنيس بعد
الحرب((( .فاملشاريع التي أنتجتها الحرب لم تكن قط بحجم اآلمال الفرنسية التي علقت يف مرحلة ما قبل الحرب ،أو يف املرحلة التي
َ
الحكومة وطالبتها بسورية "كاملة".
"نبهت" فيها غرفتا تجارة ليون ومرسيليا
ّ

بانتهاء الحرب ،تعود غرفة تجارة ليون عىل الفور ،وكان خرب اتفاقية سايكس  -بيكو قد شاع ،لرتفع يف  25ترشين األول /أكتوبر
 1918رسالة إىل وزير الخارجية ُت ّ
قدمة يف  7حزيران /يونيو  ،(((1915وتعرتض فيها اآلن عىل اتفاقية  .1916تقول:
ذكره برسالتها األوىل املُ ّ
كليا عن تلك التي حق لنا أن نأمل بها .لقد انحرست اآلن إىل رشيط ساحيل بسيط ،حيث لم يعد
"إن حصة فرنسا يف سورية تبدو مختلفة ً
لسورية تلك ِ
السمة الجغرافية التي عرفناها قبل الحربُ .ح ِذفت منها ثالث مناطق مهمة :حلب ،املوصل ،دمشق .وهي مناطق س ُتقام
حرا [."]...
عليها إمارات عربية ،بل أكرث من ذلك ،إن إنكلرتا تحتفظ لنفسها بمرافئ عكا وحيفا ،بينما يعلن مرفأ اإلسكندرون مرفأ ً

2 La Chambre de commerce de Lyon à Monsieur Le ministre des affaires Etrangères, Lyon, Juin 1915; F. M. A. E, serie Turquie-Gerene
(1914-1918) dossier 869, p. 28.
Lettre à Monsieur le ministre des affaires étrangères sur la question de la Syrie d’une note sur la valeur ééconomique.

3

.ثمة نسخة موجودة في أرشيف المكتبة الشرقية ،جامعة القديس يوسف ،بيروت

 4هذا الجانب معا َلج يف دراسة موثقة بصورة غنية :زين نور الدين زين ،الرصاع الدويل يف الرشق األوسط ووالدة دولتي سورية ولبنان (بريوت :دار النهار .)1971 ،وإذا
كنا ال نقف عند املشاريع التي برزت خالل الحرب (سايكس – بيكو ،وعد بلفور ،مراسالت حسني – مكماهون) ،فألن وثائق هذه املشاريع نُرشت و ُدرست يف كتب كثرية ،وال
بعد من جانب الباحثني.
جيدا ُ
داعي لرتدادها هنا ،ذلك أننا توخّ ينا من خالل هذه الدراسة الوثائقية ،استخدام "الوثائق" الجديدة ،أو التي لم ُتستخدم ً
F. M. A. E., série Levant (1918-1929), Syrie – Liban, vol. 3, pp. 192 - 193.
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كثريا ،حيث لم يعد لها سوى مرفأين :طرابلس
تضيف رسالة غرفة تجارة ليون" :إ ًذا من الناحية االقتصادية تق ّلصت سورية
ً

وبريوت .ويف املقابل فإن حيفا التي هي اآلن رأس خط حديد واسع املجرى يمكن أن ُتصبح خالل بضعة أعوام نهاية شبكة تمتد من

الهند إىل املتوسط .تستقطب حركة تجارة الداخل كلها ،وبذلك تكون أفضل من بريوت التي هي نهاية لخط طوله  96كم ،ويتخلله 35

كليا السمة التقليدية
كم ’سلسلة أسنان‘ ( .)à crémaillèreومن ناحية نفوذنا التاريخي يف الرشق ،فإن منح دمشق إىل إمارة عربية ُي ّ
عدل ً
ً
وغارقة ،عدا ذلك يف املجهول؛ إذ من يستطيع أن يعرف من
بلدا منفوخً ا من األعىل (يقصد الرشيط الساحيل)
لسورية ،فبهذا ال تعود إال ً
سيكون األمراء العرب الذين سيحكمون دمشق؟ بأي شكل وملصلحة من سيستثمرون هذا ’االمتياز الديني‘ املرتبط بمدن اإلسالم؟

أيجب أن ُتعطى إنكلرتا هذه الحوارض املقدسة كلها :دمشق ،بغداد ،القاهرة ،مكة ،التي كانت سابقًا مراكز الخلفاء األقوياء؟ أليست

أيضا قوة إسالمية؟ ومصري مستعمراتنا يف شمال إفريقية ،أال يتوقف إىل حد ما عىل الحالة الفكرية التي تهيمن يف املرشق؟".
فرنسا هي ً
عدلت املوقف.
بناء عىل هذه األسباب ،تطالب غرفة تجارة ليون بإعادة النظر يف بنود اتفاقية  ،1916واملربر الظريف هو "أن أحداثًا ّ

فمن جهة زوال روسيا القيرصية ،ومن جهة ثانية دخول دولة عظمى هي الواليات املتحدة األمريكية الحرب".

تكرر رسالة غرفة تجارة ليون تذكريها برسالة  ،1915وبمطالب الفرنسيني املقيمني وذوي املصالح يف سورية" :الذين تستحق

أساسيا ملصالحنا ونفوذنا هو أن ُتضم دمشق
تجربتهم ومعرفتهم ببالد الرشق أن تؤخذا يف االعتبار .إن ما يطلبه هؤالء باعتباره شي ًئا
ً

وحلب ،واستطرا ًدا املوصل ،إىل منطقة النفوذ املخصصة لفرنسا"(((.

هذه األفكار يستعيدها عىل نحو أوضح تقرير كتبه الرئيس العام لإلرسالية اليسوعية يف سورية الذي عاش فرتة طويلة يف البالد.

والتقرير ُيلحق برسالة مؤرخة يف  30ترشين األول /أكتوبر  ،1918موجهة من رئيس مجلس الوزراء ووزير الحربية إىل وزير الخارجية(((،
بهدف االطالع عليه واالستفادة منه.

يقدم التقرير ثالثة اعرتاضات عىل اتفاقية  1916سايكس – بيكو:
ٍ
أراض سورية ،وأن فصلها عن هذه البالد ،لدمجها
1 .1بالنسبة إىل دمشق واملوصل وحلب ،يشري التقرير إىل "أن هذه األرايض هي
يف ٍ
دولة سيكـون مركزهـا السياسـي فـي مكـة ،هـو فصـل اعتباطـي".
ً
حرا أن "يحرم فرنسا املنفذ الطبيعي لتجارة أكرث
2 .2من شأن التخيل عن مرافئ حيفا وعكا لربيطانيا واعتبار مرفأ اإلسكندرون مرفأ ً
من نصف أمالكها .ذلك أن حركة التجارة ستختار طريق دمشق  -حيفاُ ،مفضلة إياها عىل خط دمشق  -بريوت .وهذا االختيار
أيضا من
سيفرض نفسه بصورة أكرب عندما ُتصبح حيفا يف غضون وقت قصري رأس خط حديد يربط بني الهند واملتوسط .وينتج ً

فتح مرفأ اإلسكندرون بصورة حرة ،أن تخرس فرنسا إمكانية االستفادة من رسوم أي ترانزيت يف شمال سورية".

فصل عن سورية ِل ُت َضم إىل كونفدرالية عربية؛ بذلك تفقد فرنسا
3 .3اعرتاض ثالث ربما يكون أخطر وهو ناتج من كون دمشق س ُت َ
إمكانية االستفادة من إحدى املدن اإلسالمية املقدسة .ويف املقابل ،فإن روابط إنكليزية من شأنها أن تشد هذه الكونفدرالية

إىل إنكلرتا "بذلك تكون حليفتنا قد وضعت يدها عىل مدن اإلسالم الثالث :مكة ،دمشق ،القاهرة .ولن نكون حينها مبالغني
إذا شددنا عىل مخاطر النتائج املتأتية من هذا الوضع .فمن تلك املراكز التي تستأثر باحرتام كل مسلم يمكن أن تنشأ تيارات
وأفكار وشعارات ال نستطيع أن نمارس عليها أي رقابة .ويمكن أن يمتد تأثريها إىل شتى أنحاء إمرباطوريتنا اإلسالمية .إ ًذا
أيضا خطر مهم عىل توازن ممتلكاتنا يف شمال إفريقية".
ليس يف التخيل عن دمشق خسارة فحسب ملمتلكاتنا اآلسيوية ،بل ً
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نشأ رصاع دبلومايس حاد بني الدولتني ،اس ُتخدمت فيه الرصاعات املحلية يف املنطقة ،ومن بينها االتجاهات السياسية والوفود(((.

وأسفر هذا الرصاع عن اتفاق  15أيلول /سبتمرب  ،(((1919الذي شكل التمهيد ملقررات مؤتمر سان ريمو .فمقابل جالء الجيش الربيطاين
تحل القوى الفرنسية ً
عن سورية وكيليكيا ّ
بديل منها .يف املقابل نال اإلنكليز من الفرنسيني املكاسب اآلتية(:((1
1 .1عدم املطالبة بإدخال والية املوصل ضمن الحدود السورية.

2 .2عدم املنازعة يف تقرير مصري فلسطني ،أي أن تكون هذه األخرية لربيطانيا.
3 .3عدم املنازعة يف وضع العراق تحت االنتداب الربيطاين.
4 .4بقاء مقاطعة رشق األردن تحت االحتالل الربيطاين.

"ترسخ" هذه الهيمنة الفرنسية كان ال بد من أمرين؛
بهذا االتفاق تحددت ضم ًنا الخطوط العامة لـ "سورية الفرنسية" .وليك
ّ
تنظيما يضمن
رضب الحركة العربية يف دمشق ،وإزاحة فيصل ،وإثبات أن ال جدوى من تطبيق اتفاق فيصل – كليمنصو ،وتنظيم سورية
ً
السيطرة عليها عرب مشاريع الكونفدرالية والتجزئة.

مستفيضا يف العديد من الكتب الوثائقية والعامة .أما األمر الثاين فلم ُيدرس عىل حد علمنا دراسة وافية.
درسا
ً
من املالحظ أن األمر األول ُدرس ً

استوقفنا عدد كبري من الوثائق حول هذا املوضوع ،منها دراسات وتقارير ذات طابع سوسيولوجي يعود بعضها إىل ما قبل الحرب،
أيضا مراسالت رسية تمت بني املسؤولني ،وال سيما غورو وميلران يف املرحلة األوىل من تنظيم االنتداب عىل سورية .وارتكزت
ومنها ً
املشاريع اإلدارية السياسية التي حملتها املراسالت إىل حد بعيد عىل التقارير والدراسات السوسيولوجية الوصفية (املونوغرافيات).

ثالثًا :يف الحوار -الرسي بني الرئيس الفرنيس ميلّران واملفوض
السامي الفرنيس الجرنال غورو :مخطط تنظيم سورية

بعد معركة ميسلون ( 24تموز /يوليو  ،)1920وترحيل اإلنكليز فيصل يف اليوم الثاين ،ودخول غورو دمشق بمشهدية "بطولية"
مصطنعة لتغطية انسحاب القوات الفرنسية من كيليكيا أمام املقاومة الرتكية التي قادها مصطفى كمال يف األناضول ،يجري حوار
يوما ( 23 - 6آب /أغسطس
رسي ،بواسطة برقيات تلغرافية مشفرة بني الرئيس الفرنيس مي ّلران  Millerandوالجرنال غورو تمتد نحو ً 17
 ،)1920واملوضوع الرئيس لهذه الربقيات "مخطط لتنظيم االنتداب الفرنيس يف سورية" ،وهو عنوان الربقية األوىل التي يبعثها الرئيس
الفرنيس إىل الجرنال غورو بعد احتالل هذا األخري دمشق.
الربقيات التي جرى تفكيك شفرتها يف أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية ،محفوظة يف سلسلة املرشق  ،Serie Levantسورية – لبنان،
ملف  ،125وموزعة عىل صفحات (أوراق) مرقمة .233 - 193
يقرتح الرئيس الفرنيس يف مخططه املرسل إىل غورو صيغة بديلة ملا يسميه "امللكية القومية" وهي كما يرشحها "إن النظام الذي

أيضا هو سلسلة دول مستقلة جمهورية الشكل Une serie autonomies à républicaine
يستجيب بصورة أفضل ملصالح سورية ومصالحنا ً
لزاما أن نتوسع يف هذه النقطة وقد عالجناها يف :وجيه كوثراين ،االتجاهات االجتماعية– السياسية يف جبل لبنان واملرشق العريب ،1920 – 1860 ،التاريخ
 8ال نرى ً
االجتماعي للوطن العريب ،الفصل ( 7بريوت :معهد اإلنماء العريب ،)1976 ،ص .354 - 295

 9يقيض هذا االتفاق بني الدولتني إبدال القوات اإلنكليزية يف سورية وكيليكيا بقوات فرنسية ،مقابل إلحاق املوصل وفلسطني ضمن مناطق النفوذ اإلنكليزي ،وهو
التعديل األساس واالسرتاتيجي الذي طرأ عىل اتفاقية سايكس – بيكو .ملزيد من التفصيل انظر :املرجع نفسه ،ص 299؛ عادل إسماعيل وإميل خوري ،السياسة الدولية
يف الرشق العريب ،ج ( 5بريوت :دار النرش للسياسة والتاريخ ،)1965 ،ص .37
10

حسن الحكيم ،الوثائق التاريخية املتعلقة بالقضية السورية يف العهدين العريب والفيصيل واالنتدايب الفرنيس( 1946 - 1915 ،بريوت :دار صادر ،)1974 ،ص .61
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عىل طراز جمهوري ،تتناسب مع تنوع األعراف والديانات والحضارات وتتحد يف فيدرالية تحت السلطة العليا للمفوض السامي ممثل الدولة
املنتدبة ،وبذلك ال تكون الوحدة وحدة إدارة مركزية ،بل وحدة اقتصادية (جمركية مالية)".

يبدأ مي ّلران بالبالد الرتكية والكردية ويقصد املناطق التي يسكنها أتراك وأكراد يف شمايل سورية وجنويب كيليكيا ،يقرر أنه "ال يمكن
ٍ
أراض تركية ورشق الفرات مع أورفه وماردين
أن ندخل (هذه املناطق) يف الفدرالية السورية ،فأرايض عينتاب ،بريه جك ،ك ِّلس هي
أراض كردية وهي مناطق تقع يف الشمال والشمال الرشقي ،تفتقر إىل أي رابطة قومية مع سورية" .املقرتح هو تجنب إقامة إدارة
عسكرية فرنسية مبارشة ،بل تسليم الحكم مدة من الزمن لباشا محيل تريك يف األرايض الرتكية ،وباشا كردي يف األرايض الكردية .إضافة
إىل تلوين الديموغرافيا الكردية رشق الفرات "بتوطني عنارص كلدانية وأشورية".

بالنسبة إىل القبائل العربية ،يطمنئ مي ّلران أن هذه القبائل ليس لديها تعاطف مع النظام الحجازي (إشارة إىل الرشيف حسني يف الحجاز)
ً
أسلوبا للتعامل معها "أن ننظم عالقاتنا بها" بواسطة ما يسميه "التكليف"
طريقة أو
وتبدو – كما يقول – "مستعدة للتفاهم معنا" ،ويقرتح
ً
 Investitureوعن طريق ضباط ارتباط فرنسيني ،وحيث "يطلب منهم األمن عىل أطراف املدن األربع (حلب ،حمص ،حماة ،دمشق) وفتح
تقدم لهم" وهذا من شأنه "ضمان العالقات الجيدة".
طرق الصحراء أمام التجارة" ،مقابل "الخدمات والهدايا واالعتبارات التي ّ
وبالنسبة إىل لبنان ،يرى مي ّلران أن ثمة ثالثة رشوط مع الحالة اللبنانية:

1 .1عدم ضم لبنان إىل الكونفدرالية أو الفدرالية السورية (التي سيقرتحها).

2 .2فرنسة لبنان بأكرب قدر ممكن ،ومن أجل ذلك يجب أن تقوم سلطة فرنسية مهمة وتمثيلية تتمتع باستقاللية واسعة تبقى يف
بريوت ولبنان حتى لو جعل مركز املفوضية العليا يف مكان آخر.
3 .3تكوين لبنان كبري بإلحاق البقاع (أي السهل الرضوري لحياة الجبل) وجبل عكار (أي شمال السلسلة الجبلية حيث أكرث سكانها
من املسيحيني) حتى النهر الكبري ،عازلني بذلك طرابلس ،املركز السني ،ويضيف" :ويبدو أنه من الصعب ّأل ندمج بلبنان،
وذلك عىل الرغم من اعرتاضات املوارنة ،سنجق صيدا ،أي املسلمني ،املتاولة الشيعة سكان بالد صور وصيدا الذين ال يمكن
أن نرتكهم معزولني بني لبنان واملستعمرات الصهيونية التي تجتاح شمال فلسطني" .فأقل ما يمكن هو أن يربط سنجق صيدا
بلبنان بشكل فدرايل مع بعض "االستقاللية" .أما بالنسبة إىل مدينتي بريوت وطرابلس فريى :أن تكون بريوت عاصمة للبنان،
مع استقاللية بلدية ومالية .Autonomie municipale et budgetaire

أما طرابلس ،فرياها "مدينة إسالمية سنية"" ،ال ترغب يف االلتحاق ببالد مسيحية" ،ويقرتح معالجة أمرها (مصريها) كما هي
حال املدن السورية األخرى ،كجزء من "الكونفدرالية السورية" التي يقرتحها (متضمنة يف املخطط).

بعد هذا العرض الذي يقدمه مي ّلران بشأن أوضاع املناطق التي يعتربها ذات "طابع خاص" ينتقل إىل تنظيم املناطق التي يرشحها
نتصور من اآلن مجموعات مستقلة  Groupes autonomesهي من
كوحدات إدارة سياسية للكونفدرالية السورية .يقول :يمكن أن
ّ
الشمال إىل الجنوب )1 :سنجق اإلسكندرون municipe )2 ،حلب )3 ،املجموعة النصريية municipe )4 ،حمصmunicipe )5 ،
طرابلس municpe )6 ،دمشق ،و )7حوران وتتضمن هذه األخرية مجموعتني :الدروز واملسلمني السنة.

يدعي
قدمه للمجموعات ال ّ
يقرتح مي ّلران لتنظيم مجموعة مبدأ "االستقاللية الواسعة كنظام الكانتون" ،ويرى أن التعداد الذي ّ
"عضويا" يف بالد تفتقر إىل التقليد السيايس والرأي العام ،كما أنها اعتادت تلقي
يتضمن املجموعات املتشكلة
أنه نهايئ ،لكنه يخيل أنه
ً
ّ
جدا :أن ّ
نشكل ’مجموعة‘  Groupeحيث هي موجودة ،وأن نقبل بأن يكون
كل يشء من السلطة .إ ًذا" ،يجب أن تكون سياساتنا مرنة ً
لكل مجموعة تنظيمها الخاص الذي يناسبها".

وهذا التنظيم الداخيل الخاص ،ال يخرج عن إطار الصالحيات البلدية واألمنية املحلية بإرشاف رقابة فرنسية ،بل إنه يستبعد
رصاحة مفهوم النظام الربملاين واالجتماعات الديمقراطية" ،فهذا ال يستجيب ألي حقيقة يف الظرف الراهن من تطور الرتبية العامة
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واقعيا عىل مصلحة جماهري السكان ،ال عىل
للبالد .والدولة املنتدبة تعترب أن الهدف من تنظيم سورية هو أن ينطبق هذا التنظيم
ً

املسيسة" ،ومن أجل مخاطبة الرأي العام الدويل ورغبة القطاع املتقدم من الرأي املحيل كما يقول ،يقرتح" :ثمة
مصلحة الجماعات
ّ

مجال لخلق رابط فدرايل بني مختلف هذه الكيانات املستقلة .هذا الرابط يتمثل باملفوضية العليا ممثلة الدولة املنتدبة ،وتكون هذه
املفوضية ’الجهاز التنفيذي الذي ال تهيمن عليه أي سلطة محلية‘".

وينهي مي ّلران برقياته املتتالية إىل غورو بطرح مسألة دقيقة هي اختيار عاصمة الكونفدرالية السورية ،واملراكز األخرى التي تناسب

الحوارض الكربى يف سورية.

مقرا ملحكمة القضاء األعىل  Haute courحيث يهيمن العنرص الفرنيس ،كذلك فإنها
يقول يف ذلك" :إن بريوت تناسب أن تكون ً

اقتصاديا للعالقات مع الخارج".
تصلح ألن تكون مرك ًزا
ً

إال أن مي ّلران يحتار بني الحوارض الثالث الختيار عاصمة الكونفدرالية يقول" :بني دمشق وحلب وبريوت يصعب االختيار" ،لكن

دائما
يضيف" :يمكن اعتماد حل مختلط :تكون حلب مقر املفوضية العليا ،وبريوت مقر محكمة القضاء األعىل .أما دمشق فألنها كانت ً
تتحول دمشق إىل مركز ديني للمعارضة".
دائما أن نحذر من خطر أن
ثقافيا
مرك ًزا
ّ
مقرا لجامعة ،ذلك أنه يبقى ً
إسالميا ،فقد نجعلها ً
ً
ً

رد الجرنال غورو

هذه املسائل التي يعرضها الرئيس مي ّلران يف مخططه شكلت موضوعات للنقاش عرب برقيات متتالية بعث بها الجرنال غورو ر ًدا
عىل اقرتاحات الرئيس الفرنيس يف الفرتة  20 - 13آب /أغسطس .1920

بينما كان مي ّلران يقرتح تعددية واسعة يف تجزئة سورية إىل كيانات يتم ضمها يف اتحاد كونفدرايل أو فدرايل واحد ،وبينما كان
أيضا رضورة إعطاء لبنان استقاللية مرحلية خارج هذا اإلطار الفدرايل ،كان الجرنال غورو يرى رضورة قيام تجزئة محدودة لسورية
يرى ً
ورضورة أن تقوم فدرالية سورية – لبنانية ،أو أن يوضع لبنان يف الكونفدرالية السورية.
هذا املوقف تحمله برقياته املرسلة إىل الرئيس مي ّلران ،بتاريخ  20آب /أغسطس .ويقول يف إحداها" :أعتقد أننا إذا أردنا اليوم طرح
حتما
االستقالل التام للبنان حيال الكونفدرالية املجاورة ،فإن أهمية مصالح الطرفني املشرتكة من وجهة النظر االقتصادية سوف تقود ً
أخريا باندماج كامل للبنان يف الكونفدرالية".
إىل اتحاد لبناين سوري ُيرتجم نفسه ً

أما بشأن عدد الكيانات السياسية التي يقرتحها مي ّلران يف سورية فيجيب غورو عن هذا االقرتاح" :أما فيما يتع ّلق بتقسيم هذه
الكونفدرالية ،إىل ثماين أو تسع مجموعات فإن ذلك يرتتب عليه نتائج خطرية .فمن وجهة نظر سياسية بشكل عام ،قد يخدم هذا التدبري
فكرة الوحدة ً
بدل من أن يقيض عليها ،وذلك أن إنشاء مجموعات صغرية ال تستطيع تأمني وجودها بنفسها يجعلها تتكاتف وتتقارب
بدافع اإلحساس املشرتك بوحدة املصالح".
يقرتح غورو يف املقابل ،أن تنحرص التجزئة يف ثالث أو أربع دول .يقول" :عىل العكس فإنه من السهل اإلبقاء عىل التوازن يف ثالث
أو أربع دول كبرية يتيح لها وضعها أن تكفي نفسها بنفسها ،ويساعدنا عند الحاجة يف تأليب بعضها عىل بعضها اآلخر .وهذا واقع حساس
تبدو بوادره بني دمشق وحلب".

فعليا يف التاريخ أن اقرتاح مرشوع الفدرالية والكونفدرالية ُس ِكت عنه ليصار إىل
يبدو من خالل القراءة املتتابعة للربقيات ،وما حصل ً
ً
بداية :يف برقية أرسلت بتاريخ  13آب /أغسطس يرص غورو عىل ما ييل" :إين أطلب اليوم من سعادتكم بنحو خاص
تأكيد ما اقرتحه غورو
جدا ،وجعل بريوت عاصمته ،وطرابلس
وملح أن تسمحوا يل ،وفق الرشوط املذكورة ،آنفًا بإعالن قيام دولة لبنان الكبري يف وقت قريب ً
ّ
الشام ملحقة به" ،بل يضيف" :إين عازم عىل أن تكون بداية العمليات إلغاء املنطقة الغربية وإعالن دولة لبنان الكبري يف  15آب /أغسطس".
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ملحق
وثيقة فرنسية توضح السياق التاريخي للمذكرة التي حملت وجهة النظر الفرنسية يف مسألة الخالفة
الوثيقة أدناه رسالة وجهها وزير املستعمرات الفرنيس إىل وزير الشؤون الخارجية عام  1915يطلب فيها منه االطالع عىل مذكرة

كتبها "جهاز املعلومات" يف وزارته حول "مسألة الخالفة" للتفكر يف ما سيؤول إليه مصري الدولة العثمانية ووالياتها وال سيما يف إطار
التحرك الدبلومايس الربيطاين املتمحور حول موقع الخالفة والبدائل املطروحة ،ومصالح فرنسا يف هذه السيناريوهات.
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عبد الحميد هنية

(((

| Abdelhamid Henia

تجربــة بحــث يف األرشــيفات العثامنيــة يف تونــس
خالل العهد الحديث
A Reseach Experience in Tunisia’s Modern Ottoman
Archives
مقدمة
كيف يمكن أن تفيدنا األرشيفات الستحضار املايض يف غرييته ؟  dans son altéritéوهل يمكن أن ُيستحرض املايض من خالل

األرشيفات من دون أن ُيصطبغ بحارض املؤرخ وبمدى قدرته الذاتية عىل استنطاق هذه األرشيفات؟ وكيف يمكن أن يكون وضع

املعرفة التاريخية عندما تستند إىل أرشيفات مصطبغة باملنظومة التي كانت وراء وضعها ،سواء كانت هذه املنظومة متمثلة يف الدولة ،أو
يف العائلة ،أو يف هيئة أخرى؟ وكيف يمكن أن نحد من تأثري الفراغات التي ترتكها بالرضورة أرشيفات الدولة ،خاصة أنها وضعت ً
أول

وبالذات لتلبية حاجة اإلدارة املركزية؟ وكيف يمكن أن نحد من وقع األرشيف وتأثريه الالشعوري يف املؤرخ عن طريق العبارات والكلمات
معينة؟
املحفوفة بخطاب اإلدارة املركزية ،أو بمعيارية املجتمع ك ّله يف لحظة َّ
ملعالجة هذه القضايا ،أنطلق من التفكري يف تجربتي الشخصية يف التعامل مع األرشيفات العثمانية لدراسة جوانب من تاريخ البالد

التونسية خالل الفرتة الحديثة (القرون  17و 18و ،)19وهي تجربة ترجع إىل السبعينيات والثمانينيات من القرن املايض .ولم تكن يل

يف بداية تجربتي هذه دراية خاصة باالشتغال باألرشيفات ،وال باملسائل املتعلقة باستعماالتها ،فأرشح كيف تعاملت مع هذه الوثائق،
مبي ًنا تعرثايت والحلول التي اهتديت إليها لتخطي "املطبات" التي اعرتضتني ،وأبني كيف تعلمت أن أنتقل من مرحلة كنت أجمع فيها
مفيدا لبحثي ،إىل مرحلة أكرث جدوى تتمثل يف كوين
املعطيات من الخزان األرشيفي وأنتقيها بعفوية كاملة قصد توظيفها ملا سأراه
ً

أصبحت أقرأ من خالل املعطيات األرشيفية وال أكتفي بجمعها.

جزءا من املعرفة يف هذا املوضوع ،فالجانب الذايت يف
إن التفكري يف ذاتية التميش الذي أعتمده يف هذه الورقة أسايس ،بل يشكل ً
األرشيفات يقابله الجانب الذايت يف التعامل معها .هكذا بعد أن استعملت لعدة سنوات خ َلت األرشيفات لدراسة جوانب شتى من تاريخ
تقريبا للحظة تفكريُ ،أعيد النظر يف هذه التجربة ،ويف الطريقة التي تعاملت بها مع هذه
البالد التونسية ،ها أنا أتوقف بعد أربعني سنة
ً
األرشيفات ،فهو عود إىل البدءُ ،أبرز النجاحات يف تجربتي وكذلك اإلخفاقات.

أول :دراسة التاريخ املحيل مبدونة أرشيفية جاهزة
ً
مع بداية الستينيات من القرن املايض ،أي بعد بضع سنوات من استقالل البالد التونسية عن االستعمار الفرنيس ،بدأت تظهر نزعة

جديدة لدى املؤرخني التونسيني نحو االهتمام بالوثائق املحلية .وجاءت هذه النزعة كردة فعل عىل اتجاه ساد يف الكتابات التاريخية
1

أستاذ التاريخ الحديث ،رئيس برنامج التاريخ يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،قطر

Professor of Histor, Head of History Program at the Doha institute for Graduate Studies, Qatar
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خالل فرتة االستعمار ،تميز باالعتماد عىل املصادر األجنبية بصورة تكاد تكون كاملة .وكان يتعهد هذه الكتابات بالدرجة األوىل مؤرخون
فرنسيون ،ليست لهم معرفة بمحتويات األرشيفات املحلية وبأهميتها .ثم هم ال يطمئنون ّإل إىل املصادر األجنبية مثل األرشيفات
الفرنسية ،وهي بالنسبة إليهم أساسية لبناء معرفة تاريخية سليمة.

أساسا من األرشيفات
وبالنسبة إىل البحوث التاريخية املتعلقة بالعهد الحديث بالتحديد ،كانت املصادر املعتمدة مستخرجة
ً
(((
الفرنسية ،ومن كتب الرحالة األجانب بصورة عامة((( ،ومما ُترجم من مصنفات املؤرخني التي ترجع إىل تلك الفرتة  .ولم يكن هنالك

اهتمام كبري إىل حد ذلك التاريخ باألرشيف املحيل وباملصادر العربية األخرى .ومع نهاية الستينيات من القرن العرشين ،بدأت البحوث
التاريخية املتعلقة بالعهد الحديث التي أنجزها مؤرخون تونسيون تقوم بالدرجة األوىل عىل استغالل وثائق األرشيف الوطني(((؛ وهو

توجه ما فتئ يتأكد بصورة تدريجية كلما تقدمنا يف الزمن((( ،بحيث كان التوجه نحو األرشيفات املحلية منطلقًا لعدة دراسات أسست
جذريا وجهة اإلستغرافيا التونسية ،لكن يف هذا الدفع الجديد لإلستغرافيا التونسية ق َّلما نجد مؤرخً ا يركز
ملعرفة تاريخية ذات بال ،غريت
ً
يف بحوثه عىل دراسة األرشيف العثماين ألجل كتابة منوغرافيا تاريخية تتناول بالدراسة جهة معينة يف البالد التونسية؛ إذ تميزت هذه
الفرتة بإنجاز دراسات ذات طابع شمويل ،تتناول تاريخ البالد التونسية يف مجملها خالل فرتة زمنية معينة(((.

فكانت البداية يف اتجاه كتابة تاريخ محيل مع رسالة الدكتوراه الحلقة الثالثة التي أقدمت عىل إنجازها حول واحات الجريد يف

الجنوب الغريب للبالد التونسية ،وعالقتها بدولة البايات بني سنتي  1676و((( ،1840وهي تجربة تقطع مع البحوث السابقة ذات
أساسا عىل الدفاتر الجبائية التي أنشأتها دولة البايات حول منطقة الجريد.
الطابع الشمويل ،وامليزة األخرى لهذا البحث كونه يرتكز
ً

وتكاد تمثل هذه الدفاتر املصدر الوحيد لتناول واقع املجموعات املحلية بهذه الجهة بالدرس خالل العهد الحديث((( .وهو ما ال
2

انظر عىل سبيل املثال:

3

انظر ً
مثل:

4

كان األرشيف التونيس يسمى يف فرتة السبعينيات من القرن املايض "األرشيف العام للحكومة التونسية" ،ومقره بالوزارة األوىل بالقصبة يف مدينة تونس.

Jean Ganiage, Les Origines du protectorat Français en Tunisie (1861-1881), 2ème éd. (Tunis: Maison tunisienne de l'édition, 1968).

Mohamed Sghîr Ben Youssef, Târîkh al-mašra‘ al-mulkî fî salt'anat 'Awlâd ‘Alî at-Turkî, Victor Serres & Mohammed Lasram (trad.), Mechra
el-Melki: Chronique Tunisienne (1705-1771): Pour servir à l'histoire des quatre premiers beys de la famille Husseï nite, 2ème éd. (Tunis: Éditions
Bouslama, 1978).

 5وظف األستاذ محمد الهادي الرشيف يف بحوثه يف أواخر الستينيات من القرن املايض أرشيف جمعية األوقاف بتونس (تم ضم هذا األرشيف الحقًا إىل مؤسسة األرشيف
الوطني التونيس) ،ومن بني البحوث التي اعتمد فيها الباحثون عىل األرشيفات املحلية ،أذكر:

Mohamed-Hédi Chérif, "Introduction de la piastre espagnole ‘riyal’ dans la Régence de Tunis au début du XVIIe siècle," in: Les Cahiers de
Tunisie, tome XVI, no. 61-62-63-64, 1er-2ème-3ème-4ème trim. (1968), pp. 45-55; Mohamed-Hédi Chérif, "L'Histoire économique et sociale de la
Tunisie au XVIIIe siècle à travers les sources locales: Enseignements et perspectives," in: J. Berque & D. Chevalier (éds.), Les Arabes par leurs
archives (XVIe-XXe siècles) (Paris: CNRS, 1976), pp. 101-118; Lucette Valensi, Fellahs Tunisiens: L'Économie rurale et la vie des campagnes
aux XVIIIe et XIXe siècles (Paris: La Haye Mouton, 1977); Taoufik Bachrouch, Formation sociale barbaresque et pouvoir à Tunis au XVIIe
siècle (Tunis: Publications de l'Université de Tunis, 1977); Khalifa Chater, Dépendance et mutations précoloniales: La régence de Tunis de 1815
à 1857 (Tunis: Publications de l' Université de Tunis, 1984).

 6املقصود بالدراسات التاريخية الشمولية تلك الدراسات التي تناولت تاريخ البالد التونسية يف كليتها ،وخالل فرتة طويلة من الزمن .يمكن أن نشري هنا إىل األمثلة التالية:
روبار برنشفيك ،تاريخ إفريقية يف العهد الحفيص من القرن  13إىل نهاية القرن  ،15نقله إىل العربية حمادي الساحيل يف جزأين (بريوت :دار الغرب اإلسالمي)1988 ،؛
أحمد عبد السالم ،املؤرخون التونسيون يف القرون  17و 18و19م :رسالة يف تاريخ الثقافة ،نقله من الفرنسية إىل العربية أحمد عبد السالم وعبد الرزاق الحليوي (تونس:
بيت الحكمة)1993 ،؛ رشاد اإلمام ،سياسة حمودة باشا يف تونس (تونس :منشورات الجامعة التونسية.)1980 ،

Valensi; Mohammed-Hédi Chérif, Pouvoir et société dans la Tunisie de H'usayn Bin ‘Alî (1705-1740), vol. 1, 2 (Tunis: Publications de l'Université
de Tunis, 1984-1986); Bachrouch; Taoufik Bachrouch, Le Saint et le prince en Tunisie: Contribution à l'etude des groupes sociaux dominants
1782 - 1881 (Tunis: Publications de l'Université de Tunis, 1989); Chater.

 7كان اختيار املوضوع بتوجيه وإرشاف علمي من األستاذ محمد الهادي الرشيف .وناقشت هذه الرسالة يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية (جامعة تونس) يف شباط /فرباير
 .1979وجاءت تحت العنوان التايل:

Abdelhamid Henia, Le Jérid: Ses rapports avec le beylik de Tunis (1676-1840) (Tunis: Publications de l’École normale supérieure de Tunis, 1980).

بي األستاذ محمد الهادي الرشيف أهمية هذا النوع من الوثائق باملقارنة مع املصادر األخرى مثل املصنفات اإلخبارية والوثائق الصادرة عن قناصل الدول
 8لقد سبق أن ّ
األوروبية وكتب الرحالة ،انظرChérif, "L'Histoire économique," pp. 222 - 223.:
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يمكن التعرف إليه فقط باالعتماد عىل املصنفات اإلخبارية واملصادر األجنبية؛ إذ ال يهتم هذا الصنف من املصادر إال باملدن الكربى،

يعد تكيفًا مع طبيعة املادة
وبرجاالت الدولة ،وبالنخب العاملة والدينية ،بصورة عامة .واختياري موضوع واحات الجريد التونيس ّ
ً
محظوظا يف تجربتي هذه ،ألن هذه املستندات األرشيفية كانت متوافرة يف ما يسمى اليوم
الوثائقية املتوافرة حول الجهة .وكنت
باألرشيف الوطني التونيس ،لذلك يمكن القول إين وضعت يدي عىل مدونة أرشيفية جاهزة ويف متناويل ،وهو كل ما يتمناه أي باحث
ليك يشتغل بكل أريحية ،فانطلقت يف مرشوعي البحثي بيشء من الطمأنينة :موضوع محدد يف الزمان واملكان ،ومدونة مصدرية
ثرية ومحدودة.

ثان ًيا :يف بداية التجربة مع الدفاتر الجبائية
رشعت يف التنقيب يف الدفاتر الجبائية ،وهي وثائق تتضمن معلومات غزيرة ودقيقة .وسؤايل يف ذلك هل تساعد الدفاتر الجبائية

عىل فتح نافذة ننظر من خاللها إىل واقع منطقة الجريد خالل الفرتة املعنية؟ يف الوهلة األوىل التي بارشت فيها تصفح هذه الدفاتر ،بدا يل

أين وضعت يدي عىل األداة التي سأنفذ بواسطتها إىل واقع جهة الجريد .ويف حقيقة األمر ،كنت حينئذ أبحث يف هذه الدفاتر عن مجرد
إثباتات لفرضيات جئت بها مسبقًا.

لذلك سخرت جهدي ليك أجمع من دون هوادة املادة الغزيرة املتوافرة يف هذه الوثائق .أنسخ وأنسخ املعطيات وكأنني عرثت

عىل كنز من املعلومات ،تلك هي غنيمتي من األرشيف ،وهي ال تعدو أن تكون أكرث من عملية نقل ملا كنت أعتقد أنه يمثل معلومات
ثمينةُ ،
كليا أبعادها املعرفية بصورة جلية،
وأرتب هذه املعطيات يف جذاذات مختلفة قصد استثمارها يف استعماالت متوقعة ال أفقه ُ
بعد ً
فلم أكن أعرف حقًا يف تلك اللحظة ما عىس أن أفعل بهذه املعطيات؛ كل ما أراه أنها معطيات تبدو ثمينة ومتنوعة ،وكنت أقول سأرى
الحقًا ما عىس أن أفعل بها .هكذا أنظر إىل الدفاتر عىل أنها عبارة عن خزانة معطيات خام أجمعها عىس أن أوظفها لبناء معرفة تاريخية.

يف الواقع ،كنت أتقدم يف االشتغال بهذه األرشيفات وكأين يف طريق مظلم ،ومع ذلك كنت أنتيش عندما أرى الجذاذات تتكاثر أمامي،

وأشعر كأنني أكتشف أشياء ،من دون معرفة مسبقة إىل أي وجهة ستقودين .يف الحقيقة كانت رؤيتي للدفاتر تقوم عىل نظرة صنمية

للوثيقة ،وهنا تكمن بالذات سذاجتي كباحث؛ سذاجة الباحث املبتدئ الذي ال يعرف كيف يرسم مرشوعه حتى يفقه الغاية التي يريد
ُ
آتيا ال محالة.
أن يصل إليها ،وأنا مثل الذي ألقي به يف ِّ
اليم وقيل له إياك إياك أن تغرق ،وكان الغرق ً

مدة زمنية من االشتغال عىل هذه الدفاتر إىل قصورها،
كانت تجربتي هذه مع الدفاتر الجبائية صادمة؛ إذ تفطنت بعد ّ
عىل األقل من وجهة نظري يف تلك اللحظة ،وذلك عىل الرغم من دقة املعلومات التي وفرتها ،فأيقنت أنها تكشف عن جوانب

وتخفي يف املقابل جوانب أخرى ،ثم بدت يل املعلومات التي توفرها ذات رتابة مزعجة ،فهي ال تتغري يف معظمها من سنة إىل
أخرى ،وتمتد فرتة عدم التغيري بالنسبة إىل بعض املعطيات أحيا ًنا إىل عقود طويلة .إن الالفت لالنتباه هو الجمود الذي ميز مقادير
الرضائب العادية املوظفة عىل األهايل بداية من عهد عيل باشا ( )1756-1735إىل تاريخ إنهاء العمل بالنظام الجبايئ املعمول به يف

عما يمكن أن أجنيه من معطيات ال تتغري
سنة  ((( 1840وطالت مدة رصد هذه الرتابة،
ُ
وأصبحت يف حرية من أمري ،أسأل نفيس ّ

كثريا من سنة إىل أخرى.
ً

خصت "الرجالة" ،و"البيوت" ،واألرزاق لدى القبائل
 9باستثناء املحاولة الجريئة التي أقدم عليها الباي حسني بن عيل سنة  1727 - 1726واملتمثلة يف عملية إحصاء َّ
(انظر :األرشيف الوطني التونيس ،الدفرت رقم  ،)620والتي توقفت عىل إثر اندالع الحرب بني "الحسينية" و"الباشية" يف سنة  ،1728فإن الدولة لم تقدم عىل تغيري جذري
للنظام الجبايئ قبل عهد أحمد باي ( ،)1855-1837حول هذا اإلحصاء انظر :عبد الحميد هنية" ،امللكية واألرسة لدى بعض القبائل التونسية يف بداية القرن الثامن عرش"،
أيضا.Valensi; Henia :
الكراسات التونسية ،مج  ،30العددان  ،)1982( 122 - 121ص 185-171؛ وانظر ً
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لكنني تفطنت إىل أن عدم تغيري بعض املعطيات وتكرارها طيلة ردح من الوقت ال يعني استمرار املمارسات الجبائية وجمودها

يف الواقع املعيش ،بل يكشف عن سياسة معينة يتعني ع َّ
يل تحديد مالمحها واستنتاجها من خالل بعض املمارسات التي ال تظهر
حجابا يحول دون فهم هذه املصادر ،فكانت الصدمة بمجرد الشعور بانسداد األفق الذي
دائما بصورة جلية .فهمت ،إ ًذا ،أن هناك
ً
ً

قدما يف النفاذ إىل كنه هذه املصادر حتى أتلمس واقع منطقة الجريد التونيس ،فكان من الرضوري أن أراجع نفيس،
يمنعني من امليض ً
وأتوخى منهجية مغايرة قصد معالجة هذه الدفاتر بطريقة مثىل وبأكرث جدوى.

وفهمت أنه مهما كانت دقة املصادر وثراؤها فهي ال تبني البحث بذاتها ،وعىل املؤرخ ّأل يعتمدها بعفوية ّ
وأل يأخذها

عىل ظاهرها ،وهي القناعة األوىل التي حصلت يل مع تجربتي البحثية يف الدفاتر الجبائية باألرشيف التونيس .هكذا استفقت

من سذاجتي وأدركت أن عميل كان يف البداية من دون جدوى كبرية ،وتفطنت إىل قصور املنهج الذي اعتمدته يف تناويل دراسة

هذه الدفاتر.

واضح أن األرشيف ال ُيفهم بصورة عفوية ،وال ُيفهم بمجرد النظر إليه ،فهو يحتاج إىل إحاطة واستحضار معطيات خارجية
ٍ
معان ودالالت ،ظاهرها
تبي يل أنه من الرضوري الحفر يف كلمات األرشيف للكشف عما تخفيه من
حتى يفصح عن مكنونه .هكذا َّ

وخفيها؛ إذ ال تبوح األرشيفات بهذه الدالالت وال تفصح عنها ،بل عىل املؤرخ استنتاجها بقراءة ما تخفيه الكلمات.

عترب الدفاتر الجبائية مجرد خزانة أجمع
كشفت يل تجربتي إىل حد هذه املرحلة عن رضورة التخيل عن الفكرة السائدة التي َت ُ

أيضا عن رضورة مقاومة فكرة أن املصادر مهما كان نوعها تبوح بمخزونها
منها ما طاب يل من املعطيات التاريخية ،وكشفت يل ً

بسهولة ومن أول وهلة ،بل وجب ع َّ
يل وضعها ،بصورة متواصلة ،تحت آلة التأويل واملساءلة .وهذا ال يتم من دون أخذ املسافة
أيضا عن الواقع
الالزمة ليك أتهيأ ِل ُمساءلة مصادري؛ ذلك أن استنطاق املصادر األرشيفية للكشف عن مميزاتها الذاتية ،وللكشف ً
التاريخي الذي تخربين عنه ،يمثل أهم األعمال املوكلة يل كمؤرخ ،وخَ ْلق املسافة الالزمة بيني وبني األرشيف جرين إىل التفكري يف

كيفية بناء هذه الدفاتر ،ويف الرشوط املوضوعية إلنتاجها؛ حتى أفهم السياقات التي الزمت عملية وضع هذه الوثائق ،وكذلك ما
تظهره وما تخفيه.

ثالثًا :الدفاتر الجبائية ورشوط إنتاجها
دائما خاضعة لرشوط إنتاجها ،باعتبارها مادة غري جامدة من وضع أفراد
مهما كانت طبيعة املصادر األرشيفية فهي تبقى ً

ومؤسسات يف سياقات معينة ،فإبراز الجوانب الذاتية التي كانت وراء عملية وضع هذه األرشيفات وبنائها من شأنه أن يساعدين

عىل تخطي املطبات التي تفرزها ،ألن املعرفة التي ُتنتج من خالل الدفاتر الجبائية هي يف تبعية للسياق الذي وضعت فيه،
لذلك تفطنت إىل أن التفكري يف هذه الرشوط ومساءلة حمولة مكونات الدفاتر الجبائية يساعدين عىل استغالل أمثل للمعطيات

وبأكرث جدوى.

واضح أن األرشيف الجبايئ يفرض أقنعة َتن ُتج من الطريقة التي وضعت بها الدولة هذه األرشيفات ،لذلك تبدو يف أول وهلة مبهمة

وعصية عىل الفهم واالستثمار .وجب ،إ ًذا ،الكشف عن هذا القناع ،ورفع الحجاب حتى يتسنى الولوج إىل كنه الوثيقة األرشيفية؛ ذلك
أنها ُك ِتبت بخلفية سياسية وإدارية ،وبرؤية معينة ،بحيث يكون من الصعب الكشف عن معناها ،وما تثريه من معلومات من دون التعرف
إىل هذه الرؤية .وحصلت يل قناعة أنه ال يمكن أن أقرأ من خالل هذه الوثائق وأستثمرها بصورة مجدية من دون الكشف عن الرشوط
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أيضا رهينة فك رموز
املوضوعية التي كانت وراء وضعها من طرف ُك َّتاب اإلدارة املركزية يف باردو ،واالستفادة من هذه الدفاتر تكون ً

املصطلحات التي يعتمدها الكتاب يف اإلدارة املركزية لتحريرهم القائمات الجبائية املخصصة لكل مجموعة معينة(.((1

وبالرغم من كل ذلك فإنه يمكن أن نتبني من خالل هذه الدفاتر الواقع املؤسسايت يف ذلك الوقت ،خاصة سري املؤسسات

وسلوكياتها ،ألن أشكال التدوين يف هذه الدفاتر الجبائية تعكس بالرضورة طبيعة املؤسسة وخصوصياتها يف اللحظة ذاتها( .((1فطريقة

تقديم قائمات الرضائب وامليزانيات الخاصة بكل مجموعة تخضع لقواعد ثابتة ،وهو ما ينم عن وجود تنظيم محكم وموحد ،وكذلك
وجود هيكل إداري يسهر عىل تقنني كل ذلك.

فتحت لنفيس آفا ًقا بحثية جديدة،
هكذا؛ بمجرد االهتداء إىل رضورة الكشف عن الرشوط املوضوعية لبناء األرشيف الجبايئ،
ُ

فأعدت النظر يف طريقة تعاميل مع هذه املصادر ،واهتديت إىل استنتاج مفاده أنني كنت أنظر يف الدفاتر الجبائية بشكل سطحي ،وأكتفي
بجمع املعلومات التي تتضمنها ،ولم أكن أقرأ من خاللها وال ُأسائل هذه الرشوط التي كانت وراء وجودها وكيفية تضمينها وترتيبها يف

هذه الدفاتر ،فكان ذلك االكتشاف الذي مكنني من تغيري زاوية النظر إىل الدفاتر والولوج إىل أعماق هذا النوع من الوثائق ،والذي لم
أعتده ،ولم أقرأ شي ًئا من قبل حول كيفية التعامل معه ،لذلك ال خيار يل يف إعادة النظر يف هذه الدفاتر ،ألنها تمثل بالنسبة إ َّ
يل املصدر

الوحيد املتاح يف ذلك الوقت إلنجاز األطروحة.

تدريجيا إىل قناعة مفادها أن هذه الدفاتر ال تكشف يف النهاية سوى عن الجانب الذي يخص املركز السيايس ،وتحجب
خلصت
ً
الجوانب التي تخص أطرا ًفا أخرى ،فهي تحجب بصورة كلية أدوار العنارص املحلية خاصة .لذا ،كان ع َّ
يل أن ُأسائل هذا الجانب الخفي
جديدا للقراءة من خالل هذه املصادر ،فأصبحت يل رؤية أخرى حولها :أحاول
بابا
ً
يف الدفاتر الجبائية وداللة ذلك ،ففتحت لنفيس بذلك ً

النظر من خاللها للكشف عن أدوار الفاعلني االجتماعيني والسياسيني الذين عملوا عىل وضعها عىل صورتها تلك برتابتها وتكرارها طيلة
سنوات ،وكذلك يف الكشف عن سبب غياب الفاعلني من أهايل املنطقة دافعي الرضائب .حتى مكنتني زاوية النظر هذه من إمكانية

البحث عن العالقة املركبة بني أعوان الدولة من ناحية وأهايل منطقة الجريد من ناحية ثانية ،فما كان عائقًا للمعرفة التاريخية لهذه
املنطقة أصبح بصورة تدريجية مصدر معرفة ،وهو درس تعلمته يف بدايات تجربتي البحثية هذه :أقرأ من خالل املصادر وال أكتفي بالنظر

إليها ملجرد جمع املعطيات الواردة فيها.

ٍ
معان متعددة؟ من ذلك نذكر الكلمات التالية من دون ترتيب معني:
 10كيف نقرأ الكلمات التي تعج بها الدفاتر الجبائية ،وهي كلها غريبة بالنسبة إىل لغة اليوم وذات
"املجبى" (أو املجبا) ،و"بيت" ،و"زمالة" ،و"قطعة" ،و"مقام" ،و"علم" ،و"منصب" ،و"هوا" ،و"بردعة" ،و"وبرية امللك" ،و"الرمية" ،و"هنشري" ،و"ماشية" ،و"محارير"،
دائما ،يف حاجة إىل مجهود إضايف من
و"محازيز" ،و"صيفية" ،و"عزيب" ،و"ربع"  ...إلخ ،وإن تعرضت جل هذه العبارات إىل رشوح مختلفة وأحيانًا متباينة فإنها تبقىً ،
طرف الدارسني لتدقيق معانيها واستخراج مكنوزها .ما ُيالحظ يف هذا الصدد أن الكلمات الواردة يف هذه األرشيفات تتغري يف دالالتها واستعماالتها بحسب الزمان واملكان؛
إن السياقات هي التي تجعل معاين
دائما مرتبطة بتمثالت يف الذاكرة
متنوعةَّ .
ذلك َّ
الداللية .قد ال تتغري يف شكلها ،ومع ذلك فهي مصدر الستعماالت ّ
أن الكلمة تكون ً
َّ
الكلمات واستعماالتها يف تحول متواصل .ونستحرض هنا املقولة الشهرية للفيلسوف النمساوي لودفيغ فيتغنشتاين" : )1951-Ludwig Wittgenstein (1899ال وجود
لكلمات ،هناك استعماالت فقط" .حول هذه املصطلحات الجبائية وغريها ،راجع عىل سبيل املثال األعمال التالية:

Taoufik Bachrouch, "Sur la fiscalité muradite: Présentation d'une source et des premiers résultats d'une enquête en cours," in: Les Cahiers
de Tunisie, tome XX, no. 79 - 80 (1972), pp. 125-146; Bachrouch, Formation sociale; Chérif, Pouvoir et société; Henia; Abdelhamid Henia,
Propriété et stratégies sociales à Tunis à l'époque moderne (XVIe-XIXe Siècles), (Tunis: Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis,
1999); Abdelhamid Henia, "Techniques fiscales et Pratiques des scribes (kâtib) pour une maîtrise du territoire en Tunisie aux XVIIIe et XIXe
siècles," in: Hassan Elboudrari & Daniel Nordman (eds.), Les Savoirs de l’administration: Histoire et société au Maghreb du XVIe au XXe
;siècle (Casablanca: Fondation du Roi Abdul-Aziz, 2015), pp. 75-97

عبد الحميد هنية" ،عندما يخرتق دفرت جبايئ األجيال" ،كراسات األرشيف ،الدفرت الجبايئ رقم ) 1تونس :منشورات األرشيف الوطني التونيس ،)2010 ،ص .12 - 5

11 Jean Boutier, "L’Usage historien des archives," in: Jean Boutier et al., Corpus, sources et archives, série: Études et travaux de l’IRMC
(Tunis: Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 2001), pp. 9 - 32.
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أيضا إىل أن املصدر الوحيد ال يمكن أن يساعد املؤرخ سوى عىل الكشف عن بعض الجوانب وتبقى جوانب
اهتديت يف ذلك ً

أخرى خفية .هكذا وجدت نفيس مع الدفاتر الجبائية أمام مصدر وحيد فأصبحت سجي ًنا له ،فأحادية املصدر تخلق أحادية النظرة،
مطموسا يف الدفاتر الجبائية( .((1والخطر كل الخطر أن يأخذ املؤرخ نتائج هذه النظرة األحادية عىل
مغيبا أو
ً
لهذا كان الواقع املحيل ً
أنها الصورة الكاملة التي يسعى إلبرازها ،فتعدد مصادر املعرفة رضوري لالقرتاب من الكشف عن الواقع التاريخي يف شكله املركب،

فاقتنعت أن استقراء األرشيفات يف إطار ما يسمى بتقاطع املصادر رضوري لتخطي الفخاخ الناجمة عن إخفاء املعلومات ،سواء عن

قصد أو عن غري قصد ،حتى تصبح يف هذه الحالة عملية إحدى االسرتاتيجيات املعتمدة من طرف املؤرخ لتخطي الفخاخ التي
تضعها األرشيفات.

ال تكشف الدفاتر الجبائية عن كيفية استخالص الرضائب ،أو املقاييس املعتمدة لتحديد الرضيبة التي يدفعها الفرد من األهايل،

ألن الرضائب التي يفرضها البايليك تربز بشكل جماعي ،ويقوم األعيان أصحاب النفوذ املحيل بعملية توزيعها عىل مختلف املساهمني
من األهايل ،وهو اليشء الذي ال تكشف عنه الدفاتر الجبائية ،فهي ال تكشف ً
أصل عن أي شكل من أشكال نظام توزيع هذه الرضائب،

أيضا
ألن توزيعها لم يكن من مهمات جهاز اإلدارة املركزية ،وال يهم سوى األهايل املمثلني يف األعيان .وال تكشف الدفاتر الجبائية ً
عن العالقات االجتماعية التي ترافق عملية جمع الرضائب من األهايل والتناقضات االجتماعية التي تفرزها ،وال إمكانية للكشف عن

هذه الجوانب سوى االلتجاء إىل وثائق أخرى غري اإلدارية ،فبات من األكيد إ ًذا أن أبحث عن وثائق أخرى تكشف عن وجهة نظر من
الداخل ،أي وجهة نظر األهايل ،وتزيح اللثام عن الواقع املحيل يف كل تجلياته.

تماما من دفاتر البايليك ،وفهمت
فتح ذلك أمامي فكرة رضورة الكشف عن أدوار الفاعلني املحليني يف العملية الجبائية واملقصني ً

منذ البداية أن هذه الوثائق ال يمكن أن تكون ّإل "دفينة" لدى العائالت املحلية ،فزرت الجريد التونيس زيارات متعددة حتى أكون أكرث

التحاما بالعباد والرتاب ،أي بالواقع املحيل .وهذه الزيارات لم تكن يف الحسبان يف البداية؛ إذ لم يكن يف تقليد املمارسة اإلستغرافية يف
ً

البالد التونسية آنذاك القيام بالعمل امليداين ،عىل األقل بالنسبة إىل دراسة الفرتات التاريخية السابقة عن االستعمار ،أي العهد الحديث.
جدا ،مما جعل بحثي يصبح
وكانت الفائدة التي جنيتها من استجوابات أهايل املنطقة ومن الوثائق املحلية التي سلموين إياها كبرية ًّ

واضحا .واملهم أن ذلك مكنني من مقارنة نظرة املركز السيايس التي تفرضها
أنرثوبولوجيا
بعدا
أكرث
انغماسا يف الواقع املحيل ،ويأخذ ً
ً
ً
ً

املصادر األرشيفية بنظرة األهايل من الداخل كما أستشفها من خالل محادثايت معهم ،وخاصة من خالل الوثائق العائلية التي وضعوها

عىل ذمتي( ،(((1فمكنتني هذه الوثائق من الكشف عن جوانب عديدة كانت مغمورة عندما كنت أطلع فقط عىل الدفاتر الجبائية.

وبالرجوع إىل الوثائق العائلية ،استطعت التعرف إىل نظام توزيع الرضائب بني األهايل ،والصعوبات التي كان يلقاها األهايل لتسديد

الرضائب ،وكذلك إىل املستفيدين من هذه الوضعيات الحرجة التي تحصل لضعفاء الحال .كل ذلك بعالقة مع الضغط الذي يفرضه
وجود املحلة( ((1يف منطقة الجريد عىل األهايل ،ذلك أن املحلة تبقى رابضة يف الجريد إىل أن تستويف جمع الرضائب املطلوبة.

12 Abdelhamid Henia, "Archives ottomanes en Tunisie et histoire régionale," in: A. EL-Moudden & A. Benhadda (coord.), Les Études
Ottomans au Maghreb à travers les archives locales et méditerranéennes (Rabat: La Faculté des lettres et des sciences humaines, 2005), pp.
241 - 255.

أساسا ببيع العقارات ،وعقود دين بني املتساكنني  ...إلخ .نرشت نماذج من هذه الوثائق يف ملحق ضمن
 13هذه الوثائق العائلية عبارة عن عقود عدلية يف مجملها تتعلق
ً
كتايب حول عالقة منطقة الجريد بالبايليك يف تونس ،انظر.Henia, Le Jérid :

وتتكون من فرق عسكرية مختلفة تخرج لجمع الرضائب مرتني يف السنة:
" 14املحلة" هي مؤسسة سياسية وعسكرية تعود يف األصل إىل العهد الحفيص (،)1474-1229
ّ
تتوجه يف الشتاء (خالل كانون األول /ديسمرب  -كانون الثاين /يناير) نحو الجنوب ،وخاصة نحو الجريد زمن صابة التمور ،وتتوجه يف الصيف (خالل تموز /يوليو  -آب/
أغسطس) نحو الشمال زمن صابة الحبوب .وقد حافظ العثمانيون عىل هذه املؤسسة عندما انتصبوا يف البالد التونسية يف سنة .1574
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تكشف الوثائق العائلية كيف أن املحلة تشكل بمجمل مكوناتها عب ًئا ً
ثقيل عىل األهايل (من انتهاكات وتسلط أعوانها ورضورة

تأمني العلف للدواب املرافقة ،وغريها من املصاريف الثقيلة املرتبطة بتواصل بقاء املحلة يف املنطقة) ،لذلك يعمل األهايل عىل التخلص
من وجودها عىل أراضيهم ،لكن مهما كان األمر ال يحصل ذلك إال بعد استيفاء عملية خالص الرضائب املطلوبة ،فيقع الضغط عىل
املتلكئني أو غري القادرين عىل دفع املطلوب منهم ،فينتهز أصحاب الجاه املادي (األغنياء) الفرصة الستغالل ضعفاء الحال لحملهم عىل

التداين لديهم برهن أرزاقهم أو بيعها بأثمان بخسة.

وطبعا ،ال تقول الدفاتر الجبائية أي يشء عن هذه الجوانب التي ال تهم سوى األهايل ،سواء كانوا مستفيدين أو مترضرين،
ً

فالوثائق العائلية وحدها هي التي تكشف عن هذه الجوانب .وبالرجوع إليها استطعت أن أقلل من تأثري هذا الخلل املتمثل يف عدم
التوازن يف الرؤى إىل واقع منطقة الجريد خالل الفرتة املعنية بالدراسة ،فتعدد زوايا النظر يف هذه الحالة رضوري لتحسس هذا الواقع يف

تجلياته املركبة.

يؤمن مهمة تحقيق املركزة السياسية واإلدارية عىل منطقة الجريد .كما يجب ّأل ننىس
ال شك يف أن األرشيف الجبايئ كان ِّ

جدا عن املركز السيايس ،ثم إنها ُعرفت منذ العهد الحفيص بنزعتها االستقاللية( ،((1لهذا كان إحكام
أن هذه املنطقة نائية وبعيدة ً
علما أن املركزة السياسية يف إطار بناء الدولة
مرشوعا
السيطرة عىل هذه املنطقة
ً
قائما بصورة متواصلة طيلة العهد الحديثً ،
سياسيا ً
ً

تماما مثلها يف ذلك مثل الدول باملعنى الحديث للكلمة
املجالية يف البالد التونسية يف ذلك التاريخ تمثل القيمة السياسية األوىلً ،
املعارصة لها ،ولذلك ال تزيح هذه األرشيفات اللثام عن الجوانب التي تتناقض مع مبدأ تحقيق هذه املركزة السياسية واإلدارية

الكاملة يف منطقة الجريد ،فهي تحجب لتحقيق ذلك كل ما له عالقة باألدوار التي كان يؤمنها األعيان املحليون يف العملية

تماما ملا كانت تطمح إىل تحقيقه من دون هوادة
الجبائية ،والذين كانوا يتحركون يف إطار مجموعاتهم يف اتجاه يكاد يكون
معاكسا ً
ً
اإلدارة املركزية طيلة العهد الحديث.

جزءا من العائدات الجبائية بطريقتهم الخاصة تحجبها الدفاتر الجبائية
وكان هؤالء األعيان يمارسون نفوذهم املحيل ،ويقتطعون ً

ضمنيا مع األعيان املحليني يقيض مبدأ االعرتاف املتبادل بمجال نفوذ
كليا ،وتعقد السلطة املركزية ،يف إطار اسرتاتيجية سياسية ،اتفا ًقا
ً
ًّ

كل طرف :نفوذ مركزي بيد الباي ومن يمثله يف الجهة مثل مؤسستي "القايد" و"املحلة" من ناحية ،ونفوذ محيل عتيد يمثله األعيان
كليا) مجال النفوذ املحيل ،وتكشف
املنتظمون يف مجالس محلية من ناحية ثانية ،فتكشف الدفاتر عن املجال األول ،وتخفي
(تقريبا ً
ً
الوثائق العائلية وحدها عن مجال النفوذ املحيل.

هكذا ،لكل أرشيف نظرة إىل األمور وإىل الواقع تختلف عن أخرى؛ فالدفاتر الجبائية تربز رؤية اإلدارة املركزية يف باردو

(نقدا وعي ًنا) .أما الجوانب العملية املتعلقة باستخالص الرضائب ،وخاصة تحديد
التي ال يهمها سوى ما تستخلصه من رضائب ً
القدرة الدفوعية لكل أفراد املجموعات بمنطقة الجريد ،فهي من اختصاص األعيان املحليني ،بحيث تكون هناك جوانب

عديدة ال تفصح عنها الدفاتر الجبائية .وعندما تكشف أحيا ًنا عن بعضها ،فعاد ًة ما تكون بصورة مقتضبة وتبقى يف أغلب
الحاالت غامضة ومبهمة ،ومن ثم تحتاج إىل قراءة بني السطور لفك رموزها ،لكن نرى أحيا ًنا كيف أن اآللة اإلدارية تكشف

مخفيا ،فبإبراز الفارق  décalageبني الجوانب املعلنة والجوانب املخفية
رغم أنفها عن بعض الجوانب من هذا الذي تريده
ً
(التي ال تفصح عنها الدفاتر الجبائية) نستطيع من خالله أن نبني يف نهاية املطاف معرفة .هكذا يكون بناء معرفة أحيا ًنا من

خالل رصد غياب املعرفة.
15

انظر :برنشفيك.
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نتاجا لتمثل وتصور .وبالكشف عن املنظومة املتحكمة يف وضعها ،يتضح أن املعطيات التي تتضمنها
تبدو ،إ ًذا ،الدفاتر الجبائية ً

خطابا ييش بمنطقها الخاص ،ويكشف عن مضامينها الحاملة ملعناها ،فالوثيقة األرشيفية هي يف نهاية املطاف فعل يف
تحمل يف طياتها
ً

سياق معني ومن زاوية نظر معينة ،من الرضوري أن نحيلها عىل واضعها ،وعدم الوضوح يف هذا الجانب يمنعنا من التفكري فيها ،ومن
ثم يمنعنا من االستفادة منها.

هكذا أصبحت أركز النظر يف هذه الوثائق من حيث هي قبل كل يشء نتاج لفعل اجتماعي ،وأصبحت ال أكتفي بجمع املعطيات

أساسا وأستخلص املعاين ،فاهتديت إىل املنطق الذي يحتكم إليه النظام الجبايئ املعمول
من مختلف هذه الوثائق ،وإنما أقرأ من خاللها
ً

به يف منطقة الجريد وغري املعلن عنه يف املصدر ،واهتديت إىل املنطق الذي تحتكم إليه املمارسات الجبائية التي تبدو غامضة من أول
تلقائيا عن الواقع حتى نبني بها رسدية تاريخية عادية ،وإنما أمام أرشيفات تقدم مادة
وهلة .نفهم ،إ ًذا ،أننا لسنا إزاء أرشيفات تفصح
ً

مصدرية تفرض علينا استنباط لغة خاصة وأسئلة معينة حتى تفصح عن الجوانب الخفية ،وعن الجوانب التي تبدو غامضة من أول
وهلة ،ومع ذلك ال يمكن أن يذهب بنا الظن إىل أننا استنفدنا بذلك كل معاين محتوياتها.

أيضا يف ما هو خارج الوثيقة
لكن صعوبات الباحث مع األرشيفات ال تكون فقط بعالقة مع عملية إنتاج الوثيقة ،فهي ً

أيضا ،كما رأينا مع الدفاتر الجبائية ،وإنما من الجهاز
ذاتها؛ إذ إن عدم فهم الوثيقة وإدراك معناها ال يتأىت من الوثيقة ذاتها ً
شخصيا عند مبارشة التعامل مع األرشيفات الستقراء
املعريف الذي يتوافر للباحث عند لحظة مبارشة الوثيقة ،وهو ما ظهر يل
ً
قضايا امللكية العقارية وأشكال التملك يف مدينة تونس وضواحيها ،قصد إنجاز دكتوراه الدولة يف بداية الثمانينيات من

القرن املايض(.((1

عا :عندما تصبح املعرفة حول قضايا التملك عائقًا أمام الفهم
راب ً
السليم لألرشيفات
كانت تجربتي يف دراسة وثائق امللكية العقارية مختلفة عن تجربتي مع الدفاتر الجبائية والحقة لها ،فقد تغريت املادة األرشيفية،

وتغري موضوع البحث .عند تناويل موضوع امللكية يف مدينة تونس ومجالها الريفي خالل العهد الحديث ،كان هديف يتمثل يف استثمار
أساسا
املصادر األرشيفية يف مجال امللكية العقارية ،وكانت هذه املصادر عىل نوعني :فمنها ما نجده يف أرشيف الدولة ،ومنها ما يتعلق
ً

عام؛ سواء كانت أوقا ًفا عامة (خريية) ،أو أوقا ًفا خاصة (أهلية  -عائلية)( .((1وكان مرشوعي يتمثل يف استقراء
بأرشيف األوقاف بشكل ّ
هذه األرشيفات للكشف عن أشكال التملك و االسرتاتيجيات االجتماعية التي تتخللها.

وما إن أبدأ يف االشتغال بالوثائق ذات الصلة بامللكية العقارية يف مدينة تونس حتى تحصل الصدمة وانسداد األفق .كان ذلك

ناتجا من طبيعة األدوات التحليلية والتصنيفات املعرفية املتوافرة يف الكتابات التاريخية املتاحة ملعالجة قضايا التملك .وكان التميش
ً
 16وهي أطروحة الدكتوراه التي ناقشتها يف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية (جامعة تونس) يف حزيران /يونيو  ،1995وتم نرش األطروحة يف سنة  ،1999انظرHenia,:
. Propriété et stratégie

 17وكان أغلب هذا النوع من الوثائق حول مدينة تونس يوجد يف أرشيف لجنة تصفية األوقاف بمركز والية تونس .حول هذه الوثائق واإلطار الذي تتنزل فيه دراستي
لهذه الوثائق ،انظر:

Sophie Ferchiou, (dir.), Hasab wa nasab: Patrimoine, alliance et en Tunisie, séries: Sociétés arabes et musulmanes 7 (Paris: Éditions du CNRS,
1992); Abdelhamid Henia, "Circulation des Biens et Liens de parenté à Tunis: XVIIe-début XXe siècle," in: Ferchiou, pp. 517-250; Abdelhamid
Henia, Propriété et stratégies, p. 433.
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ً منهجيا
أول بما تقدمه هذه الكتابات التاريخية من تصنيفات معرفية قبل الغوص يف الوثائق
الذي اعتمدته يف البداية هو أن أتسلح
ً

 بأي أدوات معرفية أعالج قضايا التملك التي تكشف عنها األرشيفات املتوافرة؟: واملشكلة التي اعرتضتني منذ البداية هي،ذاتها

 خاصة يف فرتة االستعمار، ُأنجزت دراسات كثرية. لست أول من درس قضايا امللكية وأشكال التملك يف البالد التونسية،طبعا
ً

 ومن املفارقة أن تشكل الحصيلة املعرفية واملفاهيمية التي راكمتها هذه الدراسات أول عقبة وجدتها يف مسار.((1(الفرنيس ومبارشة بعدها

.بحثي يف األرشيفات املتعلقة بامللكية العقارية

 وهو حدث أثَّر بعمق يف هياكلها املادية، انتصاب االستعمار الفرنيس1881 أن البالد التونسية عرفت بداية من سنة
ّ من املعلوم

. بحيث أعاد استنباطها، وأدخل تصنيفات مبتكرة يف مجاالت عدة من الحياة املادية واالجتماعية، ففرض معارف جديدة،والذهنية
 لم يتأسس. وهو "العلم االستعماري" الذي شمل كل الحياة املادية والثقافية بالبالد التونسية،قائما بذاته
ً علما
ً واملهم أنه أنتج

 عندما،1830  وبالتحديد غداة احتالل الجزائر يف سنة، بل ظهر قبل ذلك،1881 هذا العلم الذي ُمورس يف البالد التونسية يف سنة

 وتحول االستكشاف بالتدريج،عموما وأنظمتها االجتماعية والسياسية
عمل الفرنسيون عىل استكشاف منطقة شمال إفريقية
ً
 وإضفاء مرشوعية عىل عملية وضع اليد عىل األمالك العقارية فيها لغاية التهيئة،إىل بحث علمي استعماري ُسخر لتمهيد البالد

.لالستيطان الفرنيس

 ملا لهذا الجانب من ارتباط وثيق،رصف هذا "العلم االستعماري" همته بدرجة أساسية إلعادة استنباط أشكال التملك لألرض

 وأنتج يف نهاية املطاف قناعات ومعارف جديدة، فأعاد كتابة التاريخ العقاري يف منطقة شمال إفريقية،باالستعمار االستيطاين بصورة عامة
 وكانت "املعرفة االستعمارية" املنتجة تحدد كيفية فهمنا لواقع امللكية؛ ال يف.حول قضايا التملك مستندة إىل القانون العقاري الفرنيس

ً  بل يمكن القول إنها أصبحت تمنعنا، أي قبل االستعمار،أيضا يف املايض
أصل من قراءة املصادر حول
ً  وإنما،فرتة االستعمار فحسب
.امللكية بطريقة سليمة

: من بني هذه الدراسات العديدة نذكر18
ً
: الدراسات التي أنجزت خالل الفرتة االستعمارية،أول

Max Van Berchem, La Propriété territoriale et l'impôt foncier sous les premiers califes: Étude sur l'impôt du Kharâdg (Genève: H. Georg,
libraire de l'universite, 1886); J. Chailley-Bert, "La Colonisation agricole en la Tunisie," Revue générale des sciences pures et appliquées (1896),
pp. 1112-1116; Paul Lescure, Du double régime foncier de la Tunisie: Droit musulman et loi foncière (Tunis: Imprimerie française B. Borrel,
1900); M. Pouyanne, La Propriété foncière en Algérie (Alger: Jourdan, 1900); M. Gounot, "Le Régime de la propriété foncière en Tunisie", in:
Congrès de l'Afrique du Nord (1908), pp. 593-599, accessed on 27/5/2019, at: https://bit.ly/2JeVAC8;
H. Coste, Les Impôts Achour et Hokor dans le département de Constantine (Alger: Jourdan, 1911); P. Dumas, Les Populations indigènes et
la terre collective de tribu en Tunisie (Tunis: Imprimerie française, 1912); CH. Saumagne, "Sur la législation relative aux terres incultes de
L'Afrique Romaine," Revue Tunisienne (Janvier-Juin 1922), pp. 57-116; H. de Montety, Une loi agraire en Tunisie: Étude de la législation
établie en vue d'assurer la fixation au sol des indigènes sur les terres habous (Cahors: IMP. Coueslant, 1927); H. de Montety, Code du droit
d'occupation des fonds Ruraux Habbous en Tunisie (Tunis: Imprimerie de la renaissance, 1932); H. de Montety, "Adaptation du jurisme
occidental aux réalités sociales tunisiennes en Matière Foncière," IBLA, vol. 5, no. 2 (Avril 1942), pp. 144-152; A. Scemla, Le Contrat d'enzel
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يل أن أعالج مصادري من منظور إبستيمولوجي مغاير .ولتحقيق ذلك كان ع َّ
بات من الرضوري بالنسبة إ َّ
يل أن أسائل هذه "املعرفة

االستعمارية" يف مجال التملك ذات الخلفيات األيديولوجية ،ألنها وضعت بدرجة أساسية لخدمة املنظومة االستعمارية القاضية بوضع
اليد عىل أكرث ما يمكن من األرايض .وملواجهة هذا العلم ،كان ع ّ
يل أن أطرح األسئلة التالية :كيف أعيد النظر يف البناء املعريف االستعماري

يف ما يتعلق بامللكية العقارية؟ وما هو البعد اإلبستيمولوجي يف ذلك؟ وما هي األسئلة التي ساعدتني عىل القطع مع الدراسات التي
أنجزت حول موضوع امللكية يف الفرتة االستعمارية وحتى يف الفرتة األوىل بعد االستقالل؟

هكذا بدأت الخروج من االنسداد املعريف بإعادة التفكري ً
أول يف التصنيفات املعرفية ذاتها ،وخاصة بإعادة تفكيكها ومساءلتها؛

يل ً
ً
فبدل من أن أنطلق منذ البداية يف دراسة قضايا التملك خالل الفرتة الحديثة باالعتماد عىل األرشيفات املعنية ،كان ع َّ
أول أن
أستثمر الجهد يف حل العقد املعرفية االسترشاقية التي تشكل حاج ًزا أمام دراسة وثائق امللكية وفهمها عىل أفضل حال .وكان الحل
هو التخلص من العبء االسترشاقي واالنطالق بعد ذلك يف دراسة قضايا امللكية وأشكال التملك ،ولم يكن ذلك ممك ًنا منذ البداية

من دون الوعي بقصور الجهاز املفاهيمي االسترشاقي املتوافر ،ومن دون تفكيكه واستبداله بتصنيفات معرفية تتخطى املعوقات التي

فرضها العلم االستعماري.

هكذا تخلصت من السطوة املعرفية التي بناها املسترشقون ،واتجهت إىل معالجة قضايا التملك خالل الفرتة السابقة عن االستعمار

تم ُّت بصلة إىل ما أنتجه العلم االستعماري .وكانت الطريقة التي اعتمدتها للخوض يف قضايا التملك هذه
بأدوات ومصطلحات أخرى ال ُ

أن أنطلق من تصنيفات الفاعلني يف الفرتة السابقة لالستعمار ،التي أرصدها من األرشيف ذاته ،وأن أطرح أسئلة حولها يف عالقة وطيدة

بالسياق التاريخي للفرتة الحديثة ،وهو التميش الذي أسميته الحقًا منهج "أهلنة" املعرفة(((1؛ وبهذا التميش ال يكون الحذر يف الطريقة
املتوخاة يف قراءة الوثائق ومساءلتها فقط ،بل يف الطريقة املعتمدة لتوظيف املفاهيم واألدوات التحليلية املناسبة ،والتخيل عن كل ما
أيضا.
يشبه اإلسقاط ً

خامتة
ما هي االستنتاجات التي نخرج بها من إعادة النظر يف التجربة البحثية يف األرشيفات املتعلقة بتاريخ البالد التونسية خالل

العهد الحديث؟

مرت تجربتي يف االشتغال باألرشيفات بثالث مراحل أساسية ،وذلك من دون تخطيط مسبق:
ً
عموما َّ
ӵӵتميزت األوىل بالعفوية والسذاجة يف التعامل مع الوثائق .ومن الغريب أن ُيواكب هذه املرحلة إحساس بالنشوة وبلذة االكتشاف السهل.
ӵӵيف مرحلة ثانية يتضح يل أن تلك النشوة ،وكذلك ما اعتقدته اكتشا ًفا هو يف الحقيقة مجرد رساب .ورسعان ما ينتابني إحساس
بانسداد األفق ،فتكون الصدمة مع الشعور باإلحباط.

ӵӵتأيت بعد ذلك وقفة التأمل ،فكانت بالنسبة إ َّ
يل مرحلة املساءلة والكشف عن مواضع اإلعاقة ،والبحث عن آلة التأويل ،واستنباط
األسئلة املناسبة ،والوصول إىل حلول منهجية تساعدين يف النهاية عىل الخروج من عنق الزجاجة ،خاصة عند االهتداء إىل طريقة مجدية

للتعامل مع هذه األرشيفات وخصوصيتها.

 19عبد الحميد هنية" ،التجديد يف الكتابة التاريخية عرب منهج ’أهلنة‘ املعرفة" ،ورقة مقدمة يف مؤتمر العلوم االجتماعية واإلنسانية ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،الدوحة .2019/3/25-23
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تقريبا مع األرشيفات من تجربة إىل أخرى ،وال أظن أن هنالك "وصفة" محددة
كانت هذه املراحل الثالث تتكرر بالطريقة نفسها
ً

تكون صالحة للتعامل بصورة مثىل مع كل األرشيفات.

جدا ،وال أظنها تحصل لباحث آخر
تلك هي ،إ ًذا ،خالصة تجربتي الخاصة مع األرشيفات التي اشتغلت بها .إنها تجربة ذاتية ً

بالصورة نفسها ،واإلفصاح عن الجانب الذايت يف هذا املجال مفيد ،ويمكن أن يكون مصدر معرفة يف حد ذاته ،ذلك أن البحث هو

مكو ًنا من بني
قبل كل يشء فعل اجتماعي ،له سياقاته وإكراهاته .ويحسن أن نفكر فيه من هذه الزاوية ،ألنه يشكل يف نهاية املطاف ِّ
مكونات املعرفة.

تحد من الفهم الحقيقي للواقع الذي أروم الكشف
كشفت يل تجربتي ً
أيضا أن األرشيفات تحمل يف طياتها فخاخً ا يمكن أن َّ

عنه إذا لم أنتبه إليها .يف تجربتي مع األرشيف الجبايئ املتعلق بمنطقة الجريد التونيس ،كان ع َّ
يل أن أتخىل عن فكرة عبادة األرشيف

أيضا "موضوعية" (هكذا
 la fétichisation de l’archiveكونها تكشف عن كل الجوانب ما دامت صادرة عن اإلدارة املركزية ،وكونها ً
ُأولت أو ُصنفت من طرف بعض الدراسات) وتختلف عن كتابات "اإلخباريني" املتقطعة واملشحونة بالخطاب املنحاز إىل جانب السلطة
املركزية .إن األرشيفات ليست أكرث "موضوعية" يف الحقيقة؛ إذ ال تكشف سوى عن جوانب وتهمل أخرى ،فاألرشيف يخضع باألساس
إلكراهات اإلدارة املركزية التي سهرت عىل وضعه ،ومن الرضوري الكشف عن هذه اإلكراهات إذا أردنا الولوج إىل أعماق معاين
أيضا كيف نقرأ من خاللها.
األرشيفات ،وإذا أردنا أن نعرف ً

من هنا بات من الرضوري أن نقرأ املصادر األرشيفية عىل أنها فعل اجتماعي له سياقاته ورهاناته ،حتى نتعرف إىل املنطق أو

أيضا نتاج لفعل اجتماعي يكون مصدره
املنظومة التي تتحكم يف عملية إنشائها ،وأن املعرفة التي ُتبنى انطال ًقا من هذه األرشيفات هي ً

الباحث ذاته الذي يخضع بدوره لسياقات الحارض بكل ما يحمله من إكراهات معرفية وغري معرفية.

من دون قراءة األرشيفات عىل أنها نتاج (اجتماعي وحريف وسيايس) ،قد ال نفهم اليشء الكثري منها .هذا يعني أن نفكر ً
أول يف

الكيفية التي أنتجت بها هذه األرشيفات وسياقاتها .يمكن أن نقرأ من خاللها أشياء كثرية قد ال نراها لو اقترصنا فقط عىل البحث عن
املعلومات املعزولة واملتناثرة فيها ،والبحث عن املعلومة الخارقة للعادة قد يخفي ع َّنا إمكانية اكتشاف العادي الذي هو أمام أعيننا أحيا ًنا،
وهو الذي يساعدنا حقًا عىل فهم أدوار الفاعلني الذين كانوا وراء وضع الوثيقة األرشيفية .هكذا يجب عىل املؤرخ يف هذه الوضعيات أن

دائما أخذ املسافة الالزمة من األرشيف ،فالكشف عن النقائص التي تحملها
يؤول املصدر األرشيفي باستمرار ،وهذا يعني أنه يجب عليه ً

األرشيفات يمكن أن يساعد عىل الكشف عن اآلليات التي كانت وراء ذلك النقص.

هكذا يتبني أن الوثائق األرشيفية هي إنتاج وممارسة أكرث منها خزانة معلومات .فهي نتاج لفعل اجتماعي يف وضعها ،كما أن

أيضا نتاج ملمارسة وتجربة بحثية ،ويجب أن ننظر إىل هذه املعرفة التاريخية عىل أنها قبل كل يشء
استعمالها لبناء معرفة تاريخية هو ً

نتاج لفعل املؤرخ وإمكاناته الذاتية يف سياق حارضه ،فالكتابة التاريخية فعل ينهل من حارض املؤرخ ومن إمكاناته املنهجية واملعرفية ،أي
نتاجا رص ًفا لألرشيفات؛ ذلك أن األرشيفات ال تبني املعرفة التاريخية،
إنها يف نهاية املطاف نتاج لفعل اجتماعي ً
أيضا ،فهي إ ًذا ليست ً

وال تعطيها بصورة تلقائية ً
أصل.

وطبعا ،يكون
واضح أن معرفة املايض ال تتقدم إال من خالل توسيع حقول املصادر الوثائقية والتجديد يف النظر فيها ومن خاللها.
ً

دائما استنباطها من
ذلك
ً
متالزما مع التجديد يف طرق استجوابها ومساءلتها .وحتى نستفيد من مخزون األرشيفات ،يجب أن نعيد ً

حيث كونها مدونة مصدرية متجددة ،نطرح عليها األسئلة املناسبة ليك نجعلها تبوح من جديد بأرسارها التاريخية .واالستثمار املجدي

242

روطسأ ةودن

املؤرخ العريب ومصادره

حتما عرب التغيري املتجدد يف زاوية النظر ويف كيفية تحليل الوثيقة ومساءلتها .ومن خالل تدقيق النظر يف الوثائق والتحقيق
للوثائق يمر ً

فيها بصورة متجددة تتغري االستنتاجات األولية ،ذلك أن البحث تجربة معرفية ،وهو مسار ونهج.

ما الذي استنتجته من هذا الفعل االنعكايس يف تجربتي البحثية؟ أو بتعبري آخر ماذا علمني هذا التفكري يف تجربتي البحثية يف

األرشيفات العثمانية يف تونس؟

ما قدمته يف هذه الورقة هو إعادة التفكري يف التجربة البحثية األوىل التي وظفت فيها هذه الوثائق األرشيفية منذ أكرث من أربعني

سنة مضت ،فهو رجوع إىل البدء ،وبذلك يكتمل محيط الدائرة  ،la boucle est boucléeلغاية معرفية متجددة .وهو بصورة أو بأخرى

فعل انعكايس اجتماعي عىل النمط الذي تصوره بورديو  .((2(Bourdieuواملسافة يف هذا املجال رضورية حتى يستطيع املؤرخ التفكري يف
تجربته مع األرشيف :يف ما حققه من نتائج ،ويف ما أخفق فيه.

هكذا تبدو العالقة بني املؤرخ واألرشيف ممتدة يف الزمن؛ فهي متجددة ال تنتهي .وبالرجوع إىل التفكري يف املمارسة األرشيفية

تصبح القراءة يف األرشيفات ويف كيفية التعامل معها من درجة ثانية  ،une lecture au second degréفاملسألة باألساس ثقافية معرفية،
فكلما تقدم املؤرخ يف الزمن نضجت أفكاره وتعمق فهمه ملصادره وملوضوعاته ،فيحصل العود إىل املصادر األرشيفية ،وتحصل إعادة
التفكري فيها كلما توفرت أسئلة جديدة وأدوات تحليلية مبتكرة ملعالجتها ،فأسئلة الحارض حول أرشيفات املايض هي يف نهاية املطاف

نتاج ملعارف ترتاكم بصورة تدريجية.

هناك إ ًذا تماثل  symétrieيف التعامل بني املصادر األرشيفية والكتابة التاريخية يف الزمن الحارض ،مما يضع تاريخية عمل املؤرخ،

أيضا ،يف قلب التميش الذي يعتمده ملعالجة مصادره األرشيفية .كل ذلك يبني كيف أن الحارض املتجدد (أي حارض املؤرخ)
واملؤرخ ذاته ً

يفعل فعله يف استقراء األرشيفات ،وأن املعرفة التاريخية ،وإن اعتمد بناؤها عىل مصادر من املايض ،تبقى يف نهاية املطاف نتاج فعل
اجتماعي وليد حارض املؤرخ( .((2هكذا يصبح املؤرخ وذاتيته يف قلب رحى املعرفة التاريخية .بهذه النظرة نضع املؤرخ يف الصورة التي

تماما كما نضع الفنان داخل اللوحة التي يرسمها.
يرسمها بنفسهً ،

20
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عثامن املنصوري | Otmane Mansouri

(((

تجربتي مع األرشيف الربتغايل
My Experience in the Portuguese Archives
مقدمة
خصوصا ،إىل بداية ثمانينيات القرن املايض .ففي عام ،1980
عموما ،واألرشيف الربتغايل
تعود تجربتي مع األرشيف األورويب
ً
ً
تخولني إعداد دبلوم الدراسات العليا ،فاتصلت بعبد اللطيف الشاديل ،فعرض ع َّ
يل البحث يف موضوع التجارة
حصلت عىل الشهادة التي ّ
كثريا
والتجار باملغرب يف القرن السادس عرش((( .وكان
ً
واضحا لنا منذ البداية أن املصادر املغربية التقليدية ال يمكنها بطبيعتها أن تفيد ً
بالرتيث قبل تسجيله ،والقيام بجولة يف املظان املوجودة،
ونظرا إىل صعوبة املوضوع ،أوصاين األستاذ املرشف
يف معالجة هذا املوضوع.
ّ
ً
والتأكد من قابلية هذا املرشوع لإلنجاز ،وأشار ع ّ
يل بأن أنقّب يف مجموعة املصادر األصلية لتاريخ املغرب ،ع ّلني أجد فيها غايتي من
تبي يل
املعلومات التقنية الرضورية للتعامل مع موضوع التجارة .وبعد قضايئ لعدة شهور يف استطالع ما تحويه هذه املجموعة من مادةّ ،
وسجلته يف عام  .1980يف هذه الفرتة كان اهتمام الباحثني
أن األمر جدير باملجازفة ،فأخربت أستاذي أنني
ُ
قررت االشتغال يف املوضوعّ ،
يتعد عدد
ومؤطريهم
منصبا عىل َ
فرتت التاريخ الوسيط واملعارص ،وعىل الدراسات املونوغرافية والتاريخ العام والديني واالجتماعي ،ولم َّ
ًّ
(((
األبحاث املسجلة يف مجال التاريخ االقتصادي أصابع اليد الواحدة .
بعد مناقشة هذه الرسالة عرض ع ّ
يل األستاذ الشاديل أن أشتغل عىل موضوع العالقات املغربية  -الربتغالية ،عىل أساس استغالل
ً
جيدا ملعرفة العديد من الجوانب
ومنوع ،ويحتاج إىل من يستغ ّله
استغالل ً
األرشيف الربتغايل الذي ّ
تبي من خالل املوضوع األول أنه غني ّ
الخفية يف تاريخ املغرب نفسه ،ويف عالقاته بالربتغال والدول األوروبية.
قدمت تجربتي يف التعامل مع املادة األساسية التي اشتغلت بها يف إعدادي موضوع
قسمت هذا العرض إىل قسمني ،ويف كل منهما َّ
التجارة والعالقات املغربية  -الربتغالية.

أول :تجربتي مع املصادر األصلية لتاريخ املغرب
ً

(((

 .1تعريف باملصادر األصلية لتاريخ املغرب
يأيت إصدار هذه املجموعة يف إطار مرشوع ضخم ،بدأ قبل فرض الحماية الفرنسية عىل املغرب ،وذلك يف عام  ،1905تحت

إرشاف الكونت هرني دو كاسرت .مع طاقم من الباحثني املتخصصني الذين عملوا عىل البحث يف أرشيف بعض املكتبات األوروبية عن
1

باحث ومؤرخ ،رئيس الجمعية املغربية للبحث التاريخي.

Researcher and historian, Head of the Moroccan Association for Historical Research.

 2نُرش هذا البحث تحت عنوان :عثمان املنصوري ،التجارة باملغرب يف القرن السادس عرش :مساهمة يف تاريخ املغرب االقتصادي (الرباط :منشورات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية 501 ،)2001 ،صفحة.
 3ثالث رسائل كلها من الفرتة الحديثة ،انظر :عمر أفا ،دليل األطروحات والرسائل الجامعية املسجلة بكليات اآلداب باملغرب  ،1994 - 1961ج ( 3الرباط :منشورات
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،)1996 ،ص .286
سماها مصادر لم تنرش ،ومنهم
4
ّ
سماها األصلية ،ومن ّ
سماها الغميسة ،ومن ّ
تحي املرتجمون يف ترجمة  ،Les Sources Inédites de L’Histoire Du Marocفمنهم من ّ
من اكتفى بتسميتها مصادر دوكاسرت ،نسبة إىل صاحب املرشوع هرني دوكاسرت.
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كل الوثائق املوجودة فيها واملتع ّلقة بتاريخ املغرب ،أو عالقاته بالدول األوروبية ،واقترص عملهم عىل الدول التي كانت لها عالقات
مهمة باملغرب يف الفرتتني الحديثة واملعارصة ،وهي فرنسا وإسبانيا وإنكلرتا والربتغال واألرايض املنخفضة .وعملوا عىل رصد هذه الوثائق
كرونولوجيا ،بحسب املكتبات والدول التي توجد فيها .وبعد ذلك ُأعدت للنرش ،عن طريق
وجردها وتصويرها وجمعها ،ثم ترتيبها
ً
أولها ضبط املضامني بالرشح اللغوي وتوضيح اإلشكاالت الباليوغرافية وتفسري املصطلحات
مجموعة من العمليات املرافقة للنصوصّ ،

والتعريف باألعالم واألماكن ،وتوضيح النصوص بالخرائط والرسوم البيانية والجداول ،وترجمتها وتلخيصها وتعزيزها بمقاالت عامة
توضح السياقات التي رافقت األحداث واملحطات الكربى التي تتطرق إليها.

ترتيبيا يوضع يف أعىل
رقما
ُق ّدمت الوثائق مرتبة بحسب األعوام ،باملنهجية نفسها املعتمدة يف كل املجلدات ،حيث ُتعطى الوثيقة ً
ً

الصفحة ،مع عنوان يوضح نوعيتها (رسالة ،عقد ،اتفاق ،تقرير ،وغري ذلك) .وتحته ملخص يف بضعة أسطر ملضامني الوثيقة باللغة

تقدم مرقونة وكاملة ،ومعها صورة النص
الفرنسية ،ويليه مكان صدورها وتاريخها إن كان معرو ًفا .وإذا كانت الوثيقة باللغة العربية ّ
فيقدم
األصيل ،ثم ترجمتها كاملة إىل الفرنسية ،وكذلك الشأن إن كانت بالفرنسية ،أما إن كانت بلغة أخرى مثل اإلسبانية أو الربتغاليةّ ،
لها بملخص يرتجم مضمونها بالفرنسية.

وقدموا
عاما ،حيث أكمل املرشوع باحثون آخرونّ ،
صدرت يف إطار هذا املرشوع مجلدات قاربت الثالثني ،استمرت أزيد من ستني ً

إىل الباحثني يف تاريخ املغرب مادة غنية ومميزة .وبحكم اشتغايل عىل القرن السادس عرش ،ركزت يف بحثي عىل املجلدات املتضمنة
الوثائق املنتمية إىل هذا القرن ،وهي األجزاء الثالثة األوىل من املجموعة الفرنسية عن األرسة السعدية ،والجزء األول من مجموعة
مجلدا ،يراوح عدد صفحات كل واحد منها بني
األرايض املنخفضة واألجزاء اإلسبانية واإلنكليزية والربتغالية ،ما ُيعطي يف األخري 15
ً

 400و 700صفحة.

 .2طريقة تعاميل مع املصادر األصلية لتاريخ املغرب
لم يكن الحصول عىل هذه املجلدات يف متناول أمثايل من الباحثني يف الثمانينيات ،الرتفاع ثمنها وعدم وجودها يف مكتبات البيع،

وكان ع ّ
يل االنتقال من مدينة املحمدية إىل املكتبة العامة بالرباط ،لالطالع عليها يف قاعة املطالعة ،ألنها من الكتب التي ال ُتعار .وكان
ع ّ
أيضا أن أقوم بمسح كامل لها ،بح ًثا عن جميع اإلشارات واملعلومات التي لها عالقة بالتجارة والتجار يف القرن السادس عرش،
يل ً

وتسجيلها مع مالحظايت عليها وتوثيقها باملجلد والصفحة ،مع رضورة االستغالل الجيد للوقت املحدود املُتاح يل ،خارج أوقات العمل،

األهم بخط اليد أو بالتصوير (الفوتوكويب) الذي كان يف بداياته مكلفًا ،وال يمكنه تلبية
ويف العطل املختلفة ،والعمل عىل نسخ الوثائق
ّ
رواد املكتبة.
طلبات العدد الكبري من ّ

بحثت يف البداية عن املعلومات املبارشة التي لها عالقة واضحة ووثيقة بالتجارة ،مثل النقود والسلع واألثمان واألسواق واملوازين،
ُ

فغيت اسرتاتيجيتي ،بأن نظرت إىل املوضوع نظرة أوسع ،وأدخلت
نفعاّ .
لكن اتضح يل بعد بضعة أسابيع ،أن هذه الطريقة لن تجديني ً

كبريا ،أسجل فيه كل املعلومات التي أحصل
فيه العوامل املؤثرة يف النشاط التجاري والعالقات بالدول األوروبية ،وخصصت للعمل دف ً
رتا ً

عليها ،مرتبة وموثّقة ،وجعلته املرجع األسايس للمادة التي سأشتغل عليها عند تحرير الرسالة فيما بعد.

مطو ًل
ميسة للباحث ،حيث ال يحتاج إىل فك طالسم الخطوط ،وال إىل التوقف ّ
أهم ميزة يف هذه املجموعة الوثائقية هي أنها ّ
للبحث عن الرشوح املتعلقة باألماكن واألعالم واملصطلحات ،أو البحث عن املعلومات األساسية عن الوثيقة ومحل وجودها ،وغري ذلك

َ
فرصة التوجه مبارشة إىل الفرتة التي يشتغل عليها .ولعل هذا
من املعلومات الرضورية .كما أعطى ترتيبها بحسب تاريخ إصدارها الباحث
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هو السبب الذي حرص استغاللها يف عدد محدود من الباحثني الذين اتجهوا مبارشة إىل األعوام واألحداث السياسية التي تهم بحثهم،
جدا هي التي اطلعت بالتفصيل عىل كل األجزاء ،أو عىل معظمها.
وقلة قليلة ً

كانت طبيعة املوضوع الذي اشتغلت عليه ،تتط ّلب مني ّأل أكتفي باالطالع عىل املوضوعات العامة ،وأن أغوص يف التفصيالت،

سطرا ،بح ًثا عن املعلومات الشحيحة واملتفرقة التي ال تجود بها املصادر املغربية عادة ،ومن بينها املعلومات
سطرا
وأن أقرأ النصوص
ً
ً

املتعلقة بالبضائع التي كانت محل تبادل بني املغرب والدول األخرى ،أو كانت رائجة يف املغرب ،والنقود املستعملة والرائجة وعمليات
الرصف واألسعار وحجم التبادل التجاري واألسواق واملوازين واملقاييس ،واملسافات بني املراكز التجارية ومخازن السلع والجمارك

والرضائب ،واالتفاقات املرتبطة بالنشاط التجاري ،وأسماء التجار والسمارسة والوكالء واألحداث املؤثرة يف النشاط التجاري وأثمان
السلع ،مثل الحروب واملجاعات والجفاف والسكان وتدخّ ل املخزن أو الدول األوروبية واالحتكار ،وعمليات الرصف ،ومشاكل التعامل

مضطرا إىل قراءة الوثائق كلها والتدقيق فيها وعدم االكتفاء باملقدمات التي ترتجم باختصار
واملنافسة واملواصالت .وهذا يعني أنني كنت
ً
وغالبا ما تكون مكتوبة بلغة غري الفرنسية ،مثل اإلسبانية أو اإلنكليزية أو الربتغالية ،فأضطر
مضامينها ،والبحث بدقة يف الوثيقة نفسها،
ً
إضافيا.
إىل االستعانة بقواميس هذه اللغات ،ما يزيد األمر صعوبة ،ويأخذ مني وق ًتا
ً

 .3خصائص ومزايا مصادر دوكاسرت

ال ُت ّ
نهمه من أجل إعداد املوضوعات التي تخرج عن السياسة واألحداث
مكن املصادر املغربية الباحث من الحصول عىل مادة ُتش ِبع َ

العامة والسري والحياة الدينية واالجتماعية ،وعادة ما تأيت هذه املعلومات بشكل عريض واستثنايئ ،يف سياق الحديث عن املجاعات

والجفاف ،أو ضمن كتب النوازل واملناقب .ويمكن أن نستثني كتاب وصف إفريقية ،للحسن الوزان ،الذي يتضمن معلومات كثرية،
يمكن أن ُتس َتغل يف التعرف إىل الحياة االقتصادية يف املغرب خالل بدايات الفرتة الحديثة ،لكن هذا الكتاب مصدر مكتوب بحسب

ً
مجهول بالنسبة إليهم ،ومع هذا
اهتمامات األوروبيني ورغباتهم ،وتلبية لحاجتهم إىل التعرف إىل هذا الجزء من العالم الذي يكاد يكون
كثريا ،مع إبداء ما يلزم من التحفظات املنهجية عىل استعماله(((.
ُ
اعتمدت عليه ً

أما مصادر دوكاسرت ،فتمتاز بالتنوع الشديد ،حيث نجد فيها الرسائل واالتفاقات والتقارير واإلحصاءات واإليصاالت

واألحكام القضائية والوصف ،وغريها من الوثائق التي تتناول املوضوعات التي أسلفنا الحديث عنها ،وهي تكاد تغيب يف مصادرنا
التقليدية .وعىل الرغم من أن معظمها كتبه أوروبيون ،وخال من املوضوعية يف الشق املتعلق بالجوانب السياسية ،وتقارير الحكام
الربتغاليني ،أو األحكام املتعلقة باملغاربة أو الديانة اإلسالمية ،فإن هذه املصادر كانت أكرث صدقية عندما تتحدث عن أحوال

موج ً
هة إىل التجار والدول لالعتماد عليها يف
املغرب االقتصادية ،ألن التقارير التي كانت تصل إىل الدول األوروبية ،كانت ّ
التبادل مع املغرب أو ربح املنافسة ،وفيها ُي ّ
ركز عىل بعض التفصيالت التي ال تؤخذ باهتمام اإلخباريني املغاربة ،لكنها مهمة للتجار
ومصبات األنهار واملناخ واملد والجزر وتوافر املنتوجات الفالحية أو
الربتغاليني ودولهم ،مثل املعلومات املتعلقة بأحوال السواحل
ّ

املص ّنعة ،أو عدم توافرها ،يف كل املناطق القريبة من الثغور املحتلة واملرايس ،وأسماء القبائل وشيوخها والحكام واألحداث املحلية

والعمالت الرائجة.

كثريا من املشكل األسايس ،وهو نُدرة املادة املطلوبة إلنجاز عمل متكامل يف مجال التاريخ
إن امليزات املشار إليها ،ال تخفف ً

ً
اعتمدت باالتفاق
وخاصة عندما يضيق هذا املجال باالقتصار عىل موضوع بعينه ،وهو التجارة .وأمام هذا الخصاص،
االقتصادي،
ُ
مصدرا لتاريخ املغرب" ،يف :محمد استيتو (تنسيق) ،املغرب يف عهد الوطاسيني من خالل "وصف إفريقية"
 5انظر :عثمان املنصوري" ،وصف إفريقية للحسن الوزان،
ً
للحسن الوزان ،سلسلة دراسات وأبحاث تاريخية ( 1الرباط :منشورات جمعية الحسن الوزان للمعرفة التاريخية ،)2011 ،ص .26-9
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تصميما ُي ّ
حصلت عليها ،عن طريق توسيع املجال الزمني ليشمل القرن السادس
مكنني من توظيف املادة التي
مع أستاذي املرشف
ُ
ً

أرقاما إحصائية دقيقة ،وكاملة ومو ّزعة بانتظام عىل
عرش كله ،وبذلك يرتفع كم األرقام املستعملة التي توظف كمؤرش ،أكرث من كونها
ً
وتطوره وخصائصه ،وتزيل عن
فس النشاط التجاري
القرن كله .وقد
ُ
ّ
وسعت  -كما سبق أن ذكرت  -مجال املوضوع ليشمل موضوعات ُت ّ

البحث طابعه التقني الجاف ،ومن بني هذه املوضوعات الفصول الخمسة من الباب الثالث التي تناولت تأثري املخزن والدول األوروبية
يف النشاط التجاري ،وكذلك الحروب والكوارث والسكان والرضائب.

ثان ًيا :تجربتي مع أرشيف القنصلية الربتغالية العامة بطنجة
عب محمد حجي ،رئيس اللجنة ،عن رأي وافقه فيه العريب مزين ،يتلخص يف أن الرتكيز عىل
خالل مناقشة رسالتي عن التجارةّ ،

دولة أوروبية واحدة يمكن أن يكون أكرث فائدة يف البحث ،وأبدى رغبته يف أن أركز يف بحثي القادم عىل دولة من دول أوروبا بعينها.

بعد املناقشة بنحو شهر ،استدعاين أستاذي وقال يل إن حماس العمل ال يجب أن يخبو ،وع َّ
يل املبادرة بإعداد تقرير عن موضوع

األطروحة من أجل التسجيل تحت إرشافه .وكان عنوان املوضوع جاه ًزا ،وهو العالقات املغربية  -الربتغالية ،من دون تحديد ،يف انتظار

اتصلت بصديق عزيز ،تعرفت إليه يف هذه املناسبة ،وهو املستشار الثقايف للسفارة
تحريايت األوىل .ولتسهيل مهمتي،
ُ
ما ستسفر عنه ّ
موعدا للقائه واستشارته.
وحدد يل
ً
الربتغالية آنذاك السيد روي راشكيليوّ ،

كان املستشار ،الشاعر واملؤرخً ،
وعمليا ،وال يتواىن يف تقديم املساعدة ،والقيام بكل املبادرات التي يمكنها أن تؤدي إىل
طيبا
ً
رجل ً

ورحب ّأيما ترحيب بفكرة املوضوع ،وأبدى رغبته يف مساعديت إىل أبعد الحدود ،فخرجت من لقايئ به وأنا مصمم
التقارب بني البلدينّ ،

العزم عىل ركوب املغامرة الجديدة ،ثم استدعاين مرة ثانية ووضع رهن إشاريت يف أحد مكاتب السفارة ،مجموعة من السجالت التي

مقرها بطنجة ،وأمضيت اليوم يف تصفحها،
تتضمن ً
نسخا من وثائق السفارة التي كانت تسمى سابقًا القنصلية العامة للربتغال ،وكان ّ
وتبدت يل أهميتها .كانت صفحاتها تربو
عىل الرغم من أنني ال أعرف إال نتفًا قليلة من اللغة الربتغالية ،ال تسمن وال تغني من جوعّ ،
عىل الستة آالف صفحة ،وكان معظمها يعود إىل القرن التاسع عرش ،وظهر يل من االطالع الرسيع ،أنها تفي بالغرض املطلوب ،لكن

الحكم النهايئ بأهميتها يتط ّلب تخصيص وقت أكرب لها ،ورضورة التغ ّلب عىل العائق األسايس ،أي جهيل باللغة الربتغالية .ا ّتفق معي
السيد راشكيليو عىل تزويدي بكل السجالت لتصويرها وإعادتها إليه ،وبذلك أستطيع االحتفاظ بها واالطالع عليها جميعها متى شئت.

أما بالنسبة إىل عائق اللغة ،فقال يل إنه سيطلب يل منحة لتعلم اللغة الربتغالية يف لشبونة عندما يستقر رأيي عىل املوضوع .وبذلك بدأت

عاما ،وانتهت إىل مناقشة األطروحة يف عام .2001
رحلة بحث طويل استمرت نحو ً 13

 .1تعريف بأرشيف القنصلية الربتغالية بطنجة
بعد توقيع الربتغال اتفاقية الصلح مع املغرب يف نهاية عام  ،1774يف عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله ،أصبح لها ممثل يف

ً
املغرب ،كان ً
عاما
تجاريا يف تطوان ،ثم انتقل إىل طنجة التي أصبحت عاصمة للدبلوماسيني األجانب ،بصفة قنصل ،ثم
وكيل
ً
قنصل ً

للربتغال يف املغرب ،وهو جورج كالصو الذي ّ
عامي  1773و .1783وعمل كالصو عىل إرساء
تول تمثيل الدولة الربتغالية يف املغرب بني َ
بنيات التمثيل الربتغايل يف املغرب ،وتابع خلفاؤه من أرسته((( العمل عىل تركيز هذا التمثيل يف كل املدن الساحلية التي كانت لها مصالح

عاما ( ،)1816-1783وخلفه ابنه جورج جوزي كالصو ( )1841-1816الذي
 6بعد موت األب جورج كالصو ،خلفه ابنه جورج بيدرو كالصو الذي قىض يف املنصب أكرث من ً 33
أيضا ابنه جورج ريموندو ( ،)1856-1841وبعده أخوه جوزيف دانييل كالصو الذي استمر يف مزاولة مهماته إىل نهاية القرن التاسع عرش.
خلفه ً
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ويلوي  /زومتزومت

يف املغرب ،عن طريق إحداث قنصليات يف أهم املوانئ :العرائش والدار البيضاء وأزمور والجديدة وأسفي وغريها ،لحماية مصالح الدولة
ً
وخاصة التبادل التجاري والتنسيق العسكري واملالحة(((.
الربتغالية يف املغرب،

تزود وزارة الخارجية واملصالح واإلدارات املرتبطة باملالحة والصحة والتجارة والجيش
خالل هذه املدة ،كانت القنصلية الربتغالية ّ

بالعديد من الوثائق والتقارير عن املغرب وأحواله املختلفة وعالقاته بالدول األخرى وغري ذلك من املوضوعات واملعلومات املهمة.

أ .توزيع أرشيف القنصلية العامة عىل املكتبات واملؤسسات الربتغالية
ترتب عن التقارير املذكورة آنفًا ،كم كبري من الوثائق التي ُتغطي هذه الفرتة كلها ،وتشكل مادة صالحة لالستغالل من الباحثني.

وهي اآلن موزعة عىل العديد من املكتبات واملؤسسات ،ومن بينها عىل الخصوص:

اشتغلت فيها بمراسالت القناصل الربتغاليني إىل كتابة الدولة يف الشؤون
ӵӵمكتبة طوري دو طومبو يف لشبونة :Torre do tombo
ُ

تمر منها ّ
جل املراسالت  -وتوجد يف ثالثة صناديق خشبية ،تشتمل عىل نحو  3000صفحة مؤرخة بالفرتة املمتدة
الخارجية  -التي ّ
بني عامي  1787و.(((1844

ӵӵمكتبة أكاديمية العلوم بلشبونة  :Academia das Ciências de Lisboaتشتمل هذه األكاديمية العريقة عىل العديد من
الوثائق واملخطوطات العربية ،وجزء من األرشيف الربتغايل املتعلق باملغرب ،ومنه مجموعة من الوثائق املتعلقة بقنصليتي
البندقية والربتغال(((.

اشتغلت عىل الجزء املتعلق بالفرتة املدروسة ،وهو يقدر بما يزيد عىل  6000صفحة
ӵӵأرشيف السفارة الربتغالية بالرباط:
ُ
من الصور التي ّ
مؤخرا إىل الربتغال ،آالف الصفحات األخرى التي عاين ُتها
تمكنت من نسخها يف بداية اشتغايل( ،((1ونُقلت
ً
بعضا منها ،وتوجد يف مكتبة وزارة الخارجية الربتغالية يف انتظار التصنيف والضبط(.((1
وصورت ً
ّ

موجهة إىل إدارات عمومية برتغالية أو إىل
ӵӵوثائق أخرى :توجد ً
أيضا وثائق معظمها نسخ من املراسالت األصلية أو مالحق ّ
املوانئ والبحرية الربتغالية ،يف األرشيف التاريخي ملا وراء البحار  ،Arquivo Historico Ultramarino – A.H.Uالذي يضم

عرشات اآلالف من الوثائق املتعلقة باملناطق التي ربطتها بالربتغال عالقات تبعية أو مصالح تجارية يف العالم ،ومن بينها
منطقة شمال إفريقية(.((1

 7انظر مادة أرسة كالصو يف معلمة املغرب ،العدد  ،)2008( 24امللحق  ،1ص  .263 - 260أعيد نرشها يف :عثمان املنصوري ،املغرب والربتغال :أبحاث من األرشيف
أيضا:
الربتغايل (الرباط :مطابع الرباط نت ،)2017 ،ص 18-13؛ انظر ً

Jorge Forjaz, Os Colaço: Uma Família Portuguesa em Tânger (Lisboa: Guarda-Mór, 2004), pp. 103 - 105.

عامي  1787و ،1822ورقمه ،Cx: MNE:299 :ويضم الصندوق
 8تشكل هذه الصناديق
َ
أساس عميل يف األطروحة ،ويشتمل الصندوق األول عىل املراسالت املؤرخة بني َ
عامي  1833و،1844
بني
الفرتة
ويغطي
مراسلة،
212
نحو
فيتضمن
الثالث،
الصندوق
أما
،
Cx
:
MNE
:300
ورقمه:
و،1832
1822
ي
عام
بني
املمتدة
الثاين مراسالت الفرتة
َ
َ
ويحمل رقم.Cx: MNE:299 :
عامي  1786و ،1803ورقمها.2021 :
9
ُ
عامي  1771و ،1845ورقمها1020 :؛ والثانية تغطي بني َ
اشتغلت عىل مجموعتني :األوىل تؤرخ للفرتة بني َ
ً
نسخا ملا يربو عىل  4460وثيقة ،زيادة عىل
اطلعت عليها يف مقر السفارة،
 10بلغ عدد السجالت التي سبق يل أن
وأعددت جر ًدا لها يف عام  26 ،1888سجل ،تتضمن ً
ُ
ُ
السجالت التي تتضمن لوائح وجداول بمجموع يفوق  400صفحة.
جزءا من أرشيف القنصلية الربتغالية العامة يف طنجة املوجود يف مقر السفارة (نحو  8000صفحة) ،وأثرت اهتمام
عت يف إنجازها ،فقد
ُ
تطو ُ
جردت ً
 11يتعلق األمر بمهمة ّ
السفارة إىل رضورة حفظه من التاليش والضياع ،فأرسلت وزارة الخارجية لجنة ملعاينته ،وقررت إرساله إىل مكتبة وزارة الخارجية يف لشبونة.
 12لتوضيح أهمية هذا األرشيفُ ،أشري إىل أن جورج أفونصو ،وهو أحد الزمالء الباحثني الربتغاليني ،اشتغل عىل العالقات بني الربتغال وبالد املغارب ،وذكر يف مقدمة عمله
أن هذا األرشيف يشتمل عىل أربعني صندو ًقا من الوثائق املتعلقة بشمال إفريقية والربتغال ،انظر:

António Jorge Ferreira Afonso, "Portugal e o Magrebe nos finais do Antigo Regime," Master Dissertation, Universidade de Lisboa, Lisboa, 1998.
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أساسا عىل الوثائق التي أرسلها القناصل من عائلة كالصو إىل وزارة الخارجية الربتغالية ،وهي مجموعة يف الصناديق
اعتمدت
وقد
ُ
ً

ترتيبا كرونولوجيا ،ويف ملفات مرقمة عن كل عام ،مصحوبة بامللحقات من رسائل
الثالثة املذكورة آنفًا ،يف مكتبة طوري دو طومبو ،املرتبة ً

بنصها العريب مع ترجمتها إىل الربتغالية.
وتقارير وحسابات وغريها ،وتوجد فيها مجموعات من الرسائل املتبادلة مع املخزن املغريب ّ

ب .مضامني الوثائق
يتطرقون إليها يف مراسالتهم إىل دولتهم ،حيث كانوا أشبه بمراسيل الصحف الذين
كثريةٌ هي املوضوعات التي كان القناصل
ّ

يبعثون األخبار ً
أول بأول ،ويمكن أن نلخص مضامني هذه الوثائق فيما ييل:

ӵӵأخبار املغرب السياسية :منها أخبار السالطني والثورات واملعارك وتحركات القبائل والعالقات بالدول األجنبية.

ً
ربمة واستقبال املبعوثني والسفراء والهدايا ،وكواليس الحياة الدبلوماسية
ӵӵالعالقات الدبلوماسية :منها
خاصة االتفاقات املُ َ
يف مدينة طنجة.

وم َدد السفر،
ӵӵاألخبار العامة عن املغرب والتقارير عن أوضاعه املختلفة :الطرق واملواصالت ،وتكلفة املراسالتُ ،
والتنقل ،واألمن ،واملواصالت البحرية ،واألوبئة وكيفية انتشارها وطرق التعامل معها ،والجفاف ،وغري ذلك.
ӵӵأخبار مدينة طنجة نفسها :هي العاصمة الدبلوماسية التي زاد فيها القناصل ،حيث مارسوا مهمتهم عقو ًدا طويلة ،وأخبار
الرعايا الربتغاليني يف املدينة وخارجها.

ӵӵاملعلومات املتعلقة باملالحة والتجارة :مثل حال املوانئ ورواجها والسلع الرائجة فيها ونوعية السلع وأثمانها وأنواع السفن
التي تتاجر فيها وحجم حمولتها وجنسيتها والصيد البحري واملؤونة املقدمة إىل السفن ،والحقوق املؤداة فيها واألمناء،

واملشاكل والتجار املغاربة واألجانب.

وتطورها وشبكات القنصليات والوكالء
ӵӵمعلومات مفيدة عن املؤسسة القنصلية الربتغالية يف املغرب :طريقة عملها
ّ
املتعاملني معها ،واملشاكل التي عاناها القنصل ،ومنها املادية والعائلية ومنافسة القناصل اآلخرين واملبعوثني التجاريني
الربتغاليني أنفسهم ،واتصاالته املتعددة من أجل حل املشاكل التي تعرتض عالقات دولته باملغرب(.((1

ج .مميزات الوثائق

تتسم معظم املعلومات املتضمنة يف املراسالت والتقارير واملالحق التي يبعثها القناصل الربتغاليون إىل دولتهم بكثري من الصدقية،

ً
وخاصة حني يتعلق األمر بأخبار لها تأثريها الكبري يف املصالح الربتغالية السياسية واالقتصادية ،ويف تدبري عالقاتها باملغرب .وكان القناصل

ً
وخاصة إسبانيا وفرنسا وإنكلرتا.
يحرصون باستمرار عىل أن تحظى دولة الربتغال بمكانة الئقة ضمن الدول األخرى املتعاملة مع املغرب،
وعىل الرغم من بعض املآخذ التي يمكن مالحظتها عن هذه الوثائق ،فإنها ال ُتنقص من قيمتها ،وال شك يف أن الباحث املتمرس

املرجوة منها والجهة املخاطبة ومقارنتها بوثائق أخرى ،أو بما يأيت بعد ذلك من
ميز بني الوثائق بحسب سياقاتها واألغراض
ّ
يستطيع أن ُي ّ
أخبار مؤكدة يف الوثائق نفسها .ويمكن أن نقسم هذه الوثائق من حيث القيمة والشكل والخصائص وطبيعة املعلومات التي تتضمنها

إىل ما ييل:
13

انظر :عثمان املنصوري ،العالقات املغربية – الربتغالية ( ،)1844-1790ج ( 1املحمدية :مطبعة فضالة ،)2005 ،ص .34 - 27
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ӵӵالوثائق التي تتضمن معلومات مؤكدة :هي املعلومات التي يمكن للباحث أن يعتمد عليها باطمئنان كبري ،ألن القنصل
بعثها إىل دولته بعد أن تأكد منها ،سواء من مصادر مغربية رسمية ،أو من مصادر دبلوماسية يف طنجة ،أو من رجال املخزن،

شخصيا ،وعاينها بنفسه يف طنجة .ومنها
أو من رسائل رسمية وصلته ،أو من مبعوث خاص ،أو من ممثليه ،أو وقعت له
ً

الحسابات السنوية التي يقدمها إىل دولته عن نفقات القنصلية ،أو الهدايا ،أو السفن التي دخلت إىل املوانئ أو خرجت منها،

والسفارات التي شارك فيها وغري ذلك من املعلومات التي تؤكدها مصادر أخرى ،وقد تنفرد بها الوثائق الربتغالية.

ӵӵالوثائق التي تتضمن أحدا ًثا محتملة الوقوع :يتعلق األمر باملعلومات أو األحداث التي تحدث عنها القنصل الربتغايل ،من

بناء عىل أخبار وصلت إليه من جهات أخرى مغربية أو أوروبية ،وقد يذكرها من دون
أثرا يف املصادر املغربيةً ،
دون أن نجد لها ً

تحديد مصدرها ،حني يقول ً
مثل :وصلتنا أخبار من كذا ،أو يتحدث الناس هنا عن كذا ،أو يقال إن كذا ،ويدخل يف هذا
يتبي مع الوقت أنها كاذبة ،أو االستنتاجات الخاصة للقنصل باحتمال وقوع
النوع اإلشاعات التي تصل إىل طنجة ،والتي ّ

بناء عىل قرائن قوية؛ مثل مرض السلطان ،أو وجود الوباء وانتشاره ووفيات بعض الشخصيات املهمة .وتبقى أهمية
أحداث ً
تبي الجو السائد آنذاك ،وتأثريها يف أحوال الناس.
هذا النوع من األخبار قائمة عىل الرغم من عدم وقوعها ،ألنها ّ

ضمنة بشكل كبري يف ّ
ً
وخاصة عند تولية وزراء
جل مراسالته،
ӵӵالوثائق التي تتضمن اآلراء الشخصية للقنصل :نجدها ُم َت َّ
الخارجية الجدد؛ فمقام القناصل من أرسة كالصو ملا يزيد عىل قرن بطنجةّ ،
مكنهم من تكوين فكرة جيدة عن الناس

والجهاز املخزين واألمراء ،ومعرفتهم بعادات املغاربة وديانتهم وطرق التعامل معهم ،ونستشف منها نظرة اآلخر إىل املغرب

وتكيفه مع أحوالهم وظروف معيشتهم.
واملغاربة
ّ

ӵӵالوثائق التي تتضمن النصائح والتقارير :حرص القناصل األوروبيون عىل إعداد تقارير عامة عن األحوال يف املغرب،
أيضا إىل ممثيل بعض
وتقديمها عند تعيني وزير خارجية جديد ،ملساعدته عىل فهم األوضاع يف املغرب ،وكانوا يقدمون تقارير ً
تمر ًسا يف التعامل مع الجهاز املخزين يف
الدول ،بصفتهم من أقدم املمثلني الدبلوماسيني األوروبيني يف املغرب ،وأكرثهم ّ

طنجة والعاصمة .وتقدم هذه التقارير معلومات مفيدة عن األوضاع يف املغرب ،من الناحية السياسية واالقتصادية والنظام
القضايئ واألحوال الطبيعية واملواصالت والتبادل التجاري واألوضاع االجتماعية والدينية ،وغري ذلك من األمور التي

وغالبا ما يعقد القناصل مقارنات بني املغرب والدول األخرى لتوضيح الصورة.
تساعدهم عىل معرفة أفضل للمغرب.
ً

ميز بني الوثائق ،أثناء التعامل معها ،عىل أساس أنها ال تستقر عىل
ӵӵاملستويات املتعددة للخطاب :ال بد للباحث من أن ُي ّ
املستوى نفسه ،بحسب طبيعة املخاطب ،وبحسب الظروف الخاصة التي يعيشها القناصل؛ إذ تتسم الرسائل املتعلقة باملغرب

متحررا
واملوجهة إىل دولته ،بالدقة والحياد واملوضوعية ،ما دامت ال تمس شخصه أو مصالحه أو معتقداته الدينية ،ويكتبها
ّ
ً
من كل خوف ،ومن دون مجاملة أو تم ّلق .أما الرسائل التي يتبادلها مع السلطان وموظفي املخزن ،ففيها الكثري من املُداراة
ّ
يتخل أحيا ًنا عن حياده ،ويبالغ
والتحفظ واملراعاة لشخص املخاطبني .وحني يتعلق األمر بشخص القنصل نفسه ومصالحه،
ِ
تعصبه لديانته عند
يف تصوير األخطار املُحدقة به ،والشكوى من القضاة املسلمني ،وسوء أحواله املادية ،كما أنه ال يخفي ّ
الحديث عن الدين اإلسالمي.

يتم الحديث عن بعض األحداث يف بداياتها ،عىل شكل
ӵӵمواكبة األحداث بحسب تسلسلها الزمني
ّ
غالبا ما ّ
وتطورهاً :
تطورها إىل أن تنتهي ،كما هو الشأن بالنسبة إىل أخبار األوبئة
تساؤالت وتكهنات ،قبل أن تتأكد للقناصل ،وتتابع املراسالت ّ
بالتعرف إىل
الرسية وكواليس العالقات بالدول األوروبية ،وغريها .ويسمح هذا التسلسل
ّ
واملجاعات والثورات واالتفاقات ّ

تطورها التدريجي.
تأثري هذه األحداث خالل املراحل كلها ،وإىل ّ

252

روطسأ ةودن

املؤرخ العريب ومصادره

 .2طريقة تعاميل مع أرشيف القنصلية الربتغالية بطنجة
وسجلته يف كلية اآلداب عني الشق بالدار البيضاء ،بدأت رحلة طويلة
حني استقر رأيي عىل موضوع العالقات املغربية  -الربتغاليةّ ،

شديدا إىل أدوات العمل فيه ،وعىل رأسها اللغة الربتغالية التي ال يمكنني من دونها أن أخطو
افتقارا
يف مضمار أجهل عنه الكثري ،وأفتقر
ً
ً

فيه .وكان ع َّ
يل أن أنىس ما راكمته من تجربة يف موضوعي األول عن التجارة يف الفرتة الحديثة ،وأنتقل إىل االشتغال يف موضوع يطل
ً
عىل الفرتة املعارصة ،ويتعلق بالعالقات الخارجية ،ما ّ
جديدا ال يخلو من الصعوبة.
وتحد ًيا
كبريا يف مساري البحثي،
شكل
ً
ّ
تحول ً

أ .مصاعب البداية ودهشة اللقاء
وسافرت يف خريف 1990
منتظرا  -عىل منحة لتع ّلم اللغة الربتغالية من معهد الثقافة واللغة الربتغالية ،ICALP
حصلت  -كما كان
ُ
ُ
ً

إىل لشبونة ،وزادي من اللغة الربتغالية ال يتعدى بضع كلمات وجمل .وهي أول مرة أسافر فيها لإلقامة يف إحدى الديار األوروبية .وكان
تعي ع ّ
يل تدبري شؤون السكن والتنقل والتعرف إىل املدينة والك ّلية والحي الجامعي بمفردي ،والحرص عىل
صعبا ،حيث ّ
األسبوع األول ً
قيض يل ً
خبريا بالبالد
زميل عزي ًزا هو فؤاد الربييك الذي كان ً
تدبري املنحة التي لم تكن لتكفي متط ّلبات اإلقامة واملصاريف .لكن الله ّ

ً
ودليل ساعدين عىل
وأنيسا وعار ًفا بخبايا املدينة
وفيا
ً
ولغتها .وبعد أن كدت أجمع حقائبي وأعود إىل املغرب ،التقيته ووجدت فيه صديقًا ًّ
تذليل كل املصاعب.

كان هذا السفر محطة مهمة يف حيايت ،ألنني انتقلت ،أول مرة ،للعيش  -ولو مدة محدودة  -بني ظهراين شعب آخر ،يختلف ع ّنا

يف اللغة والدين والحضارة والثقافة ونظام الحكم والبنيات السياسية والثقافية ونمط العيشّ .
ومكنني مقامي القصري أن أقارن أحوال
هذا البلد باملغرب ،وأن أحب هذه الدولة بشعبها ومآثرها وتاريخها وإرثها الثقايف ،وأربط عالقات صداقة بكثري من الباحثني الربتغاليني
ً
وخاصة ما تعلق منه باملغرب إبان االحتالل الربتغايل لعدد من
ألعوام عديدة ،وأن أطلع عىل ما أنجزوه يف مجال البحث التاريخي،

ثغوره الساحلية.

ذهبت من أجلها ،وأن ّ
كان ع َّ
أركز عىل تع ّلم الربتغالية التي يتوقف عليها
أعد نفيس يف الربتغال ألتمكن من إنجاز املهمة التي
ُ
يل أن َّ

نجاحي يف مهمتي ،وعقد اتصاالت مع بعض الباحثني الربتغاليني ،والبحث يف املكتبات الربتغالية عن املادة الرضورية إلنجاز البحث،

سواء يف املكتبة الوطنية بلشبونة ،أو يف املكتبات التي يتوافر فيها األرشيف الربتغايل ،مثل طوري دو طومبو ،ملعاينة ما تزخر به من وثائق،
أضيع الوقت ،انخرطت يف العملني يف الوقت نفسه.
ووضع خطة لالستفادة منها .وحتى ال ّ

ب .مراحل اإلعداد يف لشبونة

كانت املنحة التي حصلت عليها محدودة يف عام ،وكان ع َّ
الحيز من الوقت لتع ّلم أقىص ما يمكن تع ّلمه من هذه
يل أن أستغل هذا ّ

اللغة ،وأن أسعى يف الوقت نفسه الستغالل الوقت للتعرف إىل األرشيف ومكنوناته ،وعقد اتصاالت مع بعض الباحثني لالستفادة من
ً
وخاصة ما تعلق منه بالعالقات باملغرب ،والبحث يف املراجع والدراسات عن األبحاث
خرباتهم ،وتع ّلم ما ُيمكن تع ّلمه عن تاريخ الربتغال،

التي أنجزت يف املوضوع .وكان من حسن حظي أن جهود املستشار الثقايف راشكيليو نجحت يف تمكيني من منحة ثانية استثنائية ملتابعة
إضافيا ،لتكملة ما بدأته يف السنة األوىل.
عاما
دراستي للغة الربتغالية ،وبذلك حصلت عىل فرصة تمديد مقامي يف الربتغال ً
ً

خاصا ،لتعليم اللغة الربتغالية لألجانب ،يف كلية اآلداب بلشبونة ،وكان عدد املسجلني فيه آنذاك
خصصت املؤسسة املانحة
ً
برنامجا ً

نحو  800طالب ،من مختلف بقاع العالم ،ويقوم عىل منح شهادتني يف السنة ،ويكتمل يف السنة الثانية ،بعد اجتياز أربعة مستويات.
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درس ،إضافة إىل اللغة ،مواد عن تاريخ الربتغال وجغرافيته ونظامه السيايس والحضارة الربتغالية .ويف هذا املجال ّ
نت من اجتياز
تمك ُ
و ُت ّ
ً
ومفتاحا ألنطلق يف تعميق معرفتي
مدخل
املستويات األربعة ،خالل العامني اللذين قضيتهما يف الربتغال .إال أن ما تعلمته آنذاك ،كان
ً
كافيا ،ألن اللغة ال ُتم َتلك إال بالتطبيق الفعيل ،وبالتعامل مع املكتوب منها ،وألن النصوص التي ع ّ
يل التعامل
باللغة الربتغالية ،ولم يكن ً

معها تعود إىل قرون سابقة ولغة مخالفة ،ولذلك ال بد من بذل مجهود شخيص ،سيستمر إىل ما بعد عوديت إىل املغرب.

ӵӵالعمل يف املكتبة :مع استقرار أوضاعي يف لشبونة ،وضعت خطة لالستفادة من مقامي فيها ،والتوفيق بني دراسة اللغة
بناء عىل توصية من
واالطالع عىل ما أستطيع االطالع عليه من املصادر والوثائق التي يمكنها مساعديت يف عميل ،واتصلت ً
أستاذي الشاديل بأحد األساتذة الربتغاليني املتخصصني يف تاريخ اإلسالم والتاريخ الربتغايل باملغرب ،وهو أنطونيو دياش

رحب يب ولم يبخل ع ّ
يل بجميع أنواع املساعدات املمكنة ،وأرشدين إىل املنجم
فارينيا الذي أصبح صديقًا
حميما ،والذي ّ
ً
األسايس الذي اشتغلت عليه ،وهو صناديق وزارة الخارجية الثالثة ،وكان بمنزلة مؤطر ٍ
ثان ،ال يبخل بتوجيهاته ومساعداته،
سواء خالل مقامي بالربتغال ،أو بعد رجوعي إىل املغرب .وصادف وصويل إىل الربتغال افتتاح املقر الجديد ملكتبة طوري دو
ومريحا ،وفيه كل الظروف املساعدة عىل عمل الباحثني ،عوض املقر
عرصيا
مجهز تجهي ًزا
ً
طومبو ،وهو مقر عرصي فخمّ ،
ً
القديم الذي لم يكن يتسع سوى لعرشين باح ًثا .وكان تدشينه يف كانون األول /ديسمرب  ،1990بجوار مبنى كلية اآلداب،

يس مهمتي إىل أبعد حد.
ما ّ

تطور عميل يف املكتبة بحسب تطور معرفتي باللغة والتمرس بالخط الربتغايل وخصائص املخطوطات .واكتفيت يف البدايات

نسخت الوثائق التي ال
بنسخ الوثائق املكتوبة باللغة العربية ،بخط يدي ،ألفوز بما يمكنني االشتغال عليه فيما بعد ،كما
ُ
يمكن قراءتها بعد التصوير بسبب تداخل حروف صفحاتها مع صفحات ظهرها .وحني ُفتح املجال أمامي لتصوير الوثائق
التي أشتغل عليها ،وضعت خطة لتصويرها جميعها بالتدريج .واستغرق ذلك مدة إقامتي كلها .ولم ُ
يخل األمر من مشاكل،
ً
خاصة بعد أن الحظت إحدى املوظفات أنني صورت أكرث مما ينبغي ،وامتنعت عن تصوير املزيد ،فلجأت إىل االستعانة

بزماليئ يف دروس اللغة الذين تقاطروا عىل املكتبة لتصوير صفحات من الصناديق نفسها ،ومرة أخرى رفضت املسؤولة ذلك،

لتأكدها أنني وراء هذه العملية .بعد ذلك اتصلت باألستاذ فارينيا الذي كانت زوجته تعمل يف املكتبة ،فتدخّ لت وسمحت يل
بتصوير ما أريد من الوثائق.

وصورتها،
إضافة إىل مكتبة طوري دو طومبو ،بحثت يف أكاديمية لشبونة للعلوم عن مجموعة من الوثائق املتعلقة باملغرب،
ّ

وبحثت يف املكتبة الوطنية بلشبونة عن الدراسات التي يمكن أن تكون قريبة
واطلعت عىل بعض املنشورات التي تزخر بها،
ُ
أيضا العريقة والغنية
من موضوعي وتفيدين يف التعرف إىل تاريخ الربتغال وعالقاته الخارجية ،ويف مكتبة كلية اآلداب ً

ً
وخاصة فرتة االكتشافات الجغرافية ،ومكتبة أكاديمية التاريخ الربتغالية الغنية بإصداراتها
بالدراسات عن تاريخ الربتغال،
واملنوعة.
املهمة
ّ

ӵӵالتكوين املوازي :كان وجودي يف الربتغال مناسبة ألستفيد من بعض الدروس والتكوينات ،وتعميق معرفتي بهذه الدولة
كثريا من دروس التاريخ والحضارة التي كنت أتلقّاها خالل التكوين ،وربطت صداقات ببعض الباحثني،
وتاريخها .واستفدت ً

متخصصا يف الباليوغرافيا ،وأتاح يل حضور دروسه مع طالبهّ ،
ومكنني من أبجديات هذا
ومنهم أنطونيو دي كريا الذي كان
ً

وساهمت يف تقديم محارضات إىل طالبه عن تاريخ
التخصص العلمي الدقيق ،وحرضت معظم دروس األستاذ فارينيا،
ُ
املغرب ،ولم أتخلف عن األنشطة التي كانت تنظم يف كلية اآلداب أو بكلية آداب الجامعة الجديدة املجاورة لها ،وال عن
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أنشطة أكاديمية التاريخ ،وأكاديميتي الجغرافيا والعلوم ،املتعلقة بالتاريخ أو ببعض العلوم املساعدة .واستفدت من بعض

الرحالت العلمية إىل بعض املناطق الربتغالية واملتاحف التي كانت تتخللها رشوح وافية (مثل مدن فارو وسيلفش ومريطوال

عدت إىل املغرب مس ّل ًحا بزاد ال بأس به يف اللغة،
وسينرتا ،وغريها) ،ما كان له دور يف تعميق معرفتي برتاث هذا البلد .وبذلك ُ
وبكم كبري من الوثائق املنسوخة أو املصورة والدراسات والكتب ،وبمعرفة أعمق بدولة الربتغال وتاريخها وحضارتها.

ج .تعاميل مع األرشيف بعد العودة إىل املغرب

تجمع لدي من وثائق ُتغطي أكرث من قرن ونصف ،وتربو
بعد عوديت إىل املغرب يف صيف ،1992
ُ
رشعت يف تصفّح وقراءة ما ّ

واستعنت بالوثائق املكتوبة بالعربية لتكوين صورة عن
صفحاتها – بما فيها وثائق السفارة الربتغالية بالرباط  -عىل عرشة آالف صفحة.
ُ
ٍ
ّ
تقريرا لتقديمه إىل األستاذ املرشف عن نتائج
وأعددت
ومتأن لها.
جل املوضوعات املوجودة يف األرشيف ،يف انتظار القيام بجرد دقيق
ُ
ً
مهمتي والحصيلة ،وللتشاور يف تحديد الصيغة النهائية للموضوع ،وخطوات العمل.

عرضا إىل األستاذ الشاديل عن نتائج عميل يف
ӵӵمخطط العمل األول بعد االجتماع مع األستاذ املرشف :بعد أن قدمت ً
وأن ع َّ
يل تحديدها ،كما أن الوثائق تدخل يف صلب املوضوع األصيل ،لكنها
الربتغال ،الحظ أن الفرتة التي تغطيها طويلةّ ،
كثرية ،ولربح الوقت ،يجب أن ّ
أركز عىل الوثائق التي تتضمن مادة يمكن استغاللها يف املوضوع ،مع تعزيز ذلك بقراءات يف

كل الدراسات التي تناولت تاريخ املغرب يف القرن التاسع عرش يف الجامعة املغربية ،لتدارك ما ينقصني عن هذه الفرتة التي
أساسا من تخصيص .وكان رأيي أن أتتبع املوضوع إىل نهاية القرن ،وأستغل كل الوثائق.
ليست
ً

ً
ً
صفحة ،وأحاول فك طالسمه ،واستخالص ما يتضمنه من
صفحة
بدأت أقرؤه
بدأ اللقاء الحقيقي مع هذا األرشيف حني
ُ

قضيت أكرث من عامني يف التهام ما جادت به مكتبة كلية اآلداب بالرباط من أطاريح ورسائل
معلومات ،وبموازاة ذلك
ُ
جامعية ،وما كتب عن الفرتة يف املجالت بالعربية والفرنسية ،وببعض اللغات األخرى .كان االشتغال بوثائق القنصلية
بكرا ،ويف حاجة إىل
مهيأة لالستعمال ،بينما كانت األوىل ً
أصعب بكثري من االشتغال بمصادر دوكاسرت ،ألن األخرية كانت َّ
يل أن أقرأ املضامنيُ ،
اإلعداد .وكان ع ّ
وأفكك مشاكل الخطوط ،وأضبط املصطلحات واألسماء ،وكنت أعاين رداءة بعض

الوثائق املكتوبة بخط رديء ،أو التي تداخلت فيها الكلمات ،وأن أتعامل مع لغة برتغالية مخالفة يف رسمها ومصطلحاتها

أياما .ولم تكن
للغة الربتغالية الحالية ،وأن أبحث عن املعاين التي تستعيص أحيا ًنا ،وقد توقف العمل ساعات ،وأحيا ًنا ً

هذه الصعوبات تسمح باالستعمال السلس لهذه الوثائق ،والرجوع إليها ،لذلك قررت تغيري خطة العمل ،واالجتماع مع
األستاذ املرشف.

ӵӵمخطط العمل الثاين :حملت مخطط العمل الجديد معي إىل األستاذ الشاديل ،ويمكن أن أقول إنني فاجأته بمفاجأة لم
ً
طويل.
يكن ينتظرها ،ألنه كان يح ّثني عىل اإلرساع يف إنجاز أطروحتي ،بينما حمل املخطط أعباء جديد ًة ستأخذ مني وق ًتا

وعزمت عىل ترجمتها كلها .حاول إقناعي ،لكنني
قلت له إنني ال يمكن أن أشتغل عىل الوثائق وأستغلها عىل حالتها تلك،
ُ
وتحملت مسؤوليتي ،وكان رأيي أن هذه الوثائق توجد يف صناديق من دون ترقيم وصفحات ،وال يمكن أن
رصا،
ُ
كنت ُم ًّ
تفيد اإلحالة عليها بشكلها الحايل ،كما أنها مكتوبة باللغة الربتغالية التي ال يكاد يعرفها أحد ،وأنني برتجمتها سأسدي خدمة
ً
شبيها بمصادر دوكاسرتُ ،يمكنهم الرجوع إليه.
ومنظما
مضبوطا
مرجعا
للباحثني ،وبرتجمتها سوف أوفّر للباحثني جميعهم،
ً
ً
ً
أرص عىل تحديد املدة الزمنية يف فرتة أقرص ،عىل أساس تربير بدايتها ونهايتها،
وأمام إرصاري ،ق ِبل أستاذي عىل مضض ،لكنه ّ

عامي  1790وَ ،1844
ارتبطا يف املغرب بحادثتني مهمتني ،هما وفاة سيدي محمد بن عبد الله،
ولم أجد صعوبة يف ذلك؛ ألن َ
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ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

ً
بدأت ً
وطويل ،خصصته يف األساس لرتجمة الوثائق؛ بكل ما يعنيه ذلك العمل من صرب،
عمل شاقًّا
ومعركة إيسيل .وبذلك
ُ

واستشارات ،ومعاناة مع الخطوط ،إضافة إىل املراجعة املستمرة للنصوص ،وإعدادها لالستعمال ،لتصبح جاهزة للطبع.

ً
بعد ذلك أصبح التعامل مع الوثائق ً
جيدا يف تحرير أطروحتي عن
وتمكنت من استغاللها
يسا،
ُ
استغالل ً
سهل ،والرجوع إليها ُم ّ ً

عامي  1790و ،1844التي ناقشتها يف عام  ،2001بكلية آداب عني الشق بالدار البيضاء(.((1
العالقات املغربية  -الربتغالية بني َ

خامتة
ال شك يف أن تجربتي مع األرشيف الربتغايل كانت مثمرة ،عىل الرغم من الصعوبات التي اكتنفتها ،ولعل هذه الصعوبات هي التي

أكسبتني مهارات وتخصصات لم أكن ألكتسبها من دون خوض التجربة ،فالخوض يف موضوع يخص التاريخ االقتصادي ،والتعامل
مع لغة جديدة ،وتغيري فرتة االشتغال من التاريخ الحديث إىل املعارص ،واملوضوع من التجارة إىل العالقات الدبلوماسية واالقتصادية،
والتعامل مع وثائق وخطوط برتغالية ،وأكرث من ذلك اكتساب مهارات يف الرتجمة ،كل ذلك فتح يل آفا ًقا جديد ًة يف العمل ما زلت أجني

ثمارها إىل اآلن.

 14نُرشت هذه األطروحة يف عام  2005يف جزأين ،يف املركز الوطني للبحث العلمي والتقني .ويتضمن الجزء األول األطروحة ونصوص الوثائق العربية يف  624صفحة ،أما
الجزء الثاين فيتضمن نصوص الوثائق املعربة ،وهو يف  700صفحة.

256

روطسأ ةودن

املؤرخ العريب ومصادره

املراجع
العربية
•أفا ،عمر .دليل األطروحات والرسائل الجامعية املسجلة بكليات اآلداب باملغرب  .1994 - 1961الرباط :منشورات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية.1996 ،

•املنصوري ،عثمان .التجارة باملغرب يف القرن السادس عرش :مساهمة يف تاريخ املغرب االقتصادي .الرباط :منشورات كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية.2001 ،

•ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .العالقات املغربية – الربتغالية ( .)1844-1790املحمدية :مطبعة فضالة.2005 ،

•ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .املغرب والربتغال :أبحاث من األرشيف الربتغايل .الرباط :مطابع الرباط نت.2017 ،

•استيتو .محمد (تنسيق) .املغرب يف عهد الوطاسيني من خالل "وصف إفريقية" للحسن الوزان .سلسلة دراسات وأبحاث تاريخية
 .1الرباط :منشورات جمعية الحسن الوزان للمعرفة التاريخية.2011 ،

األجنبية

Afonso, António Jorge Ferreira. "Portugal e o Magrebe nos finais do Antigo Regime." Master Dissertation.
Universidade de Lisboa. Lisboa, Portugal, 1998.

•

Forjaz, Jorge. Os Colaço: Uma Família Portuguesa em Tânger. Lisboa: Guarda-Mór, 2004.

•

257

مجلة "أسطور" للدراسات التاريخية
ّ
محكمة تصدر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .تحمل الرقم
مج ّلة أسطور للدراسات التاريخية دورية
الدويل املعياري ( .)ISSN: 2305-2473وقد صدر عددها األول يف كانون الثاين /يناير  ،2015وهي دورية نصف سنوية
مر ًة واحد ًة ّ
ّ
كل ستة أشهر ،ولها هيئة تحرير علمية أكاديمية متخصصة وهيئة استشارية دولية فاعلة
محكمة تصدر ّ

ُترشف عىل عملها ،وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد النرش وللعالقة بينها وبني الباحثني .كما تستند إىل الئحة داخلية
ّ
تنظم عمل التحكيم ،وإىل الئحة معتمدة باملحكمني يف مختلف أنواع االختصاصات.

َيستوحي اسم املجلة املشتق من لغة العرب ومصطلحاتهم إيحاءات العالقة بني الداللة اللغوية العربية والقرآنية للجذر
"س .ط .ر" وكلمتي  Historiaو Istoreinمن أصول يونانية اللتني انبثق منهما علم التاريخ بصيغة  Historyو.Histoire
وتعتمد املجلة اسم "أسطور" باملعنى االصطالحي الحديث لتأسيس "تاريخ عريب جديد" يتواصل مع اإلنجازات العربية
ويؤسس إبداعات جديدة.
ويطورها
يجددها
األوىل وال يقطع معها ،بل ّ
ّ
ّ

ّ
املحكمة وفق ما ييل:
تعتمد مجلة أسطور يف انتقاء محتويات أعدادها املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية

ً ӵӵ
ً
حرصاّ ،
أي وسيلة
عدا للمجلة
أول ،أن يكون البحث
أصيل ُم ًّ
كليا ،أو نُرش ما يشبهه يف ّ
ً
جزئيا أو ًّ
وأل يكون قد نُرش ً
نرش إلكرتونية أو ورقية ،أو ُق ّدم يف أحد املؤتمرات العلمية من غري املؤتمرات التي يعقدها املركز العريب لألبحاث ودراسة
أي جهة أخرى.
السياسات ،أو إىل ّ
ثانيا ،أن ُترفق مع البحث السرية العلمية للباحث باللغتني العربية واإلنكليزية.
ً ӵӵ
ӵӵثالثًا ،يجب أن يشتمل البحث عىل العنارص التالية:

1.1عنوان البحث باللغتني العربية واإلنكليزية ،وتعريف موجز للباحث واملؤسسة العلمية التي ينتمي إليها وآخر إصداراته
باللغتني العربية واإلنكليزية.

املفتاحية ( )Key Wordsبعد
امللخص التنفيذي باللغتني العربية واإلنكليزية يف نحو  300-250كلمة ،والكلمات
ّ 2.2
ّ
قدم امللخص يف جمل قصرية ودقيقة وواضحة إشكالية البحث الرئيسة ،والطرائق املستخدمة يف بحثها،
وي ّ
امللخصُ ،
والنتائج التي توصل إليها البحث.

النقدية ملا سبق أن ُكتب يف املوضوع ،بما يف ذلك أحدث
وأهميتها ،واملراجعة
ّ
3.3تحديد مشكلة البحث ،وأهداف الدراسةّ ،
مؤشاته
التصور
فرضية البحث أو أطروحته ،ووضع
ما صدر يف مجال البحث ،وتحديد مواصفات
املفاهيمي وتحديد ّ
ّ
ّ
ّ
ً
مذيل بقائمة بيبليوغرافية
منهجية البحث ،والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .عىل أن يكون البحث
الرئيسة ،ووصف
ّ
ً
إضافة إىل املراجع األساسية التي استفاد منها ولم ُيرش إليها يف
أهم املراجع التي استند إليها الباحث،
يف آخره تتضمن ّ
الهوامش .و ُتذكر يف القائمة بيانات األبحاث بلغتها األصلية؛ أي باللغة األجنبية يف حال العودة إىل مصادر بلغة أجنبية.
4.4أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفق نظام اإلحاالت املرجعية الذي يعتمده املركز (انظر :أسلوب كتابة الهوامش
وعرض املراجع).

ُ
ً
قرت إال عىل نح ٍو استثنايئ ،وبعد إعدادها من جديد للنرش يف
5.5ال تنرش املجلة مستالت أو
فصول من رسائل جامعية أ ّ
ً
وافية عن عنوان األطروحة
ويقدم بيانات
املجلة من جهة الباحث ،ويف هذه الحالة يجب عىل الباحث أن يشري إىل ذلكّ ،
وتاريخ مناقشتها واملؤسسة التي جرت فيها املناقشة.
6.6أن يكون البحث يف مجال أهداف املجلة واهتماماتها البحثية.

بأي لغة من اللغات،
7.7تهتم املجلة بنرش مراجعات نقدية للكتب املهمة التي صدرت حدي ًثا يف مجاالت اختصاصها ّ
عىل ّأل يكون قد مىض عىل صدورها أكرث من ثالث سنواتّ ،
وأل يتجاوز عدد كلماتها  3000-2800كلمة .ويجب
أن يكون هذا الكتاب يف مجال اختصاص الباحث أو يف مجال اهتماماته البحثية األساسية ،وتخضع املراجعات إىل ما
تخضع له البحوث من قواعد التحكيم.
8.8تهتم املجلة بنرش وثائق أصيلة من أرشيفات مختلفة أو نصوص مخطوطات .ويشرتط يف نرش الوثيقة أو النص
املخطوط االلتزام باملعايري املعمول بها يف تحقيق ونرش النصوص ،ويصحب النص املنشور بصورة الوثيقة أو صورة من
الصفحة األوىل من النص ،إضافة إىل معلومات تعريفية بالنص ومكان حفظه.
خاصا ملناقشات متع ّلقة بفكرة أو نظرية أو قضية ُمثارة يف مجال علم التاريخ ،من دون أن يتجاوز عدد
ُ 9.9تفرد املجلة ً
بابا ً
الكلمات املناقشة فيها  3000-2800كلمة ،وتخضع املناقشات إىل ما تخضع له البحوث من قواعد التحكيم.

1010يراوح عدد كلمات البحث بما يف ذلك املراجع يف اإلحاالت املرجعية والهوامش اإليضاحية ،والقائمة البيبليوغرافية
أيضا ،بني  8000-6000كلمة .وللمجلة أن تنرش
وكلمات الجداول يف حال وجودها ،وامللحقات يف حال وجودها ً
يئ بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات.
بحسب تقديراتها وعىل نح ٍو استثنا ّ
1111يف حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول ،ينبغي إرسالها بالطريقة التي اس ُتغلت
بها يف األصل بحسب برنامجي إكسل ( )Excelأو وورد ( ،)Wordوال تقبل األشكال والرسوم والجداول التي ُترسل يف
شكل صور.

ّ
رابعا ،يخضع ّ
تخص ًصا دقيقًا بموضوع البحث ،ومن
متخصصان
محكمان
تام ،يقوم به
ً ӵӵ
رسي ّ
كل بحث لتحكيم ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
املحكمني -القراء يف املركز .ويف حال تباين تقارير
ذوي الخربة العلمية بما أنجز يف مجاله ،ومن املعتمدين يف قائمة
ّ
ّ
مرجح ثالث .وتلتزم املجلة بموافاة الباحث بقرارها األخري النرش /النرش بعد إجراء
املحكمنيُ ،يحال البحث عىل
محكم ّ
محددة /االعتذار عن عدم النرش ،وذلك يف غضون ستة أشهر من استالم البحث.
تعديالت ّ

املحررين واملراجعني
خامسا ،تلتزم املجلة بميثاق أخالقي يشتمل عىل احرتام الخصوصية والرسية وعدم إفصاح
ӵӵ
ً
ّ
ٍ
ٍ
ّ
واملحكمني
شخص آخر غري املؤ ّلف
أي
أي معلومات بخصوص البحث املُحال عليهم إىل ّ
وأعضاء هيئة التحرير عن ّ
وفريق التحرير (امللحق .)2

1.1يخضع ترتيب نرش األبحاث ملقتضيات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث.
يتم نرشها؛ مثلما هو م َّت َب ٌع يف الدوريات
مالية عن املوا ّد من البحوث والدراسات واملقاالت التي ّ
2.2ال ُتدفع مكافآت ّ
أي رسوم عىل النرش فيها.
العلمية يف العالم ،كما ال تتقاىض املجلة ّ
ّ
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In line with academic titles from across the globe, and in keeping with the standards set by the Arab

Center for Research and Policy Studies across all of its journals, publication in Ostour follows a set of

clear guidelines and procedures. Specifically, these include:

ӵӵOnly original work which is drafted exclusively for publication within the journal will be accepted.

No work which has been previously published fully or in part will be considered for publication in
Ostour, except as part of an approved translation. Similarly, work which was previously presented
at academic conferences will not be accepted for publication in the journal, with the exception of

conferences hosted by the ACRPS.
ӵӵSubmissions

must be accompanied by the author's curriculum vitae (CV), in both Arabic and

English versions.
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أسلوب كتابة الهوامش وعرض املراجع
الكتب
املحررّ ،
الصفحة؛
اسم املؤ ّلف ،عنوان الكتاب ،اسم املرتجم أو
الطبعة (مكان ال ّنرش :ال ّنارش ،تاريخ ال ّنرش) ،رقم ّ
ّ

كما ييل:

الوطني لل ّثقافة
نبيل عيل ،الثقافة العربية وعرص املعلومات ،سلسلة عالم املعرفة ( 265الكويت :املجلس
ّ
والفنون واآلداب ،)2001 ،ص .227
كيت ناش ،السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة ،حيدر حاج إسماعيل (مرتجم)

(بريوت :املنظمة العربية للرتجمة ،)2013 ،ص .116

ويستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق غري املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل ً
مثل :ناش ،ص ( .116ما لم يكن
ُ

مخترصا :ناش ،السوسويولوجيا،
يتم استخدام العنوان
ً
يوجد أكرث من مرجع واحد للمؤ ّلف نفسه ،ففي هذه الحالة ّ
ص .)116

ّأما يف قائمة املراجع فريد الكتاب عىل ال ّنحو التايل :ناش ،كيت .السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة

والسياسة والسلطة ،حيدر حاج إسماعيل (مرتجم) ،بريوت :املنظمة العربية للرتجمة.2013 ،

فيكتب اسم املؤلف الرئيس أو املحرر أو املرشف
وبالنسبة إىل الكتاب الذي اشرتك يف تأليفه أكرث من ثالثة مؤلفنيُ ،

عىل تجميع املادة مع عبارة "وآخرون" .مثال :السيد ياسني وآخرون ،تحليل مضمون الفكر
يب ،ط 4
القومي العر ّ
ّ
ويستشهد به يف الهامش الالحق كما ييل :ياسني وآخرون،
(بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1991 ،ص ُ .109

ص .109

السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
يب ،ط  ،4بريوت:
القومي العر ّ
ّأما يف قائمة املراجع فيكون كاآليت :ياسنيّ ،
ّ

مركز دراسات الوحدة العربية.1991 ،

الدوريات

الصفحة .مثال:
اسم املؤ ّلف" ،عنوان ّ
الدراسة أو املقالة" ،اسم املج ّلة ،املج ّلد و/أو رقم العدد (سنة ال ّنرش) ،رقم ّ

العريب" ،إسرتاتيجيات ،املجلد  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
القومي
محمد حسن" ،األمن
ّ
ّ

القومي العريب" ،إسرتاتيجيات ،املجلد  ،15العدد ،)2009( 1
ّأما يف قائمة املراجع ،فنكتب :حسن ،محمد" .األمن
ّ

ص .135-120

مقاالت الجرائد
ال ُتذكر ّإل يف الهوامش (يف قائمة املراجع ال ُتذكر).

يحث الواليات املتحدة إلعادة فتح ّ
الطرق الدبلوماسية مع دمشق" ،الغارديان،
مثال :إيان بالك" ،األسد
ّ

.2009/2/17

املنشورات اإللكرتونية
اسم الكاتب (إن وجد)" ،عنوان املقال أو التقرير" ،اسم املوقع اإللكرتوين ،تاريخ النرش (إن وجد) ،شوهد يف:

 ،2016/8/9يف ،http://www :مثال:

كريستوفر ِهل" ،السياسة الخارجية األمريكية عىل طريقة ترامب" ،الجزيرة نت ،2016/8/7 ،شوهد يف

 ،2016/8/9يفhttp://bit.ly/2aOCz9M :

يف حال وجود سلسلة تنرش عىل املوقع اإللكرتوينُ ،تكتب بخط سميك (مثال :تقدير موقف أو تقييم حالة

أو تحليل سياسات أو دراسات ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات  ...إلخ).

إذا جرى االقتباس عن كتاب أو تقرير أكاديمي أو دويل أو عن مجلة دورية تنرش عىل اإلنرتنتُ ،تذكر بيانات النرش

حسب نوع اإلصدار (كتاب ،مجلة ،تقرير) ،ولكن ُيضاف الرابط اإللكرتوين بعد البيانات املعتادة لنرش تلك اإلصدارات

مع رضورة ذكر رقم الصفحة التي جرى االقتباس منها.

ً
كامل بحيث يوصل القارئ إىل الصفحة اإللكرتونية التي جرى االقتباس منها مبارشة وليس
يتعني ذكر الرابط

إىل العنوان العام للموقع.

"م ِ
ختص الروابط اإللكرتونية" (.)e.g. Bitly or Goo.gl Shortener
ّ
يتعي اختصار الرابط اإللكرتوين من خالل ُ
ّ
بالخط العريضّ .أما إن
العربية ،ينبغي أن يكون عنوان الكتاب أو املج ّلة
مالحظة :يف الهوامش وقائمة املراجع
ّ

بخط ٍ
كان بلغة أجنبية ،فينبغي أن ُيكتب ّ
مائل.

Corresponding Bibliographical Entry: Springborg, Robert. "State-Society Relations in Egypt:
The Debate Over Owner-Tenant Relations," Middle East Journal, vol. 45, no. 2 (Spring 1991),
pp. 232-249.

Newspaper articles
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Electronic Resources
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Michael Pollan, The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals (New York: Penguin,

2006), pp. 99-100.
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Dilemma, p. 3.

The corresponding bibliographical entry: Pollan, Michael. The Omnivore's Dilemma: A Natural
History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.
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أخالقيات النرش يف مجالت املركز العريب
ّ
حد سواء،
ӵӵتعتمد مجالت املركز قواعد الرسية واملوضوعية يف عملية التحكيم ،بالنسبة إىل الباحث
واملحكمني عىل ّ
ّ
معتمدين لديها من ذوي الخربة واالختصاص الدقيق بموضوع
محك َمني
و ُتحيل كل بحث قابل للتحكيم عىل
ْ

ّ
املحكمنيُ ،تحيل املجلة البحث عىل قارئ
البحث ،لتقييمه وفق نقاط محددة .ويف حال تعارض التقييم بني

مرجح آخر.
ّ

ِ
ӵӵتعتمد مجالت املركز مح ِ
ومجر ِبني ومن ذوي الخربة بالجديد يف اختصاصهم.
موثوقني
كمني
ّ
ّ

داخليا دقيقًا واضح الواجبات واملسؤوليات يف عمل جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية.
تنظيما
ӵӵتعتمد مجالت املركز
ً
ً

ّ
واملحكمني ،باستثناء املسؤول املبارش عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من ينوب عنه) أن
للمحررين
ӵӵال يجوز
ّ
ٍ
ٍ
رأي جرى الحصول
معلومة
أي
أي
متميزة أو ٍ
شخص آخر ،بما يف ذلك املؤ ّلف .وينبغي اإلبقاء عىل ّ
يبحث الورقة مع ّ
ّ
ٍ
أي منهما الستفادة شخصية.
الرسية ،وال يجوز استعمال ٍّ
عليه من خالل التحكيم قيد ّ
تقدم املجلة يف ضوء تقارير املحكمني خدمة دعم ف ّني ومنهجي ومعلومايت للباحثني بحسب ما يستدعي األمر ذلك
ّ ӵӵ
ويخدم تجويد البحث.

بناء عىل ما يرد يف
ӵӵتلتزم املجلة بإعالم الباحث باملوافقة عىل نرش البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينةً ،
تقارير التحكيم ،أو االعتذار عن عدم النرش ،مع بيان أسباب االعتذار.

ӵӵتلتزم مجالت املركز بجودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية واإللكرتونية التي تقدمها للبحث.
املحررون واملراجعون املا ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري ،مع مراعاة مبدأ عدم
يقيم
ّ
ӵӵاحرتام قاعدة عدم التمييزّ :
التمييز عىل أساس العرق أو الجنس االجتماعي أو املعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب.

ӵӵاحرتام قاعدة عدم تضارب املصالح بني املحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية أو تعاونية أو
الصلة بالبحث.
عالقات أخرى أو روابط مع ّ
أي مؤ ّلف من املؤ ّلفني ،أو الرشكات ،أو ّ
املؤسسات ذات ّ

أي من أعضاء هيئتها أو املحررين املواد غري املنشورة التي يتضمنها البحث
ӵӵتتقيد املجالت بعدم جواز استخدام ّ
املُحال عىل املجلة يف أبحاثهم الخاصة.

ӵӵالنسخة النهائية للبحث والتعديالت :تعرض املجلة النسخة املحررة شبه النهائية من البحث بصيغة  PDFعىل
ٍ
تصحيحات
مهمة أو إضافات عىل البحثّ ،إل ما كان من
الباحث قبل النرش .ويف هذه املرحلة ،ال ُتقبل ّ
أي تعديالت ّ
أو تصويبات أو تعديالت طفيفة؛ وذلك ضمن ٍ
حدده رسالة املجلة إىل الباحث.
أمد زمني وجيز ً
جدا ُت ّ
ӵӵحقوق امللكية الفكرية :يملك املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات حقوق امللكية الفكرية بالنسبة إىل املقاالت
ّ
سواء باللغة العربية أو مرتجمة إىل لغات
جزئيا أو ك ّل ًيا،
املنشورة يف مجالته العلمية
ٌ
املحكمة ،وال يجوز إعادة نرشها ًّ
أجنبية ،من دون ٍ
إذن خطي رصيح من املركز العريب.

ً
كامل بالحصول عىل إذن الدورية األجنبية النارشة ،وباحرتام
تقي ًدا
ӵӵتتقيد مجالت املركز يف نرشها ملقاالت مرتجمة ّ
حقوق امللكية الفكرية.

ӵӵاملجانية :تلتزم ّ
بمجانية النرش ،و ُتعفي الباحثني واملؤ ّلفني من جميع رسوم النرش.
مجلت املركز العريب ّ
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دعوة للكتابة
تدعــو دورية أُسطــــور األكادمييــن والباحثني وســائر الكتّاب املهتمــن بالبحث التاريخــي -املنفتح عن
منهجيــات العلــوم األخرى ومقارباتهــا مبا فيها مقاربات العلــوم الدقيقة -إىل الكتابــة يف صفحاتها.
تقبــل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية املكتوبة باللغة العربية ،وتفتح صفحاتها أيضً ا ملراجعات الكتب
متخصصني.
ونــر النصوص والوثائق الدفينة .تخضع كل املواد التي تصل إىل أُسطــور لتحكيم أكادمييني
ّ
تراكم علميًا جادًا
ولذلــك تتوخّى الدورية التزام املعايــر الدوليّة املتعارف عليها .ويضمن هذا االلتــزام
ً
املتخصصني
وجــودة املادة التي تصــل إىل القراء .تهدف هذه الدورية إىل أن تكــون ط ّيعة الفهم لدى
ّ
املتخصصني من القراء من دون التضحي ِ
ة برصانة املضمون.
وغري
ّ
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