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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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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.

250

روطسأ ةودن

املؤرخ العريب ومصادره

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 ّ
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 .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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ويلوي  /زومتزومت

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.
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