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حسام عبد املعطي

اتجاهات كتابة تاريخ مرص يف الحقبة العثامنية
خالل الربع األخري من القرن العرشين

عبد الرحيم أبو حسني  ...معلم عرب التأريخ بخفر
()2022-1951
يف  23حزيران /يونيو  ،2022رحل عن عاملنا املؤرخ الفلسطيني  -اللبناين الربوفيسور

عبد الرحيم أبو حسني ،بعد مضاعفات إثر عملية جراحية خضع لها يف بريوت .يعترب الراحل

وا يف هيئة تحريرها منذ
أبو حسني من مؤسيس مجلة "أسطور" للدراسات التاريخية ،وكان عض ً

انطالقتها .

ومع رحيله ،فقدت مجلة أسطور والجامعة الجامعة األمريكية يف بريوت واألوساط األكادميية
والعلمية العربية والرتكية أحد أعمدتها .فهو يعترب من أبرز املساهمني يف حقل الدراسات
العثامنية ،ومن أبرز املجددين يف الكتابة التاريخية يف لبنان.

بدأت مسرية أبو حسني العلمية مع نرش أطروحته املتميزة ،التي أعدها يف الجامعة
األمريكية يف بريوت تحت إرشاف أستاذه و"معلمه" ،كامل الصليبي ،يف موضوع "القيادات

اإلقليمية يف سوريا" ،والتي تؤرخ لدور األطراف وعالقتها بالحكم العثامين املركزي .وقد
رصد الراحل يف هذا الكتاب ودرس بعمق الحياة الريفية يف طرابلس ودمشق خالل القرنني
السادس عرش والسابع عرش ،ودقق يف األرس التي تداولت السلطة يف هذين املجالني.

ومل يكتف برتديد خالصات الدراسات السابقة يف املوضوع ،بل اقتضت رصامته العلمية استعامل
أدوات جديدة ،سواء يف الجانب التوثيقي أو الجانب املنهجي .لقد أجاد استعامل األرشيف

العثامين واألرشيفات املحلية ،عالوة عىل كتب الرتاجم وكتب الرحالت ،وكل ما ميكن أن يساهم
يف إماطة اللثام عن الحياة القروية ،يف أفق فهم أفضل للعالقات بني الحكم املركزي والحكم

املحيل .ومل تكن دار النرش مجانبة للصواب حينام خلصت إىل أن "القرنني األولني من الفرتة
العثامنية يف سوريا مل يكونا معروفني بشكل جيد قبل صدور هذا العمل".

لقد واصل استعامله لألرشيف العثامين يف الدراسات الالحقة ،واستطاع أن يجعله رك ًنا أساسيًا

مساهاًم يف تحطيم العديد من األساطري املؤسسة،
من أركان البحث التاريخي يف بالد الشام،
ً
وال سيام يف الدراسات التي أنجزها عن الدروز واملوارنة يف جبل لبنان .ويعترب كتابه" ،لبنان

واإلمارة الدرزية يف العهد العثامين :وثائق دفرت املهمة ،"1711-1546 ،الصادر عن دار النهار

سنة  ،2005عالمة بارزة يف هذا الباب ،فقد كرسه لتعريب ودراسة األحكام الصادرة عن الديوان
العثامين لحكّام جبل لبنان خالل مئتي سنة.

وقد يستسهل البعض استعامل األرشيف العثامين ،ولكن يف واقع الحال،جهد عبد الرحيم أبو حسني

وثلة من الباحثني العرب يف الحقل العثامين يف أواخر سبعينيات القرن املايض ،لفك شفرات

هذا األرشيف من خالل تعلم اللغة الرتكية العثامنية أواًلً  ،واإلملام بدراسة املؤسسات العثامنية،
وإقناع من يشكك يف نيات البحث العريب من املتحفظني عىل اإلرث القومي املنادي بالعلمنة.

ومع إرصار الباحث الرصني ،استطاع سرب الوثائق العثامنية املتعددة عن سورية ،وجبل لبنان

بالتحديد .وكان بتلك الخطوة يساهم يف التأسيس لتيار تاريخي جديد ،استند يف األصل إىل
العديد من النظريات والكتابات التي وضعها معلمه وأبوه الروحي كامل صليبي.

واستطاع أبو حسني أيضً ا أن يقدم للقارئ العريب عرشات من الدراسات واملقاالت املحكّمة.

وتدور هذه الدراسات حول الرصاعات الداخلية ضمن الفرق السياسية واملذهبية املتناحرة عىل
السلطة ،وانتقال الحكم من يد املعنيني والدروز إىل يد اإلقطاع املاروين ،الذي ما لبث أن قاد

انتقال اإلقطاع العثامين املتمثل بجبل لبنان إىل الدولة اللبنانية الحديثة ،من خالل تحالفه مع

الغرب وفرنسا بالتحديد.

وخالل كل هذه الدراسات ،مارس عبد الرحيم أبو حسني ،وال سيام يف كتابه األخري" ،صناعة

األسطورة :حكاية 'التم ّرد الطويل' يف جبل لبنان" ،الصادر عن دار الساقي سنة  ،2019وظيفته

بصفته مؤرخًا مبهنية عالية ومبوضوعية مرتفعة عن األيديولوجيات املحلية املختلقة ،التي
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حا استعمله املوارنة والدروز إللغاء بعضهم بعضً ا ،جاعلني من التعددية
جعلت من التاريخ سال ً

أساسا لرثاء الهوية.
بداًل من أن تكون
عا من اللعنة ً
نو ً
ً

لقد ساهم عبد الرحيم أبو حسني الباحث الفلسطيني  -اللبناين يف تحرير التاريخ ،وإنقاذ اللبنانيني
والدروز واملوارنة بالتحديد من أنفسهم ،بعدما دخلوا يف لعبة عبثية وسخيفة؛ جعلت من كتابة

تاريخهم هجا ًء متباداًلً  .يف حني أنه أعاد قراءة التاريخ اللبناين الحديث ،عرب تجاوز الرسديات

لكل من الدروز واملوارنة ،وتذكريهم بأن مستقبلهم مرهون بقدرتهم عىل نضجهم
املؤسسة ّ
ِّ
التاريخي ،وبأن بناء األمم يحتاج إىل وعي تاريخي وليس إىل عقيدة سياسية فقط.

ونني العريب والرتيك يف
وإىل جانب ذلك ،كانت للراحل أيضً ا مساهمة يف جرس الهوة بني املك ّ

الجدل التاريخي ،وإزالة الغشاوة عن النظرة العربية والرتكية العنرصية أحيانًا يف مقاربة اآلخر.

فكتابات عبد الرحيم أبو حسني أرست العرب ،بوصفهم مواطنني عثامنيني ذوي حقوق وواجبات
يف السلطنة ،وأعادت تذكري غري العرب منهم مبركزية التجربة اللبنانية يف عظمة اإلمرباطورية

العثامنية .فمن خالل قراءته الهادئة والعميقة لدور املحافظات العربية يف تاريخ السلطنة،
استطاع أبو حسني تفكيك الرسدية املختلقة من الحركة القومية العربية ،والتي جعلت من فشل

البلدان العربية يف أعقاب زوال االستعامر الغريب خطيئة عثامنية أولية.

يتعرف القارئ غري املختص إىل عبد الرحيم أبو حسني لرمبا متأخ ًرا ،وذلك عرب كتابه،
"صناعة األسطورة :حكاية 'التم ّرد الطويل' يفجبل لبنان" ،فقد وضع املقاومة "اللبنانية" للسلطنة

العثامنية عرب أربعة قرون يف سياقها التاريخي ،وقام بتعرية االدعاءات التاريخية تجاه السجل
ما للرسديات التي قدمتها بعض الطوائف يف لبنان.
حا ومقو ً
العثامين ،ومن خالل ذلك ،مصح ً

وقد استطاع أبو حسني بفعل هذا الدور أن يستجلب اهتامم العديد من كربى املجالت عربيًا ودوليًا:
كمجلة "إرسيكا" الصادرة عن مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية يف إسطنبول،

أو مجلة "هيسربيس  -متودا" الصادرة عن كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة محمد الخامس
وا
يف الرباط ،أو "موسوعة الحرب العاملية األوىل" الصادرة عن جامعة برلني الحرة؛ إذ كان عض ً

يف هيئات تحريرها .كام استجلب اهتامم العديد من املؤسسات التي وضعته ضمن هيئاتها

وا فخريًا
االستشارية ،كمؤسسة التاريخ الرتيك  Türk Tarih Kurumuيف أنقره التي عينته عض ً
سنة .2013
آمن عبد الرحيم أبو حسني برضورة تكوين الخلف ،واعترب أن من واجبه نقل معارفه ومهاراته

عا ورياديًا ،قدم العديد لطائفة من
البحثية .ويف هذا اإلطار ،وإىل جانب دوره بصفته باحثًا الم ً

الطالب والباحثني الذين درسوا معه يف الجامعة األمريكية يف بريوت ،وكذلك املؤسسات
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العلمية والبحثية التي تعاون معها ،واستطاع ،عرب موسوعيته ورقة حضوره ،وضعهم عىل
حا الطريق أمام مسريتهم األكادميية يف عدد من الجامعات
املسار العلمي الصحيح ،فات ً
املرموقة.
أكرث من أربعة عقود أمضاها عبد الرحيم أبو حسني يف قاعات املحارضات والتعليم يف الجامعة
األمريكية يف بريوت ،وجامعات عديدة ،بصفته أستاذًا زائ ًرا ،قدم خاللها مقررات يف تاريخ لبنان
الحديث وتاريخ املرشق العريب وصفوف متخصصة عن مؤرخي لبنان واملرشق العريب وعن
الرواية العربية والتأريخ.
التواضع واملحبة وغزارة اإلنتاج صفات ورثها عبد الرحيم أبو حسني عن أسالفه من العلامء وعن
عظياًم لألجيال املقبلة ،وألي طالب علم يبحث عن الحقيقة
كامل الصليبي بالتحديد ،تاركًا وراءه إرث ًا
ً
املجردة ويسعى نحو املحبة اإلنسانية.
عبدالرحيم بنحادة
مكرم رباح
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ّ
السلمي
عائلة
ّ

مـن هوامـش جبـال طرابلـس الغـرب إىل وجاهـة حـوارض املشرق
خالل العرص اململويك

The "As - Salami al - Masallati" Family
(8-9th A.H/ 14-15th A.D centuries)
From Tripoli Mountains Margins to the Prestige of the Mashreq Metropolises During
the Mamluk Era
 وتربهن عىل أصولها،ــايت يف حوارض املرشق خالل العرص اململويك
ّ َس
تتناول هذه الدراســة تاريخ عائلة
َ الســلَمي امل
َّ
، وتتوقّف يف مبحثها األول عند الصمت الهيستوريوغرايف.عا يف الدراســات الســابقة
ً املغاربية عىل خالف ما كان شــائ
وتحــاول الكشــف عن الخلــل املنهجي الــذي أدّى إىل ســقوط العائلة من اهتامم الدراســات التي عالجت مســألة هجرة
 وتُثبت انحدارها من موقع، تعمل عىل تحديد املوطن األصيل للعائلة، ويف مبحثها الثاين.العلامء املغاربة إىل املرشق
 تســلّط الضوء عىل، ثم يف مبحثها الثالث.ــاتة يف نواحــي طرابلس الغرب
ّ س
َ مة الذي يوجد يف جبل
َ َســل
َ م
َ  حصن/قلعــة
، القدس،املكانــة العلمية واالجتامعية التي حققها أفراد هذه العائلة يف مدن املرشق يف العرص اململويك (القاهرة
تبنّي االســراتيجيات واآلليات التي اعتمدتهــا العائلة لبلوغ تلــك املكانة االجتامعية
 وتحاول يف األثنــاء،)وخاصــة دمشــق
ّ
.واملحافظة عليها داخل الفلك العائيل عرب األجيال املتعاقبة
. طرابلس الغرب،َس ّاّليت
َ  عائلة امل، العرص اململويك، هجرة العلامء املغاربة:كلامت مفتاحية

This article deals with the history of the as - Salami - al-Masallati family in the major cities of the Mashreq during
the Mamluk era. The aim is to prove the Maghrebian origins of the family, contrary to what has been previously
suggested. In the first part, the article looks at the methodological gap which led the absence of this family in the
previous studies that dealt with the migration of Maghrebian scholars to the Mashreq. The second part, through
the interweaving of various sources, paper aims to determine the original dwelling of the family and to prove
that their descent is linked to the castle / fort of Salama site which is at Gabal Masallata in the eastern suburbs
of Tripoli (western Libya). Finally, this article highlights the prestigious scientific and social status reached by
the members of this family in the cities of the Mamluk Mashreq (Cairo-Jerusalem and especially Damascus) and
trying to identify the strategies adopted by the family to achieve and preserve this social status within the family
orbit through successive generations.
Keywords: Migration of Maghrebi Scholars, Mamluk Era, al-Masallati Family, Western Tripoli.
. تونس، جامعة صفاقس،* أستاذ مساعد يف التاريخ الوسيط واآلثار اإلسالمية

Associate Professor of Medieval History and Islamic Archaeology, University of Sfax, Tunisia.
hafed_abdouli@yahoo.fr
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 ددعلالا

ويلوي /زومتزومت

مقدمة
تقف هذه الدراسة عىل الحياد يف محور التناظر بني تاريخ النخب وتاريخ املجاالت الهامشية ،وهي كذلك مرتددة يف مركز التجاذب

بني الربوسبوغرافيا والبيوغرافيا العائلية أو التاريخ العائيل(((( ،تتقاطع فيها كل هذه األنماط وتأىب التصنيف املنهجي ضمن جنس بعينه.

وعرب تشبيك هذه املناهج املختلفة وتنويع املصادر التقليدية (كتب التاريخ العام ،ومصنّفات الجغرافيا والرحلة وكتب الرتاجم) ومقارعتها
ّ
املساّليت" ،وهي عائلة
"السلمي
بنظريتها األثرية والطوبونيمية ،تسعى هذه الدراسة لتسليط الضوء عىل املراحل الباهتة من تاريخ عائلة ّ

وتبوأت أعىل املراتب العلمية واالجتماعية يف كربى الحوارض
نشأت يف مجال هاميش يف جبال طرابلس الغرب ،ثم هاجرت إىل املرشقّ ،

ومغيبة يف كل البحوث السابقة التي اهتمت
مهمشة
ّ
اململوكية يف املرشق (اإلسكندرية ،القاهرة ،دمشق ،بيت املقدس)ّ ،إاّل أنها ظلّت ّ
(((
حتما من الدراسات
بدراسة العلماء املغاربة يف املرشق خالل العرص اململويك (القرنان 9-8ه15-14 /م) ( .وهذا التهميش غري املقصود ً

عد ،يف واقع األمر ،املحفّز األسايس واملربر الرئيس إلقدامنا عىل التأريخ لها وفق منهج
السابقة لعائلة كانت عىل هذا القدر من األهميةُ ،ي ّ
املدونة املصدرية وتشبيك املناهج.
مغاير يعتمد
أساسا عىل تنويع ّ
ً

تحولت من عائلة أصيلة يف مجال هاميش ببالد املغرب إىل عائلة وجاهة
فكيف سقطت هذه العائلة من الدراسات السابقة؟ وكيف ّ

اجتماعية يف حوارض املرشق خالل العرص اململويك؟

املساّليت" يف الدراسات
ّ
"السلمي
أواًلً  :إشكالية عدم حضور عائلة
ّ
السابقة
ظهرت هذه العائلة عىل سطح األحداث يف حوارض املرشق خالل العرص اململويك منذ منتصف القرن الثامن الهجري /الرابع عرش

أساسا بوظيفتي التدريس والقضاء ،عالوة عىل وظائف أخرى.
اختصت
امليالدي عىل وجه التقريب .وهي عائلة علمية
ّ
ً

كشفت عملية الجرد الدقيق ملصنّفات الرتاجم التي اهتمت بأعيان وعلماء العرص اململويك أن هذه العائلة امتدت أربعة أجيال ،عىل

فرتة زمنية تناهز القرن ،حيث احتفت هذه املصادر برتاجم أفرادها منذ منتصف القرن الثامن الهجري /الرابع عرش امليالدي حتى الربع
 1حول المقاربات النظرية لهذه المناهج المستعملة في الكتابة التاريخية ،ينظر ً
مثاًل :رجاء عنقود" ،البروسبوغرافيا :منهج لدراسة النخب والفئات االجتماعية ،محاولة
تعريف" ،أسطور ،العدد ( 11كانون الثاني /يناير  ،)2020ص 100-81؛

Giovanni Levi, "Les usages de la biographie," Annales: Economies, Sociétés, Civilisations, vol. 44, no. 6 (1989), pp. 1325-1336.

يمكن مراجعة ترجمته إلى العربية" :استعماالت البيوغرافيا" ،ترجمة محمد الطاهر المنصوري ،أسطور ،العدد ( 3كانون الثاني /يناير  ،)2016ص 38-25؛

Julien Loiseau, "Histoire de la famille, histoires de famille," Annales islamologiques, vol. 47 (2013), pp. 3-13.

ّ
المساّلتي ،ينظر على سبيل الذكر:
السلمي
 2بخصوص الدراسات السابقة التي اهتمت بهجرة العلماء المغاربة إلى المشرق خالل العصر المملوكي ولم تتطرق إلى عائلة ّ
علي أحمد ،األندلسيون والمغاربة في بالد الشام من نهاية القرن الخامس وحتى نهاية القرن التاسع الهجري (دمشق :دار طالس للدراسات والترجمة والنشر،
)1989؛ إبراهيم زعرور" ،القضاة األندلسيون والمغاربة في بالد الشام في عصر المماليك" ،دراسات تاريخية ،العددان ( 54-53تموز /يوليو–كانون األول /ديسمبر ،)1995
ص 79-61؛ أحمد بن معمر" ،المغاربة ومنصب قاضي القضاة المالكي في دمشق المملوكية" ،مجلة التراث (اتحاد الكتاب العرب بدمشق) ،عدد خاص بمناسبة دمشق
عاصمة الثقافة العربية ( ،)2008ص 162-145؛ الحاج عيفة" ،إسهامات المغاربة واألندلسيين في مصر وبالد الشام من بداية القرن السادس إلى نهاية القرن التاسع
الهجري (15–12م)" ،أطروحة دكتوراه في التاريخ الوسيط ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة الجزائر2010–2009 ،؛ عمار مرضي عالوي" ،أثر المغاربة في بالد
الشام :القضاء أنموذ ًجا" ،مجلة ديالي ،العدد  ،)2012( 56ص 36-1؛ عبد الكريم شباب" ،علماء المغرب اإلسالمي في بالد الشام خالل القرون 8-5ه" ،أطروحة دكتوراه
في التاريخ الوسيط ،قسم التاريخ ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ،الجزائر2015-2014 ،؛ نجاة الجويني" ،هجرة العلماء المغاربة إلى
المجال المملوكي ودورها في تطور الحياة الفكرية من خالل كتب الوثائق المملوكية :صبح األعشى ً
مثااًل" ،مجلة قبس للدراسات اإلنسانية واالجتماعية ،مج  ،3العدد 1
(حزيران /يونيو  ،)2019ص .228-208
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تاـسارد

املساّليت (القرنان 9-8ه15-14 /م) :من هوامش جبال طرابلس الغرب إىل وجاهة حوارض املرشق خالل العرص اململويك
ّ
السلمي
عائلة
ّ

املنجى
األول من القرن التاسع الهجري /الخامس عرش امليالدي .و ُتنسب هذه العائلة إىل زين الدين عبد الرحيم بن عيل بن عبد امللك بن ّ

ّ
تخص هذا الشخص املسمى
نتوصل ،من خالل املصادر ،إىل ترجمة
املساّليت(((( .وعىل الرغم من أننا لم
بن عيل بن جعفر السلمي
ّ
ّ
عبد الرحيم ،فإن ترجمة ابنه ُتسعفنا بمعرفة أنه قد عاش عىل األرجح يف أواخر القرن السابع وبداية القرن الثامن للهجرة((( ،وتفيدنا

كذلك أنه قد ُخ ّص بأحد األلقاب املضافة إىل الدين وهو لقب "زين الدين" الذي يوحي بأنه كان من طبقة العلماء خالل العرص اململويك،

خاصا بأسماء
حيث ُيخربنا القلقشندي (ت821 .ه1418 /م) أن لقب زين الدين كان قبل عرصه (يقصد خالل عرص املماليك البحرية) ً
أيب بكر وعبد الرحمن وعبد الرحيم من املنتمني إىل طبقة القضاة والعلماء(((( .أما الجيل الثاين من هذه العائلة يف مصنفات الرتاجم،

فيم ّثله ابنا زين الدين عبد الرحيم ،وهما :عبد العزيز بن عبد الرحيم ،وجمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم .وبخصوص
ُ
عبد العزيز ،فيبدو أنه لم يكن له شأن يذكر يف الحياة العلمية ،حيث لم ِ
لقب ُمضاف كما هي الحال
ترتجم له املصادر ،ولم ُيمنَح له ٌ
بالنسبة إىل باقي أفراد العائلة ،وإنما ذُكر اسمه ضمن ترجمة ابنه أمني الدين محمد الذي ينتمي إىل الجيل الثالث((( .أما االبن الثاين

ّ
املساّليت،
السلمي
لعبد الرحيم ،امللقّب بـ "جمال الدين" ،فهو" :محمد بن عبد الرحيم بن عيل بن عبد امللك بن ّ
املنجى بن عيل بن جعفر ّ
عد املؤسس الفعيل ملجد العائلة ووجاهتها يف كربى حوارض املرشق خالل العرص اململويك .وقد
في ّ
جمال الدين بن زين الدين املاليك"ُ ،

ولد "تخمينًا" يف عام 699ه1300 /م عىل حد قول املقريزي(((( ،وبحسب رواية تنسب إليه يف عام 701ه1302 /م(((( .وقد ترجمت له ُج ّل
ونرثا،
شعرا ً
املصادر التي اعتنت بأعيان املئة الثامنة للهجرة ،حيث اش ُتهر بتدريس الحديث واإلفتاء عىل املذهب املاليك ،وبرع يف األدب ً

عاما ،وتذكره املصادر ضمن
وأتت شهرته
أساسا من تقلّده منصب قايض القضاة املاليك يف مدينة دمشق مدة طويلة ،ناهزت عرشين ً
ً

رمزيا وثروة مادية طائلة(((.
وفيات عام 771ه1370 /م ،تار ًكا للعائلة إر ًثا ً

الجليلي (بيروت :دار الغرب اإلسالمي،)2002 ،
 3أبو العباس أحمد بن علي المقريزي ،درر العقود الفريدة في تراجم األعيان المفيدة ،حققه وعلّق عليه محمود
ّ
ج  ،3ص 326

 4ينظر ً
مثاًل :المرجع نفسه؛ أبو العباس أحمد بن علي المقريزي ،السلوك لمعرفة دول الملوك ،تحقيق محمد عبد القادر عطا (بيروت :دار الكتب العلمية ،)1997 ،ج ،4
ص 338؛ ج  ،5ص 210؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،تحقيق محمد عبد المعيد ضان ،ط 2
(حيدر آباد :مجلس دائرة المعارف العثمانية ،)1972 ،ج  ،5ص 258؛ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ،بدائع الزهور في وقائع الدهور (القاهرة :الهيئة المصرية العامة
البسام في ذكر من ولّي قضاء الشام ،تحقيق صالح الدين
للكتاب ،)1983 ،ج  ،1ص 99؛ أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الشهير بابن طولون ،قضاة دمشق :الثغر ّ
المنجد (دمشق :المجمع العلمي العربي ،)1956 ،ص 249-248؛ أبو المحاسن يوسف األتابكي بن تغري بردي ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة :وزارة
الثقافة واإلرشاد القومي؛ دار الكتب المصرية[ ،د .ت ،)].ج  ،11ص .110-109
 5أبو العباس أحمد القلقشندي ،صبح األعشى في صناعة اإلنشا (القاهرة :المطبعة األميرية ،)1915 ،ج  ،5ص 489؛ حسن الباشا ،األلقاب اإلسالمية في التاريخ
والوثائق واآلثار (القاهرة :الدار الفنية للنشر والتوزيع ،)1989 ،ص .314

 6ينظر ً
عواد معروف (بيروت :مؤسسة الرسالة ،)1982 ،ج ،2
مثاًل :أبو المعالي محمد بن رافع السالمي ،الوفيات ،تحقيق صالح مهدي عباس ،إشراف ومراجعة بشار ّ
ص 274-273؛ ابن حجر العسقالني ،ج  ،4ص 17؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق َْايماز الذهبي ،العبر في خبر من غبر ،تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن
بسيوني زغلول (بيروت :دار الكتب العلمية[ ،د .ت ،)].ج  ،4ص .205-204
7
8

المقريزي ،درر العقود ،ج  ،3ص .188

أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري الدمشقي ،غاية النهاية في طبقات القراء (بيروت :دار الكتب العلمية ،)2006 ،ج  ،2ص .151

 9حول ترجمته ،ينظر :المقريزي ،درر العقود ،ج  ،3ص ( 188ترجمة عدد  ،)1090ص ( 326ترجمة عدد )1253؛ ابن رافع ،ج  ،2ص 360؛ ابن حجر العسقالني،
عواد معروف وعصام فارس الحرستاني وأحمد
ج  ،4ص 12-11؛ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ،وجيز الكالم في الذيل على دول اإلسالم ،تحقيق بشار ّ
الخطيمي (بيروت :مؤسسة الرسالة ،)1995 ،ص 177؛ ابن الجزري ،ج  ،2ص 151؛ أبو الطيب محمد بن أحمد بن علي الفاسي الحسني المكي ،ذيل التقييد لمعرفة رواة
السنن والمسانيد ،تحقيق محمد صالح بن عبد العزيز المراد (مكة المكرمة :جامعة أم القرى ،)1997 ،ص 270-269؛ المقريزي ،السلوك ،ج  ،4ص 338؛ ابن إياس
الحنفي ،ج  ،1ص 99؛ أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن العراقي ،الذيل على العبر في خبر من غبر ،تحقيق صالح مهدي عباس (بيروت :مؤسسة الرسالة،
 ،)1989ص 301-300؛ أبو بكر أحمد بن قاضي شهبة األسدي الدمشقي ،تاريخ ابن قاضي شهبة ،تحقيق عدنان درويش (دمشق :المعهد الفرنسي للدراسات العربية،
 ،)1994ج  ،3ص 377؛ ابن تغري بردي ،ج  ،11ص .110-109
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 ددعلالا

ويلوي /زومتزومت

يف حني يمثل الجيل الثالث من هذه العائلة يف كتب الرتاجم يف األساس ثالثة أشخاص ،اشتهر اثنان منهم خاصة يف سلك

حيان محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحيم ،وهو ابن أخ قايض القضاة املشهور جمال الدين
القضاء؛ األول يدعى أمني الدين أبو ّ

مالكيا لينوب صهره جمال
تحول
محمد بن عبد الرحيم وزوج ابنته ،وتفيد املصادر أنه نشأ عىل الشافعية واشتغل بالحديث ،ثم ّ
ًّ
الدين يف الحكم بقضاء دمشق .وتذكره الرتاجم ضمن وفيات عام 764ه1363 /م ،حيث ّ
تويّف يف جديا من ضواحي دمشق ،ودفن يف
وأخالقيا(.((1
مهنيا
علميا و ُحسن سريته
نسبيا ،فإن املصادر تشيد بأهليته
ً
ً
ً
مقربة الباب الصغري .وعىل الرغم من وفاته يف سن مبكرة ً

أما الشخصية الثانية املشهورة من هذا الجيل الثالث ،فيمثلها رسي الدين أبو الخطاب محمد بن محمد بن عبد الرحيم ،وهو ابن
قايض القضاة املذكور جمال الدين محمد ،املولود يف شهر رمضان 751ه1350 /م يف املدرسة الصمصامية يف دمشق ،مقر إقامة أبيه

وعمله يف ذلك الوقت( ،(((1وهو كذلك سبط قايض القضاة تقي الدين أيب الحسن السبيك ،الشافعي املشهور ،وزوج ابنة القايض ذائع
الصيت برهان الدين إبراهيم بن جماعة .نشأ عىل الشافعية لدى أخواله من عائلة السبيك ،ثم بعد مصاهرته ابن جماعة ،نابه يف

القضاء يف القاهرة ،ثم استقل الحقًا بمنصب قايض القضاة الشافعي يف دمشق ،كما شغل مناصب أخرى مهمة سنعرضها الحقًا

يف سياقها املنهجي ،و ُترجم له ضمن وفيات عام 799ه1397 /م ،حيث تويف يف القاهرة و ُدفن عند والده يف مقربة الصوفية( .((1أما
الشخصية الثالثة من هذا الجيل الثالث فيم ّثلها أخ القايض الشافعي رسي الدين ،وابن القايض املاليك جمال الدين محمد ،وهو
وأخريا يمثل الجيل الرابع من العائلة يف كتب
عر ًضا يف ترجمة ابنه رشف الدين محمد.
ً
عمران بن محمد بن عبد الرحيم ،وقد ذُكر َ
ّ
املساّليت ،وقد
السلمي
الرتاجم شخصان :األول هو رشف الدين محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحيم بن عيل بن عبد امللك ّ

ناسبا إليه خطأً تقلّد القضاء يف دمشق يف عام 790ه1388 /م ،حيث يخلط بينه وبني
تفرد بذكره عبد الباسط بن خليل الظاهريً ،
ّ

عمه رسي الدين الذي ّ
توىّل املنصب يف ذلك التاريخ .والشخصية الثانية من هذا الجيل الرابع الذي يبدو معها قد أفل مجد العائلة،
ّ

الدين .وتذكر املصادر أنه أتلف كل ما ورثه من أبيه من مناصب
رسي الدين
فيم ّثلها جمال الدين الحفيد ،وهو ابن
محمد بن جمال ّ
ّ
ّ
وثروة مادية ،إىل درجة أنه لم يجد ثمن كفنه يوم وفاته يف  18صفر 814ه 11 /حزيران /يونيو 1411م(.((1

"السلمي امل َ َس ّاّليت" ،ويف املقابل لم يتوقف محققو هذه املصنفات ولو
عرف عادة أفراد هذه العائلة يف كتب الرتاجم بنسبة ّ
ُي ّ
"السل َِم ُّي"
"السلمي" عىل النحو التايل ُّ
يف مناسبة وحيدة لتوضيح هذه النسبة وتحديدها .بل نجدهم أحيانًا يؤكدون ضبط كلمة ّ
ّ
املساّليت" ،فقد ضبطت يف مخطوطات املصادر بصيغ
املشددة وفتح الالم وكرس امليم)( .((1أما يف خصوص لفظة
(برفع السني
ّ

ّ
ّ
ّ
"الساّليل" ،كما عمد أحيانًا بعض املحققني إىل اختيار الصيغة الخطأ من بني نسخ
"املساّلقي" أو
"الساّليت" أو
مختلفة ،مثل
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ابن رافع ،ج  ،2ص 274-273؛ ابن حجر العسقالني ،ج  ،4ص 17؛ الذهبي ،ج  ،4ص 205-204؛ ابن العراقي ،ج  ،1ص .138-137

 11المدرسة الصمصامية :من مدارس المالكية في مدينة دمشق ،تقع في محلة حجر الذهب ،شرق دار القرآن الكريم الوجيهية وقبلي المسرورية الشافعية ،ينظر:
عبد القادر بن محمد النُّعيمي الدمشقي ،الدارس في تاريخ المدارس ،تحقيق جعفر الحسني (دمشق :مطبعة الترقي ،)1951 ،ج  ،2ص  .8ويقول في شأنها أبو عبد الله
محمد بن إبراهيم اللواتي المعروف بابن بطوطة ،تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار (بيروت :دار صادر ،)1964 ،ص " :94وبها يسكن قاضي قضاة
أيضا :حسن حلمي أبو الفضل العسيري" ،مدارس دمشق ودورها الثقافي من خالل وصف ابن بطوطة" ،مجلة المؤرخ العربي،
المالكية وقعوده لألحكام"؛ وينظر بشأنها ً
مج  ،2العدد  ،)2020( 28ص .184
 12المقريزي ،درر العقود ،ج  ،3ص 73-72؛ المقريزي ،السلوك ،ج  ،4ص 391؛ ج  ،5ص 210؛ ابن حجر العسقالني ،ج  ،4ص 12؛ أبو العباس أحمد بن حجي
السعدي الحسباني الدمشقي ،تاريخ ابن حجي :حوادث ووفيات 815-796ه ،ضبط النص وعلّق عليه أبو يحيى عبد الله الكندري (بيروت :دار ابن حزم للطباعة والنشر
والتوزيع ،)2003 ،ج  ،1ص .230 ،228
13

ابن حجي ،ج  ،2ص .977

 14ينظر ً
مثاًل :المقريزي ،درر العقود ،ج  ،3ص 326 ،188؛ ابن طولون ،ص .249
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تاـسارد

املساّليت (القرنان 9-8ه15-14 /م) :من هوامش جبال طرابلس الغرب إىل وجاهة حوارض املرشق خالل العرص اململويك
ّ
السلمي
عائلة
ّ

(((1
أي محاولة لتوضيح هذه النسبة يف هوامش كتب الرتاجم واختالف ضبط ألفاظها
املخطوطة املختلفة ( .ويمكن تفسري انعدام ّ

أو تشكيلها أحيانًا بطريقة خاطئة بعدم إملام املحققني بطوبونيميا بالد املغرب ،خاصة منها املجاالت الريفية والجبلية يف نواحي
طرابلس الغرب.

تزيد الدراسات التي اهتمت بمسألة هجرة العلماء املغاربة إىل املرشق خالل العرص اململويك يف تعميق هذه اإلشكاليات التي تطرحها

ً
أواًل عمليات نسخ مخطوطات املصادر وتحقيقها .ويبدو أن هذه الدراسات قد استكانت بطمأنينة ُمبالَغ فيها أحيانًا للمعطيات التي توفّرها
"السل َِمي" ،ما جعلهم يعتقدون – خط ًأ  -أن نسبة هذه العائلة تعود إىل
عمليات التحقيق ،حيث اعتمد املحققون التشكيل املذكور للفظة ُّ
النسبة القبلية املشتقة من "قبائل بني ُسل َْيم" ذائعة الصيت وواسعة االنتشار يف املرشق( .(((1وجعلت هذه الطمأنينة الزائدة عىل الحد ،من

دون التسلّح بالحد األدىن من الحس النقدي املطلوب لدى املؤرخ ،من عائلة مغاربية عىل هذا القدر من األهمية ،تسقط من دراساتهم
املخصصة للعلماء املغاربة يف املجال اململويك .بل إن بعض الدراسات تذكر قايض القضاة املاليك جمال الدين محمد بن عبد الرحيم ،املؤسس

الفعيل ملجد هذه العائلة ،من بني االستثناءات املرشقية التي تقلّدت منصب قايض قضاة املالكية يف مدينة دمشق" :هذا ولم يكن منصب

حكرا عىل املغاربة وحدهم ،بل كان يتقلّده غريهم من أهل مرص والعراق والشام ،فبعد موت جمال الدين الزواوي،
قايض القضاة املاليك ً
تعاقب عىل هذا املنصب وعىل مدار نصف قرن مجموعة من القضاة غري املغاربة ،وهم فخر الدين أحمد بن أيب الخري سالمة اإلسكندري،

فالقايض رشف الدين أبو عبد الله محمد الهمذاين ،ثم القايض جمال الدين محمد بن عبد الرحيم املساليت ،أطولهم مدة حيث دامت واليته
زهاء عرشين سنة (767-748ه1366-1348 /م)ُ ،عزل يف أواخر سنة 759ه1358 /م برشف الدين أحمد بن الحسني العراقي ،ثم ُأعيد إىل
منهجا ومضمونًا،
القضاء يف أوائل السنة املوالية"( .(((1وقد لفتنا ،بكل تجرد ،هيمنة التناص بني هذه الدراسات التي ينقل بعضها عن بعض
ً

ّ
فلو توقفت ً
"املساّليت" ،واعتمدت يف األثناء عىل مقارعة املصادر
قلياًل ،بحسب اعتقادنا ،بالبحث يف النسبة الثانية امللحقة بأفراد هذه العائلة
مدونة الرتاجم بدورها لم
املرشقية بنظريتها املغربية ،لتم ّكنت من تجاوز هذا اإلشكال .وإضافة إىل ذلك ،الحظنا أن عملية الجرد ملتون ّ

ُتنجزها هذه الدراسات بالدقة املطلوبة ،ألن املقريزي (ت845 .ه1442 /م) يقدم معط ًى ً
كفياًل بحل اإلشكال الذي تطرحه نسبة العائلة،

يتفرد عن باقي املصادر خالل ترجمته لجمال الدين محمد بن عبد الرحيم ،بذكر معلومة عن موطنه األصيل ،تبدو كافية لالستدالل
حيث ّ
السلمي،
املنجى بن عيل بن جعفر
وبصفة قطعية عىل الجذور املغاربية لهذه العائلة" :محمد بن عبد الرحيم بن عيل بن عبد امللك بن ّ
ّ
املساّليت املاليك قايض دمشق .ولد بقلعة سلما من أطرابلس املغرب يف سنة تسع وتسعني وست مائة تخمينًاِ ،
ّ
وقدم
أبو عبد الله جمال الدين
املنرّي ،وبدمشق من أحمد بن الشحنة"(.((1
إىل القاهرة ،فسمع باإلسكندرية من عبد الرحمن بن مخلوف ،ومن عز القضاة عبد الواحد بن ّ

ّ
املساّليت" ،وذلك عرب
ويف املبحث الثاين نحاول تحديد موقع "قلعة سلما من أطرابلس املغرب" ،املوطن األصيل لعائلة "السلمي

أيضا الوقوف عىل الظروف املحيطة بهجرتهم إىل
تشبيك هذا املعطى الذي توفّره كتب الرتاجم بأصناف أخرى من املصادر ،ونحاول ً
الحوارض اململوكية يف املرشق يف بداية القرن الثامن الهجري /الرابع عرش امليالدي.

 15ابن حجر العسقالني ،ج  ،4ص ( 17هامش )2؛ ابن تغري بردي ،ج  ،11ص 110-109؛ عبد الباسط بن خليل بن شاهين الظاهري الحنفي ،نيل األمل في ذيل الدول،
تحقيق عمر عبد السالم تدمري (بيروت /صيدا :المكتبة العصرية للطباعة والنشر ،)2002 ،ج  ،2ص ( 262هامش .)2
 16حول قبائل بني ُسل َْيم ،ينظر ً
مثاًل :أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري ،جمهرة أنساب العرب ،تحقيق لجنة من الناشرين (بيروت:
دار الكتب العلمية ،)1998 ،ص 264-261؛

Michael Leker, "Sulaym," Encyclopédie de l'Islam, tome IX, 2ème éd. (Leiden: Brill, 1998), pp. 852-853; Radhi Daghfous, "De l'origine des
Banu Hilal et des Banu Sulaym," Cahiers de Tunisie, vol. 26, no. 91-92 (1975), pp. 41-68.
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 ددعلالا

ويلوي /زومتزومت

ّ
املساّليت من خالل املصادر
السل َِمي
تفر ع شجرة نسب عائلة َّ
شكل يوضح ّ

املصدر :من إعداد الباحث.

املساّليت وظروف هجرتها
ّ
السلمي
ثان ًيا :تحديد املوطن األصيل لعائلة
ّ
إىل املرشق
املساّليت قبل هجرتها إىل املرشق
ّ
السلمي
 .1املوطن األصيل لعائلة
ّ
ّ
ّ
ّ
املساّليت" بالنسبة إىل أبناء
باملساّليت"( ((1أو "ابن
"املساّليت" أو "املعروف
ُيذكر أفراد هذه العائلة يف كتب الرتاجم أحيانًا بنسبة مفردة

(((2
ّ
املساّليت" ،وتخص عادة تراجم جمال الدين محمد
"السلمي
الجيل الثالث  .وتستعمل أحيانًا أخرى نسبة مر ّكبة من لفظني متالزمني ّ
(((2
ويتفرد بذكر هذا املوقع الرحالة
"السل َِمي" إىل مسقط رأسه وموطنه األصيل "قلعة َسل ََما".
ّ
بن عبد الرحيم ( ،حيث ُتحيل النسبة األوىل َّ
التجاين من بني املصادر املغاربية التي تعود إىل العرص الوسيط ،بتصحيف بسيط عن الرسم الذي أورده املقريزي "حصن َسل ََمة" ،حيث

 19ينظر ً
مثاًل :ابن رافع ،ج  ،2ص 360؛ السخاوي ،ج  ،1ص 177؛ الفاسي ،ج  ،1ص 270؛ المقريزي ،السلوك ،ج  ،4ص 338؛ ابن إياس الحنفي ،ج  ،1ص 99؛
ابن العراقي ،ص .300

 20ابن شاهين الظاهري ،ج  ،2ص 380؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ،إنباء الغمر بأبناء العمر ،تحقيق حسن حبشي (القاهرة:
المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية  -لجنة إحياء التراث اإلسالمي ،)1969 ،ج  ،1ص 351 ،106؛ ابن تغري بردي ،ج  ،12ص 160؛ ابن حجر العسقالني ،الدرر الكامنة،
ج  ،5ص 265؛ ابن العراقي ،ج  ،1ص .137

 21يراجع ً
مثاًل :المقريزي ،درر العقود ،ج  ،3ص 326 ،188؛ ابن حجر العسقالني ،الدرر الكامنة ،ج  ،4ص 12-11؛ ابن الجزري ،ج  ،2ص 151؛ ابن قاضي شهبة،
ج  ،3ص .377
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املساّليت (القرنان 9-8ه15-14 /م) :من هوامش جبال طرابلس الغرب إىل وجاهة حوارض املرشق خالل العرص اململويك
ّ
السلمي
عائلة
ّ

ألم به ،فأجربه عىل التخلّف عن قافلة الحج والعدول عن مواصلة الطريق .فكان مسلك الرجوع مختلفًا عن
زاره ً
طلبا للراحة من مرض ّ

معر ًجا نحو الجنوب ،ليبلغ "حصن َسل ََمة" يف جبال مسالتة ،حيث استقر مدة ستة أيام ،حتى
مسار الذهاب؛ إذ غادر الطريق الساحليةّ ،
تعاىف من مرضه (بني  11و 16من شهر محرم سنة 709ه1308 /م) .ومن خالل تلك اإلقامة ،ترك لنا التجاين الوصف الوحيد الذي بلغنا
ً
كاماًل للوقوف عىل مدى دقته بعد مقارعته بالواقع امليداين" :وانتقلنا من البرئ
عن املوقع خالل الفرتة الوسيطة ،وسنعمل عىل عرضه
املذكورة (برئ ينوت) يوم السبت إىل الحصن املعروف بحصن سلمة وهو من أرض ّ
مساّلتة ،فرأيت ملجأً ،يذكر سلمى وأجأ ،وهو عىل
وتحف بهذا الجبل مغارس زيتون وكرم ومزارع وهي كلها يف ثنايا وأودية بني جبال وعرة ،وتحت
رأس جبل ،وقد دارت به دور كثرية،
ّ
هذه القرية يف قاعة مستوية قرية صغرية ُتعرف بتاغِ ِرمت – بكرس الغني املعجمة وكرس الراء  -وبها مبانٍ ضخمة بالنسبة إىل تلك القرى،
ورشب جميعهم من أجباب مملوكة لهم تمألها السيول املنحدرة من تلك الجبال يف أوقات األمطار ،وما وراء هذه الجبال من قبليها

يسمى بالباطن .فأقمنا بظاهر هذا الحصن ستة أيام آخرها يوم الخميس السادس عرش،
يسمى بالظاهر ،وما بني يديها من جهة البحر ّ
ّ
مما ييل باطن الجبل"(.((2
مغربني ،آخذين ذات اليمني ّ
إىل أن وجدت خفة من املرض ،وارتحلنا غدوة يوم الجمعة السابع عرشّ ،
الخريطة ()1
مسار طريق التجاين رشق مدينة طرابلس وتعريجه عىل حصن َسل ََمة يف جبل ّ
مساّلتة

املصدر :من إعداد الباحث.
22

أبو محمد عبد الله بن محمد التجاني ،رحلة التجاني ،تقديم حسن حسني عبد الوهاب (تونس :الدار العربية للكتاب ،)1981 ،ص .318
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 ددعلالا

ويلوي /زومتزومت

ً
طوياًل أن املوقع مندرس ،وما عاد له أثر يف امليدان ،وتضاربت الفرضيات بشأن تحديد موضعه بدقة ،إىل أن تم ّكنا خالل
وظل االعتقاد

قريبا( .(((2وقد م ّكنتنا الزيارات امليدانية من الوقوف عىل دقة وصف التجاين وأمانته،
األعوام األخرية من تحديده ،وأفردناه بدراسة أثرية ستصدر ً
املطابق للشواهد األثرية واملعطيات الطوبونيمية التي ما زال يختزنها املجال والذاكرة الجمعية للسكان .فاملوقع ما زال يعرف بني األهايل بحصن

"سل ََما" (بفتح السني والالم وامليم) .وهو عبارة عن حصن (قصبة /قلعة)( ((2مركزي
وينطق
تقريبا كما ورد يف رسم املقريزي َ
محليا ً
ً
أو قصبة َسل ََمةُ ،
تحيط به آثار وحدات سكنية ومنشآت تخزين وتموين مختلفة .وينتصب املوقع عىل قمة صخرية من جبال ّ
تقريبا  300مرت فوق
مساّلتة ،ويرتفع ً

تحديدا عىل مسافة تناهز  90كلم إىل الرشق من مدينة طرابلس ،ويبعد نحو  14كلم إىل الغرب من مدينة ّ
مساّلتة
مستوى سطح البحر .ويوجد
ً
الحالية .وكل هذه الشواهد األثرية التي يحتضنها املجال وتوحي بالطبيعة التحصينية للموقع (تحصينات طبيعية ومعمارية) إىل جانب املعطيات

ً
مجااًل للشك يف أننا إزاء مسقط رأس جمال الدين محمد بن عبد الرحيم قلعة َسل ََما /حصن َسل ََمة
الطوبونيمية التي يحفظها األهايل ،ال ترتك
ِ
ِ
"السلَم ُّي" (بضم السني) .وتتنزل هذه النسبة املشتقة
"السلَم ُّي" (بفتح السني) ،وليس كما ورد يف كتب الرتاجم ُّ
الذي ُترجع إليه العائلة بنسبة َّ
معتقدا ،يف إطار القاعدة املعروفة "ينسب إىل بلده من عاش خارجها".
من املوطن األصيل ،وليس من االنتماء القبيل كما كان
ً
الصورة ()1
ِ
ّ
املساّليت
السلَمي
مشهد عام ملوقع حصن َسل ََمة ،املوطن األصيل لعائلة َّ

املصدر :من تصوير الباحث.
"23 Hafed Abdouli, "Le peuplement et l'organisation territoriale à Ğabal Msallâta (Libye) au bas Moyen Âge: L'exemple du Hisn Salama,
Archeologia Medievale, vol. 48 (2021).

مغربيا ،ينظر ً
مثاًل :أحمد الباهي ،سوسة
مصطلحا
أساسا
تعد
 24حول مفهوم الحصن ومسألة تفضيل المشارقة استعمال مصطلح "القلعة" ً
عوضا عن "القصبة" التي ّ
ً
ً
ً
والساحل في العهد الوسيط :محاولة في الجغرافيا التاريخية (تونس :مركز النشر الجامعي ،)2004 ،ص 668 ،662؛

Asa Eger, "Hisn, Ribat, Thaghr or Qasr? Semantics and systems of frontier fortifications in the Early Islamic Period," in: Paul M. Cobb (ed.),
The Lineaments of Islam: Studies in Honor of Fred McGraw Donner (Leiden: Brill, 2012), pp. 427-455.
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املساّليت (القرنان 9-8ه15-14 /م) :من هوامش جبال طرابلس الغرب إىل وجاهة حوارض املرشق خالل العرص اململويك
ّ
السلمي
عائلة
ّ

الصورة ()2
واجهة الحصن الذي يم ّثل النواة الرئيسة ملوقع َسل ََمة األثري

املصدر :املرجع نفسه.

شيوعا عند استعمال النسبة
"السل َِمي" ،وهي يف واقع األمر األكرث
ً
أما عن النسبة الثانية "امل َ َس ّاّليت" التي عادة ما تقرتن باألوىل َّ

املفردة (امل َ َس ّاّليت /ابن امل َ َس ّاّليت) ،ف ُتحيلنا إىل املجال األرحب الذي تنتمي إليه قلعة َسل ََما /حصن َسل ََمة .ويتمثل هذا املجال يف جبل
َم َس ّاّلتة الذي يمثل الجزء الرشقي من سلسلة الجبال املحيطة بمدينة طرابلس ،حيث يقول ابن خلدون" :ويتصل به (جبل نفوسة) من

جانب الرشق جبل ّ
مساّلتة ويعتمره قبائل هوارة إىل بلد مرساتة وبرقة وهو آخر جبال طرابلس"( .((2وقد اشتقت تسمية الجبل من قبيلة

ّ
مساّلتة الرببرية ،أحد فروع قبائل هوارة التي استوطنت هذه النواحي إىل الرشق من مدينة طرابلس منذ زمن الفتح العريب اإلسالمي(.((2
ِ
تبنّي أن
"السلَم ُّي امل َ َس ّاّليت" عىل خالف ما كان ً
شائعا ،وتفسري النسبتني امللحقتني بالعائلة ،حيث ّ
وبعد إثبات األصل املغاريب لعائلة َّ

التميّش املنهجي يف
األوىل تتعلق بالفضاء الضيق للمنشأ األصيل للعائلة ،والثانية مشتقة من املجال األرحب الذي تنحدر منه ،يبدو أن
ّ

هذه املرحلة يستوجب التوقف عند الظروف املحيطة بهجرة العائلة إىل املرشق.

 25عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ،كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر ،تحقيق خليل
شحادة ،ط ( 2بيروت :دار الفكر ،)1988 ،ج  ،6ص .188
 26بشأن قبائل هوارة ومجاالت استيطانها ،ينظر ً
هوارة من القرن األول إلى القرن الخامس للهجرة (القرن السابع إلى
مثاًل :األمجد الدريدي،
"التحرك المجالي لقبيلة ّ
ّ
القرن الحادي عشر ميالدي)" ،في :الجبل والسهل في حوض المتوسط :أعمال الندوة العلمية الدولية الرابعة لقسم علم اآلثار بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
وأعدها للنشر جعفر بن نصر والنوري بوخشيم (القيروان :جامعة القيروان ،)2015 ،ص 150-103؛
بالقيروان ( 7-5ديسمبر  ،)2011نصوص جمعها ّ

Aleya Bouzid, "Recherches sur les Hawwara," Mawarid (Revue de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse), no. 9 (2006),
pp. 193-254.
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الخريطة ()2
موقع حصن َسل ََمة /قلعة َسل ََما بجبل ّ
مساّلتة

املصدر :املرجع نفسه.

السلَ ِ
املساّليت إىل املرشق
ّ
مي
 .2ظروف هجرة عائلة
َّ
استنا ًدا إىل سنة ميالد جمال الدين محمد بن عبد الرحيم يف قلعة َسلَما /حصن َسل ََمة ،يف نواحي جبال ّ
مساّلتة من أطرابلس

الغرب ،التي توافق 701ه1302 /م ،وتواريخ وفاة أهم شيوخه يف مدينتي اإلسكندرية والقاهرة خالل الربع األول من القرن الثامن

واعتبارا من جهة ثانية أن والده عبد الرحيم قد حمل األلقاب العلمية يف املرشق مثل لقب الشيخ
الهجري /الرابع عرش امليالدي(،(((2
ً

(((2

وزين الدين( ،(((2نُر ّجح أن هذا األخري قد هاجر بعائلته إىل اإلسكندرية يف بداية القرن الثامن الهجري /الرابع عرش امليالدي خالل الفرتة

نفسها التي زار فيها الرحالة التجاين موطنهم "حصن َسل ََمة" .وبعد مرحلة التعلّم والتحصيل يف مدن مرص ،مثل اإلسكندرية والقاهرة،
برز مجد العائلة يف مدن الشام ،خاصة مدينة دمشق ،منذ منتصف القرن الثامن الهجري ،مع جمال الدين محمد بن عبد الرحيم،

املؤسس الفعيل لهذا املجد.
27

مثل :عبد الرحمن بن مخلوف (ت722 .ه1322 /م) ،وتقي الدين بن الصائغ (ت725 .ه1324 /م).

29

المقريزي ،درر العقود ،ج  ،3ص 326؛ ابن حجر العسقالني ،الدرر الكامنة ،ج  ،4ص 11؛ ابن إياس الحنفي ،ج  ،1ص 99؛ ابن طولون ،ص .248

 28ينظر ً
مثاًل :ابن تغري بردي ،ج  ،11ص .109
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تاـسارد

املساّليت (القرنان 9-8ه15-14 /م) :من هوامش جبال طرابلس الغرب إىل وجاهة حوارض املرشق خالل العرص اململويك
ّ
السلمي
عائلة
ّ

لقد أسهبت الدراسات يف عرض الظروف التي ساهمت يف هجرة العلماء املغاربة إىل املرشق منذ القرن السادس الهجري /الثاين عرش

وفصلت عوامل الطرد الناجمة عن حاالت الفوىض األمنية وعدم االستقرار السيايس التي كانت تعيشها بالد املغرب .ويف
امليالديّ ،

شجعت العلماء املغاربة عىل الهجرة إىل مدن مرص والشام منذ العرص األيويب ،وتواصلت
املقابل ،توافرت عوامل جذب عدة يف املرشقّ ،
عىل الوترية نفسها خالل العهد اململويك(.((3

ّ
املساّليت إىل املرشق ،محاولني الرتكيز عىل حيثيات الحياة
السلَمي
من جهتنا ،سنعمل عىل رصد الظروف املحيطة بهجرة عائلة َّ

وتحديدا بني أواخر القرن السابع ومنتصف القرن
السياسية والعلمية يف نواحي طرابلس الغرب خالل الفرتة املبارشة لتاريخ هجرتهم،
ً
الثامن للهجرة.

لقد كانت مدينة طرابلس طوال الفرتة املذكورة مرس ًحا للثورات الدامية وتستقطب الذين يطالبون بالسلطة وزعماء االنفصال عن

السلطنة الحفصية التي كانت يف حالة من الوهن والرصاعات السياسية العميقة ،حيث تواترت االنتفاضات واملحاوالت االنفصالية يف

عي ابن أيب عمارة ومرغم بن صابر بني عامي  681و683ه1282 /
نواحي طرابلس يف أواخر القرن السابع الهجري ،ونذكر منها ثورة ّ
الد ّ

(((3
طلبا للدعم واملساندة(.((3
و1284م ( اللذين عمال ،يف محاولة إلنجاح ثورتهما ،عىل االتصال بسلطان مرص اململويك ،املنصور قالوونً ،

ثم تلتها بعد أعوام قليلة انتفاضة أيب دبوس يف عام 688ه1289 /م ضد الدولة الحفصية ،انطالقًا من أرايض طرابلس ،وكان قد تحالف
مع "ألفونسو الثالث" صاحب مملكة أرغونة( .((3ويف عام 709ه1309 /م ،انطلقت كذلك من طرابلس الدعوة إىل إنقاذ السلطة الحفصية

وتزعم هذه الدعوة األمري الحفيص أبو يحيى زكرياء بن أحمد اللحياين الذي كان يف ذلك الوقت
من الفوىض السياسية التي كانت تعيشهاّ ،
يف طرابلس ،حيث اجتمعت عليه وبايعته القبائل العربية ،وعىل رأسها قبيلة الكعوب بزعامة أوالد أيب الليل( .(((3وقد انتهت هذه املوجة من
الثورات والقالقل املتواترة إىل استقالل منطقة طرابلس عن الدولة الحفصية ،حيث ضجر السكان من هذه الوضعية ،فساعدوا أرسة

بني ثابت من األرستقراطية التجارية لقبيلة الجواري الوشاحيني لالستقالل بحكم طرابلس بني عامي  724و803ه 1323 /و1400م(.((3
لكن حتى خالل فرتة الحكم الذايت ألرسة بني ثابت ،لم تسلم مدينة طرابلس من التدخل الخارجي ،حيث كانت هدفًا للهجوم املريني
يف عام 748ه1347 /م( ،(((3واستبيحت فرت ًة تناهز خمسة شهور من الجنويني يف عام 755ه1354 /م(.((3

 30ينظر ً
مثاًل :عيفة ،ص 66-26؛ أحمد ،األندلسيون والمغاربة ،ص 116-83؛ الجويني ،ص 213-211؛ عبد الواحد ذنون طه ،الرحالت المتبادلة بين الغرب
اإلسالمي والمشرق (بيروت :دار المدار اإلسالمي ،)2005 ،ص 49-42؛ هشام صمايري" ،عائلة القسطالني من خالل كتب التراجم والطبقات :محاولة في اإلحاطة
بصنف من النخب العلمية المهاجرة إلى المشرق ومكانتها في المجتمع" ،العبر للدراسات التاريخية واألثرية ،مج  ،1العدد ( 2أيلول /سبتمبر  ،)2018ص 133-97؛

Louis Pouzet, "Maghrébins à Damas au VII/ XIII siècle," Bulletin des Etudes Orientales, vol. 28 (1975), pp. 167-199.

حمادي الساحلي (بيروت :دار الغرب اإلسالمي ،)1988 ،ج ،1
 31روبار برنشفيك ،تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن  13إلى نهاية القرن 15م ،ترجمة ّ
ص 119-116؛ صالح الصادق السباني ،ليبيا أثناء العهد الموحدي والدولة الحفصية (ق 10-6ه16-12 /م) (طرابلس ،ليبيا :مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية،
 ،)2006ص .300-292
 32محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهر ،تشريف األيام والعصور في سيرة الملك المنصور ،تحقيق مراد كامل (القاهرة :الشركة العربية للطباعة والنشر،)1961 ،
ص " :41لما عاد موالنا السلطان (المنصور قالوون) من غزوات التتار المباركة وجد ُر ُس ًاًل في أبوابه قد حضروا من جهة األمير مرغم بن صابر أمير طرابلس الغرب وبالدها
وإليه تجتمع ألوف األلوف من عربانها ،قد أحضروا إلى أبواب موالنا السلطان معهم هدايا من خيل سوابق ،ومعهم كتاب من األمير مرغم يعرض على موالنا السلطان فتوح
بالد المغرب ويسأل إنفاذ سنجق شريف يفتح له البالد".
33

برنشفيك ،ص 131-129؛ السباني ،ص .302-300

35

السباني ،ص .310-308

34
36

37

برنشفيك ،ص 161-159؛ السباني ،ص .308-305
المرجع نفسه ،ص .313-311
برنشفيك ،ص .205-203
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فيّك القرصنة يف
وإضافة إىل حالة الفوىض وعدم االستقرار السيايس ،كانت نواحي طرابلس تعاين خالل تلك الفرتة وجودها بني ّ

البحر وانخرام األمن الذي ُتحدثه القبائل العربية يف الرب .وقد وصف الرحالة العبدري هذه الحالة بقوله" :اكتنفها البحر والقفر ،واستوىل

تفرق الحجيج يوم النفر"( .(((3ويؤكد هذا االنفالت األمني،
وتفرقت عنها الفضائل ّ
عليها من عربان الرب ونصارى البحر النفاق والكفرّ ،
الذي ُتحدثه القبائل بطريق الحج املعروف بالجادة الكربى ،الرحالةُ ابن بطوطة من خالل تجربة شخصية له يف بداية القرن الثامن

ّ
املساّليت إىل املرشق ،بقوله" :ثم خرجت من طرابلس ،أواخر شهر
السلمي
الهجري ،وهي الفرتة نفسها التي هاجرت خاللها عائلة ّ

العل ََم وتقدمت عليهم .وأقام الركب
املحرم ،من عام ستة وعرشين وسبعمائة ومعي أهيل ويف صحبتي جماعة من املصامدة ،وقد رفعت َ
ّ
يف طرابلس خوفًا من الربد واملطر وتجاوزنا ّ
مساّلتة ومرساتة وقصور رست ،وهناك أرادت طوائف العرب اإليقاع بنا ثم رصفتهم القدرة،
وحالت دون ما راموه من أذيتنا"( .(((3أما حوادث القرصنة املسيحية والقرصنة املضادة التي كانت سواحل طرابلس مرس ًحا لها خالل هذه
الفرتة ،فهي عديدة ،تحفظها املصادر وتؤكدها الدراسات التي اعتنت بهذه املسألة( .((4ويكفي اإلشارة إىل أن كتب الرتاجم املرشقية

ذكرت حسن بن مسلم السلمي ضمن وفيات عام 764ه1363 /م ،وهو أحد الز ّهاد املنحدرين من املنطقة ،وكان ينفق عىل نفسه وعىل
رفاقه من الفقراء يف مرص من عائدات جهاد الفرنج يف سواحل طرابلس" :وتويف الفقري املعتقد حسن بن مسلم السلمي ،املقيم بجامع
الفيلة .وكان يجاهد الفرنج من جهة طرابلس املغرب ،ويقيم حاله وحال من معه من الفقراء املسلمني مما يكون من الغنائم"(.((4

يبدو أن هذه الوضعية السياسية املضطربة واألمنية املرتدية التي كانت تعيشها نواحي طرابلس خالل أواخر القرن السابع وبداية

تقريبا
القرن الثامن للهجرة ،قد أ ّثرت يف الحياة العلمية والثقافية يف مدينة طرابلس ،حيث ما عادت تستقطب العلماء ،وانعدمت فيها
ً
الحركة الفكرية .وتعكس شهادة ابن رشيد السبتي الذي زار طرابلس يف طريق عودته من اإلسكندرية يف عام 685ه1286 /م هذه

الحالة من الركود التي عرفتها الحياة العلمية يف املدينة ،حيث يقول" :ولم يتم ّكن لنا سماع من الشيخ أيب محمد( ((4الستعجال الحال

أحدا من أهل العلم وال كان بهاّ ،إاّل ما ذكر لنا من شخص له مشاركة يف العربية لم ُيتمكن لقاؤه"( .((4ويؤكد
وال استجزناه ،ولم نلق بها ً
أيضا الرحالة العبدري بأسلوبه الساخط املعهود خالل زيارته املدينة بعد ثالثة أعوام من مرور ابن رشيد" :ثم وصلنا إىل
حالة الركود تلك ً
سائرا وقاطنًا"(.((4
مدينة طرابلس ،وهي للجهل مأتم وما للعلم بها غرس :أقفرت
ظاهرا وباطنًاّ ،
وذمها الخبري بها ً
ً

وأمنيا  -التي انعكست بظاللها عىل الحياة العلمية والفكرية يف نواحي طرابلس  -حزمةً
سياسيا
م ّثلت هذه الوضعية املرتدية
ً
ً

من العوامل املنفّرة التي دفعت بطالبي العلم إىل الهجرة .وتناظر هذه الوضعية ،يف الجهة املقابلة ،حركية علمية نشطة يف مختلف
حوارض مرص وبالد الشام ،وهي نتيجة لسياسة االحتفاء بالعلماء واالعتناء بمؤسسات العلم التي سنّها النارص صالح الدين منذ العهد

األيويب ،وتواصلت عىل الوترية نفسها خالل العرص اململويك ،وهو ما يعكسه قول ابن خلدون" :أهل هذه الدولة الرتكية بمرص والشام
38

أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري ،رحلة العبدري ،تحقيق علي إبراهيم الكردي ،ط ( 2دمشق :دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع ،)2005 ،ص .184

40

ينظر ً
مثاًل:

39

ابن بطوطة ،ص .19

Henri Bresc, "La Sicile et l'espace libyen au Moyen Âge," Africa: Rivista trimestrale di Studi e documentazione dell'Istituto italiano per
l'Africa e l'Oriente, vol. 63, no. 2 (2008), pp. 187-208.

41

المقريزي ،السلوك ،ج  ،4ص 270؛ ابن تغري بردي ،ج  ،11ص .22

 42قاضي وفقيه طرابلس (أواخر القرن 7ه13 /م) :أبو محمد عبد الوهاب بن أبي الحسن بن عبد السيد ،ينظر بشأنه :ناصر الدين محمد الشريف ،الجواهر اإلكليلية في
أعيان علماء ليبيا من المالكية (عمان :دار البيارق للطباعة والنشر والتوزيع ،)1999 ،ص .111

 43أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد السبتي" ،ملء العيبة لما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة" ،مخطوطة اإلسكوريال رقم ،1736
ص ً ،3
نقاًل عن :محمد يوسف نجم وإحسان عباس ،ليبيا في كتب الجغرافية والرحالت (بنغازي :دار ليبيا للنشر والتوزيع ،)1968 ،ص .117-116
44

العبدري ،ص .184
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املساّليت (القرنان 9-8ه15-14 /م) :من هوامش جبال طرابلس الغرب إىل وجاهة حوارض املرشق خالل العرص اململويك
ّ
السلمي
عائلة
ّ

معنيون  -عىل القدم منذ عهد مواليهم ملوك بني أيوب  -بإنشاء املدارس لتدريس العلم ،والخوانق إلقامة رسوم الفقراء يف التخلّق بآداب
ّ
الصوفية [ ]...واقتدى يف ذلك من تحت أيديهم من أهل الرياسة والرثوة ،فكرثت لذلك املدارس والخوانق بمدينة القاهرة"(.((4

معد ًدا مناقب
هذه السياسة املشجعة عىل طلب العلم
واملبجلة ألصحابه هي سنّة ُجبلت عليها حوارض املرشق ،حيث يقول ابن جبري ّ
ّ

اإلسكندرية وفضائل سلطانها صالح الدين األيويب" :ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة يف الحقيقة إىل سلطانه :املدارس واملحارس
ومدر ًسا يعلّمه الفن الذي يريد
والتعبد ،يفدون من األقطار النائية فيلقى كل واحد منهم مسكنًا يأوي إليه
املوضوعة فيه ألهل الطلب
ّ
ّ

(((4
تيرّس ظروف طلب العلم للغرباء يف دمشق بنصيحة
تعلّمه وإجراء يقوم به يف جميع أحواله" ( .ثم يردف انبهاره بوفرة املؤسسات التي ّ

ويتغرب يف طلب العلم ،فيجد
يو ّجهها إىل شباب بالد املغرب" :فمن شاء الفالح من نشأة مغربنا فلريحل إىل هذه البالد (البالد املرشقية)
ّ
وأهمها"(.((4
فأولها فراغ البال من أمر املعيشة ،وهو أكرب األعوان
األمور املعينات كثريةّ ،
ّ

املشجع عىل طلب العلم واالحتفاء بطالبيه من الغرباء  -خاصة منهم املغاربة  -والذي تواصل عىل النسق نفسه
هذا التوجه السيايس
ّ

دعمته طبيعة املجتمعات املرشقية املنفتحة عىل اآلخر ومجهوداتهم املبذولة لتهيئة الظروف لطالبي
بني العهدين األيويب واململويكّ ،
العلم من بالد املغرب .وكانت هذه امليزة التي طبعت مجتمعات حوارض املرشق خالل ذلك العرص من العوامل املفصلية التي استقطبت

هجرات العلماء املغاربة وساعدت عىل رسعة اندماجهم يف النسيج املجتمعي املرشقي ،حيث توافر املناخ املشجع عىل طلب العلم واملساعد
عىل االنصهار والتواشج بني أهايل دمشق والوافدين املغاربة ،وهو ما يؤكده ابن بطوطة" :وأهل دمشق يتنافسون يف عمارة املساجد

والزوايا واملدارس واملشاهد ،وهم ُيحسنون الظن باملغاربة ويطمئنون إليهم باألموال واألهلني واألوالد ،وكل من انقطع بجهة من جهات
يتأىّن له وجه من املعاش من إمامة مسجد ،أو قراءة بمدرسة ،أو مالزمة مسجد يجيء إليه فيه رزقه [ ]...ومن أراد طلب
دمشق ال بد أن ّ

التامة عىل ذلك"( .(((4وقد كانت زيارة ابن بطوطة إىل املدينة يف عهد السلطان النارص أيب الفتح محمد
التفرغ للعبادة وجد اإلعانة ّ
العلم أو ّ
السل َِمي
بن املنصور بن سيف الدين قالوون (741-709ه1340-1309 /م) ،وهي الفرتة نفسها التي هاجرت فيها عىل األرجح عائلة َّ
ّ
علميا أساسه يف مدينة دمشق.
مجدا
املساّليت إىل املرشق لتحقق ً
ً
وعالوة عىل هذه الظروف املوضوعية ،واملتمثلة يف عوامل طاردة يف نواحي طرابلس ومجمل بالد املغرب ،وأخرى جاذبة ومستقطبة

تميز أهايل نواحي ّ
مساّلتة من باقي سكان املنطقة ،منها الشغف يف
يف حوارض مرص وبالد الشام ،تجدر اإلشارة إىل خصائص ذاتية كانت ّ
طلب العلم ،حيث كانت من املنارات العلمية يف إقليم طرابلس (الجهة الغربية من ليبيا الحالية) منذ أواخر الفرتة الوسيطة وخالل العهد
ّ
"املساّليت" من أكرث النسب الحارضة برتاجم املؤلفات املرشقية ،مقارنة بباقي املناطق الطرابلسية .ويدعم هذا
تعد نسبة
العثماين( ،(((4كما ّ

املعطى ما أورده يف خصوصهم الرحالة العبدري عىل خالف أسلوبه الساخط عىل باقي سكان املنطقة" :ويف جنوب بني حسن ّ
مساّلتة،

ويكرمون الحجاج ،وهم عىل خري وصالح"(.((5
وهم قوم يربون أهل الدينُ ،
45

ابن خلدون ،العبر ،ج  ،7ص .667

47

المرجع نفسه ،ص .258

46
48

محمد بن أحمد بن جبير األندلسي ،رحلة ابن جبير (بيروت :دار صادر ،)1964 ،ص .16-15

ابن بطوطة ،ص .105-104

ّ
مساّلتة في العهد العثماني الثاني  :1911-1835دراسة في األوضاع السياسية واإلدارية واالقتصادية والثقافية (طرابلس ،ليبيا :مركز
 49غيث عبد الله العربي،
جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،)2010 ،ص .232-141
50

العبدري ،ص .483
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املساّليت واالسرتاتيجيات املعتمدة
ّ
ثالثًا :الوجاهة االجتامعية لعائلة
لتحقيقها
 .1أوجه الوجاهة االجتامعية والعلمية للعائلة
ٍ
السلمي امل َ ّ
أوجه
عائليا تش ّكل يف
مجدا
تصدر مكانة مرموقة يف املجتمع املرشقي ،حيث حقق أفرا ُدها
ً
ساّليت من ّ
ً
تم ّكنت عائلة َّ

عديدة ،منها الوظائف الدينية والعلمية السامية التي شغلوها ،واأللقاب النخبوية التي حملوها ،والرثوة املادية التي حققوها.

أ .تقلد الوظائف السامية
وظيفة قايض القضاة

ّ
املساّليت ،خاصة منها خطة قايض
السلمي
كانت الخطط القضائية من أهم املناصب اإلدارية  -الدينية التي شغلها أفراد عائلة ّ

عد هذه الوظيفة من أرفع املناصب اإلدارية  -الدينية خالل العرص اململويك(،((5
القضاة عىل املذهبني املاليك والشافعي يف مدينة دمشق .و ُت ّ

حيث كان تعيني قايض القضاة يتم بتوقيع رسمي من السلطان اململويك يف القاهرة ،ويحمله الربيد إىل دمشق ،ويجري التقليد يف الجامع
املعنّي يجلس يف محراب املقصورة املخصصة ملذهبه ويقرأ كتاب التقليد ،ثم يسري القايض وعليه الخلعة يف موكب
األموي ،وكان القايض ّ

(((5
أيضا يف
سمو هذه الوظيفة وجاللتها ً
حافل إىل دار السعادة ،ليسلّم عىل نائب السلطنة ،ويف اليوم املوايل يبارش عمله يف الحكم ( .ويربز ّ

نظر الحكام والعامة عىل حد السواء ،من خالل داللة األلفاظ التي يخاطبون بها عندما تو ّجه إليهم املراسالت ،حيث عادة ما تستهل
بالديباجة التالية" :املقر الرشيف العاملي املولوي القضايئ الكبريي اإلمامي العاملي الصالحي  .(((5("...وكان أول من ّ
توىّل هذه الوظيفة من

(((5
عد
وي ّ
محرم 748ه1348 /م ُ ،
العائلة هو جمال الدين محمد بن عبد الرحيم (ت771 .ه1370 /م) يوم األحد ،يف الرابع والعرشين من ّ

من أشهر القضاة املالكية الذين تولوا خطة القضاء يف مدينة دمشق خالل العرص اململويك .وقد تجاوزت مدة واليته هذه الخطة عرشين
عاما (771-748ه1370-1348 /م) ،تخلّلتها فرتات من العزل ،لكن رسعان ما كان يعود إىل منصبه من جديد ،حيث عزل يف أواخر عام
ً

759ه1358 /م برشف الدين بن الحسني العراقي ،ثم أعيد إىل خطته يف أوائل السنة املوالية .كما عزل مرة ثانية يف عام 767ه1366 /م،

عوضا عن رسي الدين أيب الوليد إسماعيل بن محمد بن محمد بن هاين األندليس املاليك( .((5وقد
ثم ُع ّنّي من جديد يف عام 769ه1368 /م ً
 51بشأن منصب قاضي القضاة ودوره خالل العصر المملوكي ،ينظر ً
مثاًل :خالد محمد الحريري" ،قاضي القضاة ودوره في دولة المماليك البحرية
(748-658ه1382-1260 /م)" ،رسالة ماجستير في تاريخ العرب واإلسالم ،قسم التاريخ ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة دمشق2012-2011 ،؛ محمد الرحيل غرايبة،
"تعدد منصب قاضي القضاة في العصر المملوكي وآثاره (663ه1265 /م–922ه1517 /م)" ،مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (جامعة قطر) ،العدد ،)1995( 13
ّ
ص 291-253؛ علي صالح رسن المحمداوي" ،عالقة القضاة المماليك البحرية بالسلطة الحاكمة في مصر (784-648ه1382-1261 /م)" ،مجلة أبحاث البصرة (العلوم
اإلنسانية) (العراق) ،مج  ،31العدد  ،)2006(1ص 105-90؛ علي أحمد" ،القضاء في عصر المماليك" ،مجلة دراسات تاريخية ،العددان ( 88-87أيلول /سبتمبر  -كانون
األول /ديسمبر  ،)2004ص .296-263
 52بخصوص مراسم تقليد قاضي القضاة خالل العصر المملوكي ،ينظر :عصام محمد شبارو ،قاضي القضاة في اإلسالم ،ط ( 2بيروت :دار النهضة العربية للطباعة
والنشر ،)1992 ،ص 59-58؛ الحريري ،ص .69-67
53
54

القلقشندي ،ج  ،12ص 291-290؛ زعرور ،ص 82؛ بن معمر ،ص .149

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ،البداية والنهاية ،تحقيق حسن إسماعيل َم َروة ،ط ( 2دمشق :دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع ،)2010 ،ج  ،16ص .336

 55ابن قاضي شهبة ،ج  ،3ص 377؛ ابن حجر العسقالني ،الدرر الكامنة ،ج  ،4ص 12-11؛ المقريزي ،السلوك ،ج  ،4ص 336 ،329 ،235؛ الحسن بن عمر بن الحسن
بن عمر بن حبيب ،تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه ،حققه ووضع حواشيه محمد محمد أمين (القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،)1986 ،ج  ،3ص 300؛
ابن العراقي ،ج  ،1ص .301-300
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تاـسارد

املساّليت (القرنان 9-8ه15-14 /م) :من هوامش جبال طرابلس الغرب إىل وجاهة حوارض املرشق خالل العرص اململويك
ّ
السلمي
عائلة
ّ

ّ
وتميز ،شأنه شأن قضاة املالكية ،بالصالبة تجاه الزنادقة واملرتدين.
اشتهر جمال الدين محمد بن عبد الرحيم
املساّليت بالعدل والنزاهةّ ،
ويف هذا السياق ،يذكر ابن كثري حادثتني قد أصدر فيهما جمال الدين حكم اإلعدام ،تتعلق األوىل برجل من نصارى قرية الرأس التابعة

لبعلبك ،يدعى داود بن سالمُ ،م ّتهم بالسب والقذف يف حق الرسول ،حيث حكم عليه بالقتل بعد اعرتافه بالتهم املنسوبة إليه ،ونفّذ فيه
الحكم يف سوق الخيل بعد آذان العرص ،من يوم األربعاء الحادي عرش من رجب 756ه1353 /م( .((5أما الحادثة الثانية ،فتتعلق بإصدار
حكم اإلعدام يف حق "رافيض" ُيدعى محمود بن إبراهيم الشريازي ،م ّتهم بسب ولعن الصحابة يف عام 766ه1366 /م(.((5

ّ
املسلايت ،فهـو رسي الديـن محمـد ،وهـو ابـن جمـال الديـن
السـل َِمي
أمـا الثـاين الـذي تقلّـد منصـب قـايض القضـاة مـن عائلـة َّ

ّ
املسلايت املذكـور سـابقًا ،وسـبط القـايض تقـي الدين أيب الحسـن علي السـبيك ،وصهر قـايض قضاة الشـافعية
محمـد بـن عبـد الرحيـم
برهـان الديـن إبراهيـم بـن جماعـة (ت790 .ه1388 /م) .وقـد جـرى تعيينـه يف خطـة قايض القضـاة الشـافعي يف دمشـق ،و ُحمل إليه

عوضـا عـن صهـره برهـان الديـن بـن جماعـة( .(((5ويجـدر التنويـه إىل
التقليـد يف أواخـر شـعبان 790ه /أوائـل أيلـول /سـبتمرب 1388م ً
ويفرَّس ذلك بشـدة
أن القضـاة الشـافعية مـن األندلسـيني واملغاربـة يف مدينـة دمشـق كانـوا قليلي العدد إذا مـا قورنـوا بالقضاة املالكيـةَّ ،

املنافسـة يف مجـال يهيمـن عليـه املذهـب الشـافعي ،مـا يجعـل فرصـة الوصـول إىل هـذه الخطة عـادة مـن األمـور الصعبة بالنسـبة إىل
(((5
تميـز رسي الديـن بأهليته العلميـة من جهة ،والسـلوكية األخالقية من جهة أخـرى ،أ ّهاله لتويل خطـة قايض القضاة
املغاربـة ( .لكـن ّ

الشـافعي ،حيـث "كان معـدو ًدا مـن علمـاء الشـافعية" على حـد قول ابـن تغري بـردي(.((6

عالوة عىل منصب قايض القضاة ،شغل معظم أفراد العائلة خطة إنابة الحكم عىل املذهبني املاليك والشافعي ،حيث ناب جمال

الدين محمد بن عبد الرحيم عن القايض املاليك يف دمشق رشف الدين أيب عبد الله محمد الهمذاين ،قبل استقالله بمنصب قايض
القضاة يف عام 748ه1347 /م( .(((6كما استناب ابنه رسي الدين عن صهره برهان الدين بن جماعة يف قضاء الشافعية يف القاهرة يف

عام 777ه1376 /م بعد زواجه من ابنته ،ودامت مدة نيابته نحو سنة( .(((6وكذلك ناب أمني الدين محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحيم

عمه وصهره جمال الدين محمد بن عبد الرحيم عىل القضاء املاليك يف دمشق(.((6
املساليت عن ّ
وظيفة قايض العسكر يف دمشق

بفض النزاعات التي تحدث بني عنارص الجيش يف مدينة دمشق .وبخالف خطة قايض القضاة التي تمثل
يختص هذا القايض ّ

ّ
املساّليت القايض رسي
املذاهب األربعة ،عادة ما يقترص منصب قايض العسكر عىل املذهب الشافعي( .(((6وقد شغل هذه الخطة من عائلة
الدين محمد بن جمال الدين محمد بن عبد الرحيم يف أواخر القرن الثامن الهجري /الرابع عرش امليالدي(.((6

56
57

ابن كثير ،ج  ،16ص .378
المرجع نفسه ،ص .455

 58ابن حجر العسقالني ،إنباء الغمر ،ج  ،1ص 541 ،351؛ ابن حجي ،ج  ،1ص 230؛ المقريزي ،السلوك ،ج  ،5ص .210
59

عيفة ،ص 286-285؛ زعرور ،ص .74

61

ابن قاضي شهبة ،ج  ،3ص 377؛ ابن كثير ،ج  ،16ص 336؛ بن معمر ،ص .152

60

ابن تغري بردي ،ج  ،12ص .160

 62ابن حجر العسقالني ،إنباء الغمر ،ج  ،1ص 541 ،106؛ ابن حجي ،ج  ،1ص .230
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 64فريال يوسف بدوي" ،الحياة االجتماعية في دمشق في العهد المملوكي" ،رسالة ماجستير في التاريخ ،كلية اآلداب ،الجامعة األردنيةّ ،
65

ابن حجي ،ج  ،1ص .230
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وظيفة إفتاء دار العدل يف دمشق

يأيت منصب مفتي دار العدل من حيث األهمية بعد قايض العسكر ،وكان يف دمشق خالل العرص اململويك مفتيان ،أحدهما شافعي

واآلخر حنفي ،ويتم تعيينهما من النائب يف دمشق( .(((6وقد تقلّد هذه الخطة يف أواخر القرن الثامن الهجري رسي الدين محمد بن

ّ
املساّليت(.((6
جمال الدين محمد بن عبد الرحيم
خطابة املساجد الكربى يف بالد الشام

ّ
توىّل هذه الوظيفة يف أكرب مساجد بالد الشام من حيث املكانة والرمزية قايض القضاة الشافعي رسي الدين محمد ،املعروف

املساّليت ،حيث شغل خطة خطيب الجامع األموي يف دمشق يف 791ه1388 /م( ،((6كما ّ
ّ
توىّل خطابة املسجد األقىص يف بيت
بابن
املقدس بعد وفاة أخ زوجته وابن برهان الدين بن جماعة ،محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة

(ت795 .ه1392 /م)(.((6

مشيخة الشيوخ يف دمشق

ّ
ّ
املساّليت وظيفة شيخ الشيوخ يف دمشق يف عام 791ه1388 /م( .(((7وكان من مهمات صاحب هذه
توىّل رسي الدين محمد بن

الخطة اإلرشاف عىل شيوخ الزوايا وتأطري أنشطتهم ،ويمثل حلقة الوصل بينهم وبني السلطات ،كما كان يرشف عىل الخوانق والفقراء
ويهتم بما تحتاجه هذه املؤسسات(.((7

خطة ناظر األوقاف

ُتعد من الوظائف الدينية  -اإلدارية التي ازدهرت خالل العرص اململويك ،وأصبحت وظيفة ذات شأن كبري ،و ُتوكل إىل صاحبها

مهمة الحفاظ عىل األوقاف وإحصاء إيراداتها وتدبري شؤونها( .(((7وقد ّ
توىّل هذه الخطة كذلك القايض رسي الدين محمد الذي يقول

يف شأنه ابن حجي" :وكان عفيفًا نزي ًها رشيف النفس حسن املبارشة لألوقاف ،ولم يكن باملتبسط يف مأكله ومرشبه ،وال يف ملبسه"(.((7
وظيفة التدريس

ّ
ومنوعة ،حيث
تميز أفراد أرسة
املساّليت يف مجال التدريس يف مدينة دمشق خالل العرص اململويك ،وكانت لهم مساهمة فعالة ّ
ّ

املحدث
درست غالبيتهم يف عدد من املدارس ،بل كان لبعضهم الدور األبرز يف تلك املدارس ،وقد برعوا خاصة يف علم الحديث ،مثل
ّ
ّ
 66بدوي ،ص 135؛ حسام الدين عباس الحزوري" ،من مظاهر الحياة االجتماعية في نيابة دمشق خالل عصر المماليك البحرية 784-659ه1383-1261 /م" ،مجلة
جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،العدد  ،)2014( 63ص .424
67

ابن حجي ،ج  ،1ص .230

69

ابن حجي ،ج  ،1ص .230

68
70
71

المرجع نفسه؛ المقريزي ،السلوك ،ج  ،5ص .259
المقريزي ،السلوك ،ج  ،5ص .259
بدوي ،ص .138

 72المرجع نفسه ،ص 136-135؛ عمار مرضي عالوي" ،الحياة المعيشية واالقتصادية للعلماء في العصر المملوكي 923-648ه" ،مجلة الرك للفلسفة واللسانيات
والعلوم االجتماعية ،العدد  ،28ج  ،)2018( 2ص .161
73

ابن حجي ،ج  ،1ص .230
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تاـسارد

املساّليت (القرنان 9-8ه15-14 /م) :من هوامش جبال طرابلس الغرب إىل وجاهة حوارض املرشق خالل العرص اململويك
ّ
السلمي
عائلة
ّ

(((7
ّ
تقي الدين
املدونة املصدرية ّ
جمال الدين محمد بن عبد الرحيم
درس علم الحديث يف املدرسة الظاهرية  ،إذ ُتفيد ّ
املساّليت الذي ّ
أن ّ

بن رافع ّ
حدث به أو "مشيخة"( .(((7ومن أشهر تالميذه نذكر ابن العراقي ويل الدين أحمد بن عبد الرحيم بن
جزءا ّ
الساّلمي قد ّ
خرج له ً

الحسن (ت826 .ه1423 /م) صاحب كتاب الذيل عىل العرب يف خرب من غرب الذي سمع عليه علم الحديث( ،((7وابن الجزري الدمشقي

كثريا وسمع منه الدعاء
القراء الذي صحبه ً
أبو الخري محمد بن محمد (ت833 .ه1430 /م) صاحب كتاب غاية النهاية يف طبقات ّ
للمحاميل وغريه( .(((7كما ّ
أيضا مشيخة الحديث يف املدرسة الظاهرية( ،(((7وهي الوظيفة التي ورثها من بعده ابنه
توىّل جمال الدين محمد ً

أيضا التدريس يف مدارس شافعية عدة ،مثل املدرسة الركنية( ((8والشامية الجوانية( ،(((8وهي
رسي الدين محمد( .(((7وتوىل هذا األخري ً
ّ
سيمررها بدوره إىل ابنه جمال الدين بن رسي الدين محمد ،إىل جانب خطة ناظر الخانقاه املجاهدية(.((8
وظائف
ّ

ّ
درس جمال الدين
كما كان ألفراد عائلة
دور يف التدريس من خالل املؤسسات التعليمية األخرى من غري املدارس ،فقد ّ
املساّليت ٌ

محمد بن عبد الرحيم يف حلقة صاحب حمص( ((8يف الجامع األموي يف دمشق( ،(((8وكان عادة ما ينوبه فيها ابن أخيه وزوج ابنته أمني
ّ
املساّليت(.((8
الدين محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحيم

ب .حمل األلقاب الرشفية  -النخبوية
ّ
املساّليت يف املجتمع املرشقي ،خاصة يف مدن مرص وبالد الشام ،تلقّبهم باأللقاب الرشفية
السلمي
من أوجه وجاهة أفراد عائلة ّ

التي عادة ما تطلق عىل النخب الدينية وأرباب القلم خالل العرص اململويك ،وهي ألقاب تعكس املكانة االجتماعية املرموقة التي كان

يتمتع بها أفراد هذه العائلة يف مدن القاهرة ودمشق وبيت املقدس ،ويمكن حرصها من خالل كتب الرتاجم يف األلقاب التالية:
اإلمام

(((8
ّ
عترَب
تلقّب به قايض القضاة جمال الدين محمد بن عبد الرحيم
املساّليت ( .وقد اصطلح يف البداية أن يطلق هذا اللقب عىل من ُي َ
(((8
قدو ًة يف شأنٍ من شؤون الدين ،ثم شمل الحقًا أهل الصالح والزهد ورجال العلم والدين .

 74المدرسة الظاهرية (الجوانية) :من أهم مدارس الشافعية في مدينة دمشق ،تقع داخل باب الفراديس ،في جوار الجامع األموي وشمال باب البريد ،وتقابل المدرسة
العادلية الكبرى ،وكانت من قبل ُتعرف بدار العقيقي ،ثم اشتراها بعد وفاته الملك الظاهر بيبرس من ورثته وبناها مدرسة ودار حديث في حدود عام 670ه1271 /م .ينظر:
النعيمي ،ج  ،1ص 349-348؛ العسيري ،ص .181
 75ينظر ً
مثاًل :ابن طولون ،ص 248؛ ابن قاضي شهبة ،ج  ،3ص 377؛ ابن رافع ،ج  ،2ص 360؛ ابن حجر العسقالني ،الدرر الكامنة ،ج  ،4ص .11
76
77

ابن العراقي ،ص .301

ابن الجزري ،ج  ،2ص .151

 78ابن العراقي ،ج  ،1ص 301-300؛ ابن حجر العسقالني ،الدرر الكامنة ،ج  ،4ص 12-11؛ السخاوي ،ج  ،1ص 177؛ ابن رافع ،ج  ،2ص 360؛ المقريزي ،درر العقود،
ج  ،3ص 327-326؛ ابن طولون ،ص .249-248
79
80

ابن حجي ،ج  ،1ص .230

المدرسة الركنية الجوانية :من المدارس الشافعية في دمشق ،واقفها ركن الدين منكورس عتيق فلك الدين سليمان العادلي .ينظر :النعيمي ،ج  ،1ص .190

 81الشامية الجوانية :تقع قبلي المارستان النوري ،أنشأتها ست الشام ابنة نجم الدين أيوب بن شادي ،أخت الملك الناصر صالح الدين .ينظر :المرجع نفسه،
ص .227 ،208
82

المرجع نفسه ،ص 230؛ ج  ،2ص .977

84

ابن رافع ،ج  ،2ص 360؛ السخاوي ،ج  ،1ص .177

 83يذكرها النعيمي باسم "سبع ابن صاحب حمص" ،وهي من األسباع المجري عليها األوقاف في الجامع األموي .ينظر :المرجع نفسه ،ج  ،2ص .411
 85ابن حجر العسقالني ،الدرر الكامنة ،ج  ،3ص 17؛ ابن رافع ،ج  ،2ص .274-273
 86الذهبي ،ج  ،4ص .145
87

الباشا ،ص .172-171
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سيدنا

هو يف األصل لقب "السيد" الذي ُيضاف إىل ضمري املتكلم الجمع ،فيقال "سيدنا" ،وكان يستعمل يف مخاطبة ّ
أجل رجال السياسة

ّ
املساّليت(.((8
والعلم والدين( .(((8وقد أطلقه الذهبي عىل القايض جمال الدين محمد بن عبد الرحيم
الشيخ

ّ
املساّليت( ،(((9وابنه قايض القضاة جمال الدين
السلمي
حمل هذا اللقب كل من زين الدين عبد الرحيم بن عيل بن عبد امللك ّ

محمد بن عبد الرحيم( .(((9وكان هذا اللقب يطلق عىل كبار السن ومن يراد توقريه من العلماء ،ثم اتسع مجاله ،حيث أُطلق خالل العرص
اململويك عىل كبار العلماء والوزراء ورجال الكتابة واملحتسبني(.((9
شيخ الشيوخ

لقّب به كبري الصوفية ،حيث كان يطلق عىل ّ
جميعا .وخالل العرصين األيويب واململويك،
متويّل اإلرشاف عىل رجال الصوفية
ً

فخريا ،يطلق عىل شيخ الخانقاه الصالحية ،ثم الحقًا عىل شيخ الخانقاه النارصية التي بناها السلطان امللك النارص محمد
لقبا
ً
أصبح ً
بن قالوون يف رسياقوس ،حيث صارت مشيخة الشيوخ إىل شيخها( .((9ويف عام 778ه1376 /م ،أُبطل هذا اللقب من ّ
متويّل مشيخة
خانقاه رسياقوس وحمله ضياء الدين عبيد الله القرمي الذي استقر يف مشيخة املدرسة األرشفية ،ثم حمله من بعده أحد أفراد عائلة
ّ
املساّليت ،وهو قايض القضاة رسي الدين محمد بن املساليت ،خطيب الجامع األموي ،وشيخ الشيوخ يف دمشق ،وكان ذلك يف عام
791ه1388 /م(.((9
األلقاب املضافة إىل الدين
(((9
ّ
املساّليت
السلمي
ويعرف هذا النوع من األلقاب عند القلقشندي بـ "لقب التعريف الخاص" ( .ومن هذا الصنف حمل أفراد عائلة ّ
ُ

األلقاب التالية:
88

المرجع نفسه ،ص .349-348

90

ابن تغري بردي ،ج  ،11ص .109

 89الذهبي ،ج  ،4ص .204
91

ابن طولون ،ص .248

 92الباشا ،ص 364؛ سعود محمد العصفور" ،ألقاب الصوفية في العصر المملوكي (الجزء األول)" ،مجلة "المواقف" للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ،
العدد ( 1كانون األول /ديسمبر  -كانون الثاني /يناير  ،)2007ص .229-228
93

الباشا ،ص 367-366؛ العصفور ،ص .230-229

95

القلقشندي ،ج  ،5ص .489

94

المقريزي ،السلوك ،ج  ،5ص 259؛ العصفور ،ص .229
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تاـسارد

املساّليت (القرنان 9-8ه15-14 /م) :من هوامش جبال طرابلس الغرب إىل وجاهة حوارض املرشق خالل العرص اململويك
ّ
السلمي
عائلة
ّ

ӵزين الدين :وهو من األلقاب املركبة خالل عرص املماليك وتخص أرباب األقالم وكبار التجار والعسكريني والقضاة ورجال الصوفية

ّ
ّ
املساّليت ،والد قايض القضاة جمال الدين
السلمي
وأهل الصالح( .(((9وقد حمله من عائلة
املساّليت عبد الرحيم بن عيل بن عبد امللك ّ
محمد بن عبد الرحيم(.((9

ӵجمال الدين :لُقّب به كل من قايض قضاة املالكية املشهور يف دمشق محمد بن زين الدين عبد الرحيم بن عيل بن عبد امللك

ّ
املساّليت( ((9وحفيده جمال الدين بن رسي الدين محمد( .(((9وقد شاع هذا اللقب خالل العرص اململويك بني العسكريني من الرتك واملدنيني
من القضاة والعلماء(.((10

ӵرسي الدين :من األلقاب املستخدمة ألرباب القلم والقضاة خالل العرص اململويك ،وقد تلقّب به ابن جمال الدين محمد قايض

ّ
املساّليت(.((10
القضاة الشافعي ،رسي الدين محمد بن جمال الدين محمد بن زين الدين عبد الرحيم

ӵأمني الدين :من ألقاب النخبة من رجال الدين والعلم والقضاة ،وقد حمل هذا اللقب ابن أخ وصهر قايض القضاة جمال الدين محمد

ّ
ّ
املساّليت(.((10
املساّليت ،املعروف بأمني الدين محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحيم بن عيل بن عبد امللك

والعلو ،وقد دخل لفظ "رشف" يف تكوين الكثري من األلقاب املركبة خالل العرص اململويك ،مثل ألقاب
ӵرشف الدين :يفيد بالرشف
ّ

كبار رجال الدولة والعلماء والقضاة( .(((10وقد لُقّب به من عائلة املساّلّيت حفيد قايض القضاة جمال الدين محمد ،املدعو رشف الدين
ّ
املساّليت(.((10
السلمي
محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحيم بن عيل بن عبد امللك ّ

ج .الرشف االجتامعي والرثوة

ّ
املساّليت من االنصهار مع العائالت ذات املكانة االجتماعية املرموقة عرب شبكة املصاهرات التي ربطتهم
السلمي
تم ّكنت عائلة ّ

ً
شكاًل من أشكال الوجاهة االجتماعية ،حيث تزوج قايض القضاة جمال الدين محمد بن
بأعيان عرصهم ،وم ّثل ذلك بالنسبة إليهم
عبد الرحيم (ت771 .ه1370 /م) بستيتة (ت776 .ه1374 /م) ،ابنة تقي الدين أيب الحسن عيل السبيك (ت756 .ه1355 /م) ،بعد وفاة

زوجها األول القايض تقي الدين أيب الفتح محمد بن عبد اللطيف السبيك (ت744 .ه1353 /م)( .(((10ويعترب تقي الدين السبيك ،صهر

ّ
ّ
مؤسس مجد عائلة آل السبيك يف نيابة دمشق خالل العرص اململويك،
املساّليت،
وجد ابنه رسي الدين املعروف بابن
جمال الدين
املساّليتّ ،
َ
96

المرجع نفسه ،ص 489-488؛ الباشا ،ص .314-313

98

المرجع نفسه.

 97على سبيل الذكر ال الحصر ،ينظر :المقريزي ،درر العقود ،ج  ،3ص 326؛ المقريزي ،السلوك ،ج  ،4ص 338؛ ابن حجر العسقالني ،الدرر الكامنة ،ج  ،5ص 258؛
ابن إياس الحنفي ،ج  ،1ص 99؛ ابن طولون ،ص 249-248؛ ابن تغري بردي ،ج  ،11ص .110-109
99

100

ابن حجي ،ج  ،2ص .977

القلقشندي ،ج  ،5ص 489-488؛ الباشا ،ص .240

 101المقريزي ،درر العقود ،ج  ،3ص 73-72؛ المقريزي ،السلوك ،ج  ،4ص 391؛ ج  ،5ص 210؛ ابن حجر العسقالني ،الدرر الكامنة ،ج  ،4ص 12؛ ابن حجي ،ج ،1
ص 230 ،228؛ ابن شاهين الظاهري ،ج  ،2ص .380
 102ابن حجر العسقالني ،الدرر الكامنة ،ج  ،4ص 17؛ الذهبي ،ج  ،4ص 205-204؛ ابن العراقي ،ج  ،1ص 138-137؛ ابن رافع ،ج  ،2ص .274-273
103
104

الباشا ،ص .357-355

ابن شاهين الظاهري ،ج  ،2ص .262

 105ابن حجي ،ج  ،2ص 977؛ ابن حجر العسقالني ،الدرر الكامنة ،ج  ،4ص 12-11؛ ابن قاضي شهبة ،ج  ،3ص 377؛ ابن طولون ،ص  .249-248حول ترجمة تقي
الدين أبي الفتح محمد بن عبد اللطيف بن علي بن تمام السبكي ،ينظر ً
مثاًل :الذهبي ،ج  ،4ص 133؛ أبو الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكري الحنبلي
الدمشقي ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،تحقيق محمود األرناؤوط (دمشق :دار ابن كثير ،)1993 ،ج  ،8ص .245
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فهو أول من ِ
قدم من عائلته إىل دمشق ّ
لتويّل قضاء الشافعية يف  19ذي الحجة 739ه1339 /م( .((10وأصل العائلة من قرية سبك العبيد

من أعمال املنوفية يف مرص ،وهي أرسة رشيفة النسب ،كريمة الحسب ،تنتمي إىل قبيلة الخزرج األنصارية من بطن أسلم( .((10ويقول

يف شأن نسبها فضل الله العمري يف أثناء حديثه عن الشيخ تقي الدين السبيك" :جواد جرى عىل أعراقه ،وجاء عىل أثر سباقه ،من عصابة
(((10
مهم يف نيابة دمشق ،من حيث
األنصار حيث تعرف يف الحسب التليدّ ،
دور ٌ
وتدخر رشف النسب للمواليد" ( .وكان لعائلة السبيك ٌ

دورهم يف الحياة العلمية واإلدارية ،وكذلك من خالل الوظائف السامية التي تولّوها (تدريس ،وخطابة ،وقضاء)(.((10

ّ
املساّليت عرب املصاهرة ،فهي أرسة بني جماعة ،حيث تزوج رسي الدين محمد
السل َِمي
أما األرسة الثانية التي اندمجت فيها عائلة َّ

بن جمال الدين محمد بن عبد الرحيم املساليت بابنة قايض القضاة يف مرص والشام وخطيب املسجد األقىص ،برهان الدين إبراهيم بن
عبد الرحيم بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن عيل بن جماعة (ت790 .ه1388 /م)( .(((11وهي أرسة عربية عدنانية كانت

مجدا ومكانة اجتماعية مرموقة يف مدينة القدس( .(((11وكان إبراهيم بن سعد الله بن
مستقرة يف حماة من بالد الشام ،ثم انتقلت لتحقّق ً
جماعة بن عيل بن جماعة بن حازم بن صخر (ت675 .ه1276 /م) ،وامللقب بربهان الدين أيب إسحاق الكناين الحموي ،أول من سكن

من هذه األرسة يف مدينة القدس( .(((11وقد أسس هو وعقبه من بعده أرسة علمية كربى يف مدينة القدس ،كان لها أثر واضح يف الحياة
العامة عىل امتداد العرص اململويك( ،(((11وقد وصفهم الذهبي بـ "بيت الدين والصالح"( .(((11أما العليمي ،فنعتهم بـ "بيت علم ورياسة"(.((11

ّ
ويتجىّل ذلك يف عدد الخطباء املنتمني إىل هذه
وعالوة عىل اشتغالها بخطة القضاء ،تميزت أرسة بني جماعة خاصة يف مجال الخطابة،

تحول اسم شهرة العائلة من "بني
يفرّس ّ
العائلة من جهة ،وهيمنتهم عىل خطابة املسجد األقىص برمزيته من جهة أخرى ،ولعل هذا ما ّ

جماعة" إىل "آل الخطيب" يف أواخر العهد العثماين( .(((11ومن الناحية املنهجية ،يمكن اعتبار مصاهرة العائالت املرموقة أحد مظاهر
سنبنّي
الوجاهة االجتماعية ،ويف الوقت نفسه من االسرتاتيجيات التي عملت عليها العائلة لتحقيق هذه الوجاهة وديمومتها ،كما
ّ

ذلك الحقًا.

 106ابن كثير ،ج  ،16ص 378-377 ،286؛ ابن الجزري ،ج  ،1ص 551؛ تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى،
تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناجي ،ط ( 2الجيزة :دار هجر للطباعة ،)1992 ،ج  ،10ص 338-139؛ ابن العماد الحنبلي ،ج  ،8ص 181-180؛ حسام
الدين عباس الحزوري ،دمشق والسبكيين خالل العصر المملوكي :تاريخ وحضارة (دمشق :دار الحافظ الدولية لالستشارات والنشر والتوزيع ،)2013 ،ص 56-33؛
محمد الصادق حسين ،البيت السبكي :بيت علم في دولتي المماليك (القاهرة :دار الكتاب المصري ،)1948 ،ص .60-50
107

الحزوري ،دمشق والسبكيين ،ص .33-29

109

الحزوري ،دمشق والسبكيين ،ص .130-128

 108أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري ،مسالك األبصار في ممالك األمصار ،تحقيق إبراهيم صالح (أبوظبي :المجمع الثقافي ،)2002 ،ج  ،5ص 746؛ السبكي،
ج  ،10ص .145
 110ابن حجي ،ج  ،1ص 230؛ المقريزي ،درر العقود ،ج  ،3ص  .73-72وبخصوص ترجمة برهان الدين بن جماعة ،ينظر مثاًلً :ابن تغري بردي ،ج  ،11ص 315-314؛
ابن حجر العسقالني ،إنباء الغمر ،ج  ،1ص .355
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تاـسارد

املساّليت (القرنان 9-8ه15-14 /م) :من هوامش جبال طرابلس الغرب إىل وجاهة حوارض املرشق خالل العرص اململويك
ّ
السلمي
عائلة
ّ

ّ
املساّليت يف الطبقات االجتماعية املرموقة ،وتحقيق رشف اجتماعي الفت ،تم ّكن أفرادها من
السل َِمي
إىل جانب اندماج أرسة َّ

تجميع ثروة مادية طائلة من خالل الوظائف السامية التي تقلّدوها ،حيث ُتخربنا املصادر أن القايض جمال الدين محمد بن عبد الرحيم
ً
أموااًل طائلة وأمال ًكا كثرية
رسي الدين محمد ترك البنه جمال الدين الحفيد من بعده
أيضا أن ابنه
قد ترك ثروة بعد وفاته( .(((11وتفيدنا ً
ّ
وأوقافًا يبدو أنها من صنف "أوقاف الذرية"( .(((11لكن هذا األخري أتلف كل يشء وصار يسأل الناس ،حيث يقول ابن حجي يف ترجمته:

ّ
عنّي له تدريس الشامية
"ويومئذ تويف جمال الدين ابن القايض محمد ابن القايض جمال الدين محمد
املساّليت ،ولد بعد موت أبيهّ ،

الجوانية والركنية وغريها من الوظائف وخلّف له ً
كثريا ومل ًكا ووقفًا ،فأتلف الجميع وصار يسأل الناس وملا مات [ ]...له كفنًا"(.((11
مااًل ً
ّ
املساّليت ومكانتهم االجتماعية قد أفلت وضاع مع جمال الدين الحفيد الذي يمثل الجيل الرابع،
السل َِمي
يبدو أن مجد عائلة َّ

ويفصل يف تفسريها ً
قائاًل" :ومعناه أن كل
وهو ما يوافق النظرية الخلدونية التي تقول إن "نهاية الحسب يف العقب الواحد أربعة آباء"،
ّ
رشف وحسب فعدمه سابق عليه ،شأن كل محدث ،ثم إن نهايته يف أربعة آباء ،وذلك أن باين املجد عالم بما عاناه يف بنائه ومحافظ

مقرّص يف ذلك تقصري السامع
عىل الخالل التي هي أسباب كونه وبقائه ،وابنه من بعده مبارش ألبيه فقد سمع منه ذلك وأخذ عنه ّإاّل أنه ّ
فقرّص عن الثاين تقصري املقلّد عن املجتهد ،ثم إذا جاء الرابع
باليشء عن املعاين له ،ثم إذا جاء الثالث كان حظه االقتفاء والتقليد ،خاصةّ ،

قرّص عن طريقتهم جملة وأضاع الخالل الحافظة لبناء مجدهم واحتقرها وتو ّهم أن ذلك البنيان لم يكن بمعاناة وال تكلّف وإنما هو أمر
ّ
وجب لهم منذ أول النشأة بمجرد انتسابهم وليس بعصابة وال بخالل"(.((12

 .2االسرتاتيجيات املعتمدة لصنع املجد العائيل
ّ
املساّليت اسرتاتيجيات منوعة يف سبيل تحقيق الوجاهة االجتماعية والوصول إىل املناصب العليا ،وسلكت
السلمي
اعتمدت عائلة ّ

يف ذلك سبل ش ّتى ،أهمها:

أ .التحصيل العلمي والحصول عىل اإلجازات العلمية
حرص أفراد عائلة ّ
املساّليت عىل النهل من مختلف املراكز العلمية يف املرشق خالل العرص اململويك ،مثل اإلسكندرية والقاهرة ودمشق؛

فقد سمع جمال الدين محمد بن عبد الرحيم الدعاء للمحاميل يف اإلسكندرية عن عبد الرحمن بن مخلوف (ت722 .ه1322 /م)(،((12
ومن عز القضاة عبد الواحد بن منصور بن املنري اإلسكندري املاليك (ت733 .ه1333 /م) سمع موطأ مالك( .(((12ويف القاهرة قرأ القراءات
(((12
حيان(.((12
السبع عىل الشيخ تقي الدين بن الصائغ (ت725 .ه1324 /م)  ،كما قرأ عىل الشيخ أيب الحسن عيل القونوي وعىل الشيخ أيب ّ
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ابن رافع ،ج  ،2ص .360

حول أصناف الوقف خالل العصر المملوكي ،ينظر :الحزوري ،دمشق والسبكيين ،ص  .23-22أما بخصوص توريث الوقف ،ينظر مثاًلً:
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ابن حجي ،ج  ،2ص .977

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ،المقدمة ،تحقيق خليل شحادة ،ط ( 2بيروت :دار الفكر ،)1988 ،ص .172-171
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 ددعلالا

ويلوي /زومتزومت

أما يف دمشق ،فقد تتلمذ عىل مسندها أيب العباس الحجار وسمع منه صحيح البخاري وجزء ابن مخلد( ،(((12وكذلك سمع فيها من أحمد
الكحال والقايض رشف الدين بن الحافظ وغريهم( .((12وتذكر املصادر أن ابن جمال الدين محمد القايض رسي
بن الشحنة ،ومن أيوب
ّ

عمه أمني الدين ،عىل سادة العلم يف عرصه ،مثل محمد بن الخباز وغريه( .((12وقد حرص جمال الدين
الدين محمد قد تتلمذ ،شأن ابنه ّ
املاليك عىل أن يتفقّه ابنه رسي الدين عىل مذهب أخواله الشافعية (آل السبيك) ،حيث نشأ عندهم وحفظ العمدة لعبد الغني يف الحديث

واأللفية البن مالك وبعض النبيه يف اختصار التنبيه( .((12كما عمد يف عام 754ه1353 /م إىل إجازته من كبار شيوخ عرصه يف القاهرة
وعمره لم يتجاوز ثالثة أعوام( .(((12ويعترب الحرص عىل تعليم الصغار وإجازتهم من االسرتاتيجيات الرائجة خالل العرص اململويك لدى

العائالت العلمية من أجل املحافظة عىل رأسمالها الثقايف وتمريره إىل األجيال املتعاقبة(.((13

ب .مصاهرة العائالت العلمية املتنفّذة
ّ
سياسيا ،من أجل صنع مجدها
اجتماعيا واملؤ ّثرة
املساّليت قد حرصت عىل مصاهرة العائالت العلمية املتنفّذة
السل َِمي
ً
ً
يبدو أن عائلة َّ

عد املصاهرة من االسرتاتيجيات الرائجة خالل ذلك الوقت من أجل تحقيق الرشف
العائيل واملحافظة عىل مرتكزاته الرمزية واملادية .و ُت ّ
عدان من املحددات الرئيسة يف
االجتماعي والوصول إىل املناصب السامية يف الدولة( ،(((13حيث يؤكد ابن خلدون أن القرابة واملصاهرة ُت ّ

ثقافة املجتمع الذي عاش فيه وبنيته( .(((13وتفيدنا املصادر أن عائلة املساّلّيت اعتمدت نظام املصاهرة من داخل العائلة ،إىل جانب انفتاحها
(((13
تزوج أمني الدين
يسمى "رأس املال الثقايف واالجتماعي"  .فقد ّ
الزواجي عىل العائالت العلمية املشهورة ،وذلك من أجل توريث ما ّ

ّ
ّ
املساّليت( .((13أما بخصوص
عمه قايض القضاة جمال الدين محمد بن عبد الرحيم
محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحيم
املساّليت بابنة ّ
االنفتاح عىل مصاهرة العائالت العلمية املشهورة حتى يقوى جانبها بـ "الوصلة وااللتحام" ،بحسب التعبري الخلدوين ،فقد صاهرت

العائلة أرسة آل السبيك من خالل زواج جمال الدين محمد بن عبد الرحيم (ت771 .ه1370 /م) بستيتة ابنة قايض القضاة املشهور تقي
الدين أيب الحسن عيل بن عبد الكايف بن تمام بن يوسف السبيك الشافعي (ت756 .ه1355 /م)( .((13ولتأكيد املكانة العلمية واالجتماعية
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تاـسارد

املساّليت (القرنان 9-8ه15-14 /م) :من هوامش جبال طرابلس الغرب إىل وجاهة حوارض املرشق خالل العرص اململويك
ّ
السلمي
عائلة
ّ

املرموقة لهذه العائلة يف نيابة دمشق ،يكفي التذكري باملناصب والوظائف التي ّ
تواّلها أفرادها (يف مجاالت التدريس والقضاء والخطابة)،
واأللقاب العلمية والدينية التي ُخلِعت عىل تقي الدين السبيك (حجة اإلسالم ،شافعي الزمان ،حرب األمة ،أستاذ األمة  ...إلخ)(.((13
كذلك ،حظي أفراد عائلة السبيك بتعظيم أكابر الدولة وقبول شفاعتهم ،وال ّ
أدل عىل ذلك من قول ابن حجر العسقالين يف أثناء ترجمته

لتقي الدين أيب الحسن عيل السبيك ،صهر جمال الدين املساليت" :وكان كريم الدين الكبري والجاي الدوادار وجنكيل بن البابا والجاويل
وغريهم من أكابر الدولة النارصية ،يعظمونه ويقضون بشفاعته األشغال"( .(((13ويبدو أنه كان لهذه املصاهرة األثر الكبري يف نحت مسرية

وتصدر مكانة اجتماعية
جمال الدين وابنه رسي الدين سبط القايض تقي الدين السبيك ،حيث فتحت للعائلة أبواب تقلّد املناصب الكربى
ّ

ّ
املساّليت يف بداية القرن التاسع الهجري /الخامس عرش امليالدي،
مرموقة .ولعله ليس من باب الصدفة أن يكون انتهاء مجد عائلة

متزامنًا مع أفول دور عائلة السبيك يف مدينة دمشق ،حيث مثلت يف عام 809ه1406 /م تاريخ انتهاء سلسلة ّ
تويّل آل السبيك منصب
القضاء ،بعزل القايض عيل بن محمد ،وهو آخر من ّ
توىّل القضاء من آل السبيك(.((13

أما املصاهرة الخارجية الثانية ،فقد ربطت العائلة بأرسة بني جماعة ذات املكانة العلمية واالجتماعية املرموقة يف بالد الشام ،حيث

ّ
املساّليت بابنة قايض القضاة برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن إبراهيم بن
تزوج رسي الدين محمد بن جمال الدين

سعد الله بن جماعة (ت790 .ه1388 /م)( .(((13ويبدو أن هذه املصاهرة كانت بدورها مؤثرة ومحددة مسرية رسي الدين املهنية ،حيث
ورث عن أصهاره املناصب العليا ،مثل قايض قضاة دمشق وخطابة املسجد األقىص واملسجد األموي وغريها من الوظائف السامية(.((14

وهي يف واقع األمر انعكاس لتنفّذ أرسة بني جماعة يف الحياة السياسية خالل العرص اململويك ،عالوة عىل مكانتهم العلمية واالجتماعية
املرموقة( .(((14وأبرز املتنفّذين من أفراد هذه العائلة هو برهان الدين إبراهيم بن جماعة ،صهر رسي الدين ابن املساّلّيت ،حيث يقول ابن

حجر العسقالين يف شأن مكانته لدى السالطني املماليك" :ثم ُخطب إىل قضاء الديار املرصية فوليه مرتني برصامة وشهامة وقوة نفس

ليرتضاه"(.((14
هم السلطان يف بعض املرات أن ينزل إليه بنفسه ّ
مرارا ،ثم ُيسأل ُ
ويعاد ،حتى ّ
وكرثة بذل وعزل نفسه ً

ج .توريث الوظائف
املدونة املصدرية أن مسألة توريث الوظائف العلمية والدينية ،مثل القضاء والتدريس والخطابة ،كانت من األمور الشائعة
تفيدنا ّ

تتعدد األمثلة التي تشري إىل تعاقب اآلباء واألبناء أو األصهار عىل هذه املناصب عرب
داخل األرس العلمية خالل العرص اململويك ،حيث ّ

استنابة أحد أفراد العائلة ،أو التنازل عن املنصب لفائدته ،أو التدخل لدى الحكام للحصول عىل تعيني رسمي ملن سيخلف املنصب
من بعده(.((14

136

الحزوري ،دمشق والسبكيين ،ص .130-128

138

الحزوري ،دمشق والسبكيين ،ص .128

140

ينظر مثاًلً :ابن حجي ،ج  ،1ص .230

 137ابن حجر العسقالني ،الدرر الكامنة ،ج  ،4ص .75
139
141

ابن حجي ،ج  ،1ص 230؛ ابن حجر العسقالني ،إنباء الغمر ،ج  ،1ص .541
حماد ،ص .91-88 ،81-80 ،48-47

 142ابن حجر العسقالني ،إنباء الغمر ،ج  ،1ص .355
143

حول استراتيجية توريث وظائف القضاء والتدريس داخل العائالت العلمية خالل العصر المملوكي ،ينظر مثاًلً :الحريري ،ص 135-133؛

Eddé, pp. 121-125; Elise Voguet, "Les modalités de nomination des professeurs dans les Madrasa - s de Damas (XIIe - XVe siècle): La fonction
de Mudarris, une charge d'enseignement ou une dignité rémunératrice?" Bulletin d'Etudes Orientales, vol. LV (2003), pp. 47-49.
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ّ
املساّليت ،تستعمل املصادر مجموعة من املصطلحات واألفعال التي تفيد باختيار صاحب الوظيفة نائبه
السلمي
وبخصوص عائلة ّ

"عنّي له كذا" أو "استناب فالن" .وقد استفاد من هذه الظاهرة خاصة رسي الدين
أو وريثه يف املنصب ،مثل "نزل له فالن عن" أو ّ
الذي "نزل له والده عن التدريس بحلقة صاحب حمص [ ]...وعن مشيخة دار الحديث بالظاهرية"( .(((14كما "استنابه" صهره برهان

الدين إبراهيم بن جماعة يف قضاء القاهرة يف عام 777ه1375 /م( ،(((14وخلفه يف منصب قايض قضاة الشافعية يف دمشق عند وفاته يف

(((14
عمه وصهره جمال الدين بن عبد الرحيم
عام 790ه1388 /م ( .أما أمني الدين بن عبد العزيز بن عبد الرحيم املساليت ،فقد استنابه ّ

ّ
أيضا جمال الدين (الحفيد) ابن القايض رسي الدين
املساّليت يف الحكم مطلقًا ،ويف القضاء والتدريس عند غيبته(.((14
وأخريا استفاد ً
ً
ّ
املساّليت من هذه الظاهرة ،حيث "عني له تدريس الشامية الجوانية والركنية وغريها
محمد بن جمال الدين محمد بن عبد الرحيم
من الوظائف"(.((14

عد هذه الظاهرة من االسرتاتيجيات املعتمدة داخل العائالت العلمية خالل العرص اململويك للمحافظة عىل الوجاهة االجتماعية
ُت ّ

والعلمية واحتكار املناصب السامية داخل الفلك العائيل ،وهي عبارة عن عملية تمرير سلسة للوظائف من اآلباء إىل األبناء ،أو بني
األصهار باعتماد أساليب تهدف إىل وضع اليد عىل املنصب أو حجزه للعائلة كـ "رأس مال رمزي" أطول مدة ممكنة.

د .اسرتاتيجية تغيري املذهب عند االقتضاء
عد هذه االسرتاتيجية من االسرتاتيجيات املعتمدة خالل العرص اململويك ،خاصة من األرس العلمية املغاربية املهاجرة إىل مدينة
ُت ّ

دمشق ،باعتبارها وسيلة إىل بلوغ أسمى املناصب العلمية واإلدارية .ويبدو أن ظاهرة تغيري املذهب عادة ما تكون يف الجيل الثاين الذي

(((14
السلمي املساّلّيت ،حيث سجلنا انتقال رسي
نشأ ودرس يف مدينة دمشق ( .وهي حال الجيل الذي ولد يف مدينة دمشق من عائلة ّ

تحول
الدين من مذهب أبيه املاليك إىل مذهب الشافعية .وتفيدنا املصادر أنه تتلمذ عىل املذهب الشافعي لدى أخواله من آل السبيك ،ثم ّ

شافعيا يف عام 777ه1375 /م لينوب صهره برهان الدين بن جماعة يف قضاء مرص ويخلفه الحقًا يف القضاء الشافعي يف دمشق(.((15
ً

ّ
عمه
تحول
أما الحالة الثانية ،فيمثلها أمني الدين بن عبد العزيز بن عبد الرحيم
املساّليت الذي نشأ عىل الشافعية ،ثم ّ
مالكيا لينوب ّ
ً

وصهره جمال الدين بن عبد الرحيم يف القضاء والتدريس عىل املذهب املاليك يف مدينة دمشق(.((15
144

ابن حجي ،ج  ،1ص .230

146

ابن حجي ،ج  ،1ص 230؛ ابن حجر العسقالني ،إنباء الغمر ،ج  ،1ص 541 ،351؛ المقريزي ،السلوك ،ج  ،5ص .210

148

ابن حجي ،ج  ،2ص 977؛ .Voguet, p. 48

145

147

المقريزي ،السلوك ،ج  ،4ص 391؛ المقريزي ،درر العقود ،ج  ،3ص .73-72

ابن كثير ،ج  ،16ص 445؛ السخاوي ،ج  ،1ص .134

149 Louis Pouzet, Damas au VIIe/ XIIIe siècle: Vie et structures religieuses dans une métropole islamique (Beyrouth: Dar el - Machreq Sarl
Editeurs, 1988), pp. 96-99.

 150المقريزي ،درر العقود ،ج  ،3ص 73-72؛ ابن طولون ،ص 249-248؛ ابن حجر العسقالني ،إنباء الغمر ،ج  ،1ص 541 ،106؛ ابن حجي ،ج  ،1ص 230؛
المقريزي ،السلوك ،ج  ،4ص .391
 151ابن حجر العسقالني ،الدرر الكامنة ،ج  ،5ص 265؛ الذهبي ،العبر ،ج  ،4ص .205-204
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ّ
السلمي
عائلة
ّ

خامتة
ّ
مهما يف الحياة العلمية والدينية يف حوارض املرشق اململويك (القاهرة،
السلَمي
دورا ًّ
يمكن القول إن عائلة َّ
املساّليت قد شغلت ً

سيما منذ النصف الثاين من القرن الثامن الهجري /الرابع عرش امليالدي ،وهو القرن الذي م ّثل بداية عرص
دمشق ،القدس) ،وال ّ
السل َِمي
املوسوعات العلمية واألدبية ،وملعت خالله يف مجال الفكر شخصيات فريدة ،وظهرت عائالت علمية مشهورة .وكانت أرسة َّ
ّ
املساّليت من بني األرس التي أسهمت يف صنع تلك النهضة الفكرية .ونستطيع الجزم بأن األصول املغاربية لهذه العائلة قد أصبحت

حقيقة ثابتة ال يرقى إليها الشك بعد أن ّبينا أنها تنحدر من قلعة /حصن َسل ََمة يف جبال ّ
مساّلتة الواقعة يف النواحي الرشقية لطرابلس
شائعا يف الدراسات السابقة التي أثارت مسألة هجرة العلماء املغاربة إىل املرشق خالل العرص اململويك .وهو ما
الغرب ،بخالف ما كان
ً
دوما عىل السبق إىل اكتشاف مصادر جديدة ،بقدر ما تحققها املقاربات
يؤكد مرة أخرى قناعتنا الراسخة بأن اإلضافة التاريخية ال تتوقف ً

املجددة التي تعتمد أسلوب مقارعة املصادر املختلفة وتشبيك املناهج املنوعة.
املنهجية
ّ
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)1898-1881( مصادر تاريخ الثورة والدولة املهدية يف السودان
مشكلة التنوع ومعايري املعالجة املنهجية

Historical Sources of the Revolution and the Mahdist
State in Sudan (1881-1898)
The Problem of Diversity and a Methodological Criteria
 إحداهام تتعلق بكيفية تصنيف مصادر تاريخ الثورة والدولة املهدية يف السودان،تعالج هذه الدراسة مشكلتني متداخلتني
 والظروف السياســية والثقافية واالجتامعية التي أســهمت يف، والجهات املنشــئة لها،) من حيث املوضوع1898-1881(
 وفق،صــوغ مفرداتها؛ واألخرى تتعلق بكيفية اســتثامر هذه املصادر األولية يف دراســة تاريخ الثــورة والدولة املهدية
 وتفرتض هذه.معايــر منهجية لتحليــل محتوياتها يف ضوء املؤثرات الداخليــة والخارجية التي أحاطت بعملية تشــكيلها

 ووضع معايري منهجية الســتثامرها يف دراســات تاريخ،الدراســة أنّ تصنيــف مصادر املهدية األوليــة بالطريقة املقرتحة
 باعتبارها،) س ُيخرجان الباحثني من دائرة املعالجة "الوضعانية" للمصادر األولية املكتوبة (الوثيقة،الثورة والدولة املهدية
 إىل دائرة املعالجة التاريخانية التي تســاعد يف توســيع دائرة املصادر،األداة الوحيــدة للمعرفــة التاريخية ودليل بنائها

النص املكتوب
فضاًل عن تحليــل
ً
، واآلثــار املادية، والشــهادات الشــفوية، لتشــمل املشــاهد الجغرافية،األولية املكتوبة
ّ
.وتأويله بحسب الظروف السياسية واالجتامعية واالقتصادية التي شكلت وقائعه وأحداثه

. التاريخانية، الدولة العثامنية، السودان، الثورة املهدية:كلامت مفتاحية

This article deals with two interrelated problems. The first is the classification of the historical sources of the
Mahdist revolution and the state in the Sudan (1881-1898). The classification is based on their subject matters, the
parties that created them, and the political, cultural, and social conditions that contributed to the formulation of
their vocabularies. The second problem deals with the utilization of these primary sources in studying the history
of the Mahdist revolution and the state, by using specific methodological criteria to analyse their contents in the
light of the internal and external influences that surrounded the process of their formation. This study assumes
that the proposed classification of the Mahdist primary documents and the establishment of methodological
criteria to utilize their contents will allow the researchers to overcome the limitations of the "Positivist School"
that focuses on historical documents. Instead, they can adopt the approach of the "Historical School" to widen the
scope of the primary documents by consulting geographical sites, oral traditions, and archaeological materials in
the context of their political, social, and economic conditions.
Keywords: The Mahdist Revolution, Sudan, Ottoman Empire, Historicism.
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مدخل تاريخي :الثورة والدولة املهدية
اندلعت الثورة املهدية ضد الحكم الرتيك ( )1885-1821يف السودان عام  ،1881تحت قيادة شيخٍ صويفُ ،يدعى محمد أحمد بن

اإلسالمي أنه سيمأل األرض ً
ظلما
عبد الله ( ،)1885-1844أعلن أنه املهدي املنتظر ،الذي ذُكر يف كتب الرتاث
عداًل وقسط ًا بعد أن ُملئت ً
ّ
واسعا يف أوساط قطاعات املجتمع
تأييدا
وجورا .وجدت هذه الدعوة املهدية ورؤيتها املستقبلية القائمة عىل العدالة والرفاهية االجتماعية ً
ً
ً

السوداين ،التي كانت ناقمة عىل اإلدارة الرتكية ألسباب متعددة شملت سوء األداء اإلداري ،والرضائب الباهظة املفروضة عىل املواطنني،
وتهميش دور املؤسسات التقليدية (القبائل والطرق الصوفية) يف إدارة شؤون الناس الحياتية .ويف ظل التأييد الشعبي الذي حظيت به

ضد الحكام األتراك وأعوانهم ،واصفًا ّ
كل َمن لم يؤمن بمهديته بأنه
الثورة ،أعلن بن عبد الله ،املعروف بمحمد أحمد باملهدي ،الجهاد ّ

"كافر" يجوز إعالن الحرب عليه وسفك دمه ومصادرة أمواله .وبموجب هذا اإلعالن دخلت الثورة يف سلسلة من املجادالت الفكرية
وتوج املهدي نشاطه الجهادي
مع العلماء املعارضني لها ،وخاضت العديد من الحروب العسكرية ّ
ضد نظام الحكم القائم آنذاك وأنصارهّ .

بحصار الخرطوم عام  ،1884عاصمة السودان الرتيك  -املرصي آنذاك ،والقضاء عىل تشارلس غوردون  ،(((Charles G. Gordonحاكم
عام السودان ،يف  26كانون الثاين /يناير  .1885وش ّكل هذا االنتصار بداية الحكم املهدوي ،الذي كان يهدف إىل قيام دولة إسالمية،
ّ

تستمد رشيعتها وترشيعاتها من القرآن والسنة ومنشورات اإلمام املهدي .وبعد خمسة أشهر من تحرير الخرطوم تويف قائد الثورة محمد
ّ
عاما ( .)1898-1885وإثر القضاء عىل الدولة
أحمد املهدي ،وخلفه عىل سدة الحكم الخليفة عبد الله ،الذي حكم السودان ثالثة عرش ً

املهدية عام  ،1898خضع السودان لنظام حكم إنكليزي  -مرصي نظمت إطاره الدستوري وهياكل الحكم فيه اتفاقية الحكم الثنايئ
قائما إىل أن نال السودان استقالله يف  1كانون الثاين /يناير  .1956وتتناول هذه الدراسة بالعرض
لسنة  .1899وظل هذا الحكم الثنايئ ً

والتحليل مصادر تاريخ الثورة والدولة املهدية يف ضوء األسئلة اآلتية:
ӵما أنواع مصادر تاريخ الثورة والدولة املهدية يف السودان؟

ӵكيف يمكن تصنيفها من حيث املوضوع ،واملنشأ ،واملقصد السيايس؟
ӵما املوضوعات املسكوت عنها يف هذه املصادر؟ وملاذا؟

ӵما املعايري املنهجية التي يمكن أن يستخدمها املؤرخ يف مساءلة هذه املصادر وتوظيفها توظيفًا موضوعيا؟

لإلجابة عن هذه األسئلة املوضوعية واملنهجية ،تبدأ هذه الدراسة بعرض وصفي ألنواع مصادر تاريخ الثورة والدولة املهدية،

ثم تقييمها ومساءلتها بحسب محتوياتها ،ومنطلقاتها الفكرية ،ومقاصدها السياسية،
وكيفية تصنيفها من حيث املنشأ واملوضوعّ ،
ويعقب ذلك طرح للمعايري املنهجية التي يمكن أن تساعد الباحثني يف استقراء مصادر املهدية ،وتحليل محتوياتها ،وتوظيف ذلك
بطريقة علمية إلنتاج معرفة تاريخية.

مديرا لمديرية خ ّ
ط االستواء في جنوب
وعين عام 1874
 1هو تشارلس جورج غوردون ذو األصول اإلسكتلندية ،الذي ترقى في الجيش المصري إلى رتبة فريقُ ،
ً
السلطة الخديوية .استقال من منصبه عام  ،1877لكن أُ
عاما
أخرى
مرة
تعيينه
عيد
حكمدارا ًّ
السودان ،حيث أسس عد ًدا من النقاط اإلدارية ،وأسهم في توسيع دائرة نفوذ ُ
ً
على السودان ،وأوكلت إليه مهمة القضاء على تجارة الرقيق .إال أنه واجه جملة من المشكالت الداخلية التي أفضت إلى استقالته عام  .1879وبعد فشل الحكمدارية في
عاما على السودان عام  ،1884و ُحصرت مهمته في إخالء الجيوش المصرية والعاملين اإلداريين من السودان ،بيد أنه
القضاء على الثورة المهدية ،أُعيد تعيينه
حكمدارا ًّ
ً
ٍ
خانق أودى بحياته في  26كانون الثاني /يناير  ،1885وبموجب ذلك قضى
عرضا مدينة الخرطوم وأهلها لحصا ٍر
دخل في صراع مكشوف مع اإلمام المهدي وأنصارهُ ،م ً
أهم معاقل الحكومة التركية في السودان .ينظر:
األنصار على ّ
Richard Hill, A Biographical Dictionary of the Sudan, 2nd ed. (London: Frank Cass & Co, 1967), p. 30.

42

تاـسارد

نادوسلا يف ةيدهملا ةلودلاو ةروثلا خيرات رداصمداصماصمداصممهنملا ةجلاعملا ريياعمو عونتلا ةلكشم :

أنواع مصادر تاريخ الثورة والدولة املهدية
لعرض محتويات مصادر تاريخ الثورة والدولة املهدية ،ومناقشة مقاصدها واألهداف التي استندت إليها ،يمكن تقسيمها من

الناحية املوضوعية والجهات املنشئة لها إىل املجموعات اآلتية:

 .1املصادرة الفكرية للثورة املهدية
تستند املصادر الفكرية للثورة املهدية إىل فكرة "املهدي املنتظر" ،وتتكون من ثالثة أنماط رئيسة .يشمل نمطها األول الرسائل
والخطابات التي بعثها محمد أحمد بن املهدي إىل بعض األعيان والفقهاء واملتصوفة ورجال الدولةُ ،معلِ ًما إياهم بأنه املهدي املنتظر،
وحا ًّثا إياهم عىل الهجرة إليه يف الجزيرة أبا عىل النيل األبيض ،ملنارصته يف إحياء الدين (الكتاب والسنة) ،ومجاهدة "الحكم الرتيك
الفاسد" وأعوانه يف السودان .واستمدت هذه الرسائل رشعيتها ومنطقها من نصوصها املنقولة من "الحرضات النبوية" .والدليل عىل

وأن النبي صىل
أن "الخالفة الكربى" قد هجمت عليهّ ،
ذلك الرسالة التي بعثها املهدي نفسه إىل الشيخ دفع الله بقوي التي مفادها ّ
مرارا بحرضة الخلفاء واألقطاب والخرض عليه السالم وجمع
الله عليه وسلم قد أعلمه بأنه "املهدي املنتظر" ،وأجلسه "عىل كرسيه ً

من األولياء امليتني ،وبعض الفقراء [يقصد الفقهاء] الذين ال ُيعبأ بهم"(((( .وبهذا البيان حث املهدي مخاطبيه "الذين يؤمنون بالغيب"
يصدقوا بمهديته ّ
أي أخبار أخرى" :فمن انتظر بعد ذلك فقد استوجب العقوبة ،ألنه صىل الله عليه وسلم قال:
عىل أن ّ
وأاّل ينظروا إىل ّ
'من ّ
شك يف مهديته فقد كفر بالله ورسوله'"(((.

جسدته رسائل علماء الدولة الخديوية  -العثمانية يف
ور ًّدا عىل ادعاء املهدية جاء النمط الثاين من مصادر املهدية الفكرية ،وقد ّ

الخرطوم ،الذين رفضوا االعرتاف بدعوة محمد أحمد املهدي ،بشقّيها الغيبي القائم عىل اإللهام والحرضات النبوية ،واملادي املتمثل

يف ادعاء محمد أحمد بن عبد الله أنه املهدي املنتظر ،الذي يمأل األرض ً
وجورا .وبإيعاز من عبد القادر
ظلما
عداًل وقسط ًا بعدما ملئت ً
ً
ٍ
مناهضة لدعوة محمد أحمد بن
حلمي باشا ،حكمدار السودان آنذاك ( ،)1882أعد علماء السلطة الحاكمة يف الخرطوم ثالث رسائل
عبد الله ،شملت رسالة الشيخ األمني الرضير "هدى املستهدي إىل بيان املهدي من املتمهدي"(((؛ ورسالة الشيخ أحمد إسماعيل
األزهري "النصيحة العامة ألهل اإلسالم عن مخالفة األحكام والخروج عن طاعة اإلمام"((( ،ورسالة املفتي الشيخ شاكر الغزي (من

(((
وو ّزعت عىل الناس .وإذا نظرنا بإمعانٍ يف متونها،
دون عنوان) ( ،وقد ط ُبعت هذه الرسائل الثالث يف املطبعة الحجرية بالخرطومُ ،

فإننا نالحظً ،
أواًل ،أنها قد سعت إلثبات رشعية الخليفة العثماين ،السلطان عبد الحميد الثاين ( ،)1908-1876ورشعية والية الخديوي
توفيق ( )1892-1879عىل مرص والسودان .واحتج الشيخ شاكر الغزي بأن السلطة الزمنية املعقودة للخليفة العثماين والخديوي تعترب

علي الخالفة الكبرى من الله ورسوله ،وأعلمني النبي صلى الله عليه وسلم بأني المهدي
 2يقرأ النص في رسالة المهدي إلى الشيخ دفع الله بقوي هكذا" :هجمت ّ
مرارا بحضرة الخلفاء ،واألقطاب ،والخضر عليه السالم ،وجمع من األولياء الميتين ،وبعض الفقراء
المنتظر ،وخلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلوس على كرسيه ً
ألن المؤمنين هم الذين يؤمنون بالغيب وال ينتظرون ألخبا ٍر أخرى .فمن انتظر بعد ذلك فقد استوجب
الذين ال ُيعبأ بهم [ ]...وبعد هذا البيان ،فالمؤمن يؤمن ويصدقّ ،
العقوبة؛ ألنه صلى الله عليه وسلم قال" :من ّ
شك في مهديته فقد كفر بالله ورسوله" .لمزيد من التفصيل ،ينظر :اآلثار الكاملة لإلمام المهدي ،جمع وتحقيق محمد
إبراهيم أبو سليم  ،مج ( 1الخرطوم :دار جامعة الخرطوم للنشر ،)1990 ،ص .100-96
3

المرجع نفسه.

وسودانيا
إسالميا
 4ينظر النص الكامل لرسالة الشيخ األمين الضرير في :محمد إبراهيم أبو سليم ،الخصومة في مهدية السودان :كتاب في تاريخ فكرة المهدية
ًّ
ًّ
(الخرطوم :مركز أبو سليم للدراسات ،)2004 ،ص .287-279

 5ينظر النص الكامل لرسالة الشيخ أحمد إسماعيل األزهري في :نعوم شقير ،تاريخ السودان ،تحقيق وتقديم محمد إبراهيم أبو سليم (بيروت :دار الجيل،)1981 ،
ص .638-629
6

رسالة المفتي الشيخ شاكر الغزي في :شقير ،ص .628 ،624
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 ددعلالا

ويلوي /زومتزومت

(((
ثم ،وصف
"رسا من أرسار األلوهية،
عد "لزوم طاعتها ً
ً
وفرضا من الفروض الرشعية الدينية" ،ولذلك ُي ّ
وأمرا ً
فرضا ً
الزما ً
جازما"  .ومن ّ
ًّ

ومحاربا لله
باغيا
ً
األزهري دعوة املهدية بأنها نوع من الفتنة والخروج عىل السلطان ،واملسلم الذي يخرج عن طاعة السلطان "يكون ً

(((
أن أصحاب هذه
ثانياّ ،
ورسوله،
عما هو عليه ،وإقامة ّ
حد الرشيعة فيه" ( .ونالحظً ،
ساعيا يف األرض بالفساد ،فتجوز مقاتلته ،ور ّده ّ
ً

الرسائل الثالث قد أجمعوا عىل بطالن دعوة محمد أحمد بن عبد الله ملخالفتها رشوط املهدية من حيث الزمان واملكان والصفات
مشفوعا باآليات القرآنية واألحاديث
بندا
ً
الواجب توافرها يف الشخص املُكلف باملهدية .وقد فند األزهري هذه املخالفات يف أحد عرش ً

مجرد
النبوية وآراء السلف والفقهاء .واتفق جميع هؤالء العلماء عىل أن الحرضات النبوية التي استند إليها محمد أحمد لتسويق دعوته ّ

"وساوس شيطانية وهذيانات نفسية" ،ولذلك وصفوا أنصار املهدي بـ "حزب الشيطان"(((.

أما النمط الفكري الثالث ،فهو عبارة عن تعقيبات املهدي التي وصف فيها العلماء املعارضني له بـ "علماء السوء"( ،(((1وقد اتهمهم

الحق ألنهم يسعون إىل الدنيا ،وأصبحوا مستعبدين للرتك باملال واملنصب ،وألنهم قد سكتوا باألمس عندما ُعدلت
بأنهم ال يقولون
ّ
وعم جور الحكام عىل العباد ،وذهبت الغرية عىل اإلسالم ،وأنهم اآلن يقطعون
األحكام اإلسالمية ،واس ُتبدل بها ُ
غريها ،وانترش الفسادّ ،

الحق ،وال يؤيدوا تشييد الدين باتباع مهديته .ويف االتجاه نفسه ،تأيت الرسائل املنارصة للمهدية،
الطريق عىل املسلمني حتى ال يتبعوا
ّ

مهدي الزمان وغاية الغايات"( ،(((1وأرجع فيها رشعية
التي أصدر إحداها الشيخ الحسني إبراهيم زهرا بعنوان "اآليات البينات يف ظهور
ّ
والخلقية مع ما جاء يف كتب
الخلقية َ
دعوة محمد أحمد بن عبد الله إىل تسع قضايا ،تؤكد صحة مكان ظهوره وزمانه ،وتطابق صفاته ُ

إن منشوراته هي كالم الله الذي يلقيه يف قلب اإلمام
الرتاث اإلسالمي عن املهدي املنتظر ،الذي يمتلك صفة اإللقاء اإللهي ،أي ّ
تصورا
املهدي .أما رسالة الحسن سعد العبادي "األنوار السنية املاحية لظالم املنكرين عىل الحرضة املهدية"( ،(((1فقد وضع فيها مؤلفها
ً

ً
كاماًل لشخصية محمد أحمد بن عبد الله ،الذي وصفه بأنه "مبعوث إلحياء املراسم الدينية بخالف ما كانت عليه اآلراء االجتهادية"،
وأنه "وارث وخليفة للحرضة الخاتمة املحمدية" ،ولذلك اعتربه "منشئ مراسم اإلسالم بعد خفاء آثارها ،ومظهر علوم الحقائق بعد خمود

بملكة اإللهام ورؤية النبي صىل الله عليه وسلم يقظة ألخذ األحكام منه(.((1
أنوارها" ،وصاحب مقام "الخالفة املصطوفية" ،املصحوبة َ
أن محمد أحمد بن عبد الله هو املهدي املنتظر ،الذي يمأل األرض ً
وبهذه الكيفية حاول ّ
عداًل وقسط ًا بعد
كل من زهرا والعبادي أن يؤكد ّ
وأن اعرتاضات "علماء السوء" عىل صدق دعوته ال أساس لها يف علوم الرشيعة أو الحقيقة.
وجوراّ ،
ظلما
أن ُملئت ً
ً

7

المرجع نفسه ،ص .620

9

ينظر النص الكامل لرسالة المفتي الشيخ شاكر الغزي في :شقير.626-620 ،

8
10

رسالة الشيخ أحمد إسماعيل األزهري في :شقير ،ص .620
اآلثار الكاملة لإلمام المهدي ،ص .100-96

ست صفحات ،وشروح في المتن والحاشية على طريقة كتب األقدمين .ويقال إن المهدي وقف عليه وأجازه،
 11يقع كتاب اآليات في  56صفحة إضافةً إلى ملحق من ّ
ثم طبع عام  1887بمطبعة الحجر التي غنمها األنصار من الحكومة التركية .حقق أبو سليم كتاب اآليات في أحد فصول كتابه "القاضي الشهيد الحسين إبراهيم زهرا
وأعماله" ،حيث تناول أبو سليم سيرة الحسين إبراهيم زهرا عالم المهدية وشاعرها وقاضيها ،ثم عرض أدبياته الدينية وأشعاره وإسهاماته في مجال القضاء والفتاوى .ينظر:
محمد إبراهيم أبو سليم ،عالم المهدية :الحسين إبراهيم زهرا وأعماله (الخرطوم :المؤسسة العامة للطباعة والنشر.)1999 ،

 12زامل الحسن سعد العبادي محمد أحمد المهدي في أثناء سنوات دراسته بخالوى الغبش ببربر ،ولحق به بعد تحرير مدينة األبيض وأخلص لدعوته .وعقد له المهدي
أميرا على العتباي (حاليب) وسواحل البحر األحمر ،ثم كلفه بتهريب السالح إلى الداخل ،وببث
لواء إمارة الرباطاب وبعض بطون العبابدة ،والحقًا عينه الخليفة عبد الله ً
دعوة المهدية في الجزيرة العربية .وضع العبادي رسالته المعروفة بـ "األنوار السنية الماحية لظالم المنكرين على الحضرة المهدية" في سنة  ،1884ويقال إن المهدي قد
نظر فيها وأجازها ،ثم ط ُبعت بمطبعة الحجر المهدية عام  .1887وتقع رسالة العبادي في  268صفحة ،مضافًا إليها صفحات فهرس المحتويات التي وردت في الصدر األول.
علميا في كتابه :ينظر :محمد إبراهيم أبو سليم ،العالم المجاهد الحسن سعد العبادي :صفحة من خالف العلماء حول المهدية
حقق أبو سليم رسالة العبادي تحقيقًا
ً
وإمارة في عتباي (الخرطوم :مركز أبو سليم للدراسات.)2002 ،
13

لمزيد من التفصيل ينظر رسالة العبادي في :أبو سليم ،العالم المجاهد الحسن سعد العبادي ،ص .42-23
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نادوسلا يف ةيدهملا ةلودلاو ةروثلا خيرات رداصمداصماصمداصممهنملا ةجلاعملا ريياعمو عونتلا ةلكشم :

إن القراءة النصية املجردة لفكرة املهدي املنتظر يف هذه املصادر األولية املناهضة للمهدية ال تعكس حقيقة الواقع السيايس عىل

"فقهيا ،يقنن األمور بالسند والقياس ،ويخلص بذلك إىل نتيجة عقلية"(.((1
ألن موقف العلماء يف ظاهر نصوصه كان موقفًا
األرضّ ،
ًّ
عاما يف تكذيب دعوة محمد
مساند ملوقف خليفة املسلمني (السلطان عبد الحميد الثاين) ،الذي أصدر
موقف
لكنه يف حقيقة األمر ٌ
ٌ
منشورا ًّ
ً

أحمد املهدي ،وأيده يف ذلك علماء األزهر ،وأصدروا فتوى بتكذيب املهدية يف السودان .ولذلك يرى عبد الله عيل إبراهيم أن الدافع

سياسيا يف املقام األول ملحارصة "الدعوة
دافعا
املحرك للعلماء الذين ارتبطت مصالحهم بمصالح السلطة الحاكمة يف الخرطوم كان ً
ًّ
حساسا فيه"( .((1ولذلك لجؤوا
وترا
املهدية
ً
فكريا ،بهدف عزلها وتجريدها من استجابة الجمهور املسلم ،الذي ترضب الثورة الناشبة ً
ًّ
إىل النصوص التي تعينهم يف تكذيب دعوة املهدية يف السودان ،ووصفها بأنها دعوة مستمدة من "الوساوس الشيطانية والهذيانات
ً
منفعاًل بشخصية
لكن موقف األنصار عىل األرض كان
العوام واألوباش الطغام"(ّ .((1
النفسية" ،ووصف أنصارها بأنهم من "جملة
ّ

وتدينه وصالحه املعروف قبل إعالن املهديةً ،
فضاًل عن االنتصارات املتالحقة التي حققها يف املعارك
محمد أحمد املهدي الكاريزميةّ ،
بعيدا عن سخط الشارع
ضد الدولة ،يف حني ظل العلماء يقفون يف صف الدولة التي تربطهم بها مصالح متبادلةً ،
العسكرية التي خاضها ّ

العام ،الذي يحلم بوضع أفضل يف ظل الدعوة املهدية ،التي أفلح صاحبها يف تفنيد مظالم الحكم الرتيك املخالفة لقواعد اإلسالم

وأدبيات االجتماع البرشي ،ووعد أصحابه بالعدل املطلق الذي يرعى تحت سمائه "الذئب مع الغنم" ،وشحذ أشواق أهل البادية
والريف إىل الخالص من الرضائب الرتكية الباهظة ،وفظاعة جباتها الباشبوزق( ،(((1و"غا َزل" تطلعات أولئك الذين فقدوا سلطانهم
السيايس ،أو الديني ،أو التجاري يف عهد الحكومة الرتكية ،وما برحوا يحلمون ببزوغ ٍ
غد أفضل يعيد إليهم نفوذهم املهضوم وثرواتهم
ً
موضوعيا دراسة عبد الله عيل
تحلياًل
املنهوبة( .(((1ومن أهم الدراسات التي وقفت عند هذه التناقضات يف الرصاع الفكري ،وحلّلتها
ًّ

ً
وتحلياًل
علميا
إبراهيم" ،الرصاع بني املهدي والعلماء" ،التي وصفها ميك الطيب شبيكة بأنها عمل "مبتكر"؛ ألنه وجد فيها "مسل ًكا
ًّ

بلغ درجة قصوى من اإلتقان" أ ّهلها ألنْ تكون األوىل من نوعها( .(((1واستقام ميسم الدراسات يف هذا الجانب بكتاب محمد إبراهيم

أبو سليم ،الخصومة يف مهدية السودان(.((2

 .2أرشيف الثورة والدولة املهدية
يتكون أرشيف الثورة والدولة املهدية من الخطابات والرسائل واملنشورات التي بعثها املهدي إىل ٍ
عدد من األفراد واألعيان
ّ

واألمراء يف جيوش املهدية أثناء الثورة ،ومن الخطابات واملكاتبات والسجالت اإلدارية التي صدرت يف عهده وعهد خليفته عبد الله

( ،)1898-1885وهي مجتمعةً  -بحسب رأي محمد إبراهيم أبو سليم " -كفيلةٌ بأن تعطي صور ًة واضحة ،بجزئيات دقيقة ،متعلقة بفرتة
حاسمة يف تاريخ املهدية ،وهي الفرتة املمتدة من ربيع الثاين  1302إىل أواسط  1305للهجرة1888-1885/؛ بما فيها من قضايا خطرية،

14

محمد إبراهيم أبو سليم ،الحركة الفكرية في المهدية ،ط ( 3الخرطوم :دار جامعة الخرطوم للنشر ،)1989 ،ص .76

16

لمزيد من التفصيل ينظر :رسال المفتي الشيخ شاكر الغزي في :شقير ،ص .628 ،624

15

عبد الله علي إبراهيم ،الصراع بين المهدي والعلماء (الخرطوم :شعبة أبحاث السودان ،)1966 ،ص .12

 17الباشبوزق أو باشي بوزوق كلمة تركية معناها الجامح أو الشاذّ ،وكانت ُتطلق في بادئها على العيارين الذين ال مأوى لهم ،ثم على فصائل من الجند غير النظاميين
الذين يعينون لمساعدة القوات النظامية في بعض المهمات العسكرية واإلدارية .وفي السودان ُيطلق المصطلح على الجنود غير النظاميين الذين عينتهم الحكومة التركية
لمساعدتها في بعض األعمال الضبطية واإلدارية.
 18لمزيد من التفصيل ،ينظر :شقير ،ص 320-315؛ ب .م .هولت ،المهدية في السودان ،ترجمة جميل عبيد (بيروت :دار الفكر العربي ،)1978 ،ص 49-34؛ محمد
سعيد القدال ،اإلمام المهدي محمد أحمد بن عبد الله ( :)1885-1844لوحة لثائر سوداني (الخرطوم :مطبعة جامعة الخرطوم ،)1985 ،ص .21-3
19

20

إبراهيم ،تصدير[دون ترقيم].

أبو سليم ،الخصومة في مهدية السودان.
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مثل :توجه القيادية املهدية نحو تنظيم إدارة الحكومة يف العاصمة (أم درمان) واألقاليم بعد تحرير الخرطوم ،والسيطرة عىل املدن

وضمها إىل املهدية ،وإخضاع األقاليم املضطربة (مثل جبال النوبة) ،والتوسع نحو مرص وإثيوبيا والبالد الواقعة غرب دارفور،
املحارصة
ّ
ووفاة املهدي وتداعياتها ،وتنصيب الخليفة خلفًا للمهدي ،وموقف الخليفة من االنتفاضات القبلية املعارضة له( .((2أما الرسائل فكانت
موجهة إىل شخصيات وفئات ذات ثقل اجتماعي ،موضحةً عالقات املهدي بمحيطه االجتماعي يف السودان ،وكيفية مخاطبته ذلك

العام والخاص ،ويقصد بالخاص
املجتمع لالنضمام إىل دعوة املهدية ومحاربة الحكم الرتيك .يف حني اتسمت املنشورات بطابع الخطاب ّ
معينة؛ مثل األنصار ،واملحاربني ،واملتعاملني يف األسواق ،واألمراء ،وأصحاب الرتب العسكرية األخرى،
مخاطبتها لفئات مجتمعية ّ

والعاملني يف ديوان الحكومة الرتكية ،فكانت موضوعاتها تدور يف فلك الدعوة إىل املهدية ،وطبيعة األسس الفكرية للدعوة املهدية
والحث عىل الجهاد ،وبعض القضايا املتعلقة بإدارة
ومراميها ،وإنذار املعارضني وحثهم عىل االنضمام إىل املهدية ،وإعداد الجيوش،
ّ

ط الفاصل بني الرسائل واملنشورات خ ٌّ
العام يف معسكرات الثورة املهدية .ونالحظ ،أحيانًا ،أن الخ ّ
حول بعض
ط رفيعّ ،
الشأن ّ
ألن املهدي ّ

الرسائل الخاصة إىل منشورات عامة من ناحية الجهات املخاطبة ،مع اإلبقاء عىل نصوصها األصلية .وصف أبو سليم بقية أنواع املصادر

التي يمكن إدراجها يف هذا املبحث بأنها أدبيات تعبدية وعقدية ،وحرضات نبوية ذات أبعاد روحية ،وأذكار وأدعية عامة ،وخطب وعظية،
ومرويات ومجالس عن أقوال املهدي وأفعاله وتقاريره(ّ .(((2
وكل األنواع الحية من هذه الوثائق املشار إليها قد ذكرها ب .م .هولت يف
ٍ
ٍ
بكثافة يف كتابه الدولة املهدية يف السودان ،ثم جمعها الحقًا أبو سليم،
مقال بعنوان "محفوظات وثائق املهدي"( ،(((2واستخدمها
وقدم لها وعلّق عليها يف سبعة مجلدات بعنوان اآلثار الكاملة لإلمام املهدي ،ونرشتها جامعة الخرطوم( .((2ويضاف إىل اآلثار
وحقّقها ّ

الكاملة املجلدات الثالثة األخرى التي جمعها أبو سليم وحقّقها تحت العناوين اآلتية ،محررات الخليفة عبد الله(((2؛ ومحررات
21

اآلثار الكاملة لإلمام المهدي ،ص .15

23

لمزيد من التفصيل ،ينظر:

22

المرجع نفسه ،ص .17-15

P.M. Holt, "The Archives of the Mahdia," Sudan Notes and Records, vol. 36, no. 1 (June 1955), pp. 71-80; P.M. Holt, The Mahdist State in the
Sudan 1881–1898: A Study of its Origins, Development, and Overthrow (Oxford: Clarendon Press, 1958).

 24اآلثار الكاملة لإلمام المهدي ،جمع وتحقيق محمد إبراهيم أبو سليم 7 ،مجلدات (الخرطوم :دار جامعة الخرطوم للنشر .)1994-1990 ،في سبعة مجلدات تحت
محتويا على تقديم البروفيسور مدثر عبد الرحيم ،ومقدمة
عنوان :اآلثار الكاملة لإلمام المهدي .صدر المجلد األول منها عام  1990من  472صفحة من الحجم المتوسط،
ً
كم الوثائق الواردة في هذا المجلد  173قطعة ،جميعها
ويبلغ
المحقق التي أشرنا إليها أعاله ،ثم نصوص الوثائق وتحقيقاتها في الحواشي ،وفي الذيل فهرس المحتويات.
ّ
صادرة عن اإلمام المهدي ،عدا قطعتين إحداهما من حياتو بن سعيد النيجيري ،واألخرى من الحاج عبد القادر إلى اإلمام المهدي .في المجلدات األربعة الالحقة التي
تباعا في األعوام  ،1993 ،1992 ،1992 ،1991عرض المحقق  825قطعة وثائقية صدرت في الفترة ما بين الثالث من محرم 1301ه ( 3تشرين الثاني /نوفمبر 1883
نُشرت ً
ووفاة المهدي في التاسع من رمضان 1302ه (حزيران /يونيو  .)1885وصدرت جميع هذه الوثائق  -عدا  54قطعة منها  -من المهدي مباشرة ،أو بتوجيه منه إلى العاملين
في الديوان (أعني الجهاز الكتابي) ،وجاء معظمها بصيغة خطابات إلى بعض األفراد وصغار األمراء ،ورسائل إلى شخصيات وجماعات لها مكانتها في المجتمع ،ومنشورات
خاصة موجهة إلى فئات من الناس كالمحاربين والمتعاملين في األسواق واألمراء ومن دونهم في الرايات ،ومنشورات عامة موجهة إلى األنصار كافة بصرف النظر عن
قطاعاتهم االجتماعية والتنظيمية ،وتوقيعات المهدي وتعليقاته على الوثائق المرفوعة إليه من مرؤوسيه وبعض األفراد .وخصص أبو سليم المجلد السادس ،الذي نُشر
والخطب والمجالس،
والخطب .والراتب واألدعية هما ضربان من التأليف
المهدوي يختلفان غايةً ومعنًى عن الرسائل ُ
عام  ،1993لراتب اإلمام المهدي ،واألدعيةُ ،
ّ
فالراتب عمل كان مقصده العبادة عن طريق الدعاء والذكر واآليات التي ينال المتعبد بفضلها الثواب والمغفرة من الذنب .أما المجلد السابع واألخير فقد صدر عام ،1994
القولي والتقريري
عرضا لمجالس المهدي ،والمجالس نمط من التصنيف يشبه ُك ُتب األمالي في التراث العربي ،ويدور موضوعها حول التراث
واحتوى في صدره األول ً
ّ
لإلمام المهدي ،الذي يتناول فيه مأثورات األقوال ،واألشعارِ ،
والحكم ذات المضمون الوعظي عند الحكماء وعلماء الصوفية والسلف .وفي الجزء الثاني عرض المحقق
والزي الذي كانوا يرتدونه ،ونماذج من العمالت التي كانت متداولة في ذلك العهد ،وخطوط بعض كُتاب الديوان في الحكومة المهدية،
مختارات من صور أعالم المهدية،
ّ
إضافة إلى صورة لقبة اإلمام المهدي بأم درمان ،وأخرى الستشهاد الخليفة وبعض أصحابه في واقعة أم دبيكرات .أما الجزء األخير من هذا المجلد فهو فهارس بأسماء
األول ،وبحسب أرقام الصفحات في المجلدين السادس والسابع.
األعالم ،والبلدان ،والقبائل ،والفئات ،مرتبة بحسب أرقام القطع الوثائقية الواردة في المجلدات الخمسة َ
 25مصادر تاريخ السودان :محررات الخليفة عبد الله ،جمع وتحقيق محمد إبراهيم أبو سليم ،مج  22 ،1محرم 1301ه  -آخر ذي الحجة ( 1302الخرطوم :مركز
أبو سليم للدراسات.)2001 ،
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تاـسارد

نادوسلا يف ةيدهملا ةلودلاو ةروثلا خيرات رداصمداصماصمداصممهنملا ةجلاعملا ريياعمو عونتلا ةلكشم :

عبد الرحمن النجومي(((2؛ ومحررات عثمان دقنة( ،((2وكذلك األوراق املالية لبيت مال العموم بأم درمان التي ترجمها إىل اللغة

اإلنكليزية أحمد إبراهيم أبوشوك وآندرس بريكيلو ،وتحتوي هذه األوراق عىل إيرادات ومرصوفات بيت مال العموم لسنة .((2(1897

يتم جمعها وتحقيقها ونرشها فما زالت محفوظةً يف دار الوثائق القومية يف الخرطوم ،ومكتبة كلية الدراسات
أما بقية الوثائق التي لم ّ
كبريا منها يف دراسته عن السياسة االقتصادية للدولة
جزءا ً
الرشقية يف جامعة درهام باململكة املتحدة .وقد استخدم محمد سعيد القَدال ً

موضوعيا يف إطار السياقات التاريخية التي أسهمت يف صوغها(.((2
املهدية ،ووظفها توظيفًا
ًّ

 .3التاريخ الرسمي للثورة والدولة املهدية
إىل جانب املصادر ،التي أرشنا إليها آنفًا ،عمدت قيادة املهدية إىل تدوين تاريخ الثورة والدولة املهدية ،والدليل عىل ذلك قول

ألن بيان
"بعضا من" سرية اإلمام املهدي "عليه السالم"ّ ،
إسماعيل عبد القادر الكردفاين ّ
إن الخليفة عبد الله قد أشار إليه بأن يجمع ً
وألن العلم بها ،بحسب وجهة نظره" ،من أوكد األمور
السرية "وإذاعتها للخاص والعام" أمر واجب "عىل الكافة من أهل اإلسالم"؛ ّ

رب الربية ،وبذلك ُتحفظ من التحريف يف غابر األزمان ،وال يعرتيها ٌ
تعاقب امللَوان"( .((3وقد
خلل ما
َ
الدينية ،وبها يحصل الفوز برضاء ّ
مقسما إياها إىل
أطلق الكردفاين عىل املادة التي جمعها ووضعها يف رسدية شبه تاريخية سعادة املستهدي بسرية اإلمام املهدي(،(((3
ً
خطبة ،ومقدمة ،وثمانية أبواب ،وخاتمة .وتناول يف خطبة الكتاب األسباب التي دفعته إىل تأليف سرية اإلمام املهدي ،وتطرق يف

املقدمة واألبواب األربعة األُول إىل فكرة املهدي املنتظر ومرجعيتها يف الكتاب والسنة واألدبيات اإلسالمية ،وكيفية تطابق ظهور محمد
وأخالقيا ،واإلعالن عن املهدية يف الجزيرة
لقيا
ًّ
أحمد بن عبد الله مع الرشوط الواجب توافرها يف املهدي املنتظر مكانًا وزمانًا ووصفًا َخ ًّ
أبا ،ومخاطبة األعيان وزعماء الطرق الصوفية ورؤساء القبائل ،وعرض يف الباب الخامس استجابة القبائل تصديقًا بمهدية محمد أحمد

بدءا بإعالنها
بن عبد الله ،ومنارصتها له إلحياء الدين ومحاربة األتراك وأعوانهم ،ونظر يف البابني السادس والسابع إىل مراحل الثورة؛ ً

ومرورا بالهجرة إىل قدير يف جنوب كردفان ،واالنتصارات التي حققتها عىل راشد أيمن ،وهكس باشا
يف الجزيرة أبا عىل النيل األبيض،
ً
يف شيكان ،وتحريرها مدينة األبيض ،وختم ذلك بتحرير الخرطوم وقتل الجرنال غوردون ،و"فتح املدائن العظيمة" األخرى ،وناقش
يف الخاتمة وفاة اإلمام املهدي ،وتويل الخليفة عبد الله ،الذي وضعه يف "صورة الرجل املثايل والخليفة الرشعي للمهدي"(.((3

26

محررات عبد الرحمن النجومي ،جمع وتحقيق محمد إبراهيم أبو سليم (الخرطوم :مركز أبو سليم للدراسات.)2004 ،

 27محررات عثمان دقنة ،جمع وتحقيق محمد إبراهيم أبو سليم (الخرطوم :مركز أبو سليم للدراسات .)2004 ،صدرت الطبعة األولى من مذكرات عثمان دقنة عام
 1974عن دار جامعة الخرطوم للنشر ،إلى جانب سيرة عثمان دقنة التي كتبها أبو سليم .يحتوي الكتاب على دفتر النشاطات السياسية والعسكرية التي قادها األمير عثمان
دقنة منذ أن ّ
حل في شرق السودان في رمضان سنة 1300ه ( 6تموز /يوليو –  3آب /أغسطس  )1883وحتى محرم سنة 1302ه ( 20تشرين األول /أكتوبر –  18تشرين
الثاني /نوفمبر .)1884

28 Ahmad Ibrahim Abu shouk & Anders Bjorkelo (eds.), The Public Treasury of the Muslims: Monthly Budgets of the Mahdist State in the
Sudan, 1897 (Leiden: Brill, 1995).

29
30

محمد سعيد القدال ،السياسة االقتصادية للدولة المهدية :مصادرها  -مظاهرها  -تطبيقاتها ( ،)1898-1881ط ( 2بيروت :دار الجيل.)1992 ،

إسماعيل عبد القادر الكردفاني ،سعادة المستهدي بسيرة اإلمام المهدي ،تحقيق وتقديم محمد إبراهيم أبو سليم ،ط ( 2بيروت :دار الجيل ،)1982 ،ص .64

 31يقع كتاب سعادة المستهدي بسيرة اإلمام المهدي في  405صفحات ،تشتمل على خطبة الكتاب ،ومقدمته ،ثم ثمانية أبواب ،وخاتمة .حصل أبو سليم على
العام  ،)1916-1899التي أهداها ابنُه إلى مكتبة كلية الدراسات الشرقية في جامعة درم في
النسخة الوحيدة من كتاب السيرة ضمن أوراق ونجت باشا (حاكم السودان
ّ
إنكلترا ،ثم قام بتحقيقها ونشرها عام  .1972وفي المكتبة نفسها عثر أبو سليم على النسخة الوحيدة من كتاب الطراز المنقوش ،الذي يتناول فيه الكردفاني تاريخ العالقات
السودانية الحبشية في عهد المهدية .ويقع كتاب الطراز في  182صفحة مقسمة إلى خطبة ،ومقدمة ،وثالثة أبواب ،وخاتمة .حقق أبو سليم هذا المخطوط باالشتراك مع
معا في دار جامعة الخرطوم للنشر عام .1978
محمد سعيد القدال ،ونشراه ً
32

الكردفاني ،المقدمة ،ص .49
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تاريخا بمعنى التاريخ" الذي يقوم عىل رسد األحداث
والكتاب يف مجمله "ليس سرية باملعنى املفهوم" للسري الغريية" ،وليس
ً

والوقائع وعرضها وتحليلها يف ضوء سياقاتها التاريخية واملوضوعية ،بل هو "عبارة عن يشء يجمع بينهما ،بغرض التمجيد لبطوالت

ألن الكتاب قد ُوضع يف ظروف سياسية حرجة أجربت املؤلف
املهدية يف عهد املهدي ،والوصول بها إىل خالفة الخليفة عبد الله"(((3؛ ّ
عىل تجاهل كث ٍ
ري من األحداث والوقائع التي كانت ال تروق الخليفةَ عبد الله وبطانته .واتساقًا مع ذلك ،اخترص املؤلف مصادره عىل
مشاهداته الشخصية ،واألخبار التي استقاها من األمراء واألعيان الذين كانوا يمثلون السلطة الحاكمة آنذاك ،والدليل عىل ذلك قوله:

"وإنما تكلمنا عىل اليسري من سريته عليه السالم ،حسبما أطلعنا عليه ،ورويناه من الثقات من أصحاب املهدي عليه السالم عىل الطاقة
ٍ
هائل من املعلومات املفيدة عن
بكم
لكن هذه االنتقادات املنهجية ال تنفي ّ
واإلمكان ،وما فتح به عليه املنان"(ّ .(((3
أن السرية تزخر ّ

ثم
تسلسل األحداث التاريخية واملراحل التي مرت بها الثورة املهدية ،وكيف أنها انتقلت من مرحلة الثورة إىل مرحلة بناء الدولة املهديةّ ،
عهدي املهدي والخليفة عبد الله.
إنها تحمل بني دفتيها بعض املنشورات والخطابات الصادرة يف َ

كتابا آخر بعنوان الطراز املنقوش ببرشى قتل يوحنا ملك
وإىل جانب سعادة املستهدي بسرية اإلمام املهدي ،ألف الكردفاين ً

الحبوش ،وذلك بإيعاز من الخليفة عبد الله بأنْ يجمع فيه "رسالة تتعلق بحرب الحبشة ،متكلفة ببيان وقعة النقس يوحنا ،التي

أفضت به إىل الهالك والدمار"( .(((3والكتاب قد ُوضع بعد انتصار الجيوش املهدية عىل األحباش يف معركة القالبات برشق السودان عام
 ،1889وقسمه املؤلف إىل خطبة ،ومقدمة ،وثالثة أبواب ،وخاتمة .أشار يف الخطبة إىل أسباب التأليف ،وعالج يف املقدمة وضع الخليفة
والخاص باعتباره رجل الدولة املهدية األول واألوحد ،وذلك ٍ
بلغة قلمية
العام
عبد الله والصفات ُ
ّ
الخلقية واملثالية التي تجسدت يف سلوكه ّ

فيها كثري من اإلطراء واملبالغة .وعرض املؤلف يف أبواب الكتاب والية يونس الدكيم ،ثم حمدان أبو عنجة ،ثم الزايك طمل عىل عمالة
القالبات ،واألحداث الكربى التي جرت يف املنطقة ،واالنتصارات التي حققها املهدويون عىل األحباش .وتناول يف الخاتمة الوقائع التي

حدثت يف عهد الخليفة عبد الله يف أماكن متفرقة يف السودان ،مثل والية عثمان آدم عىل عمالة الغرب (دارفور) وأحداثها وتداعياتها
السياسية ،وأحداث تمرد أيب جميزة يف دارفور والقضاء عليه ،ووقائع عثمان دقنة يف رشق السودان ،وإعداد حملة عبد الرحمن النجومي
املتوجهة إىل مرص .واعتمد املؤلف يف تأليف الطراز املنقوش عىل روايات الذين حرضوا الوقائع التي جرت يف رشق السودان وغربه،

ثم استأنس بما جاء يف بعض املحررات التي كانت متبادلة
واألخبار التي كانت متداولة بني األنصار عن وقائع تلك الفرتة وأحداثهاّ ،
وعماله يف العماالت .والكتاب يف مجمله ليس توثيقًا للحرب التي جرت يف مارس  1889بني جيوش املهدية
بني الخليفة عبد الله ّ
بقيادة الزايك طمل وجيوش الحبشة بقيادة اإلمرباطور يوحنا الرابع ،كما يظهر ذلك يف عنوانه الطراز املنقوش ببرشى قتل يوحنا ملك
الحبوش ،بل األرجح أنه نص تاريخي  -سيايس لتجميل صورة الخليفة عبد الله يف نظر أنصاره ،وإثبات رشعيته السياسية يف الحكم.

ولذلك وصفه أبو سليم والقدال يف مقدمتهما للكتاب بأنه "أقرب إىل مقاالت السياسة ،أو الكتب التي تصدرها الدوائر املختصة عن
موقف سيايس ،أو واقعة سياسية أو عسكرية ،بغرض التمجيد واملساندة"(.((3

33

الكردفاني.

35

محمد إبراهيم أبو سليم ،أدباء وعلماء ومؤرخون في تاريخ السودان (بيروت :دار الجيل.)1991 ،

34
36

المرجع نفسه ،ص .28

المرجع نفسه ،ص .203-202

48

تاـسارد

نادوسلا يف ةيدهملا ةلودلاو ةروثلا خيرات رداصمداصماصمداصممهنملا ةجلاعملا ريياعمو عونتلا ةلكشم :

 .4تقارير الحكومة الرتكية ويومياتها
أثناء فرتة اندالع الثورة املهدية وانتشارها ،صدرت بعض التقارير واليوميات ألنصار النظام الرتيك الحاكم عن الوضع السيايس

الراهن آنذاك ،والتحديات التي كانت تواجههم ،وطبيعة املواجهة التي حدثت بني قوات الحكومة وأنصار املهدية يف أماكن متفرقة
من السودان .وتأيت يف مقدمة هذه املصادر يوميات عباس بك ،معاون عالء الدين باشا حكمدار عموم السودان (،)1883-1882

الذي رافق حملة الجرنال هكس باشا ،وقُتل يف معركة شيكان يف  5ترشين الثاين /نوفمرب  .1883وبعد انتهاء املعركة ،عرث أحد جنود

املهدية عىل يومياته التي خط ّها بقلم الرصاص ،وظلت تلك اليوميات يف حوزته إىل أن عرث عليها أحد ضباط االستخبارات العسكرية
املرصية  -اإلنكليزية يف ميدان معركة كرري (أم درمان) عام  ،1898وبعثها إىل رئاسته يف القاهرة ،التي أرسلتها إىل بريطانية للصيانة

حاليا مخطوط يوميات عباس بك يف صندوق املجموعة امللكية  ،((3(Royal Collection Trustويف عام ،1954
واملعالجات الفنية .ويوجد ًّ

نرش عبد الرحمن زيك نسخة مطبوعة منها بعنوان "يوميات عباس بك ،معاون حكمدار عموم السودان ،الذي استشهد يف ميدان معركة

ٌّ
سجل لحركة حملة الجرنال هكس باشا منذ
شيكان يف كوردفان يوم  5نوفمرب  ،1883تحت إمرة الجرنال هيكس باشا"( .(((3واليوميات
أن انطلقت من مدينة الدويم عىل النيل األبيض إىل أن وصلت إىل قرية علوبة عىل مشارف مدينة األبيض يف  1ترشين الثاين /نوفمرب
ٍ
وصف دقيق لخ ّ
ط سري الحملة وطبيعة الصعوبات التي واجهتها ،والشاهد عىل ذلك قول املؤلف" :يف يوم
 .1883وكانت تشتمل عىل
األحد املبارك [ 7ترشين األول ]/أكتوبر سنة  83الساعة  12و 40دقيقة صبا ًحا عريب ،قمنا من نقطة الرصاخنة ،وصلنا [إىل] نقطة خور
ً
[رجاًل] من العربان عمره يفوق التسعني سنة ،وباالستفهام
نهارا ،وبمرورنا عىل حلة ولد صبيح قد وجدنا بها
الصاغ الساعة  6عريب ً
منه عن وجود هذه العربان أهل هذا الحالل[ ،أورد] بأنهم هربوا بجميع عائالتهم ،قائلني بأن األتراك الحارضين ،ونحن ال يمكننا

مقابلتهم ،وقصدوا جهة تورايب للتجمع هناك [ ...الرجل املسن] أخذناه معنا للجيش ،وأمر سعادة أفندم الحكمدار بوضعه عىل أحد
الجمال ،وبعد املسري ّ
بأقل من عرشين دقيقة وقع من فوق الجمل إىل األرض فمات"( .(((3وقد اعتمد عصمت حسن زلفو عىل هذه
اليوميات يف تأليف كتابه شيكان :تحليل عسكري لحملة الجرنال هكس(.((4

ويأيت بعد يوميات عباس بك ،من حيث التسلسل الزمني ،تقرير الكولونيل جون دونال هالم ستيوارت الذي أعده عن السودان

تفصيليا لألوضاع السياسية
عرضا
وعرض التقرير عىل
وقدم ً
بعد اندالع الثورة املهديةُ ،
مجليَس العموم واللوردات يف لندن عام ّ ،1883
ًّ
َ

واالقتصادية واالجتماعية يف السودان قبل اندالع الثورة املهدية ،واألسباب التي أدت إىل تمرد السودانيني عىل نظام الحكم الرتيك

الحاكم آنذاك ،وتناول التقرير الوضع السيايس والعسكري بعد اندالع الثورة املهدية ،وعزا انتصارات املهدية إىل سوء إدارة السلطات
أن حكومة وليام غالدستون ( )1885-1880اتخذت قرار إخالء الحاميات العسكرية واإلدارية من السودان
الحاكمة آنذاك( .((4ويبدو ّ

يف ضوء املعلومات الواردة يف هذا التقرير ،وكذلك قرار تعيني الجرنال غوردون لتنفيذ سياسة اإلخالء.
37

"يوميات عباس بك" ،ينظر.Abbas Bey, "The Diary of Abbas Bey," 1883, Royal Collection Trust, RCIN 1005008 :

39

"يوميات عباس بك" ،ص .98

41

لمزيد من التفصيل ينظر.J.D.H. Stewart, "Report on the Soudan Presented to Parliament," 1883, Durham University, SAD.896/6/1-19 :

 38عبد الرحمن زكي" ،يوميات عباس بك ،معاون حكمدار عموم السودان ،الذي استشهد في ميدان معركة شيكان في كوردفان يوم  5نوفمبر  ،1883تحت إمرة الجنرال
هيكس باشا" ،مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ،مج  ،3العدد  ،)1950( 2ص .156-71
40

عصمت حسن زلفو ،شيكان :تحليل عسكري لحملة الجنرال هكس (الخرطوم :دار النشر جامعة الخرطوم.)1972 ،
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 ددعلالا

ويلوي /زومتزومت

أما يوميات الجرنال تشارلس غوردون ،حكمدار السودان ( ،)1885-1884فقد صدرت طبعتها يف مجلدين بعنوان يوميات

الجرنال يس .جي .غوردون يف الخرطوم( ،((4يف  25حزيران /يونيو  .1885وكان أحد أهداف نرشها حينئذ الرتويج لغوردون بأنه بطل
بريطاين استشهد لصون رشف اإلمرباطورية الربيطانية والقيم املسيحية الكريمة ،وأن عبء اللوم عىل استشهاده يف الخرطوم يقع
عىل عاتق حكومة وليام غالدستون التي تقاعست عن إنقاذه .لكن الدافع اللحظي املحرك لعملية نرشها آنذاك كان يتمثل يف الرصاع
ثم روج املحافظون ليوميات غوردون وحادثة قتله يف الخرطوم،
بني َ
حزيَب املحافظني واألحرار يف االنتخابات الربملانية لعام ّ .1885

أموااًل طائلةً
ً
ونقصا يف األنفس
بأن حكومة غالدستون كلفت اإلمرباطورية
تذرعا ّ
ووظفوهما يف دعايتهم االنتخابية ضد حزب األحرار ً
ً
بقراراتها املتذبذبة تجاه إخالء الحاميات العسكرية من السودان ،واستجابتها املتأخرة ملطلب إرسال حملة إنقاذ الخرطوم .ولذلك يقول
أن
لتغرّي الحال ،إال ّ
غوردون نفسه لو أن حكومة صاحبة الجاللة أرسلت ،مرة واحدة،
تلغرافيا منذ البداية ما مفادهُ :
"انج بنفسك" ّ
ًّ

ضد حكومة غالدستون،
ضبابية رؤيتها السياسية قد أسهمت الحقًا يف قتل غوردون وسقوط الخرطوم .ولتسويق مثل هذه االنتقادات ّ

دعم حزب املحافظني فكرة نرش يوميات غوردون يف الخرطوم يف مجلدين ،يشتمل أولهما عىل مقدمة املحرر ،ألفريد إيغمونت هيك،
ثم يعقب ذلك األجزاء الخمسة األُول من اليوميات التي تغطي الفرتة
ووصف هرني ولسون غوردون لليوميات وكيف وصلت إليهّ ،

 10أيلول /سبتمرب 5-ترشين الثاين /نوفمرب  .1884أما املجلد الثاين ،فيشتمل عىل الجزء السادس من اليوميات الذي يغطي الفرتة
 5ترشين الثاين /نوفمرب 14-كانون األول /ديسمرب  ،1884مع عدد من املالحق التوضيحية التي حوت بعض الرسائل املتبادلة بني
غوردون وبعض وجهاء الخرطوم من جهة ،وبني غوردون واملهدي وأنصار املهدية من جهة أخرىً ،
فضاًل عن فهرس عام بأسماء األعالم

واألمكنة وبعض األحداث املهمة التي وردت يف اليوميات واملالحق .وتتبلور أهمية يوميات غوردون يف الخرطوم يف اآليتً :
أواًل ،إن
اليوميات تربز الوضع السيايس املعقد يف السودان آنذاك؛ من ناحية تبعيته السياسية ملرص الخديوية ،وتبعيته لحكومة صاحبة الجاللة
جليا يف موقف
من ناحية ثانية ،بحكم أنها استطاعت أن تحكم قبضتها عىل مرص بعد إخماد الثورة العرابية عام  .1882وظهر هذا التعقيد ًّ
الحكومتني املرصية والربيطانية املتذبذب من سياسة إخالء الحاميات العسكرية التابعة للنظام الخديوي من السودان ،وإيفاد حملة

أن قبول حكومة صاحبة الجاللة
إن هذا التعقيد يتجسد يف افرتاض غوردون ّ
ثم ّ
إنقاذ غوردون عندما أحكم املهدويون حصارهم عليهّ .
بـ "االضطالع بواجبات الحكم يف مرص وبالتايل يف السودان" يحتم عليها أن ترسل "قوة عسكرية إلعادة الهدوء إىل السودان ،وعىل

ثانيا ،تعكس نصوص اليوميات نظرة املستعمر االستعالئية
أن تقوم حكومة صاحبة الجاللة بعدها بتسليم السودان لسلطان تركيا"ً .

تجاه السودانيني آنذاك ،عندما تصفهم بأنهم عبيد أو أعراب أجالف ،وأنه "ال جدوى وال طائل من االحتفاظ [بالسودان] ،فهو بمثابة
ثم توضح اليوميات بجالء جهل غوردون بطبيعة الثورة املهدية ،واإلصغاء غري الفطن إىل تقارير الجواسيس
ملكية عديمة الفائدة"ّ .

َ
املفربكة؛ فهو يقول ً
الزوار ل ََمس
القنصل اليوناين أن املهدي يضع الفُلفُل الحار تحت أظافره ،حتى إذا أتاه
القادم
مثاًل" :لقد أخرب اليوناين
ُ
ُ
غزارا؛ وأنه يأكل يف العلن القليل من حبوب الذرة ،ولكنه بالداخل يف بيته يأكل أطايب الطعام ،ويتعاطى
بها عينيه،
َ
لتجري دموعه ً

املرشوبات الكحولية"(.((4

ومن جهة أخرى ،تؤكد اليوميات عىل عدم ثقة غوردون بالذين يعملون حوله؛ ولذلك يقول" :الذي يؤملني هو عدم وجود شخص

إن أمني املخازن (املخزنجي)
ثم ّ
واحد يف املدينة يمكنني االعتماد عليه [ ]...فالضباط يقومون بنهب حصص الغذاء الخاصة باألفرادّ ،
يغش يف امليزان .يشعر املرء أال حول له وال قوة وال قدرة عىل متابعة هذه األمور ،وإذا لم تصل حملة اإلنقاذ خالل وقت قريب فستسقط

42 Charles George Gordon, The Journals of Major-Gen. C.G. Gordon, C.B., at Kartoum, Printed from the Original mss. (London: Kegan
Paul, Trench, & CO., 1885).
Ibid., vol. 1, p. 35.
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نادوسلا يف ةيدهملا ةلودلاو ةروثلا خيرات رداصمداصماصمداصممهنملا ةجلاعملا ريياعمو عونتلا ةلكشم :

عيل"(((4؛ وال
املدينة نتيجة لدناءة هؤالء الناس .إنهم يعلمون أين لست بقاد ٍر عىل ضبط أفعالهم املشينة ،ما يجعلهم يكتمون ضحكهم ّ
أن هذه الشواهد تبني الحالة النفسية السيئة التي كانت تكتنف حياة الجرنال غوردون أثناء الحصار .ثال ًثا ،تحتوي اليوميات
جدال يف ّ

الذعا لسياسة الحكومة الربيطانية تجاه أزمة حصار الخرطوم؛ إذ وصف غوردون تعاطيها مع األزمة بفقدان "املعايري األخالقية"،
نقدا ً
ً

أن
تمس رشف اإلمرباطورية الربيطانية .ويبدو ّ
كما وصف الذين يعملون تحت إمرتها بـ "الالمباالة" يف اتخاذ القرارات املصريية التي ّ

ّ
و"عنيدا حرونًا" يف أغلب األحيان.
كل ذلك قد دفعه إىل أن يكون "شديد التمرد عىل حكومة جاللة امللكة وموظفيها"،
ً

 .5املصادر االستخباراتية ومذكرات سجناء املهدية
ُيقصد بمصادر التقارير االستخباراتية املرصية  Intelligence Report, Egyptالتي أصدرها قلم االستخبارات العسكرية املرصية

تحت إرشاف مديره الجرنال ونجت باشا  ،Francis Reginald Wingateويضاف إليها مذكرات سجناء املهدية التي نرشت أثناء الحرب
شهريا يف نيسان /أبريل  – 1892أيار /مايو  ،1898وبلغ
ضد الدولة املهدية ،أو بعد القضاء عليها .وكانت هذه التقارير تصدر
الدعائية ّ
ًّ
منصبا عىل األخبار السلبية عن الدولة املهدية،
تقريرا( .(((4وقد كتبها ضباط استخبارات غري محايدين ،وكان اهتمامهم األول
عددها 59
ًّ
ً

أن التقارير قد حفلت بكثري
التي ترد إليهم عن طريق مخربين سودانيني وبعض التجار الذين كانوا يعملون بني مرص والسودان .ونالحظ ّ
من األخبار العسكرية والسياسية والتجارية عن الدولة املهدية ،وكانت عىل نقيض كتابات إسماعيل بن عبد القادر الكردفاين اإلطرائية،
ألنها ركزت عىل توثيق املسكوت عنه داخل أروقة الدولة املهدية ،مثل توثيقها الرصاع الذي حدث بني الخليفة عبد الله والخليفة محمد

أن الخليفة عبد الله استدعى الخليفة رشيف بعد
رشيف عام  1892وتداعياته عىل املشهد السيايس يف أم درمان .ويروي أحد التقارير ّ
الصلح الذي جرى بينهما "وطلب منه أن يقبل بأن يضع كل أولئك الذين انضموا إليه يف التمرد يف السجن ملدة شهر فقط للتخويف وملنع
بتمرد مماثل يف املستقبل ،فوافق الخليفة رشيف ،ولكن بعد عدة أيام أعلن الخليفة عبد الله يف املسجد عن رؤية منامية
إمكانية القيام ّ
قابل فيها النبي فأمره بقتل املحرضني عىل التمرد ،ولكنه  -أي الخليفة  -توسل إىل النبي لتبديل هذه العقوبة ،فتم تغيري عقوبة القتل إىل

تم وضع املحرضني يف السالسل ،ونفيهم إىل أعايل النيل األبيض،
النفي إىل بحر الجبل يف جنوب السودان .وما إن انتهت الصالة حتى ّ
وهم :فوزي ،وأحمد مقبول ،وإدريس ،ووجدي ،وبشري ،وبادي ،وأحمد ود وديدي ،وأحمد ود سليمان ،وأحمد ود النور ،و[سعيد]
(((4
قدمها بعض املعارضني للمهدية لالستعانة
ثم توثق التقارير العرائض التي ّ
محمد فرح ،وصالح ود سوار الدهب ،وأحمد محمد خري" (ّ .

بالقوات املرصية  -الربيطانية لتخلصهم من حكم املهدية ،ونستشهد بعريضة أرسلها ُع َمد بربر وزعماؤها إىل مصطفى رياض باشا ،وزير
الداخلية املرصي ( ،)1894-1893وأخرى أرسلت إىل كتشرن ،قائد القوات املرصية  -اإلنكليزية ،وهذا نصها:

"بسم الله الرحمن الرحيم .إىل معايل وزير الداخلية مصطفى باشا رياض ،نقبل أياديكم ونتوسل إليكم ،ونقدم لفخامتكم وافر

دائما [صادقون ومخلصون وموالون] لكم .بينما نحن يف انتظار أن نسمع منكم
احرتامنا ،وإذا تكرمتم بالسؤال عنّا ،فنحن كما كنا ً
جدا بهذه
ملعرفة أخبار الحكومة املرصية تلقينا ر ّد رسالتنا إليكم مع حامل هذه الرسالة ،التي أرسلناها إليكم يف وقت سابق .وقد سعدنا ًّ

عقابا خفيفًا ،وذلك ألننا
الرسالة التي أكدت لنا أنكم ال تزالون تتذكروننا .بالرغم من أننا خطونا خطوة خاطئة ،فإننا نتوقع من سعادتكم ً
ُ ِ
تتم مساعدتنا ،ولم تصلنا التعزيزات التي كانت الزمة لقمع الثورة .ونحن اآلن تحت سيطرتهم
أجرِبنا لالنضمام إىل الثورة؛ وألنه لم ّ
44 Ibid., vol. 2, pp. 367-368.
45 "Archives and Special Collections: Sudan Archive: Intelligence Reports," Durham University, accessed on 20/1/2021, at:
https://bit.ly/3OHU8sO

46

لمزيد من التفصيل ،ينظر."Intelligence Report, Egypt No. 1," April 1892, pp. 4-5, accessed on 20/1/2021, at: https://bit.ly/3MyY5hq :
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التامة ،كطري يف يد طفل ال يعرف الرضر من النفع .وبالرغم من أنكم عىل بينة من كل هذا والحالة البائسة التي تردت إليها حياة الناس،
فلم تأتوا ملساعدتنا ،وقد تأخر إرسال قوات إلنقاذنا من سوء معاملة الدراويش؛ عندما بدأت املهدية لم نكن نتوقع تأخركم يف تقديم

املساعدة لنا .وكما أن رغبة جاللة السلطان املعظم ،وواجب ّ
كل مسلم ،مساعدة املسلمني عندما تكون هناك حاجة للمساعدة؛ ولكن
نظرا للحالة املزرية التي نعيشها يف الوقت الحارض ،فقد اضطررنا أن نطلب مساعدة القوى األجنبية ،ويف الوقت نفسه نناشد سعادتكم،
ً

كما نناشد ّ
خصيصا لهذه
كل من يهمه رفاهية املسلمني عرب حامل هذه الرسالة ،أحمد الحاج محمد عجيل ،الذي تم تفويضه من قبلنا
ً
املهمة ،أن تساعدونا بكل الوسائل إلنقاذ حياة املسلمني"(.((4

بالرغم من أن هذه التقارير ال تذكر الجوانب اإليجابية لحكم الخليفة عبد الله؛ فإنها توثيق لطبيعة الرصاعات الداخلية التي كانت

وخارجيا ،والرتتيبات التي أعدتها القوات اإلنكليزية  -املرصية
داخليا
تعيشها الدولة املهدية ،وتعكس حجم التآمر الذي كان يحاك ضدها
ًّ
ًّ

مهما لدراسة بعض الجوانب السياسية والعسكرية واالقتصادية يف املهدية.
للقضاء عىل الدولة املهدية .ولذلك تعترب هذه التقارير
مصدرا ًّ
ً
أما كتاب فرانسيس ريجينلد ونجت ( )1953-1861املهدية والسودان املرصي( ،(((4الذي نرشه عام  ،1891فلم يكن مؤلفه شاهد

عيان عىل أحداث املهدية يف السودان ،بل اعتمد عىل تقارير االستخبارات العسكرية املرصية ،وإفادات الجواسيس واألرسى السودانيني

يف مرص والتجار الذين كان يعملون بني مرص والسودان ،وعىل االستئناس بوثائق املهدية التي جمعها مكتب قلم االستخبارات
ويتكون الكتاب من  617صفحة من القطع
العسكرية املرصية من موقعة توشيك ،أو حصل عليها عن طريق التهريب من السودان.
ّ
بابا ،وخاتمة ،ومالحق مصاحبة لألبواب ،بدأها املؤلف
املتوسط مقسمة إىل تقديم الجرنال إف .قرانفيل ،ومقدمة املؤلف ،واثني عرش ً

تاريخيا النتشار
قدم رس ًدا
بعرض ملفهوم فكرة املهدي املنتظر يف أدبيات السنة والشيعة ،وتاريخ الحركة املهدية يف السودان .وبعد ذلكّ ،
ًّ
الدعوة املهدية واملواجهات العسكرية التي حدثت بني أنصارها والقوات العسكرية للحكومة املرصية يف السودان ،وختم ذلك بأحداث
حصار الخرطوم وسقوطها وتداعيات ذلك عىل املشهد السيايس يف القاهرة ولندن .ومن زاوية أخرى ،نظر املؤلف يف عالقات الدولة

أيضا ،إىل حكم
املهدوية بدول َتي الجوار (مرص وإثيوبيا) ،والحروب التي شهدتها الجبهتان والنتائج التي تمخضت عنها،
وتطرقً ،
ّ

ً
إجمااًل إىل كتاب املهدية والسودان املرصي،
مفصل .لكن إذا نظرنا
الخليفة عبد الله واملؤسسات الحاكمة يف الدولة املهدية عىل نحو ّ

أن املؤلف أسس فكرته عىل اسرتاتيجية القضاء عىل املهدية واستعادة السودان إىل الحاضنة املرصية ،وذلك استنا ًدا إىل
فإننا نالحظ ّ
جزءا ال يتجزأ من السيادة الخديوية ،وال ّ
شك يف أن الدروس املستفادة خالل السنوات
قوله" :يجب أن يصبح السودان مرة أخرى ً

إن تأسيس السودان الجديد واألفضل فوق حطام غوردون ّ
وكل الضباط والرجال الشجعان الذين لقوا
[العرش] املاضية لن ُتنىسّ .

الحار املرتجى الزدهار مرص"( .(((4ولذلك يجب أن تؤخذ املعلومات الواردة بني دفتيه بحذر ،وتحلّل
وفاء ألداء واجبهم هو األمل
حتفهم ً
ّ
يف إطار املسوغات التي ُأسست عليها أبواب الكتاب وخالصاته.
أما مذكرات سجناء املهدية األوروبيني الذين الذوا بالفرار إىل أوطانهم ،أو أُف ِرج عنهم بعد سقوط الدولة املهدية عام  ،1898فقد

جاءت مفعمةً بكراهيتهم لتسلط الحكومة املهدية وجربوتها ،ومربر ًة للغزو اإلنكليزي املرصي بحجة أنه سيحرر أهل السودان من

برّش بها املستعمر األورويب آنذاك ،من دون النظر يف سوآته اإلمربيالية .وأول
"ظلم الدراويش" ،وينقلهم إىل رحاب الحياة املدنية التي ّ
Ibid., p. 9.
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تاـسارد

نادوسلا يف ةيدهملا ةلودلاو ةروثلا خيرات رداصمداصماصمداصممهنملا ةجلاعملا ريياعمو عونتلا ةلكشم :

مذكرات ُكتبت يف هذا الشأن هي مذكرات القسيس النمساوي األب جوزيف أورفالدر  ،Joseph Ohrwalderعرش سنوات من األرس

(((5
ثم هذبها وشذبها يف صورتها
يف معسكر املهدي ( ،( )1892-1882التي نقلها من أصلها األملاين إىل اإلنكليزية يوسف أفندي كوزيّ ،

النهائية رئيس قلم االستخبارات املرصية آنذاك ،ريجينلد ونجت باشا ،الذي وصفها بأنها تتسم بالدقة والتثبت يف رسد املعلومات ذات
كثريا من الروايات االنطباعية
الصلة بواقع الحال يف املهدية .إال ّ
أن هذا اإلطراء ال ينفي أن مذكرات أورفالدر جاءت تحمل بني ثناياها ً

وتغض الطرف
واألقوال املنقولة عن طريق السماع إىل الراوي الذي كان ينظر إىل املهدية ورموزها بعني السخط التي تبدي املساوئ ّ
عن ّ
أي مذ ّكرة عىل غرار هذا التوجه تحتاج إىل تمحيص دقيق ،ومقارنة حاذقة مع األدبيات املعارصة لها،
كل املحاسن .لذا ،فإن قراءة ّ

وتوطني يف محيط الواقع التاريخي الذي استندت إليه.

لم تحظ مذكرات األب باولو روزقنيل اإليطايل الجنسية ( )1919-1852باهتمام ونجت باشا ،مدير قلم االستخبارات العسكرية

للجيش املرصي ،ألن هروب سالطني باشا ووصوله إىل القاهرة قد خطف األضواء .وصل روزقنيل إىل السودان يف مهمة تبشريية عام

 ،1880واع ُتقل أثناء حصار مدينة األبيض وتحريرها عام  .1883وبعد ذلك أعلن والءه للمهدية ،ورافق حملة املهدي املتجهة صوب

حي املسلمانية ،وأضحى ُيعرف بني الناس بـ "صباح الخري".
الخرطوم .ويف إثر تحرير الخرطومُ ،ر ّحل إىل مدينة أم درمان ،حيث سكن ّ
وقد مارس التجارة يف مجال إعداد الطعام بسوق أم درمان؛ ما جعل مذكراته تزخر بمعلومات مهمة عن حركة العمل التجاري يف سوقها،
وبيت مال العموم ،وتركيبة املدينة االجتماعية والقبلية .تم ّكن من الهرب عام  ،1895وكتب مذكراته باللغة اإليطالية بعنوان :سنوايت

االثنتا عرشة سجي ًنا يف معسكر الدراويش بالسودان( ،(((5ونرشها عام .1898

واسعا يف الداخل والخارج فهي مذكرات سالطني باشا( ،((5املعروفة بـ السيف والنار يف
صدى
أما املذكرات التي أحدثت ً
ً

السودان( ،(((5والتي دونها سالطني بعد أن هرب من أرس املهدية عام  ،1895ونقلها ونجت باشا من أصلها األملاين إىل اإلنكليزية ونرشها
حاكما ملديرية دارفور ،وبعد تحرير دارفور أعلن إسالمه وانضم إىل صفوف
عام  .1896وعندما اندلعت الثورة املهدية كان سالطني
ً

األنصار .ويلتمس القارئ املتبرص يف ثنايا السيف والنار سخط سالطني وتحامله عىل عهد الخليفة عبد الله التعاييش بصفة خاصة،
ٍ
وجاه يف دارفور إىل
واملهدية بصفة عامة .وكما يرى محجوب التيجاين ،فإن الظروف التي عاشها سالطني من حاكم صاحب سلطان
البعد املوضوعي
أسري وضيع يعتنق اإلسالم خوفًا من سلطة الدولة املهدية،
ً
وطمعا يف الحياة الدنيا ،كانت من أهم العوامل التي أفقدته ُ

سجلها بشأن اعتناقه اإلسالم،
يف رسد بعض الوقائع التاريخية ،وجعلته يركن إىل النمط االعتذاري يف تربير مواقفه املتناقضة التي ّ
وتصالحه مع الدولة املهدية ورموزها(.((5
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بشأن تفاصيل الطبعة اإليطالية ،ينظر:

Joseph Ohrwalder & Francis Reginald Wingate, Ten Years' Captivity in the Mahdi's Camp, 1882-1892 (London: S. Low Marston, 1892).
P. Paolo Rosignoli, I Miei Dodici Anni di Prigionia in Mezzo ai Dervisci de Sudan (Graziano: Tip. Editrice Vescov.Ed. B., 1898).

حاكما على دارفور عام .1881
مفتشا للمالية عام  ،1879ثم
عينه غوردون
 52هو رودلف فون سالطين ،نمساوي األصل ،جاء إلى السودان
ً
ً
ً
سائحا عام  ،1874وإثر ذلك ّ
وانضم إلى صفوف األنصار ،وأطلق عليه المهدي اسم عبد القادر سالطينّ .
ظل رهين محبسي السلطة المهدية واالعتقاد الزائف
وبعد سقوط دارفور أعلن إسالمه،
ّ
عاما .لكنه استطاع الفرار إلى مصر ،بمساعدة بعض العناصر المناوئة للمهدية ،وتخطيط مكتب قلم االستخبارات العسكرية المصرية في العشرين من فبراير
ثالثة عشر ً
عام للضرائب والشؤون الدينية إلى عام  1914حيث استقال من منصبه بعد انضمام النمسا إلى
 .1895عاد مع الجيش الغازي إلى السودان  ،1898وعمل في وظيفة مفتش ّ
دول المحور .زار السودان عام  ،1931وتوفي بعد عام من تلك الزيارة في وطنه األم في النمسا .ينظر.Hill, pp. 339-340 :
53
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Rudolf C. Slatin, Fire and Sword in the Sudan, F.R. Wingate (trans.) (London: Edward Arnold, 1896).
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أهم تلك املذكرات التي ُكتبت بعد سقوط املهدية عام  1898مذكرات "سجني الخليفة"( ،(((5تشارلس نيوفيلد ،الذي اعتقلته
ومن ّ

أم درمان حيث قىض معظم سنوات
يف وادي القعب ،يف شمال السودان ،قوات عبد الرحمن النجومي عام  ،1887ثم بعد ذلك ُر ّحل إىل ّ

أفرجت عنه القوات الغازية عام  .1898وال تختلف نظرة نيوفيلد (املشهور بعبد الله املسلماين يف
حبيسا يف سجن الساير إىل أن
أرسه
ْ
ً
أوساط األنصار) إىل املهدية عن نظرة غريه من األرسى األوروبيني الذين وصفوها بالرببرية والتوحش ،بل نجده قد أكد معظم ما جاء يف

تعرض
مذكرات هؤالء ،وأضاف إليها مالحظاته الخاصة .إال ّ
أن ما تفردت به مذكرات سجني الخليفة هو محاولة تفنيد االتهامات التي ّ
لها بسبب فشل مهمته الخاصة بتسليم صفقة من األسلحة والذخرية إىل الشيخ صالح فضل الله سالم ،ناظر الكبابيش ،املعارض للدولة

جميعا.
املهدية ،وبسبب خيانته للذين تعاهدوا معه إلنفاذ هذه املهمة الصعبة وتسليمهم إىل قوات عبد الرحمن النجومي التي أعدمتهم
ً
أن نيوفيلد استهجن هذه االتهامات ،وقد وأجمل دفوعه عنها بقوله" :بالرغم من أنني نجوت من بربرية السودان املتوحشة إال
ويبدو ّ
أنني وقعت فريسة لقساوة املدنية املنمقة"(.((5

تأيت بعد مذكرات تشارلس نيوفيلد يف األهمية مذكرات قيسبي كوزي ( ،)1923-1843العسكري واملغامر اإليطايل ،الذي ق َِد َم إىل

كاتبا مع ألربت ماركت  Albert Marquetمم ّثل رشكة دبورج  Debourgيف الخرطوم .وبعد مغادرة ماركت السودان التحق
السودان ً

ً
شخصيا لغوردون يف مدينة بربر .وقد قُبض عليه أثناء حصار هذه املدينة عام  ،1884وبعد
ممثاًل
ثم عمل
ًّ
كوزي بالقنصلية الربيطانيةّ ،
لكن جهوده باءت
ذلك أعلن إسالمه وتأييده للثورة املهدية ،وحاول املهدي أن يستخدمه وسيط ًا إلقناع غوردون بتسليم الخرطومّ .
وسجن يف عهد الخليفة عبد الله .وبعد إطالق رساحه ،انتقل إىل مدينة بربر لالتجار
بالفشل ،واتهمه غوردون بالتواطؤ مع املهديةُ ،

يف سوق البلح .ويف إثر القضاء عىل دولة املهدية ،عاد إىل إيطاليا ،وكتب مذكراته باللغة األملانية ((5(،و ُترجمت إىل اإلنكليزية( ((5بعنوان

عاما سجي ًنا للنبي الكاذب ،وتحوي هذه املذكرات معلومات تفصيلية عن حصار الخرطوم وسقوطها ،وطبيعة العمل
خمسة عرش ً
التجاري الذي مارسه يف سوق بربر.

وبعد عامني من صدور مذكرات شارلس نيوفلد ،صدرت عن مطابع جريدة املؤيد يف القاهرة مذكرات إبراهيم فوزي باشا ،سكرتري

غوردون ً
ثانيا ،بعنوان السودان بني يدي غوردون وكتشرن( .(((5وتقع هذه املذكرات يف جزأين رئيسني ،ويتناول
أواًل ،وسجني املهدية ً
الجزء األول تاريخ الحكم الرتيك املرصي يف السودان ،برتكيز عىل حكمدارية غوردون األخرية ( )1885-1884وحصار الخرطوم وسقوطها

ويفصل يف تداعياتها
يف يد املهدي وأنصاره ،يف حني يتحدث الجزء الثاين عن فرتة املهدية التي يصفها املؤلف بالرببرية والتوحش،
ّ

ويقدم،
السياسية واالجتماعية واالقتصادية عىل املجتمع السوداين يف الفرتة التي يسميها مجا ًزا "السودان بني يدي غوردون وكتشرن"ّ .
بعد ذلك ،قراءة موجزة عن قيام مؤسسات الحكم الثنايئ ،وكيفية تمكنها من إعادة األمن واالستقرار إىل ربوع سودان وادي النيل.

العام
ونالحظ أن معظم املعلومات السياسية التي وردت يف مذكرات سجناء املهدية كانت ذات طابع دعايئ ،الستنفار الرأي
ّ
الربيطاين خلف سياسة حكومته اإلمربيالية املتدثرة بشعار "محاربة الرق" ،و"االنتقام من قتلة غوردون" ،و"نرش قيم الحضارة واملدنية
55

ينظر :الطبعة اإلنكليزية:
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شارلس نيوفيلد ،1899 ،ص .1
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ينظر العنوان باإلنكليزية:
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Charles Neufeld, A Prisoner of the Khaleefa: Twelve Years' Captivity at Omdurman (London: Chamber & Hall Ltd, 1899).

ينظر العنوان باأللمانية.Giuseppe Cuzzi, Funfzehn Jahre Gefanger des Falschen Propheten (Leipzig: Philipp Reclam jun., 1900) :
Guiseppe Cuzzi, Fifteen Years as a Prisoner of the False Prophet, Hildegound Sharma (trans.) (Khartoum: Sudan Research Unit, 1968).

إبراهيم فوزي باشا ،السودان بين يدي غوردون وكتشنر (القاهرة :مطبعة اآلداب والمؤيد1309 ،ه).
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تاـسارد

نادوسلا يف ةيدهملا ةلودلاو ةروثلا خيرات رداصمداصماصمداصممهنملا ةجلاعملا ريياعمو عونتلا ةلكشم :

العام األورويب؛ ألنه صورها
يف أوساط الشعوب البدائية"( .(((6وبالفعل ،أسهم هذا العمل الدعايئ يف تشويه صورة املهدية أمام الرأي
ّ
بأنها حكومة "فاشية" يجب محاربتها واستبدالها بحكومة مدنية "تحرر أهل السودان من ظلم الخليفة وطغيانه" .ويؤكد هذا التوجه

واسعا وعميقًا يف أوساط املثقفني يف إنكلرتا
انطباعا
"إن رواية أورفالدر قد خلقت
قول ونستون ترششل ،رئيس وزراء بريطانيا األسبقّ :
ً
ً
عن قساوة الخليفة [عبد الله] ،وزادت رواية سالطني خوف هؤالء وغضبهم تجاه حكم الخليفة ،وبسبب هاتني الروايتني بدأ الرأي
كثريا من
لكن هذه املالحظات ال تنفي ّ
العام يتحرك صوب سياسة إعادة االحتالل"(ّ .(((6
أن مذكرات سجناء املهدية تحمل بني طياتها ً
ّ

التجارب الشخصية واإلفادات التي يمكن أن تعني الباحثني والدارسني يف فهم طبيعة القوى السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي

كانت تحكم دفة الحراك السيايس يف املجتمع املهدوي ،وتحدد مسارات عالقاته األفقية بني الرعية من جهة ،والرأسية بني الحاكم
أيضا موقف القيادة السياسية يف أم درمان من الحرب الدعائية املعلنة ضدها.
واملحكوم من جهة أخرى ،وتوضح ً

 .6مذكرات ما بعد القضاء عىل املهدية
يقصد بـ "مذكرات" ما بعد القضاء عىل املهدية املذكرات التي كتبها شهود عيان عن تجربتهم يف املهدية ،ونحرصها يف مذكرات

يوسف ميخائيل( ،((6وتاريخ حيايت( ((6لبابكر بدري ،وجاهد يف سبيل الله( ،(((6لعيل املهدي .وقد أخرجنا مذكرات يوسف ميخائيل

ضد الدولة املهدية ورموزها ،وذلك لألسباب اآلتيةً :
إن كاتب هذه املذكرات لم يكن سجينًا يف
أواًلّ ،
من دائرة أدبيات الحرب الدعائية ّ

نوعا
املهدية ،بل كان من املقربني إىل الخليفة عبد الله واألمري يعقوب ،ومن العارفني ببواطن األمور السياسية ،وهو ما أكسب شهاداته ً
شاهدا من الدرجة األوىل عىل معظم الحكايات والتجارب واملشاهدات التي رواها ،وذلك
ثانيا ،إن يوسف ميخائيل كان
ً
من املوثوقيةً .

بخالف شهادات سجناء املهدية السماعية التي اتسمت بنوع من الضبابية يف توثيق بعض القضايا التاريخية .ثال ًثا ،إن مذكرات يوسف
ميخائيل ُكتبت يف ّ
ظل الحكم الثنايئ ،بتشجيع من أحد اإلداريني الربيطانيني الذين كانوا يهتمون بجمع أدبيات الرتاث السوداين
بعيدا عن روح الحرب الدعائية التي تدثرت بها مذكرات العقد األخري من القرن التاسع عرش والعقد األول من القرن العرشين
وتوثيقها ً

للميالد .أما من حيث املوضوع ،فقد وثقت مذكرات يوسف ميخائيل ألوانَ طيف شتى من القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية
املثرية للجدل ،ويمكن أن نجملها يف املحاور اآلتية :يلقي املحور األول ( )1880-1872الضوء عىل الواقع السيايس واالجتماعي
واالقتصادي يف كردفان قبل اندالع الثورة املهدية ،ويعكس السمات العامة لذلك املجتمع الذي ُولِ َد فيه يوسف ميخائيل ،وعاش أيام
صباه األوىل ،ثم يتناول طبيعة العالقة السياسية  -الروحية التي نشأت بني الداعية الصويف محمد أحمد بن عبد الله (املهدي) ،ونف ٍر من
بدءا بهجرة املهدي
ويقدم املحور الثاين ()1883-1881
ً
أعيان مدينة األبيض وصلحائهاّ .
مشهدا ًّ
حيا ألحداث الثورة املهدية يف كردفانً ،

يفصل القول يف مجاهدات األنصار وتحركاتهم السياسية
إىل جبل قدير،
وانتهاء بحصار األبيض وتحريرها عىل أيدي األنصار ،ثم ّ
ً

والعسكرية صوب الحارضة الخرطوم التي ُحررت يف كانون الثاين /يناير  .1885ويناقش املحور الثالث ( )1899-1885فرتة حكم الخليفة
60 P.M. Holt, A Modern History of the Sudan, 2nd ed. (London: Weidenfeld and Nicolson, 1963), p. 107; "The Sources Material of the Sudanese
Mahdiyya," St. Anthony's Paper no. 4, Middle Eastern Affairs, no. 1 (1958), p. 112.
61 Winston Churchill, The River War: An Account of the Reconquest of the Sudan, 3rd ed. (London: Skyhorse, 2013), pp. 98-99.
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.)2004
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 ددعلالا

ويلوي /زومتزومت

أيضا إىل سياسة املهدية الخارجية ،والتحديات
تعج بالرصاعات الداخلية بني الخليفة وخصومه السياسيني ،ويتطرق ً
عبد الله التي كانت ّ

ويبنّي كيف تجسدت هذه التحديات يف دحر قوات املهدية يف واقعة كرري عام
التي كانت تواجهها عىل الصعيدين اإلقليمي والدويلّ ،
ويقدم املحور الرابع ()1934-1898
أم دبيكرات عام ّ .1899
 ،1898والقضاء عىل الخليفة عبد الله وجملة من أعوانه املخلصني يف واقعة ّ

يفصل القول يف رحلة يوسف
ملحة رسيعة عن حالة الفوىض التي شهدتها أم درمان بعد هزيمة األنصار يف واقعة كرري ،وبعد ذلك ّ

ثم عودته إىل السودان ،وطبيعة املهمات اإلدارية والتجارية التي تقلدها إىل أن استقر به املقام يف مدينة األبيض،
ميخائيل إىل مرصّ ،
ً
مسؤواًل عن إدارة عدد من مطاحن الغالل التي يمتلكها أخوه إسحاق رشاكة مع الخواجة إلياس تفاية.
حيث أضحى

وتحديدا الجزء األول
ومن بعد مذكرات يوسف ميخائيل يف األهمية العلمية والرتتيب الزمني مذكرات بابكر بدري تاريخ حيايت،
ً

جامعا بني السرية الذاتية ملؤلفه ،واإلضاءات التاريخية عىل الفرتة األخرية من العهد الرتيك يف
منها ،الذي يغطي الفرتة ،1889-1864
ً

وبناء عىل هذه الرتكيبة املزدوجة ،نالحظ أن تاريخ حيايت يعكس سرية
السودان ( ،)1881-1821واندالع الثورة وبناء الدولة وانهيارهاً .

الخلّص ،الذين آمنوا بدعوة اإلمام املهدي ،واشرتكوا يف حصار الخرطوم وتحريرها ،ويف حملة عبد الرحمن
مجاهد من أنصار املهدية ُ
النجومي التي أوفدها الخليفة إىل مرص ،والكيفية التي جرى من خاللها القضاء عليها يف معركة توشيك عام  ،1889و ُأرس عدد كبري من
ورحلوا إىل مرص ،ثم عاد بعضهم بعد عامني ( )1890-1888من األرس إىل السودان ،واشرتكوا الحقًا يف واقعة كرري  1898التي
أفرادها ُ

ش ّكلت نقطة فاصلة بني نهاية الدولة املهدية وبداية الحكم الثنايئ اإلنكليزي املرصي يف السودان ( .)1956-1898ويلقي بابكر بدري
إضاءات ساطعة عىل بعض األحداث املهمة يف تاريخ املهدية بني ثنايا سريته الذاتية ،ونذكر منها حادثة هروب سالطني باشا وتداعياتها

يف أم درمان ،وحركة التجارة بني سواكن وأم درمان ،ونكبة املتمة ( )1897والنتائج التي ترتبت عليها ،واستعدادات العسكرية ملعركة
كرري ومواقف املجاهدين املهدويني يف أرض املعركة .ويف تاريخ حيايت ،تجد بعض القصص التي تؤكد إيمان بعض األنصار الراسخ
باملهدية ،ونذكر منها الحوار الذي جرى بني َهنرت باشا وعبد الرحمن النجومي ،والذي يلخصه بابكر بدري بقوله" :يف هذا الديم جاء

إن الخليفة قد عزلك ووىل ابن عمه يونس الدكيم مكانك ،وأرسلك
لولد النجومي كتاب من قائد الجيش اإلنجليزي يقول له ما معناهّ :

بال ذخرية وال مؤونة ،وغرضه يرتاح منك ومن جيشك ،ألنكم قوة يخىش بأسها ،فأين أنصح لك أن تسلم فستجد منا ما يرسك .وعدد

[بأن] ولد النجومي قال له :اكتب له ،فقل له' :أنا بايعت املهدي
له أشياء تغري غري ولد النجومي ،فأخربين محمد نور كاتب تحريره ّ
مجاهدا ،فإن قتلناكم نجد عندكم ما حكيته لنا يف كتابك ،وإن قتلتمونا ال تجدون عندنا إال جبة مرتوزة،
وخليفته عىل الجهاد ،وسأستمر
ً

وحربة مركوزة'"( .(((6ومن زاوية أخرى ،تعكس روايات بابكر ضعف الروح املعنوية يف أوساط املهدويني عندما توالت عليهم الهزائم أمام
الجيش اإلنكليزي  -املرصي الغازي ،ونقتبس قوله" :دخلت سنة  1316بعد أن سبقها من الحوادث الحربية والسياسية ما زعزع اعتقاد

املعتقدين إال من عصم الله قلبه ،وقليل ما هم .فمن الحربيات سقوط كسال [يف أيدي اإليطاليني] يوم  7ربيع اآلخر سنة  ،1312وسقوط
دنقال يف  15ربيع ثاين [كذا] سنة  ،1314وواقعة املتمة وسائر الجعليني يف غرة صفر سنة  ،1315وسقوط أيب حمد يف  8ربيع أول سنة ،1315

وجالء أيب الخليل من السلمات يف  7ربيع أول سنة  ،1315وقيام الزايك عثمان من بربر يف  25ربيع أول سنة  ،1315ودخول هنرت باشا
بربر يف غرة ربيع ثاين ،ووصول السكة حديد أبا حمد يوم  7جمادى سنة  ،1315واحتالل شندي يوم  29شوال سنة  ،1315وأكرب من كل

هذا انكسار جيش األمري محمود ببلدة النخيلة بنهر أتربه يوم الجمعة  13القعدة  .(((6("1315ويف ضوء هذا العرض املوجز يمكننا القول
إن كتاب تاريخ حيايت يرفد الباحثني والدارسني بكثري من األحداث والوقائع املسكوت عنها التي تجاهلتها املراسالت الرسمية للدولة
ّ

املهدية ومذكرات سجناء املهدية.
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تاـسارد

نادوسلا يف ةيدهملا ةلودلاو ةروثلا خيرات رداصمداصماصمداصممهنملا ةجلاعملا ريياعمو عونتلا ةلكشم :

ِ
فجامعها هو السيد عيل محمد أحمد املهدي ( )1944-1878أحد أبناء اإلمام املهدي
أما "األقوال املروية يف تاريخ املهدية"،
ُ ِ
ثم جرى ترحيله إىل سجن وادي حلفا،
الناجني من القتل أو املوت .فبعد القضاء عىل املهدية ،اع ُتقل وأودع سجن رشيد بدلتا مرصّ ،
ُ
ثم إنه عمل موظفًا يف دواوين الحكومة االستعمارية ،ومن بعد ذلك يف دائرة املهدي التي
ويف إثر ذلك أطلق رساحه (عام ّ .)1912
أسسها أخوه األصغر اإلمام عبد الرحمن املهدية( .(((6ويف مطلع الثالثينيات من القرن العرشين ،تفرغ لجمع التاريخ الشفوي للمهدية،
ووضع ما جمعه يف مخطوط بعنوان "األقوال املروية يف تاريخ املهدية" ،وتوجد النسخة األصلية من هذا املخطوط بدار الوثائق القومية
بالخرطوم( .((6ويف عام  ،1965كلف السيد الصادق املهدي األستاذ عبد الله محمد أحمد حسن بإعادة ترتيب "األقوال املروية يف تاريخ
املهدية" ،ثم نرشت املطبعة الحكومية يف الخرطوم طبعتها األوىل بعنوان جهاد يف سبيل الله عام  ،1965حيث تناول عيل املهدي طرفًا

من حياة والده محمد أحمد بن عبد الله ،ودوره الجهادي بعد إعالنه أنه املهدي املنتظر يف الجزيرة أبا عام  ،1881والتطورات التي أعقبت
ذلك إىل أن جرى تحرير الخرطوم ،وقيام الدولة املهدية وحارضتها يف أم درمان .ونالحظ أن هذه األقوال املروية يف جزئها األول قد

توافقت مع الرواية التي أوردها إسماعيل عبد القادر الكردفاين يف سعادة املستهدي بسرية اإلمام املهدي ،ولكنها اختلفت عنها من
ناحية أنها احتوت عىل تفاصيل دقيقة عن الرصاع الذي حدث بني الخليفة عبد الله واألرشاف ،وكذلك املعركة الفاصلة (كرري) بني
القوات املهدية والقوات الغازية من وجهة نظر مهدوية.

 .7مصادر حملة "استعادة السودان"
ُيقصد بمصادر حملة استعادة السودان كتابان ،هما حرب النهر :رصد تاريخي عن استعادة السودان ملؤلفه ونستون
ً
حربيا
مراساًل
( ((7لنعوم شقري .وقد جمع ترششل مادة كتابه عندما كان
ترششل( ،((6وتاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته (
ًّ

يف القوات اإلنكليزية  -املرصية املشرتكة الستعادة السودان ،ونرش طبعته األوىل تحت العنوان املشار إليه آنفًا عام 1899؛ وصدرت
طبعتاه الثانية والثالثة يف كانون الثاين /يناير وحزيران /يونيو  ،1990وطبعته الرابعة املنقحة واملخترصة عام  .1902وأوضح ترششل أن
الهدف الرئيس من كتابه توثيق تفاصيل الحملة العسكرية التي قادها الجرنال كتشرن الستعادة السودان (نيسان /أبريل -1896ترشين

وتاريخيا للسودان "إلظهار مدى ارتباطه مع مرص
عرضا جغرافيا
قدم ً
الثاين /نوفمرب  )1899إىل حاضنته املرصية .والستيعاب ذلكّ ،
ًّ

وبريطانيا العظمى" .ولذلك ،كان الجزء األول من الكتاب عن مرص يف عهد اللورد كرومر ،والسودان يف العهد الرتيك ،وسرية محمد

انتهاء بقتل غوردون يف رسايا الحكمدارية يف الخرطوم ور ّدة
أحمد املهدي ،وأسباب اندالع الثورة املهدية ،واالنتصارات التي حققها؛
ً
الفعل الربيطاين ،وأسباب إعادة احتالل السودان .أما الجزء الثاين ،فهو رسد تفصييل لإلعداد الحريب لحملة استعادة السودان،

وتشييد خط سكة الحديد ،ومسار الحملة العسكرية والتحديات اللوجستية التي اعرتضت سبيلها حتى بلغت مشارف مدينة أم درمان،

وتم القضاء عىل
حيث دارت املعركة الفاصلة يف سفوح منطقة كرري وهضابها ،وكان النرص فيها حليف "أسلحة العلم عىل الربابرةّ ،
أقوى ٍ
جيش وحشيةً
وتسليحا حتى اآلن يف مواجهة قوة أوروبية حديثة يف غضون خمس ساعات"( .(((7وعىل الرغم من هذا الخطاب
ً
67
68

لمزيد من التفصيل عن سيرة علي المهدي ينظر :الصادق عوض بشير ،المرحوم السيد علي المهدي :المؤرخ والمربي والعارف بالله ([د .م[ :].د .ن.)2013 ،].
توجد النسخة األصلية من أوراق علي المهدي في دار الوثائق القومية في الخرطوم.

جنديا
 69هو ونستون تشرشل ( ،)1965-1874سياسي وعسكري وكاتب بريطاني ،تخرج في المدرسة الحربية الملكية عام  ،1894ورافق حملة استعادة السودان بصفته
ًّ
ً
حربيا لصحيفة عمود الصباح  .Morning Spotوشغل منصب رئيس وزراء بريطانيا ( )1945-1940عن حزب المحافظين إبان
في الجيش اإلنكليزي  -المصري،
ومراساًل ًّ
الحرب العالمية الثانية ،وأعيد انتخابه في المنصب ذاته عام  ،1951وبقي في منصبه إلى عام  .1955حصل على جائزة نوبل في األدب عام .1953
70

نعوم شقير ،تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته 3 ،أجزاء (القاهرة :مطبعة المعارف .)1903 ،وبعد ذلك أعيدت طباعته عدة مرات.
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ضد ّ
كل ما هو
االستعماري املكتوب بقلم املستنرصّ ،
ومد ثوري ّ
فإن ترششل أصاب يف وصف املهدية بأنها "ثورة وطنية ودينية" جبارة ّ

(((7
تاريخيا ،لكنه يزخر باملعلومات املوثقة
كتابا
ًّ
أجنبي ( .ويعكس الكتاب بصفة عامة الرؤية االستعمارية تجاه السودان أكرث من كونه ً

لحملة استعادة السودان.

أما كتاب شقري تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته ،فيعترب "خزانة كربى؛ للحقائق والبيانات الجغرافية ،والتاريخية،

يخص تاريخ الثورة والدولة املهدية ،اعتمد مؤلفه عىل وثائق
والبرشية ،والثقافية" من تاريخ السودان القديم والحديث( .(((7وفيما
ّ
أن توظيفه لتلك
املهدية ،والروايات الشفوية ،ومالحظاته الخاصة ،وذلك بحكم موقعه يف إدارة االستخبارات العسكرية املرصية ،إال ّ

املصادر كان ّ
يتعد الوصف الخارجي ،وأنه لم يوظف تلك
محل نظر بالنسبة إىل أيب سليم ،الذي قطع القول ّ
بأن علمه بوثائق املهدية لم ّ
الوثائق بالقدر املطلوب يف البحث العلمي .ويعزو أبو سليم هذا القصور يف توظيف الوثائق إىل ثالثة أمور رئيسة .أولها قرص املدة بني عثور

الكم الهائل من وثائق املهدية وتأليفه كتابه ،وثانيها أنّه لم يأخذ ،هو نفسه ،بمنهج توظيف الوثيقة يف كتابة التاريخ،
نعوم شقري عىل
ّ
وثالثها ميله الواضح إىل الروايات الشفوية التي كان معظم رواتها من الساخطني عىل املهدية .ولذلك ،يقول أبو سليم عن شقري إنه لو

ً
موضوعيا "لبلغ كتابه مبلغ االستقامة والكمال"(.((7
تحلياًل
وظف ما حصل عليه من الرواة ،وجمعه من املؤلفني ،وحلل ما جاء يف الوثائق
ًّ
ومن زاوية أخرى ،نالحظ أنه لم يستوعب املفهوم الديني للثورة املهدية ،فغلب عليه حدسه الديني األرثودكيس ،فجعله يذهل عن

(((7
مهما يف تاريخ السودان الحديث
وبناء عىل ما ذُكر من قبل ،يعترب كتاب شقري
مصدرا ًّ
مقاصد بعض األحداث التي وقعت يف املهدية (ً .
ً

(الرتيك ،واملهدي ،والحكم الثنايئ) ال يمكن االستغناء عنه ،ألن مؤلفه كان شاهد عيانٍ عىل بعض األحداث والقضايا التي وقعت يف
ّ
ٍ
ً
فضاًل عن أحداث أخرى نقلها عن معارصيها ،أو بعض الذين شاركوا يف صوغها ،إضافة إىل أنه احتوى بعض الوثائق
ذلك العرص،
عن تاريخ العهد الرتيك املرصي ،وتاريخ املهدية ،وبواكري الحكم الثنايئ يف السودان .لكنه ّ
يظل موطن جدل واسع يف بعض األحداث

إن
ثم ّ
املرتبطة بتاريخ املهديةّ ،
ألن مؤلفه تأثر ،إىل حد ما ،بواقعه الفكري والديني عندما نقل بعض األحداث املتعلقة بتاريخ املهديةّ ،
بعض رواياته تأثرت باملحيط االستخبارايت الذي نشأت فيه ،وبعض الروايات األخرى لم تفرس بآليات أكاديمية يف إطار واقعها السيايس

واالقتصادي واالجتماعي.

 .8املهدية يف الصحافة واألدبيات األجنبية املعارصة
واسعا يف الصحافة اإلقليمية والصحافة العاملية تبلور
صدى
وجدت انتصارات املهدية عىل القوات العسكرية اإلنكليزية واملرصية ً
ً

يف ثالثة تيارات :أولها تيار الربيطانيني املعارضني لحكومة السري وليام غالدستون ( )1885-1880وسياستها تجاه حملة إنقاذ الجرنال

غوردون يف مدينة الخرطوم املحارصة؛ الحصار الذي أفىض إىل قتله بطريقة مهينة للتاج الربيطاين .ونوثق لهذا التيار بمقال السري رتشارد
"م ِصيبةٌ ُكربى"
تمبل ( ،)1902-1826الذي نرشه بعنوان "املهدي والهند الربيطانية" ،ووصف فيه قتل غوردون يف الخرطوم بأنه ُ
تستوجب اسرتجاع املدينة "املسلوبة" (الخرطوم)( .(((7وتعكس مثل هذه الكتابات الرؤية العدائية لقطاع واسع من اإلنكليز تجاه الثورة
منصبا عىل الثأر لغوردون ،ور ّد االعتبار إىل رشف اإلمرباطورية الذي أُهني يف الخرطوم.
أن همهم األكرب كان
والدولة املهدية ،بحكم ّ
ًّ

(((7

Ibid., p. 300.
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أبو سليم" ،نعوم شقير مؤر ًخا" ،في :أدباء وعلماء ومؤرخون ،ص .209
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Richard Temple, "The Mahdi and British India," Contemporary Review, vol. 47 (March 1885), p. 305.
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Ibid., p. 314.
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تاـسارد

نادوسلا يف ةيدهملا ةلودلاو ةروثلا خيرات رداصمداصماصمداصممهنملا ةجلاعملا ريياعمو عونتلا ةلكشم :

وتجسد التيار الثاين يف الصحافة اإليرلندية ذات النزعة القومية ،التي كانت تنظر إىل املهدية باعتبارها حركة تحررية ،تتقاطع منجزاتها مع
ٍ
حكم ٍ
ذايت يف بالدهم ،والدليل عىل ذلك كلمة وييل ريدموند  ،Willie Redmondأمام
تطلعات القوميني اإليرلنديني السياسية لتحقيق
بأن يد املهدي تلتقي مع "يد الشعب اإليرلندي بالتهنئة املتبادلة عىل
مجلس العموم الربيطاين ،التي نقلتها الصحافة اإليرلندية ،مقر ًة ّ
تحقيق هدفهما املشرتك ،أال وهو التحرر من الطغيان اإلنكليزي"( .((7وتبلور التيار الثالث يف مواقف بعض الصحف العربية واألوردية،

تروج لدعوة املهدي باعتبارها دعوة للخالص من استغالل الدول األوروبية املستعمرة( .(((7فإذا نظرنا يف أدبيات هذه التيارات
التي كانت ّ
صورا ذهنية دقيقة عن طبيعة انتصارات املهدية يف السودان ،ولكنها تعكس الرأي اآلخر تجاه املهدية،
الثالثة ،فإننا نرى أنها ال ّ
تقدم ً

سواء أكان متعلقًا بروح االنتقام واالستعالء التي شكلت املواقف العدائية لبعض الصحافيني والكتاب الربيطانيني بعد قتل هكس باشا

عمرة لنَيل استقاللها من الدول
يف شيكان ( ،)1883وغوردون يف الخرطوم ( ،)1885أو كان بعضها مرتبط ًا بتطلعات الشعوب املُس َت َ
األوروبية املُس َت ِ
عم َرة.

معايري املعالجة املنهجية ملصادر تاريخ الثورة والدولة املهدية
يؤكد التصنيف املذكور آنفًا أن مصادر تاريخ الثورة والدولة املهدية متنوعة يف موضوعاتها ،ويف األجندة السياسية والثقافية التي

ثم إنها جمعت بني املدونات الوثائقية ،واملرويات الشفوية ،وكانت مثقلةً بنظرات األنا
انطلقت منها ،ويف الفرتات الزمنية التي شملتهاّ ،
واآلخر املعارصين لها تجاه وقائع املهدية وأحداثها ،وتفاسريها ،وكيفية التعامل معها .ولذلك يجب أن يؤسس النقد الباطن لهذه املصادر
األولية وفق عدة معايري منهجية ،أولها التصنيف من حيث املنطلقات األيديولوجية والسياسية:

ӵإن اإليمان املطلق بفكرة املهدي املنتظر ومهدية محمد أحمد بن عبد الله قد جعل مصادر املهدية الرسمية ،واملتعاطفة مع الفكرة،

تقدم قراءات أحادية للوقائع واألحداث املتعلقة بمراحل الثورة املهدية وبناء الدولة ،ألنها ركزت عىل الجوانب اإليجابية والرسائل الدعوية
ّ

أن حرية الرأي والرأي اآلخر
علما ّ
والديوانية ،وسكتت عن املواقف السياسية املعارضة لها ،أو التي لم يسمح الواقع السيايس بذكرهاً ،
لم تكن مكفولة يف العهد املهدوي.

ӵإن املصادر املحلية املعارضة للمهدية من منطلقات سياسية وأيديولوجية قد عمدت إىل تقديم صورة سلبية عن الفكرة املهدية

وأحداث الثورة ،والدليل عىل ذلك رسائل العلماء املناهضني للمهدية ،التي صيغت وفق اعتقادهم الرافض للفكرة وقائدها محمد أحمد
بن عبد الله ،أو املتبنية لرؤية السلطة الحاكمة يف إستانبول والقاهرة والخرطوم ،لذلك وصف املهدي العلماء الذين ناصبوا دعوته العداء

بـ "علماء السوء".

ӵإن تقارير االستخبارات العسكرية املرصية ومذكرات سجناء املهدية األجانب التي نُرشت تحت إرشاف قلم االستخبارات وأدبيات

ضد املهدية يجب أن ينظر إليها يف املقام األول بوصفها تهدف إىل شيطنة الدولة املهدية ،وتجييش الرأي العام الربيطاين واألورويب
الدعاية ّ
ضدها لتربير عملية استعادة السودان التي اختزلتها يف قضية الثأر لدم الجرنال غوردون الذي أريق عىل عتبات رسايا الحكمدارية يف
وعسكريا سقوط الخرطوم يف أيدي الثوار املهدويني.
سياسيا
الخرطوم عام  ،1885وإعادة هيبة اإلمرباطورية الربيطانية التي هزها
ًّ
ًّ

78 Paul A. Twonend, The Road to Home Rule: Anti-Imperialism and the Irish National Movement (Madison: Wisconsin U.P., 2016),
;pp. 225-226

يقدم هذا الكتاب إضاءات مهمة
لمزيد من التفصيل عن هذا التيار ،ينظر :محمد المصطفى موسى ،األصداء العالمية للثورة المهدية (الخرطوم :دار المصوراتّ .)2020 ،
وتحديدا في إيرلندا ،وهو يعكس رؤية اآلخر تجاه الثورة المهدية والمنطلقات التي استند إليها.
عن األصداء العالمية للثورة المهدية،
ً
79

جمال الدين األفغاني ومحمد عبده ،العروة الوثقى (القاهرة :مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،)2015 ،ص .332
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ӵإن املعلومات الواردة يف الصحافة الخارجية واألدبيات املعارصة لها لم تكن مقصودة لذاتها ،أو ُكتبت بهدف التوثيق للمهدية ،بل

كان الهدف الرئيس للجهات املنشئة لها تشويه أو تجميل صورة اإلمرباطورية الربيطانية أمام الرأي العام ،وعملية التشوية أو التجميل
ً
فمثاًل ،حاولت الصحافة
ارتبطت بطبيعة عالقة تلك الجهات باإلمرباطورية وباألجندة السياسية التي كانت تهدف إىل تحقيقها.
اإليرلندية القومية أن ُتوظف أحداث املهدية من زاوية أن املهدية حركة تحرير ،ولها قواسم مشرتكة مع اإليرلنديني القوميني الذين

يسعون لتحقيق استقاللهم من قبضة اإلنكليز.

ويتمثل ثاين املعايري املنهجية يف تصنيف وثائق املهدية داخل حواضنها األيديولوجية والسياسية املشار إليها إىل وثائق سياسية

واقتصادية واجتماعية وثقافية ،ألن معظم املعلومات السياسية الواردة فيها قد تأثرت بالرؤى واملصالح املتعارضة ألنصار املهدية
وتواترا يف معظم املصادر التي وردت فيها،
وأعدائهم .لكن نالحظ أن املعلومات االقتصادية واالجتماعية والثقافية كانت أكرث موثوقية
ً

مثل الوثائق املالية يف بيت مال العموم يف أم درمان ،والرسديات التي حملتها الوثائق املكتوبة بشقيها املهدوي واالستعماري عن أنماط
كثريا من الوقائع واألحداث ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية ،التي وردت يف
الحياة االجتماعية يف مدينة أم درمان .ولذلك نرى ّ
أن ً

تقارير االستخبارات العسكرية املرصية ومذكرات سجناء املهدية ،بالرغم من تحيزها األيديولوجي والسيايس ضدها ،كانت متواتر ًة وأكرث

صدقيةً مقارنةً بنظائرها السياسية .ومن أبرز الدراسات ،التي أفلحت يف استثمار هذا الجانب ،دراسة محمد سعيد القدال املتعلقة بالنظام
االقتصادي للدولة واملهدية التي اعتمدت عىل أرشيف املهدية ،وتقارير املخابرات الحربية املرصية ،ومذكرات سجناء املهدية؛ وكذلك

كتاب روبرت كريمر مدينة مقدسة عىل النيل :أم درمان يف املهدية الذي زاوج بني املصادر املكتوبة والشفوية واملشاهد الجغرافية
واآلثار املادية.

ويتجسد ثالث املعايري املنهجية يف الخروج من دائرة النظرة الوضعانية للوثيقة املكتوبة ،باعتبارها أساس ّ
كل عمل تاريخي،

وال يجوز ألي رسدية تاريخية أن تتجاوز حدود نصها املكتوب ،إىل دائرة النظرة التاريخانية التي أسقطت االلتزام بقيود النص

أفقيا لظهور مصادر تاريخية جديدة إىل جانب النص املكتوب ،مثل املشاهد الجغرافية،
املكتوب (الوثيقة التاريخية) ،وأفسحت املجال ًّ
والشهادات الشفوية ،واآلثار املادية .ومن أفضل املؤلَّفات الدالة عىل ذلك ،كتاب عصمت حسن زلفو عن معركة كرري ،التي وصل
مؤلفها إىل نتيجة مفادها أن تقارير استخبارات الجيش الغازي العسكرية واملصادر األوروبية األخرى قد عرضت "معركة أم درمان من

وجهة نظر الرسدار كتشرن والجيش الغازي" ،بهدف تمجيد "عبقرية الرسدار أو بسالة جنوده" ،وتدوين تاريخ املنترصين عىل حساب

الضحايا "الدراويش"( .(((8ولتجاوز ندرة املصادر األولية املكتوبة عن جيش الخليفة عبد الله بأقالم األنصار ،أو أي أقالم محايدة ،يذكر
ٍ
ثمني للمعلومات ،أُهمل لزمن طويل ولم ُيس َتف َْد منه الفائدة القصوى ،أال وهو أقوال األحياء ممن اشرتكوا
زلفو أنه قد التفت إىل "مصد ٍر
أو شاهدوا املعركة من جيش الخليفة" .وبالفعل ،أجرى العديد من املقابالت مع بعض الشخصيات التي شهدت معركة كرري أو عارصت

فرتة املهدية يف أماكن متفرقة من السودان .وإىل جانب هذه املصادر الشفوية ،اعتمد زلفو عىل املعلومات التي حصل عليها من زياراته

امليدانية ألرض املعركة يف سفوح جبال كرري وما حولها ،ومن املتاحف الحربية التي زارها يف السودان وبريطانيا بغية النظر يف األسلحة

ً
وفضاًل عن هذا وذاك ،تعامل مع هذه املصادر املكتوبة والشفوية بحذر
التي استخدمها الجيش الغازي وأنصار املهدية يف أرض املعركة.
شديد ،واستخدم معايري قبول "البينية القانونية" للرتجيح أو املزج بينها من أجل تقديم رؤية كلية وتفصيلية بشأن القضايا املدروسة ،مع
مراعاة الظروف املوضوعية التي أسهمت يف تشكيل أحداثها .ولذلك تعترب دراسة زلفو عن معركة كرري من الدراسات الرائدة يف مجالها،

وسد ثغراتها ،وذلك بالنظر يف املشاهد الجغرافية والشهادات الشفوية واآلثار املادية.
والتي أفلحت يف تجاوز مشكالت املصادر املكتوبة ّ
80
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موضوعيا ،دراسة روبرت
استثمارا
ومن الدراسات األخرى ،التي استثمرت مصادر املهدية األولية املكتوبة والشفوية واملادية والجغرافية
ًّ
ً

أن مؤلفها قد اطلع عىل الوثائق األرشيفية املودعة يف دار الوثائق
كريمر  Robert Kramerاملتعلقة بمدينة أم درمان يف املهدية ،بحكم ّ
القومية يف الخرطوم ،ودار الوثائق الربيطانية يف لندن ،وأرشيف السودان يف جامعة درم  Durhamالربيطانية ،وزار أحياء أم درمان

شخصا من سكان أحياء مدينة أم درمان
القديمة ،واآلثار العسكرية واإلدارية ملباين الدولة املهدية ،وأجرى مقابالت شخصية مع أربعني
ً
القديمة باختالف خلفياتهم العرقية والدينية .ومن أشهر هؤالء فريدة بنت إسحاق إرسائيل ،وعيل يعقوب الحلو ،وعبد القادر رشيف
عاما
تقريبا) ،ورشيف عبد الرحمن النجومي (املولود يف عام 1885
عبد الله (املولود يف عام 1895
تقريبا) ،الذي كان عمره نحو ثالثة عرش ً
ً
ً
عندما سقطت دولة املهدية ،ونحو مئة عام ونيف عندما قابله املؤلف عام  ،1986ووصفه بقوة ذاكرته وكثافة معلوماته عن املهدية(.((8

ولذلك وصفت ليسا بوالرد  Lisa Pollardكتاب مدينة مقدسة عىل النيل بأنه "بحث أصيل ومتماسك" ،يشتمل عىل تصوير زاخ ٍر
بالتفاصيل عن الحياة االجتماعية يف مدينة أم درمان ،وأحيائها القديمة ،وتركيبتها الديموغرافية ،ورصاعاتها الداخلية( .((8وعىل النسق

أن كتاب مدينة مقدسة عىل النيل قد استند إىل "أساس متني من مصادر
ذاته ،جاء تقييم هيذر شاريك  Heather Sharkeyالتي ترى ّ

أن أصله يرجع إىل أطروحة
أرشيفية يصعب الوصول إليها ،ومصادر شفوية يف أم درمان" ،وهو ما جعله يحافظ عىل قيمته العلمية ،مع ّ
قدمها املؤلف لنيل درجة الدكتوراه يف جامعة نورث وسرتن  Northwestern Universityاألمريكية عام  ،1991ثم أصدرها يف
أكاديميةّ ،

كتاب عام .((8(2010

ويتبلور رابع املعايري املنهجية يف النظرة التاريخانية التي تدعو إىل تخطي السياج الوهمي ،الذي فرضته النظرة الوضعانية بني

املؤرخ وبني األشخاص الذين صنعوا الوقائع واألحداث الواردة يف املصادر التاريخية .وبمعنى آخر ،يجب أن يتقمص املؤرخ روح
الشخصيات املاضوية التي صنعت الوقائع واألحداث ،ويعني التقمص االستيعاب الفطن ملكوناتها النفسية وللظروف السياسية

واالجتماعية واالقتصادية التي أحاطت بالوقائع واألحداث التي صنعتها .وبهذه النظرة الواقعية ،يستطيع املؤرخ أن ينفذ إىل أعماق
ً
موضوعيا يتجاوز صورها الذهنية التي اكتنزتها املصادر املكتوبة منفردة .ولذلك دعا ميشيل
تحلياًل
األحداث والوقائع ،وأن يحللها
ًّ
ً
وحقيقيا يمكن اسرتجاعه وإعادة بنائه يف
كاماًل
ماضيا
فوكو إىل تخطي املفهوم األدايت للمصادر التاريخية املكتوبة ،ألنها ال تختزن
ًّ
ً

أن النفاذ إىل محتويات الوقائع واألحداث املكتوبة وفهم الدوافع املحركة لها يقتيض فحص املصادر
علما ّ
رسدية تاريخية موضوعيةً ،

التاريخية وقراءتها عىل مستويات متعددة ،تزاوج بني الوثائق املكتوبة ،والروايات الشفوية ،واملشاهد الجغرافية ،واآلثار املادية ،وتقارن
بينها لفحص درجة صدقيتها ،ولتوطينها يف إطار الظروف املوضوعية التي أنتجت وقائعها وأحداثها ،ثم تعيد تركيبها يف رسدية تاريخية،

ألن مؤلفه حاول أن
واضحا يف كتاب مدينة مقدسة عىل النيلّ ،
تعطي القارئ صورة ذهنية أقرب إىل الحقيقة( .(((8ونالحظ هذا امللمح
ً
يتقمص روح املدنية التاريخية ،التي زارها يف عامي  1986و ،1987وجلس مع بعض شخصياتها املخرضمة ،ووقف عىل وثائقها املكتوبة
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 ددعلالا

ويلوي /زومتزومت

وآثارها املادية ومشاهدها الجغرافية؛ وبموجب ذلك استطاع أن يرسم صورة ذهنية حية عن تاريخ مدينة أم درمان يف املهدية ورصاعاتها
االجتماعية والسياسية.

أما املعيار املنهجي الخامس الستثمار مصادر املهدية املكتوبة والشفوية والجغرافية واملادية ،فيتمثل يف استخدام مناهج العلوم

تكامليا لتحليل هذه املصادر التاريخية وإنتاج رسدية تاريخية موضوعية للقضايا املدروسة.
استخداما
اإلنسانية واالجتماعية األخرى
ً
ًّ
ومن مؤرخي املهدية الذين استخدموا هذا املنهج التكاميل محمد سعيد القدال ،الذي وصف الوثائق التاريخية املكتوبة بأنها ليست

معنّي ،ولذلك
ً
نصوصا محايدة ،أو حقائق مجردة ،بل هي نصوص تعرب عن فعل أو ر ّد فعل يف واقع سيايس ،أو اقتصادي ،أو اجتماعي ّ

موضوعي يف إطار ذلك الواقع الذي نشأت فيه لتكتمل صورتها عندما ُيعاد تصميمها يف متون الرسديات
يجب أن تخضع لتحليل
ّ
جليا يف كتابه عن اإلمام محمد أحمد املهدي :لوحة لثائر سوداين ،ألنه استطاع أن يتجاوز إسقاط
التاريخية .ويظهر هذا املنهج ًّ

الجمعي ،وطبيعة عالقته املتبادلة مع املجتمع الذي عاش بني ظهرانيه .ومن هذه
التفسري البطويل للتاريخ إىل دائرة النظر يف دور الفرد
ّ
جو
الزاوية طرح القدال جملة من األسئلة املتعلقة بموضوع مؤلَّفه" :كيف نشأ محمد أحمد؟ وكيف تطورت شخصيته؟ وكيف خرج من ّ
كبريا يف نفسه ،والتي دفعته إىل
تم ذلك الخروج؟ وما العوامل التي كان أثرها ً
الصوفية إىل ّ
جو املهدية؟ وكيف تفاعل مع مجتمعه حتى ّ

دروب من الحياة كانت جديدة عىل كثري من معارصيه؟ وكيف استطاع شاب يف الخامسة والثالثني من العمر أن يقيم األرض عىل حكم

أجنبي بغيض ،وأن يقود اآلالف يف معارك عنيفة ،ويحمل لواء النرص خفّاقًا طوال أربع سنوات؟" ،ثم وضع القَدال هذه األسئلة الجزئية
دورا كالذي لعبه املهدي يف حياة السودان؟ وهل يستطيع الفرد أن
يف إطار أسئلة محورية أوسع نطاقًا ،ونذكر منها" :كيف يلعب الفرد ً
يحرك التاريخ بذلك الصخب الذي فعله املهدي؟" وير ّد عىل هذه األسئلةً ،
قائاًل" :ويف السودان حيث تضعف القاعدة املادية والثقافية،

سطوعا.
دورا يف حياة الناس ،يربز دور الفرد يف األحداث األكرث
ً
وينحرص الوعي ،حيث يلعب الزعيم ،والحاكم ،والفقري [أي رجل الدين] ً

ً
ّ
ولكن حجمه الذي يلعبه أكرب ،وهو محكوم يف آخر األمر
ّ
قطعا ليس كذلك.
مستقل
وربما بدا أنه
استقالاًل مطلقًا عن األحداث ،هو ً
بالظروف املوضوعية وخاضع لها  ...فال حديث عن الظروف بال قائد ،وال عن قائد بال ظروف موضوعية"( .(((8ويف ضوء هذه الثنائية

قدم القدال دراسة رائدة عن اإلمام املهدي ،استثمر فيها مصادر الثورة والدولة املهدية
الجدلية بني الفرد والظروف املوضوعية املحيطةّ ،

ثم استخدم منهج مدرسة الحوليات الفرنسية التكاميل لإلجابة عن األسئلة املحورية التي طرحها يف منت أطروحته.
استثمارا ًّ
ذكياّ ،
ً

خامتة
إيجابيا وآخر
جانبا
ّ
ًّ
نتبنّي ،من خالل املعايري املنهجية التي عرضناها من قبل ،أن تنوع مصادر تاريخ الثورة والدولة املهدية يحمل ً

أن تعدد املصادر التاريخية املكتوبة عن تاريخ الثورة والدولة املهدية يساعد الباحثني ً
أواًل يف استقراء
سلبيا .ويتمثل الجانب اإليجايب يف ّ
ًّ

الوقائع واألحداث التاريخية من زوايا متعددة للتثبت من صحتها عن طريق املقارنة واملضاهاة واستخدام أدوات الجرح والتعديل،
ثانيا يف التحليل الداخيل للوقائع واألحداث ،لفهم الدوافع السياسية واالجتماعية واالقتصادية الكامنة وراء عملية َت َش ّكلِها.
ويساعدهم ً
وأن
متعارضا بعضها مع بعضّ ،
وقائع وأحدا ًثا تاريخية
يقدم أحيانًا
أما الجانب السلبي ،فيتجسد يف ّ
ً
أن تعدد املصادر التاريخية املكتوبة ّ
َ
بأي منها دون اآلخر يربز تحيز املؤرخ ويقوده إىل نتائج غري موضوعية .إذًا ،عىل املؤرخ الثبت يف هذه الحالة أن يوسع دائرة مدونته
األخذ ّ
لسد ثغرات الوثائق املكتوبة؛
املصدرية ،بمعنى أن يستأنس بمصادر أخرى مثل املشاهد الجغرافية ،والشهادات الشفوية ،واآلثار املاديةّ ،

إيجابيا من املصادر املتعارضة ُيم ّكنه من بناء معرفة تاريخية موضوعية.
وبذلك يستطيع أن يحدد موقفًا
ًّ
85
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طريـق طنجة تطـوان يف القـرن التاسـع عشر وبدايـة
القرن العرشين
Tangier-Tetouan Road in the Nineteenth and Early
Twentieth Century
، وباألخص طريــق طنجة تطوان،مل تحــظ شــبكة الطــرق يف املغرب يف فرتة القرن التاســع عرش وبداية القــرن العرشين

 إلبراز وضع ّية الطرق يف املغرب يف هذه الفرتة،مة
ّ  أواًلً يف املقدمة العا، لذا تســعى هذه الدراســة.باهتامم الباحثني
 وتستعرض الدراسة الطرق الرئيسة. وإلقاء الضوء عىل مكانة هذه الشبكة الطرقية ودورها يف التاريخ املغريب،الزمنية
 وتســتعرض ما ورد باألخص يف،م تتطرق إىل املحور األســاس الخاص بطريق طنجة تطوان
ّ  ث،يف املغرب قبل االســتعامر

م تتعــ ّرض للحديث عن املرافــق املوجودة يف هذا
ّ  ث،كتابــات الرحالة واملستكشــفني األوروبيّني يف القرن التاســع عرش

 لتنتهي إىل الكشــف عن األحداث، ونظام الحامية الذي كانت توفّره القبائل للمســافرين،"الطريــق كفندق "عني الجديدة
التي شــهدها طريــق طنجة تطوان يف النصف الثاين من القرن التاســع عرش وبداية القــرن العرشين ويف فرتة االحتالل

.اإلسباين ملنطقة الشامل املغريب

. تطوان، طنجة، الطرق، األمن، الزطاطة:كلامت مفتاحية

The 19th and early 20th century Moroccan road network, especially the Tangier-Tetouan Road, has not received
much attention from researchers. This study thus highlights the condition and status of this road network and its
role in Moroccan history. The study reviewed the main roads in Morocco before colonialism, then touched on
the main axis of the Tangier-Tetouan road. The paper reviews the writings of European travelers and explorers,
before exploring the facilities on this road such as the Ain El Jadida Hotel, and the protection system that the
tribes provided to travelers, and finally unpacking the events that took place on the Tangier - Tetouan road in the
second half of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century, during the Spanish occupation
of northern Morocco.
Keywords: Zatata Protection Payment, Security, Roads, Tangiers, Tetouan.
. املغرب،* أستاذ التاريخ املعارص يف جامعة عبد املالك السعدي يف تطوان
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مقدمة
تكاد تنعدم الدراسات املغربية حول الطرق واملسالك يف املغرب يف فرتة القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشينّ ،إاّل شذرات

سواء من البعثات السفارية أو من لدن الر ّحالة
اهتمت بالطرق يف املغرب
أن الكتابات األوروبية
متفرقة(((( .بينما يف املقابل نجد ّ
قليلة
ّ
ّ
ٌ

املهتم بالكشف عن وضعية الطرق يف املغرب يف هذه الفرتة التاريخية من االعتماد ،بصفة
مفر للباحث
واملستكشفني .ولذلك ،ال ّ
ّ
أساسية ،عىل املراجع والكتابات األجنبية التي تمنحه معطيات ومعلومات وافرة حول املوضوع.

معبدة تفتقر إىل
أن الطرق يف املغرب قبل االستعمار كانت عبارة عن مسالك
تجمع الكتابات األجنبية عىل ّ
وممرات مبلّطة وغري ّ
ّ

مشيا عىل األقدام أو سباحة
العناية والصيانة(((( ،ويعرتضها كثري من البحريات واألنهار
واملمرات املائية ،التي يجري اجتيازها عرب معابر ً
ّ

نظرا إىل انعدام القناطر فوق هذه األنهار(((( .ويف موسم الفيضانات والسيول كان املسافرون مجربين أحيانًا عىل نصب خيامهم
أحيانًاً ،

واالنتظار ملدة خمسة أيام إىل ٍ
ستة قبل استئناف السري(((.
ّ

املعبدة عىل الطريقة
تفتقر هذه األحكام التي أصدرها األوروبيون إىل بعض الحقائق ،فمن املعلوم ّ
أن املغرب لم يعرف الطرق ّ

معبدة وواسعة وفقًا لغاياته السياسية والعسكرية
نظرا إىل حاجة املستعمر إىل طرق ّ
الحديثة ّإاّل بعد خضوعه لالستعمار األجنبي ً

(((
مقدمته السلطان كان يقوم بتنقّالته
ثم ّ
إن املخزن ويف ّ
واالقتصادية ( .غري أنّه كان يتوفّر عىل مسالك وطرق عديدة تسلكها القوافلّ ،

التقنيني
كثريا ما يرسل
وحركاته عرب مختلف مناطق البالد ،فكان يف حاجة إىل هذه الطرق الواضحة املعالم ،ويف هذا الصدد كان
ً
ّ
إلصالح الطرق(((.

حي ًزا لمسألة الطرق والمسالك في المغرب نخص بالذكر الدراسة التي أنجزها عبد األحد السبتي ،بين الزطاط وقاطع الطريق :أمن
 1من بين الدراسات التي خصصت ّ
الطرق في مغرب ما قبل االستعمار (الدار البيضاء :دار توبقال ،)2009 ،حيث ركّز الباحث على ظاهرة اجتماعية هي "الزطاطة" ومن خاللها ّبين شبكة المسالك والطرق
في المغرب وا ّتخذ أمن الطرق قضية أساسية.

 2على سبيل المثال ما قاله شارل دو فوكو سنة " :1833ال أظنني بحاجة إلى القول بأن المغرب ال يتوفر على طرق معبدة ،فليس فيه ّإاّل عدد كبير من طرق السير على
كونة متاهات ّ
ممرات سهلة الممارسة في مناطق
والم ّ
يضل المرء عبرها غاي َته بسرعة ،اللهم ّإاّل إذا كانت له معرفة جيدة بالبلد .هذه الطرق ّ
األرجل المتداخلة فيما بينها ُ
وكثيرا ما تكون خطيرة في مناطق الجبال" .شارل دو فوكو ،التعرف على المغرب  ،1884-1883ترجمة المختار بلعربي (الدار البيضاء :دار
جدا
السهول .لكنها صعبة ًّ
ً
الثقافة ،)1999 ،ص .13
3

ينظر على سبيل المثال الدراسة التي أنجزها القنصل الفرنسي في مدينة الصويرة أوجست بوميي بعنوان:

Auguste Beaumier, Itinéraire de Mogador à Maroc et de Maroc à Saffy (Paris: Imprimerie de E. Martinet, 1868).

تفصيليا لشبكة الطرق
 4ينظر كذلك كتاب ألبير كوسان ودانييل سورين ،Albert Cousin & Daniel Saurin, Le Maroc (Paris: Hachette, 1905) :حيث أوردا وصفًا
ًّ
متحضرين ومفتقرين
غير
في المغرب في فترة القرن التاسع عشر ،وخير مثال على هذه األحكام نسوقه من رحلة غابرييل شارم ،فهذه الطرق كانت تبدو له رديئة والناس
ّ
إلى النظام وبخاصة إلى اللباقة.Gabriel Charmes, Une ambassade au Maroc (Paris: C. Levy, 1887), p. 31 :

 5ينقل محمد داود ما قاله صحافي أميركي زار المغرب سنة  1891عن حالة الطرق" :وإذا أردت أن تبحث عن حمار في هذه البالد ،فال تنظر إلى جمال شكله ،بل ابحث
وضيقة وغير معبدة في طول البالد وعرضها"؛ وفي األخير يعلّق محمد داود بقوله" :وهذا الوصف منه للطرق المغربية في ذلك العهد هو
عن كبر قدميه ،ألن الطرق منعرجة ّ
محمد داود ،تاريخ تطوان ،مج ( 1الرباط :دار أبي رقراق ،)2013 ،ص  .46نذكر كذلك شهادة أخرى للفقيه أحمد الرهوني يصف فيها كيف قطع نهر سبو
عين الحقيقة".
ّ
قرن ،وهو موضع يجتمع فيه سبو وورغة.
بالم
ى
المسم
الموضع
في
سبو
وادي
على
وبتنا
اإلثنين،
يوم
نهضنا
"ثم
األمطار:
فيه
كثرت
يوم
في
1891
سنة
فاس
أثناء رحلته إلى
َ َ
ّ
محمد الرهوني ،عمدة الراوين في
بن
أحمد
ينظر:
وكرمه".
بفضله
الغرق
من
الله
انا
نج
ى
ت
ح
ورجاء،
خوف
بين
زلنا
وما
بالمياه.
مملوءة
قوارب
في
قطعناه
الثالثاء
وفي يوم
ّ
ّ
ّ
تاريخ تطاوين ،تحقيق جعفر ابن الحاج السلمي ،ج ( 8تطوان :منشورات جمعية تطاون أسمير ،)2003 ،ص .156

توضح ذلك الرسالة الموجهة إلى القائد ابن الموذن والتي جاء فيها" :فنامرك [كذا] أن تقوم مع الخديم الصنهاجي بإصالح الطريق التي يمر بها ركابنا السعيد من آن
6
ّ
أبيض إلى قنطرة وادي العبيد ،وتجعلوا للقنطرة حيطين من الطبية [الطين المضغوط] في كل جانب ،وتصلحوا شعبة افْرفْخش وشعبة تبغرار بعد خروج الجبل إصال ًحا متقنًا
وتعجلوا بذلك .وقد و ّجهنا حملته قائد الماية والمهندس والطبجية للوقوف على ذلك ومعاينته حتى يتم على وفق المراد والسالم" .ينظر الرسالة فيّ :
عاّلل الخديمي،
ّ
"النزايل والمواصالت والتد ّخل األجنبي في المغرب خالل القرن التاسع عشر" ،هسبريس تمودا ،العدد .)1993( 31
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املرشيف ما ييل" :ومن مآثره الدالّة عىل ضخامة ملكه [السلطان املوىل الرشيد]
ّأما عن اعتناء السالطني ببناء القناطر ،فقد ورد عند
ّ

واعتنائه بأمور املسلمني ،قنطرة وادي سبو العجيبة البناء ،وكان الرشوع يف بنائها يوم السبت رابع عرش ذي القعدة سنة تسع وسبعني

جددت
شوال من هذه السنة ً
أيضا ّ
وألف [ 15أبريل سنة 1669م] من مال كان أقرضه ّ
للتجار من فاس وغريها للتجارة [ ]...ويف ّ
قنطرة الرصيف"(((.

ثم تكلّم ابن مرزوق التلمساين واصفًا اإلجراءات التي اتخذها السلطان أبو الحسن املريني (1348-1331م) يف هذا الجانب بقوله:
ّ

"وأما القناطر فال يخفى ما فيها ،فقد عمل فيها األعمال العجيبة ،فقنطرة وادي ردات وقنطرة بني بسيل وقنطرة الوادي بداخل فاس
وقنطرة الرصيف وقنطرة وادي سطفسيف بتلمسان وقنطرة باب الجياد وسد سريات وقنطرة ميناء ،هذه كلّها من إنشائه ويف حسناته ،وال
يقدر قدر ما أنفق من األموال الطائلة فيها"(((.
يحيط الوصف بها وال ّ

ويمكن التمييز خالل هذه الفرتة التاريخية يف املغرب نوعني من الطرق التي ش ّكلت املسالك األساسية للمسافرين ،سواء البعثات

األوروبيني ،انطالقًا من بداية القرن التاسع عرش وإىل حدود سنة  .(((1912يتمثل الصنف األول يف
الرسمية أو الرحالة واملستكشفني
ّ
طريق البعثات السفارية الذي ينطلق من مدينة طنجة "العاصمة الدبلوماسية" نحو إحدى عواصم املغرب فاس  -مكناس  -مراكش.

ولهذه الرحلة ،كما يذكر عبد األحد السبتي" ،إيقاعها وترتيباتها وطقوسها .وهي يف الغالب رحلة نمطية ،من حيث مسالكها
ومحيطها البرشي"(.((1

(((1
األول من طنجة إىل
الرحالة واملستكشفون األجانب  .ويمتد الطريق الرئيس ّ
ويتمثل الصنف الثاين يف الطريق الذي يسلكه ّ

فاس( .(((1كان املسافرون يقطعونه يف هذه الفرتة يف غضون ستة أيام ،عرب مراحل ومحطات تنطلق من طنجة إىل العرائش( ،((1ومن

ثم
نظرا إىل كرثة البحريات
ّ
العرائش إىل القرص الكبري .وهذه املرحلة هي األكرث صعوبة؛ ً
واملمرات املائية املوجودة يف هذا الطريقّ .
بدوار الشماعلة ونزالة بني عمار ووادي سبو إىل أن يصل إىل مدينة فاس.
مرورا ّ
يستأنف املسافر رحلته ً
ومن الطرق الرئيسة يف مغرب ما قبل االستعمار ،نذكر طريق فاس وجدة الذي كانت تجتازه ،يف أغلب األوقات ،القوافل التجارية

بد من اجتياز املرحلة األوىل واألساسية يف هذا الطريق وهي فاس تازة التي تتح ّكم يف املضيق
القاصدة مدينة تلمسان ،وكان ال ّ
7

محمد بن مصطفى المشرفي ،الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية ،تحقيق إدريس بوهليلة ،ج ( 1الرباط :منشورات وزارة األوقاف ،)2005 ،ص .276

الجزائرية،
الوطنية
التلمساني ،المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن موالنا أبي الحسن ،تحقيق د .ماريا خيسوس بيغيرا (الجزائر :المكتبة
محمد بن مرزوق
8
ّ
ّ
ّ
ّ
 ،)1981ص .418

 9تجدر اإلشارة هنا إلى أن المغرب كان يعرف خالل العصر الوسيط خمسة محاور طرقية أطلقت عليها تسمية معبرة ،وبحلول القرن التاسع عشر حصلت تغييرات واضحة
في تفاصيل الشبكة الطرقية ،وهي:
•"طريق التمر" وتربط بين فاس وسجلماسة.
•"طريق النحاس" وتربط بين فاس ومراكش عبر تادال.
•"طريق الجهاد" وتربط بين مراكش ورباط الفتح.
•"طريق الحجاج" وتربط بين فاس وتلمسان.
•"طريق القبلة" وتربط بين مراكش وسجلماسة.
ينظر :السبتي ،ص .241-240
10

المرجع نفسه ،ص .35

12

حول هذا الطريق وغيره ،ينظر.Cousin & Saurin, p. 320 :

11

المرجع نفسه.

ً
يفضلون اجتيازه بالسفن البخارية
 13هذا الطريق البري من طنجة إلى العرائش لم يعد
مستعماًل بكثرة في بداية القرن العشرين ،وبدأ المسافرون ،وأغلبهم أوروبيونّ ،
في بداية القرن العشرين.Ibid., p. 327 .
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املمتد يف الجنوب املغريب من مراكش إىل الصويرة ثم منطقة سوس عرب
بني األطلس املتوسط وجبال الريف( ،((1إضافة إىل الطريق
ّ

جبال األطلس.

أما يف شمال املغرب ،فالطريق الرئيس اآلخر يف هذه املنطقة هو الذي يربط طنجة بتطوان يف مسافة يقطعها املسافر من دون

كيلومرتا
يفضلون االسرتاحة واملبيت يف فندق عني الجديدة ،عىل بعد خمسة وعرشين
توقّف يف يوم واحد .غري أن أغلب املسافرين كانوا ّ
ً
يتفرع من طريق طنجة تطوان
من تطوان( .(((1ونخص بالذكر ً
أيضا ،يف هذه الشبكة الطرقية يف شمال املغرب ،طريق تطوان فاس الذي ّ
عند فندق عني الجديدة( .(((1وكانت البغال والحمري والجمال هي وسائل النقل والسفر التي يعتمد عليها املسافرون الجتياز هذه الطرق،

مخص ًصا لكراء
للدواب .وتشري بعض املصادر األوروبية إىل السعر الذي كان
وباألخص يف فصل الربيع ،حيث تتوافر املياه العذبة والعلف
ّ
ّ
يتزود بها املسافر(.((1
ّ
دواب السفر ،وكذلك إىل أنواع املؤونة التي كان ّ

أواًلً  :طريق طنجة تطوان خالل القرن التاسع عرش
يعترب طريق طنجة تطوان من بني الطرق الرئيسة يف مغرب القرن التاسع عرش ،وضمن املحاور التي كان السلطان يرشف عىل

تنظيم حراستها ،ويدعى "طريق املخزن"((((1؛ وقد كلّف قبائل بني يدر وودراس وأنجرة عىل حماية الطريق وتأمينه ،وأرشف عىل بناء
فندق عني الجديدة السرتاحة املسافرين والقوافل وتموينهم.

املهمتني يف شمال املغرب :طنجة وتطوان؛
وتكمن أهمية هذا الطريق يف أنه يربط بني مجموعة من القبائل ،ويربط بني املدينتني ّ

تعد العاصمة الدبلوماسية للمغرب ومقر الهيئة الدبلوماسية األجنبية ،وتوجد فيها أكرب نسبة من الجالية األوروبية .واملدينة
فاألوىل كانت ّ
14

عن طريق فاس تازة ،ينظر :الدراسة التي أنجزها عبد الرحمان المودن بالفرنسية:

15

سنتطرق إلى الحديث بكل تفصيل عن هذا الطريق الذي يشكّل المحور األساس لهذه الدراسة.

Abderrahman El Moudden, "Exploration et pénétration: Un Siècle d'itinéraires dans le couloir de Fès - Taza (1805-1911)," Hespéris-Tamuda,
1984, vol. XXII, Fascicule Unique, pp. 103-118.

16

تحدث عنها ألكسندر جولي في دراسته المونوغرافية عن مدينة تطوان المنشورة في حلقات في مجلة أرشيفات المغرب:
ّ

Joly, Alexandre, "Tétouan," Archives Marocaines, vol. 4 (1905), p. 229.

وقد تكلّم عنها بعض المراجع األوروبية ونخص بالذكر:

John Braithwaite, Histoire des révolutions de l'empire de Maroc (Amsterdam: Chez Pierre Mortier, 1731), p. 159; Emilien Renou, Description
géographique de l'empire du Maroc pendant les années (1840-41-42) (Paris: Imprimerie Royale, 1846), pp. 20, 308.

دائما في بالد المخزن وفي أرض مأهولة فال
وذكرها دو فوكو في رحلته بقوله" :ليس هناك ما يقلق البال خالل الطريق الذي نسلك من هنا (تطوان) إلى فاس .سنكون ً
تحدث عن هذا الطريق في القرن العشرين المصدر المغربي الوحيد :أحمد الرهوني ،في كتابه عمدة الراوين في تاريخ تطاوين،
ثم ّ
داعي إلى خفر" .دو فوكو ،ص ّ .23
ّ
تعرض لها .الرهوني ،ج  ،8ص .149
التي
والصعوبات
قطعها
التي
والمراحل
الطريق
عن
تفصيل
بكل
ّم
ل
فتك
دراسته،
أثناء رحلته إلى فاس الستكمال
ّ
أن سعر البغال هو ثالث (بسيطات) لليوم الواحد [البسيطة  Pesetaجمعها "بساسيط" هي عملة إسبانية ،وكانت هذه
 17على سبيل المثال ،يشير ألبير كوسان إلى ّ
العملة تروج بالمغرب قبل القرن التاسع عشر ،حيث وقع القبول الرسمي لهذه العملة في المعاهدة التي عقدها السلطان سليمان مع إسبانيا سنة  ،1799واستمرت متداولة
رسميا العملة الفرنسية ،وحلت محلها من حيث قوة الرواج حتى سنة  ،1881عندما قام الحسن األول باإلصالح النقدي .فاستعادت
بالمغرب إلى سنة  ،1845عندما قبلت
ً
العملة اإلسبانية قوة رواجها ،بعد أن تم على أساسها ضرب السكة الحسنية؛ ذلك أن السلطان موالي الحسن أخذ في الحسبان عملة "البسيطة" ،ومن هنا جاء اسم العملة
الجديدة ،حيث أطلق عليها اسم "الريال الحسني" أو "البسيطة الحسنية" نسبة إلى السلطان الحسن األول .والريال الحسني يتكون من  5بساسيط ،غير أن البسيطة
الحسنية لم تكن موجودة ،فقد كانت عملة حسابية فقط .في هذا الصدد ينظر :عمر آفا ،مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر :سوس ()1906-1822
يتزود بخبز الشعير والدجاج والبيض.Cousin & Saurin, p. 319 .
ثم ّ
إن المسافر كان ّ
(الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدةّ .)1988 ،
سيمر منها الوفد بتقديم "المونة" إلى المسافرين وتشمل المواد الغذائية من دقيق وشعير وأغنام
قبيلة
كل
شيخ
ّف
ل
يك
أما بالنسبة إلى البعثات الرسمية ،فكان المخزن
ّ
ودجاج وغير ذلك .حول "المونة" ينظر تعريفها في :الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ،معلمة المغرب ،ج ( 21سال :مطابع سال ،)1992 ،ص .7330

 18نذكر في هذا المجال طرق :فاس الرباط ،مراكش الصويرة ،مراكش تارودانت؛ ويشير عبد األحد السبتي إلى أن بعض المحاور كانت تطلق عليها في آن واحد تسمية
"طريق السلطان" ،وهي حالة محور فاس تافياللت .السبتي ،ص .40
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 ددعلالا

ويلوي /زومتزومت

تجاري بني املغرب وأوروبا وكذلك بني املغرب والرشق األدىن ،إضافة إىل أنها اعتربت املرىس األساس
الثانية كانت تم ّثل دور وسيط
ّ
بالنسبة إىل ّ
كل من مدينتي فاس ومكناس(.((1

اهتم الرحالة واملسافرون والبعثات األوروبية باملسالك سواء من طنجة إىل تطوان أو من هذه األخرية إىل طنجة .لذا نجد وصفًا

مفص ًاًل حول املسافات واألشكال والتحديات الجغرافية لهذه الطرق والطبيعة املحيطة بها وما هنالك من غابات ونوعية األشجار
ّ

وأهميتها ،إضافة إىل القبائل املوجودة عىل طولها ،واملحط ّات األساسية التي يتنقّل بينها املسافر .وقد
والنباتات فيها ،وعدد األودية
ّ

اهتمت هذه الكتابات األوروبية بذكر وسائل النقل التي يعتمدها املسافر ،والوضعية األمنية للطريق ،واألحداث التي شهدها وأ ّثرت يف
األوضاع األمنية واالقتصادية يف مجاالت اخرتاقها.

 .1وصف الطريق
مدة ال تتجاوز
انطالقًا من طنجة ،كان املسافرون من قوافل تجارية ور ّحالة وغريهم يعربون الطريق املؤ ّدي إىل تطوان يف ّ

(((2
ً
وصواًل إىل فندق عني الجديدة(.((2
مرورا بوادي مغوغة وتقطع مرتفع الزينات
اثنتي عرشة ساعة متواصلة  .تبدأ الرحلة من رشق طنجة ً

يستمر يف قطع تضاريس املنطقة من جبال ومنحدرات،
يمر املسافر عرب الواد الكبري( ،((2ليصل إىل واد الخروب( ،(((2ومنه
ّ
من هذا الفندق ّ
وأخريا ها نحن يف السهل .وقبل الوصول إىل مدينة تطوان نلج منطقة بها
"فتنفرج الشعاب شي ًئا فشي ًئا وتنبسط جوانب املنحدرات،
ً

(((2
نهرا هو واد
كليا حقول القمح عىل ّ
مد البرص تتدفّق بها مياه عذبة" ( .وقبل أن يدخل املسافر مدينة تطوان يقطع ً
أودية م ّتسعة تغط ّيها ًّ
ٍ
علوها ما بني خمسة إىل ستة أمتار .ماء الواد صاف وجا ٍر .يصل عرض
بوصفيحة ،يصفه دو فوكو بقوله" :ضفاف هذا الواد وعرة يرتاوح ّ
قدين يف حالة ال بأس بها"(.((2
املكان حيث يجري املاء ما بني ستة إىل ثمانية أمتارُ ،يخرتق هذا النهر بواسطة قنطرة ذات َع َ

تمر بها من
اهتمت بعض الرحالت االستكشافية األوروبية بتفاصيل تذكرها حول الطبيعة الجغرافية للطريق واملواقع التي ّ
ّ
ٍ
منحدرات وتالل وجبال،إضافة إىل األودية وأنواع النباتات واألشجار التي تغط ّي جوانب الطريق ،فعىل سبيل املثال ال الحرص ،يصف
العالم الجيولوجي األملاين أوسكار لينز ( )1925-1848الطريق من طنجة إىل تطوان ً
قائاًل" :انطلقنا من طنجة حواىل الساعة العارشة

 19عبد العزيز السعود ،تطوان في القرن الثامن عشر (تطوان :منشورات جمعية أسمير ،)2007 ،ص .194
ٍ
ٍ
المدة التي يستغرقها السفر المتواصل بين طنجة وتطوان من دون توقّف ومبيت في فندق عين
 20تجمع أغلب الكتابات األوروبية التي وصفت الطريق على هذه ّ
الجديدة" :انطلقنا من مدينة طنجة في الساعة السادسة صبا ًحا ووصلنا إلى مدينة تطوان في الساعة السادسة مساء" .ينظر:
Charles Didier, "Le Maroc: Tétouan," Revue des Deux Mondes, vol. 8 (1 novembre 1836), pp. 241-269.

كيلومترا .ينظر ً
مثاًل:
غالبا في س ّتين
ً
تم تحديدها ً
ّأما مسافة الطريق ،فقد ّ

Léon Godard, Description et Histoire du Maroc (Paris: C. Tanera, 1860), p. 58; Joly, p. 228.

21 Résidence générale de la République française, Tanger et sa zone, Series villes et tribus du Maroc (Paris: Editions Ernest Leroux, 1921),
p. 371.

22

وادي المهرهر بحسب ميشو بيلير.

24

دو فوكو ،ص .12

يسمى عند العامة مشرع الحاشف بحسب ميشو بيلير.
23
ّ
 25المرجع نفسه ،ص  .13وضع له محمد بن ع ّزوز حكيم تعريفًا في معلمة المغرب ،كاآلتي" :بوصفيحة أحد روافد نهر مرتين ،بنى فوقه باشا تطوان أحمد الحداد سنة
 1853 / 1270قنطرة لم يكن لها مثيل في شمال المغرب ،وقد دخلت هذه التاريخ عندما أبرمت الهدنة بين المغرب وإسبانيا على إثر حرب تطوان يوم فاتح رمضان 23 / 1276
الحد الفاصل بين الجيشين المغربي واإلسباني إلى أن يتم التوقيع على معاهدة الصلح النهائية" .الجمعية
مارس  ،1860ووقع االتفاق على أن تكون القنطرة المذكورة هي ّ
المغربية للتأليف والترجمة والنشر ،ج  ،5ص  .1735ويشير محمد داود إلى أن السلطان الحسن األول عند زيارته لتطوان سنة  1889ومغادرتها إلى طنجة قضى يومه وليلته
بوادي بوصفيحة" :في الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس  23محرم  1307غادر السلطان ودائرته مدينة تطوان ،ونزل بوادي بوصفيحة على بعد نحو عشر كيلومترات
من تطوان ،وهناك قضى يومه وليلته" .داود ،ص .26
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يفضل كثري من
([ 18ترشين الثاين] /نوفمرب  )1879وكانت غايتنا هي الوصول إىل فندق يقع يف منتصف الطريق بني طنجة وتطوان ّ

املسافرين املبيت فيه عوض قطع الطريق بصفة متواصلة ومرهقة .ا ّتجهنا نحو الجنوب الغريب حيث الطريق منعرجات تتخلّلها كثبان
ٍ
وأراض من الطني والصخور الكلسية تكون ً
تالاًل ذات منحدرات خفيفة النزول"(.((2
رملية
ومن جانبه وصف شارل ديديي ) (1864-1805الطريق بقوله" :بعد مغادرتنا طنجة نزلنا نحو الشاطئ الرميل باتجاه طنجة البالية

مايئ تكرث حوله أشجار الصنوبر ونبات الدفىل"( .(((2ويستمر يف هذا الوصف
حتى وصلنا إىل مرج
ّ
مكسو بأزهار ّ
برية يوجد يف نهايته مجرى ّ

تسمى عني الجديدة"(.((2
ّ
املفصل والجغرايف الطبيعي للطريق إىل قوله" :يف منتصف النهار وصلنا إىل عني مائية ّ

ّأما انطالقًا من تطوان ،فكان املسافرون والقوافل التجارية ي ّتبعون وادي مارتيل ليصلوا إىل وادي الخميس عرب قنطرة وادي

غابيا
بوصفيحة .وبعد اجتيازه ي ّتبعون مجرى وادي أكراز (أجراس) الذي ّ
جبليا ًّ
يعد نهاية األرايض املنبسطة لتصبح الطريق بعده مسل ًكا ًّ

(((2
يمرون بمحاذاة
املمر
وباألخص عند
يصعب اخرتاقه
ّ
ثم ّ
ّ
ّ
الضيق لفندق عني الجديدة الذي ينفذون منه نحو الواجهة األطلسية ّ ،

مجرى وادي الثالثاء نحو جبل الزينات ففحص طنجة ،ويصلون يف األخري إىل املدينة.

غالبية الكتابات األجنبية عىل كرثة املياه العذبة وغزارتها متدفقةً من ينابيع يف املرتفعات والبحريات لتشكل جداول وفرية
وتجمع
ّ

عىل طول الطريق(.((3

 .2فندق "عني الجديدة"
املحملة بالسلع
يمر بها املسافرون وتجتازها القوافل
ّ
حرص املخزن عىل إقامة شبكة من الخانات أو الفنادق عىل طول الطرق التي ّ

يحسون بالتعب أو الخطر ،في ّتخذونها يف
من مدينة إىل أخرى .وتوفّر هذه الفنادق مالجئ آمنةً للمسافرين بأمتعتهم
ودوابهم عندما ّ
ّ

مقرات للمبيت توفّر لهم املاء والغذاء واألمن ،وذلك لقاء أجر معلوم يؤ ّدى للمسؤولني والقائمني عليها .من أجل ذلك حرص
الليل ّ
املارين بها وأموالهم.
السالطني املغاربة عىل العناية بها
ّ
والحث عىل تأمني أنفس املسافرين ّ

يف منتصف طريق طنجة تطوان( ،(((3ويف وسط الجزء الجبيل للطريق ،بنى السلطان عبد الرحمن بن هشام فندق "عني الجديدة"

بتاريخ  23جمادى األخرية 1255ه 3 /أيلول /سبتمرب 1839م نسبة إىل عني املياه املجاورة له .وبعث برسالة إىل عامله يف مدينة تطوان
نصها(:((3
القائد أشعاش هذا ّ

26 Oscar Lenz, Tombouctou: Voyage au Maroc, au Sahara et au Soudan, traduit de l'Allemand par Pierre Lehautcourt (Paris: Hachette, 1886),
p. 65.
27 Didier, pp. 242, 243.
28 Ibid., p. 243.

29
30
31

32

وجغرافيتها ابتداء من الفندق" ،أكّد ذلك ألكسندر جولي.Joly, vol. 4, p. 230 :
"تتغير طبيعة الطريق
ّ

على سبيل المثال ،ينظر."Voyages et aventures sur la côte orientale du Maroc," Le progrès de Bel Abbès, no. 1055 (27/5/1894), p. 1 :

تحدد المسافة بين الفندق ومدينة طنجة بـ  35كلم ،وبين الفندق ومدينة تطوان بـ  25كلم.
أغلب الكتابات األوروبية التي وصفت الطريق بين طنجة وتطوان ّ
داود ،مج  ،8ص 285؛ هناك كذلك إشارة إلى أن من بناه هو السلطان عبد الرحمن بن هشام ،في:

Estado Mayor Central del Ejército, Servicio Historico Militar, Historia de las campañas de Marruecos (Madrid: Servicio Histórico Militar,
;1947), vol. 3, p. 309

بقوله" :أسس السلطان عبد الرحمن فندق عين الجديدة سنة 6521ه1838 /م1839-م ،بحسب الكتابة المنقوشة على الحجر فوق بابه".

Ricardo Riuz, "La Kabila de Uadras," Boletín oficial de la zona de influencia española en Marruecos, no. 3 (10-25/5/1913), p. 212.
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سيدنا وموالنا محمد وآله وسلّم
"الحمد لله وحده ،وصىل الله عىل ّ
وليه
عبد الرحمان بن هشام ،الله ّ
محمد بن عبد الرحمن أشعاش ،وفّقك الله وسالم عليك ورحمة الله تعاىل وبركاته وبعد ،فالنزالة التي كان
خديمنا األرىض القائد
ّ

خديمنا املزويض بالعني الجديدة التي بني طنجة وتطوان ،وسقطت لعدم معرفته برتاب البلد ،بوصول كتابنا هذا إليك
وق ََف عىل بنائها
ُ
فإن فيها مصلحة عامة والسالم ،يف  23جمادى األخرية عام ."1255
ارشع يف تجديد بنائها بالجري بناء متقنًاّ ،

مكونة من ّ
يتوسطها فناء كبري .ويؤ ّكد مؤرخ تطوان محمد داود ذلك
وهذا الفندق كان بناية ّ
مكعبة الشكلّ ،
محاّلت وبيوتات ّ

ً
( ((3ببناء الفندق املذكور متقنًا فكان هو املكان الذي يسرتيح فيه املسافرون بني طنجة وتطوان ،وكانت
"وفعاًل قام القائد أشعاش (
بقوله:

الدواب وغريها من الحيوانات؛ وقد بقي عىل
فيه بيوت ينام فيها املسافرون ويحفظون أمتعتهم وبضائعهم ،كما كان فيه مراح ملبيت
ّ
هذه الحالة ما يزيد عىل مائة عام"(.((3

انفردت الكتابات األجنبية بالحديث عن فندق عني الجديدة بقد ٍر من التفصيل والتدقيق ،ففي سنة  1884ويف الرحلة التي قام بها

مفص ًاًل ملوقع الفندق،
الضابط العسكري اإلسباين خوليو سريڤريا باڤيريا  J. Cervera Bavieraإىل السواحل الشمالية للمغرب منحنا وصفًا ّ

مرتا ،وطول جداره أربعة أمتار،
وأما شكل الفندق فهو
ّ
"يرتفع بناؤه عىل منبسط واسع يف قدم الجبل"ّ .
"مكعب طول أضالعه ثالثون ً
"الخاصة باملسافرين ،وغرفة نوم للمسؤول عن الفندق ،وأخرى
ويوجد يف وسطه باب يف ا ّتجاه الشمال"ّ .أما غرفه وأجنحته فنجد منها
ّ

خاصة بتخزين الشعري والقش وعلف الدواب" .ويوجد يف الفندق
ّ
ثم توجد أجنحة ّ
تقدم فيها خدمات الشاي والقهوة وأنواع األطعمةّ .
"فناء كبري تسرتيح وتنام فيه دواب املسافرين"(.((3

نجد الوصف نفسه يف رحلة أخرى قام بها الفرنيس دراي ) Dry (1925-1857يف أواخر القرن التاسع عرش إىل شمال املغرب سواء

فيما يتعلّق باملوقع أو بالشكل الهنديس للفندق وغرفه وأجنحته .وقد أضاف يف آخر الفقرة قوله" :عندما اسرتحنا قمت بجولة حيث تكرث
القرويات يعرضن
دوابهم .وما لب َثت أن نزلَت أفواج من النساء
الحيوية حول الفندق؛ وجدت عد ًدا من ّ
ّ
التجار العرب يسرتيحون مع ّ

ويظل هذا النشاط التجاري ح ّتى ّ
ّ
ويعم الظالم"(.((3
التجار عىل األثمان،
ّ
منتجاتهن من شعري وبيض
فيساومهن ّ
يحل الليل ّ

مقرا
ودوابهم عندما
يوفّر فندق عني الجديدة ملجأ آمنًا للمسافرين بأمتعتهم
يحسون بالتعب أو الخطر ،وي ّتخذونه يف الليل ًّ
ّ
ّ

(((3
التجار واملسافرون ،وكان يتوفّر عىل ما يحتاجون إليه
املهمة يف منطقة الشمال املغريب التي يقصدها ّ
للمبيت (؛ وقد كان من بني املراكز ّ

واليا حتى توفي سنة
 33هو محمد بن الحاج عبد الرحمان أشعاش ،أسندت إليه باشوية تطوان عند عزل العربي بن يوسف المسلماني عنها سنة 1241ه1825 /م ،وظل ً
1261ه1845 /م  .ينظر :مصطفى بوشعراء :االستيطان والحماية بالمغرب ،ج ( 2الرباط :المطبعة الملكية ،)1987 ،ص .651
34

داود ،مج  ،8ص .285

Expedición geografico – militar al interior y costas de Marruecos: sept., oct., nov., y diciembrede 1844. (Barcelona 1885), pp. 49, 50.

35

"Vers l'occident: Gibraltar et le nord du Maroc," La Revue Hebdomadaire, 3ème année, tome XI (Octobre 1899), p. 56.

36

 37يؤكد ذلك أوسكار لينز في رحلته إلى المغرب بقوله" :غادرنا مدينة طنجة على الساعة العاشرة صبا ًحا (يوم  18تشرين الثاني /نوفمبر  ،)1879وغرضنا األساس هو
يفضلون
الوصول إلى فندق (عين الجديدة) الذي بنته الدولة المغربية لحماية القوافل ،في منتصف الطريق بين طنجة وتطوان .وهو مكان الستراحة المسافرين الذين ّ
عدم مواصلة السير في طريق طنجة تطوان خالل يوم واحد".Lenz, p. 65 .
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املشددة واملداومة املستمرة( .(((3وتجدر اإلشارة إىل أنه إضافة إىل
من ماء وغذاء وعلف للماشية وزاد وأمن واستقرار ،زيادة عىل الحراسة
ّ
فندق عني الجديدة ،كان بعض املسافرين يقضون الليل أحيانًا يف أماكن أخرى آمنة ويف ضيافة بعض القرى(.((3

ّ
ظل فندق عني الجديدة مكانًا السرتاحة املسافرين والقوافل التجارية إىل عهد االستعمار اإلسباين ملنطقة الشمال املغريب ،ويف

هدم ذلك الفندق
هذه الفرتة ،كما يقول محمد داود" ،اتخذه اإلسبانيون مرك ًزا لجيوشهم ،وعندما انتهى عهد الحماية وتو ّحد املغربّ ،

تهديما  -وهو اآلن أكوام من تراب  -أي عام 1398ه1978 /م"(.((4
ً

 .3أمن الطريق

القبيل ،فكان املسافرون والقوافل التجارية يتنقّلون
نُظ ّمت الحماية واألمن يف املحور الطرقي بني طنجة وتطوان عىل املستوى َ

تحت حماية القبائل التي كانت ّ
كل واحدة منها تتكفّل بهم إىل أن يغادروا حدودها .لقد كانت الحماية واألمن مسؤولية ملقاة عىل عاتق

شيوخ القبائل؛ ً
مطالبا بتوفري األمن
ومثاًل بمقتىض امليثاق ،الذي فرضه وجهاء قبيلة وادراس سنة  1864عىل شيخ قبيلتهم ،أصبح هذا
ً
تقريبا(.((4
كيلومرتا
بمسلك املخزن املمتد من "عزيب الطايفي" إىل "قنطرة بوصفيحة" ،أي عىل طول ثالثني
ً
ً

وشجعها املخزن عىل القيام بهذا الدور الرئيس(.((4
أن القبائل الشمالية ش ّكلت الركيزة األساس يف حفظ األمن الطرقي،
يتبنّي ّ
ّ
ّ

ثم حظي شيخ القبيلة بنفوذ كبري يف هذه املناطق .هذا ما يؤ ّكده الجيولوجي الفرنيس لويس جانتيل  Louis Gentilيف رحلته يف
ّ
املغرب الشمايل سنة  ،1905حيث عرفت املنطقة اضطرابات كثرية تجلّت يف انعدام األمن نتيجة االختطافات التي قام بها الريسوين
(والرت هاريس  ،W. Harrisوالضابط ماكلني  ،Mcleanوالرثي األمرييك بريديكاريس  ،)Perdicaresواالغتياالت التي ارتكبها الس ّكان

وصعب عىل الر ّحالة واملستكشفني األوروبيني القيام
املحلّيون يف صفوف األجانب .كل هذا كان له أثر يف زعزعة األمن يف املنطقة الشماليةّ ،
أن صديقه الفرنيس غاستون بويش  Gaston Buchetكتب
بالسفر يف هذه املناطق من دون حماية شيخ أو قائد قبيلة .يخربنا لويس جانتيل ّ

يعرّب فيه عن سعادته ،وأنه سيوفر الحماية املطلقة للصديق بويش(.((4
رسالة إىل قائد قبيلة أنجرة الدواس ،الذي رسعان ما ر ّد الجوابّ ،

المهمة كذلك في منطقة الشمال التي كان يقصدها التجار للراحة والمبيت ضريح سيدي أحمد المصباحي بالرهونة،
أن من جملة المراكز
 38يذكر المريني العياشي ّ
ّ
وزاوية موالي عبد الله الغزواني ببني زكار ،وزاوية سيدي محمد بن علي الريسوني بتازروت ،وسيدي هدي ببني عروس ،وسيدي يوسف التليدي باألخماس السفلى ،والمنزلة
بجبل الحبيب ،والنزالة بدار الشاوي ببني أمصوار" ،ولعل القصد من اللجوء إلى هاته [كذا] الزوايا واألضرحة هو االحتماء بصاحبها ألن المحتمي بها ال يجسر أحد على
إذايته وال التعرض لبضاعته" .المريني العياشي ،النضال الجبلي ،ج [( 3د .م[ :].د .ن[ ،].د .ت ،)].ص .108

 39في هذا الصدد يقول دو فوكو في طريقه من طنجة إلى تطوان" :توقفنا في الساعة  9و 15دقيقة قرب بعض األكواخ ،وقضينا الليل في هذا المكان [ ]...في الساعة
الرابعة صبا ًحا استأنفنا السير وسرعان ما دخلنا منطقة الجبال [ ]...وهنا يتغير المشهد انطالقًا من فندق مررنا أمامه" .وهنا نفهم أن شارل دو فوكو ،مع من كان يرافقه في
مروا أمامه كما يشير إلى ذلك .دو فوكو ،ص .12
رحلتهّ ،
فضلوا المبيت عندما أدركهم الليل في أحد األمكنة ولم يبيتوا في فندق عين الجديدة الذي ّ
40
41

المرجع نفسه ،ص .285

هذا الميثاق موجود في دورية "األرشيف البربري" ضمن الدراسة التي أنجزها:

Biarnay Samuel, "Un cas de régression vers la coutume berbère chez une tribu arabisée," Archives Berbères, 1.2-4 (1915-1916), pp. 219-229.

وأدرجه كذلك عبد العزيز بوليفة في مقاله" :وضعية طريق 'طنجة تطوان' في نهاية القرن  19وبداية القرن  ،"20ضمن أعمال ندوة :تطوان قبل الحماية (،)1912-1860
 ،1992/11/14-12ص  .52وتجدر اإلشارة إلى أنه كان يوجد بالتناوب عند قبائل وادراس وأنجرة وبني يدر نظام لمراقبة طريق المخزن بين تطوان وطنجة حتى العرائش
وحمايتها بواسطة مراكز للحراسة.
 42في هذا الصدد بعث النائب السلطاني محمد الطريس رسالة إلى قبائل الفحص جاء فيها" :فالواجب هو حياطة بالدكم والدفاع عنها وحفظ الطرقات وحراستها ح ّتى
والتعرض يقابل بما يوجب طرده لتبقى مأمونة محفوظة" .جمال الدين العمراني أشطيار" ،طنجة بين سنتي
المارين ،ومن نزل إليها بقصد النهب
يمد أحد اليد في
ال ّ
ّ
ّ
 ،"1912-1900رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا ،غير منشورة ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،1996 ،ص .145
العام الفرنسية وكذلك فيما بعد من
 43يعطي لويس جانتيل في كتابه تعريفًا عن الفرنسي غاستون بوشي أنّه أحد العلماء الذين كانوا مكلّفين ،منذ سنوات من وزارة التعليم ّ
"لجنة المغرب" ،بالبحث الطوبوغرافي والجيولوجي واألركيولوجي في المغرب ،وربط عالقات مع األهالي والمسؤولين المغاربة وخاصة من قبيلة أنجرة.

Louis Gentil, Dans le Bled es Siba: Explorations au Maroc (Paris: Masson et Co. Éditeurs, 1906), p. 6.
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تبنّي طريقًا آخر سلكه لويس جانتيل من طنجة إىل تطوان
خريطة ّ

املصدر:

Louis Gentil, Dans le Bled es Siba: Explorations au Maroc (Paris: Masson et Co. Éditeurs, 1906), p. 6.

تعاملت الكتابات األوروبية مع موضوع األمن يف طريق طنجة تطوان بحسب الفرتات الزمنية التي جرت فيها الرحلة والسفر

أو استكشاف املنطقة ،ففي الثالثينيات من القرن التاسع عرش لم يكن املسافر األورويب الذي يستعمل هذا املحور الطرقي يف حاجة
إىل حمل السالح معه ،بل كان يكتفي بالحماية التي يوفّرها له الحارس الذي كلّفه شيخ القبيلة أو قائدها بمرافقته( .((4ويف أواخر
مصحوبا بحارس واحد
يتعنّي عىل املسافر من طنجة إىل تطوان وح ّتى العرائش أن يكون
الخمسينيات أ ّكدت كذلك رحلة أخرى أنّه ّ
ً

يحميه طول الطريق(.((4

تغرّيت األوضاع يف بداية القرن العرشين ،نتيجة األحداث واالضطرابات التي عرفها املغرب بصفة عامة واملنطقة الشمالية عىل
ّ

وجه الخصوص ،ففي سنة  1902ونتيجة لرفض املخزن إطالق رساح بعض أفراد القبائل ،وقع هجوم عىل قوافل تجارية بني تطوان
(((4
ثم إنه يف السنة التالية ،عىل إثر
وطنجة أسفر عن مقتل بعض الرعايا اإلنكليز ،وعىل إثره أرسلت إنكلرتا بارجة حربية إىل تطوان (ّ .

فرنسيني للرسقة والسلب يف طريقهم من
تعرض
االضطراب الذي أحدثه بوحمارة يف املنطقة الشماليةّ ،
ّ
تحدثت جريدة فرنسية عن ّ
تطوان إىل طنجة(.((4

Didier, p. 242.

44

Léon Godard, Le Maroc, Notes d'un Voyageur 1858-1859 (Alger: Impr. A. Bourget, 1859), p. 4.

45

حراس.
ويضيف أن المسافر من طنجة إلى فاس ال يكفيه حارس واحد بل ينبغي أن يصاحبه أربعة ّ

74

Journal officiel de la Guyane Française, année 89, no. 48 (29/11/1902), p. 622.

46

La Justice, 22/4/1903, p. 2.
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وانضمت إليها قبائل بني وادراس وبني
ازداد الوضع تأ ّز ًما ،حينما حارصت قبيلة بني يدر مدينة تطوان يف سن َتي  1903و،1904
ّ

(((4
ثم توقفت
حزمر وبني مصور وقسم من أنجرة ( .وقامت باعرتاض طريق املسافرين والقوافل التجارية واحتجاز بضائعهم ومن ّ
املواصالت بني تطوان وطنجة(.((4

ونتيجة لهذه االضطرابات التي عرفها املغرب يف بداية القرن العرشينّ ،
اختل التوازن يف املنطقة الشمالية ،اليشء الذي ترك تأثريه

املد والجزر بحسب الفرتات الزمنية .فحينما كانت السلطة املركزية
يف وضعية األمن يف املحور الطرقي بني طنجة وتطوان وشهد فرتة ّ

متح ّكمة وتفرض سلطتها عىل ّ
عمت الفوىض وعدم
جل مناطق البالد ساد األمن ،بينما يف فرتات االضطرابات واملشكالت السياسية ّ
التدبري األمني يف الطريق بني طنجة وتطوان.

ثان ًيا :أهم األحداث التي شهدها طريق طنجة تطوان يف منتصف القرن
التاسع عرش وبداية القرن العرشين
 .1خالل النصف الثاين من القرن التاسع عرش
ّ
تتجىّل أهم األحداث التي شهدها طريق طنجة تطوان يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش يف وقائع حرب تطوان لسنة

 ،1860 / 1859فقد أورد املؤرخ اإلسباين طوماس فيغرياس  Thomas Figuerasالحديث عن بعض املحط ّات يف طريق طنجة تطوان
التي كانت مرس ًحا لوقائع الحرب" :كانت القوات املغربية تحت قيادة موالي العباس أخي السلطان موالي محمد ،وقد بلغ عدد جيشه

(((5
ثم
وخيم جيش السلطان يف عني الدالية
ّ
 15000رجلّ ،
ليسد من فندق عني الجديدة الطريق إىل طنجة يف وجه الجيش اإلسباين" ّ .
أعطانا مصدر فرنيس الصورة نفسها :ففي منتصف الطريق وبالقرب من فندق عني الجديدة تمركز الجيش املغريب بقيادة موالي العباس،

الذي سيصطدم مع الجيش اإلسباين يف سهل وادراس(.((5

كانت هذه املعركة التي وقعت يف طريق تطوان طنجة يوم  23آذار /مارس  1860حاسمة يف حرب تطوان ،انهزم فيها الجيش

نظرا إىل موقعه االسرتاتيجي.
املغريب وأصبح
ً
مجربا عىل توقيع الهدنة مع اإلسبان الذين كانوا يطمعون يف احتالل فندق عني الجديدة ً

وبنّي لنا طوماس فيغرياس هذا املشهد بقوله" :هي أعظم معركة قامت بها جيوشنا ،وقد وقعت يف اليوم  23مارس  ،1860ثم لم يبق أمام
ّ

ألن هذه املعركة حط ّمت مقاومة العدو ،وضمنت احتالل فندق عني
جيشنا ّإاّل أن يسري إىل فندق عني الجديدة ال يعرتض طريقه أحدّ ،
48

عن هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى :داود ،ص 157-110؛ وكذلك الدراسة المونوغرافية:

Alexandre Joly, "Le siège de Tétouan par les tribus des Djebala 1903-1904," Archives marocaines, vol. 3 (1905), p. 266.

 49عن هذه األحداث ورد عند جولي ما يلي" :وقد اعتبر اليدريون جواب القائد إعالنًا للحرب ،فسطوا على قافلة تجارية يهودية كانت قادمة من طنجة إلى تطوان،
المارين ح ّتى اضطر البريد للذهاب
وأخذوا رجالها رهائن إلى أن يطلق سراح مساجينهم [ ]...ولكن القائد لم يطلق سراح مساجينهم ،فاستاؤوا من ذلك وقطعوا السبيل على ّ
من تطوان إلى طنجة بطريق قبيلة أنجرة" .ص  .268كذلك يمكن االط ّالع على بعض هذه األحداث في:
Bulletin du Comité de l’Afrique Française (BCAF) (Janvier 1903), p. 129.

50
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51 Charles De Mazade, Les révolutions de l'Espagne Contemporaine 1854-1868 (Paris: Hachette, 1869), p. 253.

تحرك الجيش اإلسباني من تطوان
ّ
يتحدث محمد داود عن هذه المعركة بقوله" :وفي الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة  23مارس  1860م موافق  30شعبان 1276هّ ،
ونواحيها في الطريق الموصل إلى الفندق من جهة قنطرة بوصفيحة ،وكان اإلسبانيون ينتظرون أن يقوم المغربيون بمناوشات لعرقلة سير الجيش اإلسبانيّ ،أما المعركة
القوات المغربية تظهر أمام الجيش الزاحف ،واقترب
الكبيرة فكانوا يظنون أنهم ال يخوضونها ّإاّل في ناحية الفندق حيث كانت محلّة موالي العباس ،ولكن سرعان ما أخذت ّ
القوتان ،ولحقت المتحاربين خسائر فادحة حول قنطرة بوصفيحة" .داود ،ص .222
الجيشان ثم اصطدمت ّ
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جدا ،فلم يبق أمام املسلمني بعد هذا ّإاّل أن يطلبوا الصلح ،فطلبوه يوم  24مارس ،ووقّع االتفاق عىل
مهم ًّ
الجديدة ،وهو مركز عسكري ّ

وتقررت الهدنة بني الجانبني"(.((5
أسسه وإمضاؤها يف اليوم الخامس والعرشين من شهر مارس ّ ،1860

ً
وفعاًل ،هذا ما نستشفه من رسالة بعثها رئيس الجيش اإلسباين أودونيل  O'Donnellإىل رئيس حكومته يف  25آذار /مارس 1860

وبنّي فيها هدفه العسكري ً
قائاًل" :عىل أين عىل كامل االستعداد للقيام بحركة تكون نتيجتها الحتمية تعضيد
حول عقد الهدنة مع املغرب ّ
الجواز إىل الفندق"(.((5

ّ
ويتجىّل من جهة
أن طريق طنجة تطوان شهد املعارك التي كانت حاسمة يف حرب تطوان،
جليا ّ
ومن خالل هذه الوقائع يظهر ًّ

(املفضل أفيالل) يف طريقه من
أخرى موقع فندق عني الجديدة يف هذه الحرب ،فبعد خمسة ّأيام من معركة وادراس الفاصلة خرج
ّ

تطوان إىل طنجة يوم الخميس  6رمضان 1276ه 28 /آذار /مارس 1860م واصفًا ما وجده يف هذا الطريق ويف موقع عني الجديدة
"فلما خرجت من املدرش املذكور (مدرش أمزال) [ ]...فرسنا يف وسط القتىل وجياف الخيل ح ّتى عربنا وادي أكراز فلم نر بعد ذلك
بقولهّ :

واحدا بعد واحد،
ويعدهم
ً
ّإاّل جياف الخيل ح ّتى وصلنا عني الجديدة ،ومررنا عىل محلّة الخليفة موالي العباس وهو يرسد الجيوش ّ
فجلسنا مقدار ما اسرتحنا"(.((5

نخص منها مذ ّكرات صحفي فرنيس كان شاهد عيان عىل هذه املعارك التي
ّ
تحدثت كذلك الكتابات األوروبية عن هذه الوقائعّ ،

تحدث بالتفاصيل عن معركة وادراس ،وبني الفينة واألخرى يشري إىل فندق عني الجديدة الذي
دارت رحاها بني تطوان وطنجة(ّ .((5
نصبت غري بعيد عنه خيمة لتوقيع االتفاق بني الجرنال أودونيل واألمري موالي العباس(.((5

 .2بداية القرن العرشين
عرفت الوضعية السياسية واألمنية املغربية ،يف بداية القرن العرشين ،سواء يف فرتة السلطان عبد العزيز أو أخيه املوىل عبد الحفيظ،

أزمة عميقة نتيجة اندالع الثورات واالضطرابات يف ّ
وباألخص يف املنطقة الشمالية( .(((5هذه الحالة املرت ّدية أ ّدت إىل
جل جهات املغرب
ّ

شجع الدول األوروبية  -وعىل وجه الخصوص فرنسا وإسبانيا  -عىل ترويج
اضمحالل هيبة نفوذ املخزن وفشله يف حفظ النظام واألمن ما ّ

فكرة رضورة االحتالل والحماية ،فما هي الصورة التي كان عليها طريق طنجة تطوان يف ّ
ظل هذه البلبلة والفوىض ومحاولة إسبانيا
قبلية تم ّثلت يف الحصار الذي فرضته القبائل الجبلية،
اكتساح املنطقة؟ وقعت يف هذه املنطقة ،يف سن َتي  1903و ،1904اضطرابات ّ
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إن الموفدين من قبل موالي العباس قد حضروا أمس من جديد إلى معسكري ومعهم
 53الرسالة طويلة أوردها محمد داود ،نقتطف منها هذه الفقرة" :يا صاحب السعادةّ ،
نتوصل إلى اتفاق ،وأن نمضي األسس التي ينبني عليها الصلح،
أن
فيها
يمكن
محادثة
وينص فيها على طلبه لعقد
رسالة من الخليفة عرفت منها رغباته الشديدة في الصلحّ ،
ّ
على أني على كامل االستعداد للقيام بحركة تكون نتيجتها الحتمية تعضيد الجواز إلى الفندق" .المرجع نفسه ،ص  .232ونجد إشارة أخرى تؤكّد عزم الجنرال أودونيل في
المضي نحو فندق عين الجديدة الحتالله في كتاب.Germond de Lavigne, Les Espagnols au Maroc (Paris: Hachette, 1889), p. 162 :
ّ
Charles Yriarte, Sous la tente-Souvenirs du Maroc: Récits de guerre et de voyage (Paris: Morizot, Libraire - Éditeur, 1863).

55

كتابا آخر في الموضوع نفسه:
وكان مبعو ًثا من صحيفة  Monde illustréلمشاهدة أطوار حرب تطوان ،والقيام بتغطية شاملة لكل األحداث.كما ألّف شارل يريارت ً

Les tableaux de la guerre (Paris: Alphonse Lemerre, 1870).
Yriarte, Souvenirs du Maroc, pp. 309-310.

56

يذكر محمد داود ً
أن هذه الخيمة التي جرت فيها محادثات الصلح كانت بالتحديد قرب وادي بوصفيحة" :وكان اجتماعهم داخل خباء ضرب قرب
نقاًل عن مصادر إسبانية ّ
واد بوصفيحة على بعد بضع كيلومترات من تطوان" .داود ،ص .197
ً
سببها كل من الروكي بوحمارة والشريف أحمد الريسوني.
57
مثاًل التي ّ
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شعلا نرقلا ةيادبو رشع عساتلا نرقلا يف ناوطت ةجنط قيرط

مقدمتها قبيلة بني يدر ،عىل مدينة تطوان .نجم عن هذه الحوادث زعزعة يف الوضعية األمنية وتهديد للقوافل واملسافرين بني
ويف ّ
طنجة وتطوان.

قوات
أمام فشل املخزن يف تسيري البالد بصفة طبيعية ويف حفظ األمن يف ربوعها ،تعالت صيحات
األوروبيني برضورة تنظيم ّ
ّ

ً
وفعاًل
ملقررات مؤتمر الجزيرة الخرضاء.
بوليس مؤقتة "تسمح باستعادة ضوابط األمن الرضورية" ريثما تنظ ّم قوات البوليس وفقًا ّ

ابتداء من سنة  1907تنفيذً ا ملا فرضته القوى األجنبية عىل املخزن يف مؤتمر
ش ّكلت فرق البوليس تحت إرشاف فرنيس  -إسباين
ً
املدربون الفرنسيون واإلسبان يف تنظيم تلك الفرق التي بدأت تمارس وظائفها يف بداية
الجزيرة الخرضاء(1906م)( .(((5ورشع
ّ

(((5
ثم تفرق جزء منها يف مدن شمالية أخرى
شهر أيار /مايو ( 1908؛ مش ّكلني منها طوابري تمركز جزء منها يف مدينة طنجة وضواحيهاّ ،

ويف محط ّات عىل طريق طنجة وتطوان .ويف هذا الصدد وبتاريخ  17أيار /مايو  ،1911يخرب وزير الدولة اإلسباين سفري فرنسا يف مدريد أن
ثم أُرسل طابور من
 25فر ًدا من فرق البوليس يوجدون يف فندق "عني الجديدة" حيث أقيم منذ سنة يف املكان نفسه مركز للحراسةّ ،
الفرسان إىل سوق الخميس يف أنجرة وطابور آخر إىل وادراس( .(((6وحسب بعض املعلومات ،أمر وزير الحرب محمد الجباص وجهاء
قبيلة أنجرة بتفادي أي هجوم أو اصطدام عسكري باإلسبان ح ّتى ال ي ّتخذوه ذريعة للسطو واكتساح األرايض بهذه املنطقة(.((6

يتبنّي أن إسبانيا بإرشافها عىل فرق البوليس كانت حريصة عىل ضمان األمن يف طريق طنجة تطوان،
ومن خالل هذه املعطيات ّ

تمهيدا الكتساحها منطقة الشمال حسب االتفاقية املربمة مع فرنسا لسنة  ،1904ففي حزيران /يونيو  1911احتلّت العرائش والقرص
ً
الكبري(((6؛ وبعد عقد الحماية الفرنسية عىل املغرب يف  30آذار /مارس  ،1912استمرت املفاوضات بني فرنسا وإسبانيا ،وأسفرت عن إبرام

ا ّتفاق  27ترشين الثاين /نوفمرب  ،1912لتبدأ مرحلة جديدة يف السياسة اإلسبانية يف املنطقة الشمالية وبالتحديد يف طريق طنجة تطوان،

فما األحداث التي عرفها الطريق بعد عقد الحماية؟

 .3فرتة االحتالل
عرف طريق طنجة تطوان ،عىل طول مساره ومناطقه وقبائله ومحط ّاته ،أحدا ًثا عسكرية نتيجة التغلغل االستعماري اإلسباين

الذي كان يريد تأمني هذا الطريق ،والقضاء عىل ّ
وخصوصا فندق عني الجديدة .وبسبب
أهم مراكزه
ً
كل الثورات فيه ،والسيطرة عىل ّ

اسرتاتيجيا ،سواء للحركات الجهادية أو للمستعمر اإلسباين.
موقعه الجغرايف املمتاز ،م ّثل الفندق هدفًا
ًّ

ر ّكزت إسبانيا ،يف عملية "الباسفيكسيون" (التغلغل السلمي) وضبط األمن ،عىل املسالك والطرق األكرث أهمية ،والتي لها طابع

وشن هجوماتها عىل الجيش اإلسباين،
ّ
تجاري وتربط بني األسواق ،ومنها طريق تطوان نحو طنجة .وأمام هيجان القبائل الشمالية
تطرق مؤتمر الجزيرة الخضراء في فصله األول وبنوده االثني عشر إلى تكوين فرقة البوليس ،ومن أجل المزيد من التفاصيل والمعلومات يمكن الرجوع باألخص
58
ّ
إلى كتابAndré Tardieu, La conférence d'Algésiras (Paris: Alcan, 1909) :؛ كذلك يمكن الرجوع إلى المستندات الدبلوماسية لوزارة الخارجية الفرنسية لالط ّالع
على المراسالت العديدة حول هذا الموضوع:

Ministère des Affaires Etrangères, Documents diplomatiques, Affaires du Maroc (Paris: Imprimerie nationale, 1905-1907).

59

أعطى المخزن موافقته ابتداء من شهر آذار /مارس  1907بحسب رسالة الوزير المفوض الفرنسي في مدينة طنجة رينيو إلى وزير الخارجية الفرنسي بيشون.

Documents diplomatiques, no. 213 (1907), p. 190.

" 60أخبرني وزير الدولة اإلسباني أن طابور البوليس المكلّف باألمن خارج المجال الحضري تمركز ثالثون فر ًدا منه في القصر الكبير وخمسة وعشرون في فندق عين
وطابورا آخر إلى وادراس".
طابورا من الفرسان إلى سوق الخميس في أنجرة
الجديدة ،حيث يوجد منذ سنة مركز للحراسة .وبحسب المعلومات الواردة أرسل قائد المائة
ً
ً
ينظر.Ibid. :
61

62

الجريدة الفرنسية."Les affaires du Maroc: Zone espagnole," L'Action française, 19/5/1911 :

عبد العزيز التمسماني خلوق" ،احتالل العرائش والقصر الكبير" ،مجلة كلية اآلداب بالرباط ،العدد  ،)1982( 8ص .48
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(((6
تمهيدا للغزو واالحتالل .ومن أوىل العمليات
قامت السلطات االستعمارية بإنشاء حاميات ومراكز عسكرية للحراسة عىل طول الطريق (
ً

اللوزيني يوم األربعاء  11حزيران /يونيو  ،1913ويقع يف الطريق املؤ ّدي من غرب تطوان نحو طنجة،
التي قامت بها إسبانيا ،احتالل مركز
ّ

وهو مدرش صغري من قبيلة الحوز ّ
اسرتاتيجيا لربط االتصال بفندق عني
موقعا
القوات اإلسبانية
ً
يطل عىل قنطرة بوصفيحة ،واعتربته ّ
ًّ
أن املقيم
الجديدة نحو طنجة ونحو خميس أنجرة( .((6وبعد ثالثة أيام ،أي يوم  15حزيران /يونيو  ،1913يخربنا مؤرخ تطوان محمد داود ّ
العام اإلسباين فليب ألفاو ماندوزا  15( Felipe Alfau Mendozaنيسان /أبريل  17-1913آب /أغسطس  ،)1913ويف إطار سياسة تهدئة
ّ

املسالك والطرق ،بعث برسالة تهديد إىل ّ
كل قبائل املنطقة الشمالية ،ومن ضمنها القبائل املوجودة عىل طريق تطوان طنجة ،ومنها

أنجرة ووادراس وبني يدر وغريها(.((6

مقيما
عينت الحكومة اإلسبانية الجرنال فرانسيسكو غوميز خوردانا ً Fransisco Gomez Jordana
وبتاريخ  9حزيران /يونيو ّ ،1915

قرر هذا املقيم أن يسلك يف منطقة الحماية اإلسبانية سياسة
ًّ
عاما بتطوان ما بني  10تموز /يوليو  1915و 18ترشين الثاين /نوفمرب ّ .1918

التفاهم بدل التصادم ،واملساعدة بدل املعاندة( .(((6ودخل يف مفاوضات مع أبرز زعيم يف القبائل الجبلية وهو الريسوين( ،(((6وانتهت

وتم اإلعالن عن هذا االتفاق والتحالف يوم  24أيار /مايو 1916
املفاوضات بعقد اتفاق رسي بني الطرفني يف أيلول /سبتمرب ّ .1915
ثم وصل إليه الريسوين
العسكرية
بهضبة فندق عني الجديدة االسرتاتيجية( ،(((6بعد أن احتلّته الفيالق
ّ
ّ
اإلسبانية بقيادة الجرنال خورداناّ ،

"مصحوبا بوجهاء قبائل وادراس وبني يدر وبني حزمر وبني عروس وبني كرفط وجبل حبيب الذين أ ّكدوا تعاونهم مع إسبانيا"(.((6
ً

كانت إسبانيا ترمي ،من خالل هذا االتفاق مع الريسوين ،إىل تسهيل سيطرتها عىل املجال الجغرايف للمنطقة الغربية ،وضمان

وخصوصا طريق طنجة تطوان الذي كرثت فيه بؤر التو ّترات وهجمات القبائل
سالمة الطرق واملواصالت التي تكفل بها الريسوين(،(((7
ً
(((7
مرورا بفندق عني
وأصبحت قنوات االتصال شبه منعدمة  .فبفضل الريسوين جرى إنشاء خط التلغراف يف الطريق بني تطوان وطنجة ً
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في هذا الصدد ،ينظر:

Armatte, "Les opérations militaires au Maroc," Questions diplomatiques et coloniales, tome XXXVI, 1913 (juillet - décembre), p. 33.

والعدد ،وخرج من تطوان وضواحيها ،في الطريق الذاهب
" 64وبتاريخ يوم األربعاء  6رجب 1331ه موافق [ 11حزيران ]/يونيو 1913م جهز الجنرال ألفاو جيوشه بالعدد ُ
ّ
اللوزيين ،وهو مدشر صغير من قبيلة الحوز الصديني ،واقع في ربوة مشرفة على الطريق المذكور ،ويبعد عن أسوار تطوان بكيلومترات
واحتل مركز
غرب تطوان نحو طنجة،
ّ
عددها دون العشرة" .داود ،مج  ،11ص  .163راجع تفاصيل هذه المعركة في :محمد بن ع ّزوز حكيم ،الشريف الريسوني والمقاومة المسلحة في شمال المغرب ،ج 1
(الرباط :مطبعة الساحل ،)1981 ،ص .104-102

" 65فإذا أنتم خضعتم وأذعنتم للطاعة ،وطلبتم األمان ألنفسكم وأوالدكم وأموالكم فاسعوا فيه ،تساعدون عليه ونحن مستعدون لألخذ بأيديكم ودفع األضرار عنكم
نكف عنكم ح ّتى نخرج عن
[ ]...وإن أنتم تماديتم على ما أنتم عليه من
التروغ والعصيان ،والعتو والطغيان ،فعاقبتكم ال تحمد ،والنكال بكم ال يجهل وال يجحد ،وال ّ
ّ
آخركم" .داود ،ص .164
66

المرجع نفسه ،ص .170

69

بحسب تلغراف ورد في"El Año politico," Année XXII, 1916, pp. 156, 173 :؛ وكذلك ينظر الجريدة الفرنسية.La Presse, 16/5/1916 :

ألن الريسوني هو الرجل الوحيد الذي كان في إمكانه أن يجعل
 67يقول المؤرخ اإلسباني فيغيراس في هذا الصدد ما يلي" :سلكت إسبانيا سياسة صداقة مع الريسونيّ ،
مما كانت تريده إسبانيا ،فكان يستغل ذلك لصالحه" .بن عزوز حكيم ،ص .122
السلم في المنطقة شي ًئا
حقيقيا ،وكان على ّبينة ّ
ًّ
Estado Mayor Central del Ejército, Servicio Historico Militar, tome 3, p. 817.
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 70جاء في البند الثالث من االتفاقية ما يلي" :إن ضمان األمن وحرية المواصالت في القبائل سيكون على عاتق محلة الشريف الريسوني النظامية" .بن عزوز حكيم،
ج  ،1ص .127

 71كان من بين متطلّبات االتفاق هجوم بري مشترك تقوده إسبانيا انطالقًا من سبتة في الطريق الم ّتجه نحو طنجة ،وهجوم يقوده الريسوني من فندق عين الجديدة
في ا ّتجاه خميس أنجرة نحو المرتفعات المطلّة على سبتة من جهة الغرب.

Edmundo Seco, "Memoria sobre la Kabila de Anyera, souk el jhemis," 1927, p. 441,

ً
نقاًل عن :سعيد اغزيل" ،قبيلة أنجرة واالستعمار اإلسباني ،"1956-1912 :أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ ،غير منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة عبد المالك السعدي
بتطوان.2019 ،
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(((7
اسرتاتيجيا ،تستطيع من خالله الربط بني الغرب والرشق وذلك عرب تطوان من جهة،
ثم كان الفندق يف نظر إسبانيا مرك ًزا
ًّ
الجديدة (؛ ّ

وطنجة والعرائش من جهة أخرى(.((7

وبالنسبة إىل سالمة الطرق واألمن فيها ،فقد كان من ثمرات هذا االتفاق الثنايئ بني الريسوين وخوردانا ،كما يقول محمد داود،

مستتب يف تطوان ونواحيها"( .(((7وللربهنة عىل أمن الطرق وسالمتها بني تطوان
األيام والشهور ،واألمن سائد والهدوء
ّ
أن "مضت ّ
مارا بالقبائل
ومدن أخرى قام الجرنال خوردانا برحلة من تطوان إىل الناحية الغربية وزار مدنها الثالث :أصيال ،والعرائش ،والقرص الكبري ًّ

واملحطات املوجودة عىل الطريق ومنها فندق عني الجديدة(.((7

مضت فرتة زمنية عىل هذه الوضعية حتى الثاين من شباط /فرباير  1919عندما عينت الحكومة اإلسبانية الجرنال برينغر Dámaso

عاما بتطوان ( )1922-1919خلفًا للجرنال خوردانا .سلك املقيم العام الجديد سياسة مخالفة لسلفه تعتمد عىل أسلوب
 Berenguerمقيما ً
القوة والعنف ،فقرر احتالل مجاالت القبائل الجبلية وإخضاعها لسلطة االحتالل واسرتجاع السلطة العملية إلسبانيا عىل املنطقة

اإلسبانية وقبائلها وطرقها ومسالكها من يد الريسوين؛ وبذلك "دخلت الحالة بتطوان وقبائلها الجبلية يف طور جديد"(.((7

طبيعيا أن تؤثر هذه الوضعية الجديدة يف طريق طنجة تطوان ومحطاته ومراكزه االسرتاتيجية وباألخص فندق عني
كان
ً

ونظرا إىل األهمية التي كانت توليها إسبانيا لهذا املوقع االسرتاتيجي للفندق يف تأمني االتصاالت بني تطوان وطنجة(،((7
الجديدة.
ً

وضمان مرور الجنود واألسلحة والسلع إىل العرائش وتطوان أصبح هدف برينغر هو اسرتجاع التواصل بني تطوان وطنجة والعرائش من
خالل التحكم يف فندق عني الجديدة من دون نفوذ الريسوين وحمايته .أمام هذا الوضع الجديد والقصف الشديد للفندق( ،((7انسحب
منه الريسوين وانتقل إىل عاصمته تازروت ،واحتلت القوات اإلسبانية بقيادة برينغر الفندق يوم  6ترشين األول /أكتوبر .((7(1919

72 Estado Mayor Central del Ejército, Servicio Historico Militar, tome 4, p. 872.
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أساسيا لالتصاالت بين تطوان وطنجة .ينظر:
لطالما أغرى فندق عين الجديدة القوات اإلسبانية ،وكان في نظرهم مرك ًزا
ًّ

74

داود ،مج  ،11ص .170

76
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Pablo La Porte, "El Desastre de Annual y la Crisis de la Restauración en España (1921-1923)," Memoria Para Optar Al Grado De Doctor,
Universidad Complutense De Madrid, Madrid, 1997, p. 60.

 75تكلم محمد داود عن هذه الرحلة بقوله" :وفي فاتح أكتوبر سنة  14( 1917ذي الحجة  )1335ركب خوردانا جواده وغادر مدينة تطوان ومعه رجال حاشيته راكبين
خيولهم ،ومعهم الشريف موالي الصادق بن ريسون وثالثمائة من فرسان اإلسبان ،ووصلوا إلى قنطرة بوصفيحة ،فاستقبلهم من جانب الريسوني ابن عمه موالي الحسين،
وبدر الدين البقالي والعياشي الزالل ،ومشوا في ركابهم إلى فندق عين الجديدة ،قلب قبيلة وادراس ،وهناك استقبلهم زعيما القبيلة محمد بن حمان وعبد الكريم ولد المعلم،
ّ
ثم العرائش والقصر الكبير" .داود ،مج  ،11ص .173
وفي
المحل المسمى ظهر السلّة ،ترك المقيم ّ
العام فرسه ،وركب سيارته ،وتابع رحلته إلى مدينة أصيالّ ،
;77 G. Boussagol, "Notes espagnoles," Les Langues Modernes, Bulletin Mensuel, no. 2 (Mars - Avril 1920), p. 145

وكذلك يمكن الرجوع إلى مقال:

Victor Monge (Vice - Consul de France à Tétouan), "Ceuta, son Commerce, son Port, son Avenir," Revue de la Marine Marchande, no. 50-51
(Novembre - Décembre 1919), p. 594.

78

نظرا إلى القصف الشديد من المدفعية والطائرات" .ينظر:
أخبرتنا جريدة فرنسية عن طريق مراسلها في المغرب بأنّه" :لم تدم مقاومة األهالي لمدة طويلة ً

“C’est la paix,” Le XIXè siècle (7 octobre 1919).
وعن هذه العمليات العسكرية للجيش اإلسباني ،ينظر.Bulletin périodique de la presse espagnole, no. 57 (15 octobre 1919), p. 2 :

تحدثت عنها بعض الصحف الفرنسية ،جاء في إحداها" :يوم  21آذار /مارس  ،1919هاجمت
 79حصل ذلك بعد مواجهات عسكرية بين القوات اإلسبانية والقبائل الجبلية ّ
تكبدها اإلسبان في األرواح
ّ
قوات الريسوني الجيش اإلسباني عند عبوره واد بوصفيحة في طريقه إلى فندق عين الجديدة ،وأسفرت هذه المواجهات عن خسائر كبيرة ّ
والعتاد" .Le Petit Parisien, no. 8 (Avril 1919) .الخبر نفسه أكّدته التايمز اإلنكليزية ونشرته جريدة:

"L'Espagne est en guerre contre Raissouli," L'ouest-Eclair, 1/4/1919.
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كبريا" حققته فيالقها العسكرية وأسفر عن نتائج إيجابية
خاصا لهذا الحدث واعتربته
أولت الصحف اإلسبانية
اهتماما ً
"نرصا ً
ً
ً

اسرتاتيجيا
لوضعية إسبانيا يف شمال املغرب ،ومن هذه الصحف نقتطف فقرة تر ّددت عىل أعمدتها" :نعترب فندق عني الجديدة مرك ًزا
ًّ

وباألخص
يؤمن االتصاالت والعالقات بني طنجة ،والعرائش ،وتطوان ،وسبتة .ولسنوات طويلة كان أعداؤنا،
ّ
ذا أهمية قصوى ،ألنه ّ
قواتنا غرس رايتنا يف هذا املبنى القديم 'عني الجديدة'،
قائدهم [الريسوين] ،يعتربونه حصنًا ً
منيعا ال يمكن اخرتاقه ،فاستطعنا بفضل ّ
ومعنويا"(.((8
ماديا
ًّ
نرصا ًّ
وحقّقنا ً

(((8
ً
معنويا له رمزيته
نرصا
فعاًل ،اعترب دخول أكرب الجرناالت اإلسبان ،وعىل رأسهم برينغر وسيلفيسرتي ( ،إىل فندق عني الجديدة ً
ًّ

التاريخية التي تحيل عىل أحداث تطوان لسنة  1860والتوقيع عىل اتفاقية الصلح بني ليوبولد أودونيل وموالي العباس(.((8

يتمثل هدف الحكومة اإلسبانية ،من خالل هذه العمليات العسكرية ،يف ضمان االتصاالت بني أهم مدينتني يف شمال املغرب،

طنجة وتطوان ،فرشعت يف القيام بعملية تمشيط لطريق تطوان طنجة لفتحه أمام املبادالت التجارية.
الصورة ()1
احتالل فندق عني الجديدة

املصدر:

""Ahmed Al - raisuli Fondak Ain - yedida rio llobregat desbordamiento cornella manresa solsona 1919,
Todocoleccion, accessed on 28/6/2022, at: https://bit.ly/3OGMDC9
أن الريسوني سيصمد لمدة قبل أن يغادر فندق عين
كما نقلت جرائد فرنسية أخرى مقاالت عن صحف إسبانية اعترفت باألمر الواقع" :من خالل هذه المواجهات يتبين ّ
الهين".
الجديدة ،ولهذا ينبغي للرأي العام اإلسباني معرفة أن احتالل الفندق ليس باألمر ّ

Bulletin Quotidien de Presse Etrangère, no. 1257, 22/9/1919.

"Diario Universal," Bulletin périodique de la presse espagnole, no. 58 (30 octobre 1919), p. 2.
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 81هو مانويل فرنانديز سيلفيستري ،جنرال عسكري إسباني ،ولد في مدينة  El Caneyبكوبا ،في  16كانون األول /ديسمبر  ،1871توفي بشمال المغرب في منطقة الريف
على يد المقاومين الريفيين بزعامة األمير عبد الكريم الخطابي في معركة أنوال في  22تموز /يوليو  ،1921وكان القائد العام لسبتة ( )1920–1919ومليلية (،)1921-1920
في أثناء حرب الريف.
La Porte, p. 127.

يستحق كل اإلعجاب والتقدير".
كبيرا
ّ
نصرا ً
وصرحت إحدى الصحف اإلسبانية" :حقّق جيشنا ً
ّ

82

"Les opérations espagnoles au Maroc," Journal des débats politiques et littéraires (8 octobre 1919).
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الصورة ()2
أفراد الجيش اإلسباين أثناء احتالل فندق عني الجديدة

املصدر:

"Operaciones militares en Marruecos: Fondak de Ain Yedida – 1919," Todocoleccion, accessed on 28/6/2022, at:
https://bit.ly/3bxU0Ng

يف سياق هذه الخطة االسرتاتيجية ا ّتجه الجيش اإلسباين تحت قيادة بريينغر الحتالل املناطق الشمالية والسيطرة الشاملة

أن الهزيمة التي مني بها الجيش اإلسباين يف معركة أنوال سنة  1921كان لها وقع كبري عىل هذه الخطط العسكرية.
عليها( .(((8غري ّ
تحو ًاًل يف هذه الخطط ،فأمام
انقالبا
عرفت إسبانيا
عسكريا بقيادة الجرنال بريمو دي ريفريا  ،Primo de Riveraهذا األخري أحدث ّ
ًّ
ً

تحركات القبائل ومقاومتها( ،((8قام بتعزيز مراكز املراقبة بفرق عسكرية إضافية وذلك لضمان تأمني الطريق واملحافظة عىل التواصل
ّ
أن النجاح يف عملياتها العسكرية،
القوات اإلسبانية لهجومات املقاومني ألنها كانت تدرك ّ
بني تطوان وطنجة والعرائش(،(((8
ّ
فتصدت ّ
وخاصة عىل مستوى فندق عني الجديدة ،له أهمية وسيكون له أثر إيجايب يف تفرقة مقاومة القبائل .ومع مطلع سنة  1925نجحت

إسبانيا يف كبح جماح املقاومة القبلية ،ومن ثم تأمني الطريق بني تطوان وطنجة ومراكزه االسرتاتيجية.

وأهميته قبل الحماية اإلسبانية عىل شمال املغرب ويف أثنائها ،ففي
ويف ختام هذه الدراسة تتوضح لنا وضعية طريق طنجة تطوان
ّ

القرن التاسع عرش وإىل حدود سنة  ،1912اعترب طريق طنجة تطوان من الطرق الرئيسة يف املغرب .كانت تستعمله القوافل لنقل البضائع

مر به أعضاء املخزن ويف
والتبادل التجاري ،ويقطعه املسافرون ألغراضهم الشخصية أو للقيام
بمهمات كلّفتهم بها الدولة املغربية .وقد ّ
ّ
مقدمتهم السالطني أثناء تفقّدهم ألحوال املنطقة الشمالية من املغرب(.((8
ّ

83 "Au Maroc Espagnol," L'Homme Libre, 7/10/1919.

 84تخبرنا الصحف الصادرة في هذه الفترة أن ما يقرب من ألفي مقاوم سيطروا على فندق عين الجديدة ما أ ّثر في االتصاالت بين تطوان وطنجة.

"Les Communications de Tétouan à Tanger menacées," Le Petit Journal, 12/9/1924.

المؤسسات التي اعتمدت عليها اإلدارة اإلسبانية لتسهيل عملها االستعماري في المنطقة الشمالية.
 85يعتبر جهاز المراقبة إحدى
ّ
ً
مثاًل زيارة السلطان الحسن األول لمدينة تطوان سنة  1889ومغادرتها إلى مدينة طنجة في رحلة العربي بن علي المشرفي ،تمهيد الجبال وما وراءها من المعمور،
86
وإصالح حال السواحل والثغور ،تحقيق إدريس بوهليلة (تطوان :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان.)2016 ،
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عالوة عىل ذلك ،استعمله الر ّحالة واملستكشفون األوروبيون ،وتركوا كتابات وفرية وصفوا فيها الطريق من الناحية الجغرافية
ٍ
متفرقة هنا وهناك.
والطبيعية والس ّكانية وغريها ،األمر الذي ال نصادفه يف الكتابات املغربية التي ال نجد ّإاّل يف بعضها شذرات قليلة ّ
وال يمكن الحديث عن طريق طنجة وتطوان من دون الحديث عن فندق عني الجديدة الذي يوجد يف منتصف الطريق ،حيث

مهما لالتصال بني املدينتني ش ّكل هدفًا لالحتالل اإلسباين ،واعتمدت عليه
كان املحط ّة األساس ملبيت املسافرين ومرك ًزا
اسرتاتيجيا ًّ
ًّ
القبائل الشمالية يف مقاومتها لهذا االحتالل.

املد والجزر حسب قوة السلطة
أما من الناحية األمنية ،فقد خضع طريق طنجة تطوان ،كغريه من الطرق املغربية ،لفرتات من ّ

املركزية أو تهاونها وضعفهاّ .إاّل أنه يف مطلع القرن العرشين  -كما الحظنا  -تدهورت الوضعية األمنية يف املنطقة الشمالية نتيجة يف
األساس للتدخل األجنبي واخرتاقه املجال املغريب ،األمر الذي كان له انعكاس وخيم عىل أمن القوافل واملسافرين وسالمتهم يف هذا

وفضلوا استخدام السفن؛ هذا ما يشري
الطريق .ونتيجة لذلك لم يعد بعض املسافرين يستعملون الطريق الربي بني طنجة وتطوانّ ،
إليه ألكسندر جويل سنة  1905يف مونوغرافيته عن مدينة تطوان بقوله" :عوض املجازفة بأنفسهم يف هذا الطريق الجبيل غري اآلمن ،بدأ

يفضلون السفر من طنجة إىل تطوان عرب الطريق البحري عىل منت السفينة اإلنجليزية من
بعض املسافرين من أوروبيني ويهود ومغاربة ّ
رشكة بالند  ،Blandالتي تبحر مساء كل يوم سبت من طنجة وتصل إىل ميناء مرتني  Martineصباح يوم األحد ،وتغادره بعد منتصف
اليوم وتنزل املسافرين يف املساء بطنجة؛ أو عىل منت إحدى السفن التابعة للرشكات الفرنسية بايك  Paquetالتي تبحر ّ
كل أسبوعني ،أو

الرشكة تواش  Touacheالتي تبحر ّ
كل يوم ثالثاء؛ ويف بعض األوقات يبحرون عىل منت سفن إيطالية وإسبانية كلّما رست بني الفينة

واألخرى يف امليناء"(.((8

Joly, vol. 4, pp. 229-230.

82

87

تاـسارد

شعلا نرقلا ةيادبو رشع عساتلا نرقلا يف ناوطت ةجنط قيرط

املراجع

References

العربية
أشطيار ،جمال الدين العمراين" .طنجة بني سنتي  ."1912-1900رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا .غري منشورة .كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالرباط.1996 ،

اغزيل ،سعيد" .قبيلة أنجرة واالستعمار اإلسباين  ."1956-1912أطروحة لنيل الدكتوراه يف التاريخ .غري منشورة .كلية اآلداب ،جامعة
عبد املالك السعدي بتطوان.2019 ،

آفا ،عمر .مسألة النقود يف تاريخ املغرب يف القرن التاسع عرش :سوس ( .)1906-1822الدار البيضاء :مطبعة النجاح
الجديدة.1988 ،

بوليفة ،عبد العزيز" .وضعية طريق 'طنجة تطوان' يف نهاية القرن  19وبداية القرن  ."20ضمن أعمال ندوة :تطوان قبل الحماية
(.1992/11/14-12 .)1912-1860

محمد بن مرزوق .املسند الصحيح الحسن يف مآثر ومحاسن موالنا أيب الحسن .تحقيق د .ماريا خيسوس بيغريا.
التلمساين،
ّ
ّ
الجزائرية.1981 ،
الوطنية
الجزائر :املكتبة
ّ
ّ

الجمعية املغربية للتأليف والرتجمة والنرش .معلمة املغرب .سال :مطابع سال.1989 ،

حكيم ،محمد بن ع ّزوز .الرشيف الريسوين واملقاومة املسلحة يف شمال املغرب .الرباط :مطبعة الساحل.1981 ،

الخديميّ ،
عاّلل" .النزايل واملواصالت والتد ّخل األجنبي يف املغرب خالل القرن التاسع عرش" .هسربيس تمودا .العدد .)1993( 31
خلوق ،عبد العزيز التمسماين" .احتالل العرائش والقرص الكبري" .مجلة كلية اآلداب بالرباط .العدد .)1982( 8

_______" .الظروف العامة للصوصية يف مغرب القرن التاسع عرش ومشكلة األمن بطنجة" .مجلة دار النيابة .العدد .)1984( 1
محمد .تاريخ تطوان .الرباط :دار أيب رقراق.2013 ،
داود،
ّ

دو فوكو ،شارل .التعرف عىل املغرب  .1884-1883ترجمة املختار بلعريب .الدار البيضاء :دار الثقافة.1999 ،

محمد .عمدة الراوين يف تاريخ تطاوين .تحقيق جعفر ابن الحاج السلمي .تطوان :منشورات جمعية تطاون
الرهوين ،أحمد بن
ّ
أسمري.2003 ،

السبتي ،عبد األحد .بني الزطاط وقاطع الطريق :أمن الطرق يف مغرب ما قبل االستعمار .الدار البيضاء :دار توبقال.2009 ،

السعود ،عبد العزيز .تطوان يف القرن الثامن عرش :السلطة ،املجتمع ،الدين .تطوان :منشورات جمعية تط ّاون أسمري.2007 ،

العيايش ،املريني .النضال الجبيل[ .د .م[ :].د .ن[ ،].د .ت.].

املرشيف ،العريب بن عيل .تمهيد الجبال وما وراءها من املعمور ،وإصالح حال السواحل والثغور .تحقيق إدريس بوهليلة .تطوان:
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان.2016 ،

املرشيف ،محمد بن مصطفى .الحلل البهية يف ملوك الدولة العلوية .تحقيق إدريس بوهليلة .الرباط :منشورات وزارة األوقاف.2005 ،

83

 ددعلالا

زومتزومت/ ويلوي

األجنبية
Armatte. "Les Opérations Militaires au Maroc." Questions diplomatiques et colonials. tome XXXVI (JuilletDécembre 1913).
Baviera, Julio Cervera. Expedición geografico-militar al Interior y Costas de Marruecos: Setiembre, Octubre,
Noviembre, y Diciembre de 1844. Barcelona: Establecimiento Tipografico de Fidel Giro, 1885.
Boussagol, G. "Notes espagnoles." Les Langues Modernes. Bulletin Mensuel. no. 2 (Mars - Avril 1920).
Beaumier, Auguste. Itinéraire de Mogador à Maroc et de Maroc à Saffi. Paris: Imprimerie de E. Martinet, 1868.
Biarnay, Samuel. "Un cas de régression vers la coutume berbère chez une tribu arabisée." Archives Berbères. 1.2-4
(1915-1916).
Bleicher, Dr. Un Voyage au Maroc. 1875.
Braithwaite, Capitaine. Histoire des révolutions de l'empire de Maroc. Amsterdam: Chez Pierre Mortier Libaire,
1731.
Brives, Abel. Voyages au Maroc (1901-1908). Alger: Typographie Adolphe Jourdan, 1909.
Bulletin du Comité de l’Afrique française (BCAF) (Janvier 1903).
Charmes, Gabriel. Une ambassade au Maroc. Paris: Calmann Lévy, 1887.
Cousin, Albert & Daniel Saurin. Le Maroc. Paris: Librarie du Figaro, 1905.
Decugis, Dr. "Relation d'un Voyage dans l'Intérieur du Maroc." Bulletin de Société de Géographie. 6éme série. vol.
16 (Juillet - Décembre 1878).
De Lavigne, Germond. Les Espagnols au Maroc. Paris, 1889.
Didier, Charles. "Le Maroc: Tétouan." Revue des Deux Mondes. tome 8 (1 Octobre 1836).
_______. Promenade au Maroc, Paris: Jules Labitte, 1844.
De Mazade, Charles. Les Révolutions de l'Espagne Contemporaine 1854-1868. Paris, 1869.
Dry, A. "Vers l'Occident: Gibraltar et le Nord du Maroc." La Revue Hebdomadaire. 3ème année, tome XI (Octobre
1899).
El Moudden, Abderrahman. "Exploration et Pénétration: Un Siècle d'itinéraires dans le Couloir de Fès - Taza
(1805-1911)." Hespéris-Tamuda. vol. XXII (1984).
Estado Mayor Central del Ejército, Servicio Historico Militar. Historia de las campañas de Marruecos. Madrid:
Servicio Histórico Militar, 1947.
Gentil, Louis. Dans le Bled es Siba: Explorations au Maroc. Paris: Masson et Co. Éditeurs, 1906.
Godard, Léon. Le Maroc, Notes d'un Voyageur, 1858-1859. Alger: Impr. A. Bourget, 1859.
_______. Description et histoire du Maroc. Paris: C. Tanera, 1860.
Joly, Alexandre "Le siège de Tétouan par les tribus des Djebala 1903-1904." Archives marocaines. vol. 3 (1905).
_______. "Tétouan." Archives Marocaines. vol. 4 (1905).

84

تاـسارد

ةجنط قيرط شعلا نرقلا ةيادبو رشع عساتلا نرقلا يف ناوطت

La Porte, Pablo. "El Desastre de Annual y la Crisis de la Restauración en España (1921-1923)." Memoria Para Optar
Al Grado De Doctor. Universidad Complutense De Madrid. Madrid, 1997.
Meakin, Budgett. The land of the Moors. London: Swan; New York: Macmillan, 1901.
Ministère des affaires etrangères. Documents diplomatiques, Affaires du Maroc. Paris: Imprimerie nationale,
1905-1907.
Monge, Victor. "Ceuta, son Commerce, son Port, son Avenir." Revue de la Marine Marchande. no. 50-51
(novembre - décembre 1919).
Résidence générale de la République française. Tanger et sa Zone. Series villes et tribus du Maroc. Paris: Ernest
Leroux, 1921.
Renou, Émilien Jean. Description Géographique de l'Empire du Maroc. Paris, 1846.
Riuz, Ricardo. "La Kabila de Uadras." Boletín oficial de la zona de influencia española en Marruecos. no. 3
(10-25/5/1913).
Tardieu, André. La conférence d'Algésiras. Paris: Alcan, 1909.
Ventosa, Evaristo. Historia de la Guerra de Africa. Barcelona: Libreria De Salvador Manero, 1859.
Wolfrom, Gustave. Le Maroc ce Qu'il Faut en Connaître. Paris, 1906.
Yriarte, Charles. Les tableaux de la guerre. Paris, 1870.
_______. Sous la Tente, Souvenirs du Maroc, Récits de Guerre et de Voyage. Paris, 1863.

85

Accepted القبول
01-06-2022

Revised التعديل
20-05-2022

Received التسلم
28-10-2021

DOI: https://doi.org/10.31430/KXYJ4949 :الرقم التعريفي

*Mohammed Gachi | محمد غايش

السياسة الخارجية األملانية تجاه تركيا يف سياق الحرب
العاملية الثانية
رؤية من منظور اقتصاد الحرب

German Foreign Policy towards Turkey in the Context
of the WWII
A Vision from a War Economy Perspective
تتوخّــى هذه الدراســة تســليط الضوء عىل سياســة أملانيا النازيــة (الرايخ الثالــث) الخارجية تجاه الجمهوريــة الرتكية من
 التي كان، هي تركيا، وتوضح ردّة فعل دولة فتية.منظــور اقتصاد الحرب الذي يركّز عىل تعبئة املوارد الحيوية خالل الحرب
 من خالل، والتي بذلت قصــارى جهدها لتفادي تكرار خطأ اإلمرباطورية العثامنية،ما فقط عشــية اندالع الحرب
ً  عا16 عمرها
." سالم يف الخارج، عرب رفع شعار "سالم يف الداخل،تجنّب االنخراط يف أي نزاع عسكري

. الحرب العاملية الثانية، االقتصاد السيايس، تركيا، أملانيا النازية، السياسة الخارجية:كلامت مفتاحية

This study aims to draw out Nazi Germany's foreign policy towards the Turkish Republic from the perspective
of a war economy focused on mobilizing vital resources during the war. It also illustrates the reaction of a young
state, Turkey, only 16 years old on the eve of the war. Turkey did its utmost to avoid repeating the mistake of the
Ottoman Empire, avoiding engaging in any military conflict under the slogan "Peace at home, peace abroad".
Keywords: Foreign Policy, German Nazism, Turkey, Political Economy, World War II.
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ثلا ةيملاعلا برحلا قايس يف ايكرت هاجت ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلابرحلا داصتقا روظنم نم ةيؤر  :

مقدمة
تتعدد تعاريف اقتصاد الحرب منذ ظهور هذا املفهوم خالل النصف الثاين من القرن التاسع عرش ،فهو يشري إىل "استمرار االقتصاد
ّ

عرف الباحثان كارين بالنتني وهايكه نيتشه اقتصاد الحرب ،الذي يفيد تنظيم
بوسائل أخرى خالل فرتات النزاع" ،بهذه الكلمات ّ

أيضا
القدرة اإلنتاجية للبلد وإعادة هيكلته يف أوقات الرصاع تلبية ملتطلّبات القوة العسكرية والصناعية (األمن الطاقي) ،وتحقيقًا ً

فوريا للقيام بما
التزاما
أن اقتصاد الحرب يتطلّب
ملتطلّبات شعب ما (األمن الغذايئ)(((( .يف هذا اإلطار ،أملح جيمس غالربيث إىل ّ
ً
وتحر ًكا ً
ّ

أيضا ملتطلّبات املعيش اليومي ،وإيجاد أسباب
دعما للجهد العسكري وحمايةً للسيادة الوطنية ،وتأمينًا ً
هو رضوري يف الوقت املناسبً ،
الحفاظ عىل الرفاه الجسدي والتضامن والروح املعنوية للشعب ،وهذه املهمة قد ال تكون سهلة ،بل تحتاج إىل قدرة وكفاءة عالي َتني يف
إدارة االقتصاد يف أشد األوقات صعوبة(((.

أن معالجة القضايا املرتتبة عىل اقتصاد الحرب بفاعلية وحكمة ،تشكل أداة
أيضا ،يرى خرباء االقتصاد السيايس ّ
ارتباط ًا بذلك ً

مركزية يف طريق تحقيق النجاح النهايئ خالل أعوام الحرب ،وهو ما يسبقه عملية تخطيط ووضع سيناريوهات عدة تحقيقًا للمصلحة
العليا للدولة .من زاوية أخرى ،ال يمكن الب ّتة ،تجاهل التأثري الحاسم الذي تضطلع به موارد الطاقة ،خاصة النفط ،يف تحقيق التنمية
يفرّس التنافس الجيوبوليتييك عىل املناطق الحيوية بني القوى العظمى
االقتصادية ورفاهية األمم وضمان األمن الطاقي للدولة ،وهذا ما ّ

حماية ملصالحها القومية(((.

تنطلق هذه الدراسة من حقيقة مفادها أن أدولف هتلر ( )1945-1889الذي وصل إىل السلطة عن الحزب النازي يف أملانيا يف عام

 ،1933عرب صناديق االقرتاع ،قد وضع لنفسه وألمته األملانية هدفني رئيسني :أولهما ،تجاوز الركود وتحقيق التعايف االقتصادي والوفاء
بوعده يف تشغيل ماليني األملان؛ وثانيهما ،يكمن يف تعبئة االقتصاد الوطني وتعظيم القوة الوطنية خطو ًة أوىل يف برنامجه لشن الحرب

الرضورية ،لتحقيق رؤية الفوهرر يف خصوص املجال الحيوي ،واستعادة املكانة العاملية(((( .وهذا ما جعل االقتصاد األملاين ،عشية الحرب

العاملية الثانية ( ،)1939أقل عرضة لألزمات االقتصادية وأكرث قوة مما افرتض أعداؤه ،من قوى الوفاق ،وفقًا للمؤرخ ريتشارد أوفري

(((

سجل أن االقتصاد السيايس اكتىس أهمية مركزية يف تفسري السياسة الخارجية األملانية وتو ّجهاتها االسرتاتيجية ومخططاتها
الذي ّ

أيضا(((.
العسكرية قبل الحرب العاملية الثانية وخاللها ً

تتناول هذه الدراسة موضوع السياسة الخارجية األملانية تجاه الجمهورية الرتكية يف سياق الحرب العاملية الثانية ،من وجهة نظر

االقتصاد السيايس الذي يفرتض وجود عالقة تأثري متبادل بني تعبئة املوارد الخام ،خاصة الطاقة ،وطبيعة السلوك الخارجي للدولة.

وتبعا لقاعدة زيادة الرثوة وتعظيم القوة ،تفرتض الدراسة وجود عالقة طردية بني تحقيق هذا املسعى وطبيعة التو ّجه األملاين النازي
ً
ً
إجمااًل ،يكمن الهدف الرئيس لهذه الدراسة
نحو الجمهورية الرتكية ،بالرتكيز عىل الكروميت الخام مادة حيوية للصناعة الدفاعية.
أيضا ،يف مسعى
تتبع مسار السياسة الخارجية لربلني تجاه أنقرة ،وفحص اتجاهاتها
ومتغرّياتها قبل الحرب العاملية الثانية وخاللها ً
ّ
يف ّ

1 Karen Ballentine & Heiko Nitzschke, The Political Economy of Civil War and Conflict Transformation, Berghof Handbook (Berlin:
Berghof Research Center for Constructive Conflict Management, 2005), p. 3, accessed on 22/6/2022, at: http://www.berghof - handbook.net
James Galbraith, "The Meaning of War Economy," Challenge Journal, vol. 44, no. 6 (December 2001), pp. 5-12.

3

2

رابح زغوني" ،بين الثروة والقوة :االقتصاد السياسي لسياسة الطاقة األميركية في منطقة الخليج العربي" ،سياسات عربية ،العدد ( 40أيلول /سبتمبر  ،)2019ص .113
Adolf Hitler, Mein Kampf (Germany: erstmals veroffentlicht, 1925).

4

Richard Ovrey, War and Economy in the Third Reich (Oxford: Oxford University Press, 1995).

5

Ibid., p. 1.
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ويلوي /زومتزومت

أساسا ،لرصد عنارص
إدارة الرايخ الثالث لتحقيق التنمية االقتصادية وتعظيم القوة الوطنية .وتتخذ الدراسة الطابع التحلييل التاريخي
ً

والتغرّي يف السياسة األملانية تجاه تركيا.
االستمرارية
ّ

أواًلً  :أهمية تركيا يف اسرتاتيجية أملانيا
اكتست تركيا العثمانية أهمية محورية يف االسرتاتيجية األملانية يف سياق الحرب العاملية األوىل؛ إذ رأت وزارة الخارجية األملانية

بربلني ،من منظار الثقافة الجيوسياسية ،يف املشاركة العثمانية ميزة أكيدة ،تتيح لها إمكان فتح جبهة جديدة ضد روسيا القيرصية
أخريا انتبه األملان إىل أهمية التوظيف
تقدم قوات الحلفاء عرب إغالق املضائق الرتكية الحيوية ،ثم
يف منطقة القوقاز ،وكذلك منع ُّ
ً

األيديوسيايس ملكانة السلطان العثماين بصفته "خليفةً " للمسلمني ،عرب إقناعه بدخول الحرب العظمى إىل جانب قوى املركز ،وإعالن
كثريا من
الجهاد ضد قوى الوفاق ،خدمة السرتاتيجية الحرب ّ
املقدسة ،أو فكرة "الجهاد" التي احتضنتها أملانيا .وعىل الرغم من أن ً

أيضا لتحويل التيار القاتل عرب إذكاء حركات القومية العربية
ذلك لم يتحقق ،بحكم الضعف العثماين واالسرتاتيجية الربيطانية الفرنسية ً

ورئيسا يف سياسات أملانيا الخارجية حتى بعد نهاية الحرب العاملية
محوريا
عدا
ضد الجهادية اإلسالمية ،فإن البعد األناضويل (تركيا) بقي ُب ً
ً
ًّ
األوىل ،سواء يف عهد جمهورية فايمار ،أو خالل عهد الرايخ الثالث (النازية) ،وهو وضع ال يزال إىل اآلن ،بيد أن الجديد يف هذا السياق

هو تراجع املقوالت الجيوسياسية أمام املحددات االقتصادية يف توجيه السياسة الخارجية لربلني تجاه أنقرة(((.

كان اقتصاد الرايخ الثالث يتحرك منذ عام  1934يف اتجاه أن يصري اقتصاد حرب ال محالة ،ويف هذا اإلطار ،بينما حافظت الواليات

املتحدة األمريكية عىل رقم ثابت ،قدره نحو  2يف املئة من الناتج املحيل اإلجمايل  GDPكإنفاق عىل ميزانية الدفاع ،ارتفعت نفقات إنكلرتا
العسكرية من حواىل  3يف املئة من إجمايل ناتجها املحيل يف عام  1933إىل  7يف املئة يف عام  ،1939يف حني زادت النفقات العسكرية
األملانية من  3يف املئة من إجمايل الناتج القومي إىل  17يف املئة يف الفرتة نفسها .ومن زاوية أخرى ،خلقت الحروب الحديثة حلقة وصل
بني القدرة العسكرية والقوة االقتصادية ،وهي قاعدة ّنبهت إليها الحرب العاملية األوىل .فإىل جانب الكفاءة العسكرية ،هناك اسرتاتيجية

الحصار واالستنزاف ،ما يتطلّب تعبئة املوارد كلها املادية واالقتصادية والبرشية خدمة للمجهود الحريب(((.

جدا أن تحظى تركيا بأهمية يف املدرك االسرتاتيجي ألملانيا النازية ،بحكم موقعها الجيوسرتاتيجي
تبعا لذلك ،كان من املنطقي ً
ً

تجاريا يربط بني أوروبا وآسيا ،وبوابة نحو منطقة الرشق األوسطً ،
فضاًل عن مواردها الخام املهمة ،ووقوعها
جرسا
ً
الجوهري باعتبارها ً
(((
عترَب تركيا
أيضا بني منابع النفط
ً
املهمة ،سواء يف سورية والعراق والخليج العريب ،أو يف منطقة القوقاز وبحر قزوين  .عالوة عىل ذلكُ ،ت َ
ّ

أيضا مقاومة
أكرب منتج ملادة الكروميت الخام ،هذه املادة الحيوية الرضورية للصناعة الدفاعية ،ليس لصالبتها فحسب ،بل لكونها ً

تلبي الطموح السيايس وتخدم األهداف
للصدأ ،وقد تعاظمت قيمتها بال شك يف سياق الحرب العاملية الثانية .كانت هذه املادة الحيوية ّ

العسكرية لالشرتاكيني الوطنيني بقيادة الفوهرر هتلر ،ما جعل األخري يؤسس ملرحلة جديدة من العالقات األملانية  -الرتكية(.((1

Michael Wiliam Rollin, "Third Reich Relations with the Turkish Republic 1933-1944," Master Thesis, The University of Montana, 1968, p. 3.

7

Ovrey, p. 178.

8

 9أحمد داوود أوغلو ،العمق االستراتيجي :موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية ،ترجمة محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل (الدوحة :منشورات مركز الجزيرة
للدراسات ،)2010 ،ص .143-142

10 Meral Avci, "The Importance of Chrome in the Historical Context of the Turkish - German Relations between 1933 and 1945," Journal of
Political Science Studies, vol. 7, no. 1 (January 2016), accessed on 22/6/2022, at: https://bit.ly/3bd892p
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ثلا ةيملاعلا برحلا قايس يف ايكرت هاجت ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلابرحلا داصتقا روظنم نم ةيؤر  :

ثان ًيا :تركيا عىل خطط السياسة الخارجية األملانية قبل الحرب العاملية
الثانية
التضخم منع تبنّي سياسات
آذن الكساد االقتصادي بصعود النازية ونهاية جمهورية فايمار الديمقراطية .وإذا كان الخوف من
ّ

راديكالية ملواجهة التقلبات الدورية لالقتصاد األملاين قبل عام  ،1933فإنه لم يستطع منع الكتلة الناخبة ،املستاءة من األوضاع ،من
التحول يف اتجاه الراديكالية والتصويت الشعبي لصالح هتلر يف انتخابات الربملان األملاين (الرايخستاخ) .عىل الرغم من أن هتلر اتهم
ّ

يف مناسبات عدة ،خاصة خالل عامي  1931و ،1932بالدفاع عن سياسات تضخمية يف االقتصاد ،فعىل سبيل املثال استخدم املستشار

عصا لرضب شعبية هتلر خالل االنتخابات الرئاسية يف
هايرنيش برونينغ  ،Heinrich Bruningعن حزب الوسط ،بروبغاندا التضخم ً
معارضا للتضخم يف وقت مبكر
أسس أوراق اعتماده بوصفه
عام  .1933لكن لم يكن هذا
ً
مجديا أمام خطابات هتلر الذي كان قد ّ
ً

من عام  ،1922حيث شجب مرات عدة تو ّجهات الجمهورية الضعيفة ،واستشهد بالتضخم ً
دلياًل عىل عدم الكفاءة االقتصادية

لجمهورية فايمار(.((1

يف اللحظة التي استأثر فيها االشرتاكيون الوطنيون (الحزب النازي) بالسلطة يف أملانيا يف عام  ،1933كان االقتصاد األملاين قد

تعاىف ً
قلياًل من أدىن نقطة وصل إليها بفعل الكساد .وقامت السياسة االقتصادية خالل األعوام األخرية من فايمار ،يف األساس ،عىل
اسرتاتيجية اإلنفاق الحكومي والتدابري املالية األخرى التي شملت فرض رقابة صارمة عىل األجور واألسعار ،والتي كانت تهدف إىل زيادة
جوهريا عن هذه االسرتاتيجية
الدخل والرفع من نسب التوظيف .يف حقيقة األمر ،ال يمكن اعتبار سياسة النازيني االقتصادية خرو ًجا
ً

األساسية ،إنما حاولوا جعلها أشد فاعلية من خالل زيادة النفقات العمومية وترشيدها وتشديد الضوابط عىل األسعار واألجور والعمالت
انخفاضا يف امليزان التجاري بلغ أدىن مستوياته بعد الحرب العاملية األوىل،
األجنبية .وتجدر اإلشارة إىل أن عام  1934كان قد سجل
ً

ً
ونظرا إىل أن هتلر ليست له خلفية
أيضا .يف خزينة الرايخ كانت عىل وشك النضوب.
فضاًل عن ّ
أن كميات الذهب والعمالت األجنبية ً
ً
اقتصادية ،فإن هذا لم يمنعه من إدراك حقيقة أن االقتصاد كان ذا أهمية مركزية يف استعداداته للحرب التي رأى أنها ستندلع

عاجاًل أو ً
ً
آجاًل من أجل توسيع املجال الحيوي ألملانيا وتطبيق رؤيته الداروينية للعالم لضمان االكتفاء الذايت ومستقبل بلده السيايس

يتقدمهم هيلمار شاخت(Hjalmar Schacht (1970-1877) ((1
واالقتصادي .فقام الفوهرر بإحاطة نفسه بعدد من الخرباء االقتصاديني ّ

ورئيسا لبنك الرايخ يف عام  .1934كان أول تحركات شاخت
وزيرا لالقتصاد
الذي ّ
ً
نصبه محل كورت باول شميت ً Kurt Paul Schmitt
إطالقه خطته الشهرية لضمان الواردات الرضورية ألملانيا ،التي كانت تتعارض من ناحية مع بعض خطط هتلر حول مقرتحات االكتفاء
الذايت يف االقتصاد األملاين ،حيث رأى وزير اقتصاد الرايخ أن الحرب ال يمكن تمويلها عن طريق االكتفاء الذايت ،بل عن طريق إنتاج

السلع وتصديرها(.((1

يكن كراهية شديدة ملفهوم التجارة العاملية ،ومع ذلك فإنه هو نفسه ،ألسباب اقتصادية وسياسية داخلية،
صحيح أن هتلر كان ّ

كان ينصاع إىل خطط االقتصادي شاخت ،حيث نظر بوضوح إىل التجارة الخارجية والتصدير باعتبارهما وسيلة فعالة ملساعدة الفوهرر

عىل الوفاء بوعده األول للشعب األملاين من حيث خلق فرص العمل والقضاء عىل البطالة ،وهذا ما أوجزه باول هيالند Paul Heiland

11 Niall Fergusson, Paper & Iron: Hamburg Business and German Politics in the era of Inflation 1897-1927 (Cambridge: Cambridge
University Press, 1995), p. 463.

12

وزيرا لالقتصاد ( )1937-1934في الحكومة االشتراكية الوطنية ،بقيادة هتلر.
خبير اقتصادي ألماني ،كان
مديرا للخزينة في جمهورية فايمار واشتغل ً
ً

"Hjalmar Schacht," Britannica Encyclopedia, accessed on 24/5/2022, at: https://bit.ly/3PCrVnM
13 Fergusson, p. 464.
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ويلوي /زومتزومت

الوزير املنتدب لدى غرفة التجارة والصناعةً ،
للمصدر هو نفسه هدف النازية :خلق العمل"( .((1كما افرتض
قائاًل" :إن الهدف األسايس
ّ

هتلر أن تعمل التجارة الخارجية بوصفها اسرتاتيجية قصرية املدى وليست بعيدة املدى ،لكن حتى عام  1939كان ال يزال يقبل أهمية
تصدر أو تموت"(.((1
مشاركة أملانيا يف التجارة العاملية عندما أعلن بوضوح ّ
أن أملانيا قبل تكوين مجالها الحيوي "يجب أن ّ

وقاطعا يف توجيه السلوك الخارجي
فع ًااًل
قوة الصادرات ،قد أ ّثرت
ي ّتضح ّ
ً
تأثريا ّ
ً
أن السياسة االقتصادية األملانية القائمة عىل ّ

جليا يف سياسة أملانيا
القاري والدويل ،وهو ما يظهر ًّ
للرايخ الثالث وتحديد أولوياته ،وعالقاته بباقي الدول عىل الصعيدين اإلقليميّ /
أن وصول النازيني إىل السلطة بقيادة هتلر
النازية ،خاصة تجاه بلدان جنوب رشق أوروبا وهضبة األناضول (تركيا) .ومن املفارقات ّ

دشن عهده بإطالقه الخطة الرباعية
وزيرا لالقتصاد
ورئيسا لبنك الرايخ ،وهو الذي ّ
ً
( ،)1933ثم تنصيب شاخت يف العام املوايل (ً )1934
(أربعة أعوام) الشهرية والطموحة والهادفة يف األساس إىل إنعاش االقتصاد األملاين من خالل تطوير حجم الصادرات ،وضمان تدفّق
الواردات الرضورية وفقًا لرتتيب جديد ،من مقتضياته إخضاع كل معاملة استرياد ملوافقة مكتب اإلرشاف املناسب ،كان متزامنًا إىل ٍ
حد
جراء الركود
تمر بأوضاع صعبة من ّ
ما مع إطالق تركيا خطتها الخماسية من أجل تحديث اقتصادها وتأهيله .بيد أن تركيا نفسها كانت ّ

الحاصل يف اقتصادها ،حيث واجهت أنقرة صعوبات كربى يف بيع منتوجاتها الخام يف األسواق الخارجية ،ما عرقل قدرتها عىل استرياد
اآلالت الالزمة لخطة التصنيع الطموحة(.((1

تحرك برلني
م ّثلت هذه الظروف لحظة مواتية لحكومة الرايخ الثالث لبدء القيام بدور أكرب يف الشؤون الرتكية ،ومن هنا كان ّ

فعال أشبه بالدور الذي كانت تحظى به قبل عام  .1914وإذا كانت األوضاع
سعيا لالضطالع بدور ّ
الستعادة وضعها يف األناضولً ،
أيضا إىل أن االقتصاد األملاين
بد من أن نشري ً
لترسب الرايخ الثالث إىل الساحة الرتكية ،فال ّ
الداخلية يف تركيا قد ش ّكلت نقطة محورية ّ

وتحديدا الكروميت التي ُع ّدت عمود الواردات الرتكية إىل أملانيا ،والتي تستجيب لحاجات
ماسة إىل املادة الخام،
ً
كان يف حاجة ّ
التنصل من مقتضيات صلح فرساي ()1919
االقتصاد األملاين وأهدافه العسكرية ،خاصة أن هتلر قد سارع فور وصوله إىل السلطة إىل
ّ
وإعادة التسلّح(.((1

ً
مما يمكن اعتباره ً
رئيسا إلنجاح سياسات أملانيا الخارجية ومصالحها االقتصادية الحيوية ،كون
أن تركيا م ّثلت
دلياًل عىل ّ
مجااًل ً
ّ

بدءا من عام  ،1934وسيلةً للتغلّب عىل صعوبات التبادل التجاري ،خاصة يف ّ
ظل
برلني قد دفعت أنقرة إىل الدخول يف اتفاقيات
ّ
املقاصةً ،

عجز ميزانها التجاري .يف هذا الصدد ،كان املقرتح األملاين هو استخدام العملة األملانية فحسب يف عملية البيع والرشاء بني الجانبني،

معا هي اإلنفاق من دون تكلفة عرب التحايل عىل رضورة استخدام
ويرجع ذلك إىل أن ميزة هذه العملية كانت بالنسبة إىل الدولتني ً

احتياطيات العمالت األجنبية يف التجارة الدولية ،وعدم االنغماس يف الديون الدولية .كان شاخت وراء هذه الخطة الجديدة التي
نظاما تخضع بموجبه كل معاملة تصدير واسترياد ملوافقة مكتب مخصص للتحكم يف
ألغت نظام تخصيص النقد األجنبي واستبدلت به ً

التجارة الخارجية ،تحت إرشاف مدير بنك الرايخ ،والتي تو ّخت تحقيق ثالثة أهداف رئيسة :أولها ،االحتفاظ بالواردات عىل نحو صارم
بالكمية املتاحة من النقد األجنبي .وثانيها ،حرص املشرتيات يف البلدان التي اشرتت كميات معادلة من أملانيا .وثالثها ،إعطاء األفضلية

Christian Leitz, "Export or Die: Foreign Trade in the Third Reich," Australian Journal of Politics and History, vol. 48, no. 1 (2002), p. 57.

14

Ibid.

15

Ibid., p. 60.

16

Ovrey, p. 179.

17

90

تاـسارد

ثلا ةيملاعلا برحلا قايس يف ايكرت هاجت ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلابرحلا داصتقا روظنم نم ةيؤر  :

معينة من املواد الخام ،وال سيما املواد الرضورية إلعادة التسلّح .م ّثلت الخطة الجديدة باختصار ،إحدى الوسائل الرئيسة لجعل
لواردات ّ

اقتصاديا ،ولقد أثبتت التطورات الالحقة أن الخطة الجديدة حققت بنجاح أهدافها املعلنة(.((1
االستعدادات للحرب ممكنة
ً

كما رأينا سابقًا ،ساعدت املحنة االقتصادية التي كانت تمر بها تركيا يف تمدد الرايخ الثالث إليها ،حيث مالت وزارة االقتصاد

والخارجية يف الرايخ الثالث إىل تشجيع التجارة الخارجية مع الدول األضعف ،لجعلها تابعة لها يف املستقبل املنظور .ومن الناحية العملية،
وأيضا
حدد بنك الرايخ أسعار رصف خاصة للعملة األملانية ،مارك ،بأقل من السعر الرسميً ،
وتحقيقًا لزيادة الطلب عىل الواردات األملانيةّ ،

فعال يف توسيع النفوذ االقتصادي والسيايس للرايخ الثالث يف دول
من خالل تدعيم
ّ
املصدرين يف بعض األحيان ،وهو ما ساهم عىل نحو ّ
(((1
جنبا إىل جنب مع دول البلقان ،واحدة من بني الدول
البلقان ،ويف تركيا ً
أيضا  .لذلك لم يكن مفاج ًئا أن تصبح تركيا مع مرور الوقت ً

املقاصة ،حيث كان عليها أن تأخذ ما يمكن أن تجنيه أملانيا ،وتبيع األشياء التي
األكرث اعتما ًدا يف اقتصادها عىل أملانيا بسبب اتفاقات
ّ

أن تجارة أملانيا مع تركيا كانت يف
تريدها أملانيا فحسب ،بفعل تراكم الديون واختالل امليزان التجاري بني برلني وأنقرة .بقي أن نشري إىل ّ

تزايد مط ّرد قبل صعود هتلر ،وكان أحد أسباب ذلك هو االرتباط الوثيق بينهما خالل الحرب العاملية األوىل ،لكن األهم من ذلك كله،
كان مقدار ثقة األتراك باملنتوجات األملانية .ويف املقابل ،أدت الحاجة األملانية إىل املواد الخام الرتكية إىل تطوير التجارة بني الجانبني
خالل األعوام األوىل لقيام الرايخ الثالث ،حيث ساعدت الحكومة النازية وبراعة وزير االقتصاد شاخت يف زيادة حجم املبادالت التجارية

وتحديدا يف املدة  ،1936-1933ارتفعت حصة أملانيا من  19إىل  51يف املئة من إجمايل الصادرات
بني البلدين ،فخالل ثالثة أعوام فقط،
ً
الرتكية ،أي حواىل الثلثني(.((2

مهما مع الجمهورية الرتكية ،واألهم بالنسبة إىل املسؤولني
بحلول عام  ،1937نجحت أملانيا يف أن تصبح رشي ًكا
اقتصاديا ً
ً
الحكوميني يف وزارة االقتصاد وغرف التجارة األملانية ،كان الحصول عىل العديد من املواد الخام واملعادن النادرة يف أفق تحقيق

زودت تركيا النازيني بكميات كبرية من الصوف والقطن والجلود
االكتفاء الذايت ،من خالل خلق املجال الحيوي (التوسع رشقًا) .فقد ّ
صدرتها تركيا إىل أملانيا ،كان خام أوكسيد حديد الكروم املعروف بالكروميت
والحبوب والفواكه املجففة .لكن من بني السلع كلها التي ّ
عىل رأس قائمة الواردات(.((2

تقريبا
كبريا يف تركيا أكرث من غريها من بلدان أوروبا ،حيث استحوذت أملانيا
لقيت خطة شاخت االقتصادية ،يف حقيقة األمر ،نجا ًحا ً
ً

فإن التجارة األملانية الناشطة
ابتداء من هذا التاريخ ،أي عام ّ ،1937
عىل ما يفوق نصف صادرات تركيا ووارداتها يف عام  .1937بيد أنه
ً

اقتصاديا،
يف االقتصاد الرتيك ،كانت موضع شك سيايس يف أجندة أنقرة الخارجية ،وبرصف النظر عن حقيقة أن تركيا كانت معزولة
ً
يرض
تمول املنتوجات األملانية يف تركيا ،فإنها انتبهت ً
وأصبحت بذلك ّ
أخريا إىل حقيقة كون البيع والرشاء بالعملة األملانية فحسب كان ّ
املقاصة واختالل امليزان التجاري بني الدولتني ،كانا يرغمان وزارة االقتصاد الرتكية عىل قبول
بمستقبلها االقتصادي ،حيث إن اتفاقات
ّ
تحددها برلني وحدها يف الغالب(.((2
املنتوجات األملانية برشوط ّ

"املقاصة" ،ومن ضمنها تركيا.
كما اهتمت برلني عىل نحو رئيس بالنتيجة السياسية للتبعية االقتصادية للدول املشاركة يف نظام
ّ

ونتيجة العالقة مع تركيا ،كان األملان يدركون حقيقة أن النفوذ االقتصادي يف الساحة الرتكية سيفتح فيما بعد الطريق للتأثري السيايس.
18 Maxine Sweezy, The Structure of the Nazi Economy (Harvard: Harvard University Press, 1941), p. 117.
19 Ibid., p. 115.
20 Rollin, pp. 27-28.
21 Ibid., p. 32.
22 Yücel Güçlü, "Turkish - German Relations on the Eve of World War Two," Journal of Turkish Studies,, vol. 1, no. 2 (2000), p. 75.
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ابتداء من
من هذا املنطلق ،رشع مكتب التخطيط االسرتاتيجي يف الرايخ الثالث يف وضع الخطط العسكرية عىل هذا األساس .بيد أنه
ً

عام  1938أثارت املشاركة األملانية الناشطة يف االقتصاد الرتيك شكو ًكا سياسية يف أنقرة ،فقد زادت سياسة التو ّجه األملانية نحو جنوب

رشق أوروبا  Drang nach Sudostenتحفّظات الحكومة الرتكية ،لكن جرى إدراك التحركات اإليطالية يف رشق البحر األبيض املتوسط

تهديدا أشد أهمية يف نظر صناع القرار األتراك من التحركات األملانية .عالوة عىل ذلك ،كان للتجارة األملانية املمتدة يف
باعتبارها
ً

وتبعا لذلك لم ترغب أنقرة يف املخاطرة باستبدال أملانيا
فعال وحضور دائم يف جدول أعمال صانعي القرار األتراكً ،
األسواق الرتكية تأثري ّ
وإعطاءه ،إشارة إىل جودة املنتوجات الصناعية ومرونة التعامل
برشيك تجاري آخر ،من الواضح ،أنه ال يستطيع تقديم اليشء نفسه
َ

أيضا(.((2
التجاري ً

كان للتحركات الدبلوماسية للرايخ الثالث يف الساحة الرتكية تأثري بالغ يف املسؤولني األتراك ،ملصلحة أملانيا ،وهذا ما يظهر من خالل

املفاوضات الجديدة التي بارشتها برلني وأنقرة بشأن توقيع اتفاقية تجارية جديدة بني الجانبني ،يف  30حزيران /يونيو  ،1938بقيادة كارل

كالوديوس  Karl Claudiusعن الجانب األملاين ،ونعمان مينمينيش أوغلو  Numan Menemencioğluعن الجانب الرتيك .كان األملان

ً
مجااًل
نظرا إىل امليزان التجاري اإليجايب الذي يعمل ملصلحتهم .وكانت االتفاقية ستم ّثل بما ال يدع
ً
أيضا مطمئنّني ،ويف وضع ّ
متقدم ً
للشك رضبة لربيطانيا العظمى التي بدأت تويل جهودها من أجل الحيلولة دون هيمنة أملانيا عىل تركيا ،خاصة يف املجال االقتصادي.
ّ

وارتباط ًا بذلك ،كان املفاوضون األتراك قد اقرتحوا إلغاء القيود عىل الواردات .وعىل الرغم من تر ّدد املفاوضني األملان يف البداية ،فإنهم

أن امليزان التجاري يعمل ملصلحتهم ،عالوة عىل أن الواردات الرتكية كانت ذات أهمية
يف النهاية قبلوا املقرتح الرتيك بعدما تأكدوا من ّ
حيوية للرايخ الثالث يف استعداداته وترتيباته للحرب(.((2

لقد كان لتوقيع االتفاقية التجارية الجديدة بني أملانيا وتركيا يف  25تموز /يوليو  1938نتائج إيجابية ،حيث شعرت أملانيا بأنّها نجحت

استمر تطور التعامل االقتصادي األملاين مع
وتبعا لذلك
يف التصدي للمحاوالت الربيطانية لعرقلة املصالح االقتصادية األملانية يف تركياً ،
ّ

أن الرايخ الثالث
وربما خالل السنة التي تليها عىل حد سواء ،وهو ما ُيفهم منه ّ
تركيا ،ونما ً
أيضا عىل نحو تلقايئ ومط ّرد خالل باقي السنةّ ،
كان املستفيد األكرب من هذه االتفاقية ،حيث ع ّزز حضوره وتم ّكن من أن يكون عىل رأس قائمة العمالء التجاريني والزبون األول لدى

تركيا ،كما يدل عىل ذلك عدد من املؤرشات .يف هذا االتجاه ،لم تتجاهل بريطانيا العظمى تبعية االقتصاد الرتيك املتزايدة ألملانيا ،حيث
أن
ناقش مكتب الخارجية  Foreign Officeووزارة االقتصاد الوضع الحايل للهيمنة االقتصادية األملانية يف السوق الرتكية ،وخلصا إىل ّ
االتفاقية االقتصادية الرتكية  -األملانية الجديدة ستزيد من تبعية تركيا لالقتصاد األملاين ،خاصة أن الصادرات الرتكية تجاه أملانيا آخذة يف

تعدى مجموع الصادرات الرتكية إىل أملانيا وحدها  50يف املئة من إجمايل صادرات تركيا(.((2
االرتفاع ،ففي أوائل عام ّ 1939

املتفرج ،إنما تحركت بثقلها كله من أجل كرس هذه
أمام هذا الوضع ،لم تقف الحكومة الربيطانية مكتوفة األيدي يف وضع
ّ

الهيمنة األملانية يف الشؤون االقتصادية  -الرتكية ،حيث قدمت عرض ائتمان ضخم إىل تركيا .وعىل الرغم من أن األملان كانوا مطمئنني
لوزن حضورهم وتأثريهم االقتصادي داخل املشهد الرتيك ،فإن وزارة الخارجية األملانية ما إن علمت بأن فرنسا تخط ّط هي األخرى
جنبا إىل جنب مع العرض الربيطاين ،يمكن
لعرض ائتمان تجاري كبري عىل تركيا يف املستقبل القريب ،حتى أدركت ّ
أن هذا العرضً ،

أن يقطع أشواط ًا متقدمة يف تقويض املكانة االقتصادية ألملانيا يف منطقة األناضول ،ونتيجة لذلك أطلقت تحذيرات للحلفاء ،معتربة
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Rollin, p. 34.

23

Ibid., pp. 35-36.

24

Ibid.

25

تاـسارد

ثلا ةيملاعلا برحلا قايس يف ايكرت هاجت ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلابرحلا داصتقا روظنم نم ةيؤر  :

إن أملانيا لم تقف
اقتصاديا عىل املصالح األملانية يف منطق َتي جنوب رشق أوروبا والرشق األوسطّ .
هجوما
التحركات الربيطانية الفرنسية
ً
ً
ميدانيا من خالل عرض اتفاقية ائتمان ،يعود الفضل يف إنجاحها إىل السفري األملاين لدى أنقرة
عند مستوى التهديد ،إنّما تحركت
ً

فرانز فون بابن  ،Franz Von Papenيف  16كانون الثاين /يناير  ،1939بلغت قيمة القرض  150مليون مارك أملاين من أجل تحقيق
املطالب الصناعية الرتكية .ومن خالل ضخ رأسمال ٍ
أن هذه الخطوة ستوقف االعتماد الرتيك عىل
كاف يف الخزينة الرتكية ،توقعت أملانيا ّ
البضائع الربيطانية(.((2

أن تركيا تعترب عىل الدوام واحدة من أكرث املناطق االسرتاتيجية والجيو  -اقتصادية يف
ما يمكن استخالصه من خالل ما سبقّ ،

تجاريا.
العالم ،من حيث املوقع واملوارد ،وهذا ما جعلها نقطة محورية يف السياسة الخارجية األملانية التي أصبحت ترى يف تركيا رشي ًكا
ً
وقد تعاظمت هذه األهمية خالل الحرب العاملية الثانية ،عىل نحو ح ّتم عىل صنّاع القرار السيايس يف العاصمة األملانية تطوير اسرتاتيجية

رئيسة نحوها ،من أجل إعادة استمالتها يف الحرب ،ويف مجال العالقات االقتصادية واالستثمار والتبادل التجاري بعد نهاية الحرب

مهما
أيضا .وهو ما يفيض إىل التساؤل عن تطور العالقات مع تركيا خالل الحرب العاملية الثانية .بمعنى أوضح ،هل شكلت تركيا
ً
مصدرا ًّ
ً
يف االسرتاتيجية األملانية ،خاصة يف ما يعرف بـ "اقتصاد الحرب"؟

ثالثًا :تركيا يف خطط السياسة الخارجية األملانية خالل الحرب العاملية
الثانية
سارع الفوهرر هتلر الذي قاد االشرتاكيني الوطنيني نحو السلطة يف عام  1933بوساطة انتخاب شعبي ،إىل نفض يديه من الضوابط

مجد ًدا،
نهجا
عدوانيا يف سياسته الخارجية ،حيث انسحب بداية من عصبة األمم ،كما تسلّح ّ
األخالقية والقانونية الدولية كلها ،م ّت ًبعا ً
ً

التوسعية
الراين .ووفقًا لنظرته الداروينية
منته ًكا رشوط تسوية فرساي ( ،)1919وأطاح تسوية لوكارنو (ً ،)1925
ّ
معيدا احتالل حوض نهر ّ
للعالم وجيوبوليتيكية "املجال الحيوي" ،راحت قوات الفريماخت (الجيش األملاين) تجتاح مجموعة الدول املش ّكلة أوروبا الوسطى

وأخريا بولندا يف  1أيلول /سبتمرب .((2(1939
والرشقية ،وتف ّكك الواحدة تلو األخرى :النمسا ،ثم تشيكوسلوفاكيا،
ً

ً
مجد ًدا يف جغرافية القارة األوروبية ،ثم جاء
مجااًل للشك ّ -
كانت املؤرشات كلها توحي  -بما ال يدع
قرع ّ
بأن طبول الحرب بدأت ُت َ

توكيد األمر قبل يومني فقط من اجتياح القوات النازية بولندا ،حينما أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب عىل أملانيا من ناحية ،ومن ناحية

ودبلوماسيا مع األملان
واقتصاديا
عسكريا
أخرى كانت إيطاليا ملزمة وفقًا مليثاق الصلب املوقّع مع أملانيا يف  22أيار /مايو  1939بالتعاون
ً
ً
ً

وتبعا لذلك ،كان االصطفاف قد عاود الظهور من جديد؛ إذ انقسم العالم إىل محورين متصارعني:
يف حالة اندالع الحرب (املادة ً .)3
دول املحور /الوسط ،ودول الحلفاء.

رسيعا يف أعقاب اندالعها (أيلول /سبتمرب  ،)1939لتشمل أزيد من ثالثني دولة
امتدت جغرافية الحرب العاملية الثانية
عموماّ ،
ً
ً

وإما ضمن قوى الحلفاء .وبحلول نهاية عام  1940نجحت ست دول فقط
أوروبية ،كان معظمها يقاتل ّإما ضمن صفوف قوى املحور ّ

منها يف البقاء خارج الحرب من خالل تبنّي سياسة حياد ناشطة :إسبانيا والربتغال وسويرسا وإيرلندا والسويد وتركيا ،إضافة إىل أربعة

بلدان صغرية كانت أقل شأنًا يف السياسات الدولية خالل سنوات الحرب ،وهي ليشتنشتاين وسان مارينو وأندورا والفاتيكان .ومع ذلك،
26 Ibid., p. 37.

27

هنري كيسنجر ،النظام العالمي :تأمالت حول طالئع األمم ومسار التاريخ ،ترجمة فاضل جتكر (بيروت :دار الكتاب العربي ،)2015 ،ص .90
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فإن هذا ال ينفي تأ ّثرها أو تفاعلها مع الحرب ،سواء من خالل الضغط املمارس من دول املحور أو دول الحلفاء ،أو من كال املحورين
ّ
معنّي خالل فرتات الحرب العاملية الثانية ومراحلها(.((2
ً
معا يف وقت ّ

ّ
ُكتب الكثري يف اآلونة األخرية حول هذه التجربةّ ،
يتجىّل يف الجانبني االقتصادي واألمني.
ولعل أحد املفاتيح الرئيسة للتأثري والتأثر

تماما ،بل بقيت تتأرجح وتلعب عىل وتر التوازنات
فمن الناحية العملية ،لم تكن واحدة من هذه الدول الست األطراف "محايدة" ً
الناحيتني االقتصادية
الدوليةّ ،إما حماية لسيادتها وتحصينًا لحدودها (األمن القومي) ،وإما إلرضاء القوى املتحاربة ،خاصة من
َ

(أمن الطاقة) والجيوسرتاتيجية (استخدام أراضيها أو ممراتها البحرية أو النهرية لعبور القوات والسلع)(.((2

 .1ملاذا تركيا؟
تماما أن أحد
جعلت التجربة املريرة التي عاشتها أملانيا اإلمرباطورية (الرايخ الثاين) خالل الحرب العظمى ،القادة النازيني يدركون ً

األسباب الحقيقية وراء الهزيمة وحسم الحلفاء الحرب ملصلحتهم ،كان دخول الواليات املتحدة األمريكية الحرب يف وقت متأخر (كانون

الثاين /يناير  ،)1944وقدرة االقتصاد األمرييك عىل التحكم الفوري يف املوارد الطاقية وتوجيهها نحو خدمة أهداف نهائية وحاسمة ،بينما

كانت اإلمكانات األملانية مر َهقة ،ويف تراجع بفعل أعوام الحرب الطويلة والحصار الذي رضبه الحلفاء .وبقيت هذه الحقيقة حارض ًة يف
أذهان النازيني الذين رشعوا فور وصولهم إىل السلطة يف تعبئة الطاقات كلها وتوجيه السلوك الخارجي للدولة نحو إيجاد طريقة لزيادة
مواردها الخام والطاقة املحدودة والرضورية إلعادة التسلّح من جهة؛ ومن جهة أخرى ،تأمني وضمان وصول أملانيا النازية إىل استدامة

استرياد املواد األساسية خالل الحرب ،يف أفق تطبيق رؤية الفوهرر الداروينية للعالم من خالل التوسع وخلق "املجال الحيوي" أو

جزءا من خططه االقتصادية
"مساحة الحياة"ّ ،
املعرّب عنها بـشعار أو سياسة التوسع نحو الرشق  Drang nach osten policyباعتبارها ً

لتحقيق االكتفاء الذايت (األمن الطاقي والغذايئ) لألمة األملانية(.((3

بحكم أن أملانيا ،عىل عكس القوى األوروبية األخرى (بريطانيا وفرنسا) ،لم يكن لديها مستعمرات خارجية ،ولم تكن قادرة عىل

التجارة مع مستعمرات منافسيها التي تكتيس أهمية كربى من الناحيتني االقتصادية والجيوسياسية ،فإن منطقة األناضول ش ّكلت

ً
حزاما يربط بني ثالث قارات (أوروبا وآسيا وشمال
رئيسا
وحيويا للتنافس الدويل .لقد كان موقع تركيا الجيوسرتاتيجي باعتبارها ً
ً
مجااًل ً
يعد من أهم املراكز األوراسية وفقًا لعالم الجيوبوليتك هالفورد ماكيندر  ،Halford Mackinderصاحب نظرية قلب األرض،
أفريقيا) ّ

نظرا إىل قربها من مناطق النفط الغنية يف القوقاز وبحر قزوين والعراق وإيرانً .
فضاًل عن كونها
ووقوعها يف منطقة ثقل جيو  -اقتصاديً ،

وحيويا يف الصناعات العسكرية ،حيث سيطرت تركيا وحدها يف
رئيسا
تعد
أول منتج لخام الكروميت – هذه املادة الحيوية التي ّ
ّ
ً
عنرصا ً
ً
أوائل عام  1939عىل حواىل  17يف املئة من حجم إنتاجها العاملي(.((3

كبريا يف مصادر الطاقة ،باستثناء روسيا السوفياتية .فقد تزايدت
وبحكم ّ
أن القوى األوروبية الكربى هي األخرى كانت تعاين عو ًزا ً

الحاجة إىل ضمان األمن الطاقي ،مع إقبال هذه الدول عىل أكرب حرب آلية يف التاريخ ،وكان العوز يف أملانيا أشد خطورة ،مقارنة بربيطانيا

العظمى وفرنسا اللتني كانتا تعتمدان يف األساس عىل مستعمراتهما الخارجية .استنا ًدا إىل هذا األساس ،تولّد اإلدمان األملاين عىل موارد
Gary Gayer, Political Neutrality in Europe During World War II (California: University of California, 2013), p. 5.

28

Jerrold Michael Packard, "The European Neutrals in World War II," Master of Art in History, University of Portland, 1989.

29

30 Murat Önsoy, "The World War Two Allied Economic Warfare: The Case of Turkish Chrome Sales," Dissertation in der Philosophischen
Fakultät und Fachbereich Theologie Der Friedrich - Alexander, Universität Erlangen Nürnberg, April 2009, pp. 8-9.
Packard, p. 110.
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31
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ثلا ةيملاعلا برحلا قايس يف ايكرت هاجت ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلابرحلا داصتقا روظنم نم ةيؤر  :

تبعا لذلك ،حاولت أملانيا النازية (الرايخ الثالث) املحافظة
عموما ،والكروميت الرتيك
الطاقة الخام من دول جنوب رشق أوروبا
ً
خصوصاً .
ً

عىل السوق الرتكية مفتوحة لالسترياد ،ألنّها يف حاجة إىل توريد الكروميت الخام لتأمني اإلمدادات الرضورية من هذه املادة الحيوية التي

تعاظمت قيمتها يف الصناعة العسكرية مع توايل أعوام الحرب(.((3

ً
منصبة عىل إعادة
إجمااًل ،كانت حسابات السياسة الخارجية األملانية تجاه تركيا قبل الحرب العاملية الثانية ،يف جزء كبري منها،
ّ

ترتيب العالقات مع حلفائها السابقني ،ويف مقدمهم تركيا ،لتأمني الوصول إىل إمدادات الطاقة (النفط) ،رشيان املجتمعات الصناعية

الحديثة ،ومضاعفة تعبئة مخزونها من خام الكروميت الذي ق ُِّدر يف عام  1938بنحو  540ألف طن ،معظمه كان مستور ًدا من تركيا،

واستمرار توريد هذه املادة الحيوية خالل أعوام الحرب عىل نحو مستدام ،خاصة أن تجربة الحرب العاملية األوىل أظهرت أن إحدى

نقاط ضعف أملانيا كانت تكمن يف األساس يف عدم قدرتها عىل الوصول إىل موارد الطاقة بفعل الحصار الذي رضبه الحلفاء من ناحية؛
ومن ناحية أخرى ،كانت مساعي برلني قبل اجتياح قوات الفريماخت (الجيش األملاين) بولندا يف أيلول /سبتمرب  ،1939هي منع تركيا من

التعاون مع بريطانيا العظمى وفرنسا ،كما توقّعت استمالتها نحوها يف أثناء الحرب لعقد سلسلة من االتفاقات والتحالفات املط ِّوقة وجود
الغنية بالنفط(.((3
الحلفاء يف منطقة الرشق األوسط ّ

جدا أن تقف منطقة األناضول (تركيا) خالل الحرب العاملية الثانية ،تحت تأثري التدافعات الدبلوماسية
كان من املنطقي ًّ

نظرا إىل بعدها
واالقتصادية والعسكرية والتاريخية ،لكل من أملانيا وبريطانيا وفرنسا واالتحاد السوفيايت ،وبدرجة أقل الواليات املتحدةً ،

تفضل "القيادة من الخلف" وعدم االستعجال يف دخول الرصاعات الدولية من البداية.
أيضا التي ّ
الجغرايف ،وبحكم عقيدتها الخارجية ً

 .2برلني ولندن :تنافس أورويب عىل النفوذ يف أنقرة خالل املراحل األوىل من الحرب
دفعت أهمية تركيا االقتصادية والجيوسياسية القوى األوروبية إىل إعادة توجيه سلوكها الخارجي تجاه هذا الكيان السيايس ،يف

محاولة منها إلعادة بناء عالقاتها بأنقرة بما يخدم مصالحها الحيوية ،وعىل وجه الخصوص تأمني حاجاتها وحاجات حلفائها من مادة

قوتها مع عودة سباق التسلح بني القوى العظمى .وتجدر اإلشارة إىل أن
الكروميت الخام الرضورية للصناعة الدفاعية التي تعاظمت ّ
تركيا عشية اندالع الحرب العاملية الثانية ،كانت أكرب منتج ومصدر ملادة الكروميت التي شكلت العمود الفقري لوارداتها ،مهيمنة وحدها
واضحا يف خصوص
عىل ما مجموعه  17يف املئة من اإلنتاج العاملي ،كما أرشنا إىل ذلك من قبل .ومن زاوية أخرى ،كان املوقف الرتيك
ً

الحرب الدائرة؛ إذ اختارت حكومة عصمت إينونو ( Ismet Inonu )1950-1938الحياد وعدم االصطفاف مع أي جانب عند اندالع

الحرب العاملية الثانية(.((3

مع ذلك ،فإن الطلب املتزايد عىل مادة الكروميت الخام جعل حياد أنقرة حيا ًدا ناشط ًا ،ومحط تجاذبات بني قوى املركز والحلفاء،

خاصة برلني ولندن اللتني فرضتا ضغوط ًا إضافية عىل أنقرة من أجل استمالتها إىل جانبها عرب استعمال مختلف الوسائل .يف هذا

حدة ،الفتقارها إىل هذه املادة الحيوية ،بينما حرصت إنكلرتا التي يمكنها تعويض الكروميت الرتيك من
السياق ،كان الطلب األملاين أكرث ّ

تحمل
قادرا عىل ّ
مستعمراتها ،عىل قطع هذه اإلمدادات من تركيا إىل أملانيا أكرث من اهتمامها برشائهاّ .إاّل أن االقتصاد الرتيك لم يكن ً
32 Ibid., p. 111.
33 Önsoy, p. 52.
34 Gül İnanç, "The Politics of 'Active Neutrality' on the Eve of a New World Order: The Case of Turkish Chrome Sales During the Second
World War," Review of Middle Eastern Studies, vol. 42, no. 6 (November 2006), p. 908.

95

 ددعلالا

ويلوي /زومتزومت

عد الزبون األول بالنسبة إىل الكروميت الرتيك ،وغريها من املنتوجات الخام والزراعية كذلكً ،
فضاًل عن مجموعة من
خسارة أملانيا التي ُت ّ
املنتوجات الصناعية واآلالت التقانية التي لم يكن من املمكن تسلّمها ّإاّل من حكومة الرايخ الثالث(.((3

دبلوماسيا مرنًا عرب محاولة االستثمار يف أدوات الحرب االقتصادية ،بإشهار كل من برلني ولندن
طابعا
ا ّتخذت الخطوات األوىل ً
ً

"ورقة االقتصاد" الستمالة تركيا وإدخالها منطقة امتيازها ،ويف الوقت نفسه كانت تعرقل نفوذ اآلخر عندها وعالقاته بها .حاولت كلتا

معا منح أنقرة قروض ائتمان من أجل تحديث بنيتها وتأهيلهاً ،
فضاًل عن تزويد الجيش الرتيك باملعدات واألسلحة التي يحتاج
الدولتني ً
إليها ،لكن رشيطة أن يكون نصفها ،أي املعدات ،من البلد املقرض ال من غريه .ومن أجل كرس الهيمنة األملانية االقتصادية يف
تأىّت لها يف أيار /مايو  ،1939الذي بموجبه
الشؤون الرتكية ،ضغطت الدبلوماسية الربيطانية عىل أنقرة للتوصل إىل اتفاق جديد ،وهو ما ّ
تقدم آخر يف مياه البحر األبيض املتوسط ،كما تباحث
أي ّ
ّ
أقر الطرفان االلتزام بمساعدة بعضهما يف حالة وقوع أي عمل عدواين ،ومنع ّ

َّ
تتخل أنقرة يف نهاية
أي نتائج ،حيث لم
الطرفان يف إمكان تطوير العالقات االقتصادية بينهما .ومع ذلك ،لم تثمر هذه املشاورات ّ
املطاف عن حيادها ،والوقوف عىل املسافة نفسها يف ما يتعلّق بالرصاعات الخارجية ،عىل األقل حتى عام .((3(1940

عتابا
أبدت خارجية برلني امتعاضها من الخطوة اإلنكليزية ،معتربة ّإياها ّ
تهج ًما عىل املصالح األملانية يف تركيا ،كما وجهت ً
إىل الحكومة الرتكية عرب سفريها لدى أنقرة فرانز فون بابن .ولم تقف برلني عند هذا املستوى ،بل انتقلت من ردة الفعل الدبلومايس
(االنتقادات شديدة اللهجة) إىل املستوى العميل؛ إذ أخرب الفوهرر هتلر ،يف  11تموز /يوليو  ،1939املارشال وقائد هيئة األركان األملانية

فيلهلم كيتل  ،Wilhelm Keitelأنه كان ضد عملية تصدير األسلحة إىل الدول املعادية ألملانيا ،وكذلك إىل البلدان التي كان موقفها
يف الحرب مشكو ًكا فيه ،ومن ضمنها تركيا ،وخلص يف نهاية املطاف إىل قرار وقف الصادرات العسكرية إىل تركيا ،مخافة من استخدام
بأن العالقات التجارية بني أملانيا وتركيا ،سواء
هذه األسلحة ضده .ومهما يكن من أمر ،فحتى بيان هتلر ،كانت املؤرشات كلّها توحي ّ

شهورا قليلة بعد طلب
جدا؛ لكن
املتعلقة باملنتوجات العسكرية (صادرات أملانيا) ،أو الكروميت الخام (صادرات تركيا) ،كانت إيجابية ً
ً

هتلر هذا ،بدأت صادرات األسلحة األملانية إىل تركيا تنخفض ،وفقًا إلحصاءات وزارة التجارة األملانية(.((3

ّ
التخيّل النهايئ عن الكروميت الرتيك الرضوري للصناعة الدفاعية ،وال أنقرة تستطيع تعويض زبونها األول.
عموما ،ال أملانيا تستطيع
ً

وبناء عليه ،كانت الدولتان عىل استعداد لتوقيع عقود وإطالق صفقات جديدة .بيد أن التقارب األملاين  -اإليطايل من خالل توقيع
نظرا إىل أن تحركات اإليطاليني يف املياه الدافئة
اتفاق الصلب يف أواخر أيار /مايو  ،1939دفع يف اتجاه تكلّس العالقات بني الجانبنيً ،
عبد الطريق لتوطيد العالقات بني تركيا ودول الحلفاء ،خاصة
(املتوسط) تم ّثل ،من وجهة نظر أنقرة،
خطرا عىل أمنها القومي ،ما ّ
ً

يقوي هذا االفرتاض ،رفض الحكومة
ومما ّ
بريطانيا العظمى التي كانت مرشحة أكرث من غريها ألخذ مكانة أملانيا يف الشؤون الرتكيةّ .

واملقاصة مع أملانيا ،التي كانت تنتهي يف  31آب /أغسطس ّ .1939إاّل أن السياسة الرتكية كانت متناقضة؛
الرتكية تجديد اتفاقية التجارة
ّ

واملقاصة ،من جهة؛ ومن جهة أخرى كانت عىل استعداد تام لبيع كامل إنتاجها من الكروميت الخام إىل
إذ ترفض تجديد اتفاقية التجارة
ّ
سعرا أعىل من قيمة السوق املعتادة .لكن يف الجهة املقابلة ،أرادت الحكومة
رشيكها التجاري األول ،أملانيا ،التي كانت ّ
تقدم عىل الدوام ً
املرة ورقة تقليل نسبة وارداتها من تركيا ،خاصة
األملانية ممارسة ضغط عىل نظريتها الرتكية من أجل تجديد االتفاقية ،ولعبت برلني هذه ّ

أن
شجع األملان عىل هذه الخطوة التي ال تخلو من مخاطرة ّ
الكروميت الخام الذي ُي ّ
ومما ّ
عد أهم صادرات تركيا وأعالها قيمة ماليةّ .
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ثلا ةيملاعلا برحلا قايس يف ايكرت هاجت ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلابرحلا داصتقا روظنم نم ةيؤر  :

وتبعا لذلك ،قررت الحكومة األملانية
مخزوناتهم من خام الكروميت كانت كافية حتى عام  1941وفقًا لتقديرات وزارة الصناعة األملانيةً .

املقاصة بينهما(.((3
وقف املفاوضات يف  24أيار /مايو  1940يف ردة فعل عىل عدم سماح أنقرة بتجديد املعاهدة التجارية واتفاقية
ّ

كانت التطورات الساخنة يف منطقة البلقان وجنوب رشق أوروبا ،هي األخرى ،تدفع يف اتجاه انكماش العالقات بني الجانبني

عىل املستوى السيايس ،وذلك من خالل ابتعاد تركيا عن رشيكها السابق ،أملانيا ،واالقرتاب أكرث فأكرث من مدار الحلفاء .ومع احتالل

الجيش األملاين فيينا يف  12آذار /مارس  ،1938يف أول تحرك للنازيني يف اتجاه جنوب رشق أوروبا ،جاءت ر ّدة الفعل من أنقرة خالل
األسبوع األول من نيسان /أبريل عندما أصدرت الخارجية تعليمات للسفري حمدي إرباخ  Hamdi Erbagإلبالغ برلني بموقف أنقرة

وأسس سياستها الخارجية القائمة عىل ثالثة أعمدة .1 :سالم لوزان .2 ،حماية األمن القومي .3 ،ميثاق أنقرة الوطني .كما أبلغ إرباخ
الجانب األملاين أن بالده تركيا تتبنى موقف الحياد واالبتعاد عن التحالفات كلها ،واألهم من ذلك ،االمتناع عن أي عمل عدواين ضد

دولة صديقة(.((3

ضم تشيكوسلوفاكيا تسبب يف نوع من عدم
ضم النمسا من أملانيا ،لكن ّ
يف واقع األمر يمكن تركيا أن تتفهم من ناحية تاريخية ّ

عمليا لنظرية املجال الحيوي Lebensraum
التحرك باعتباره تطبيقًا
قيم األتراك هذا
ً
ّ
ثقة الجانب الرتيك بسياسة الرايخ الثالث ،حيث ّ

يف الجيوبوليتك األملاين والتوسع رشقًا .ويف غضون شهر تلقّت املنطقة الفاصلة بني أوروبا الغربية وتركيا ،بوساطة الوفاق الصغري لدول
البلقان ،رضبة أخرى باحتالل إيطاليا ألبانيا يف  7نيسان /أبريل  ،1939وم ّثل هذا االحتالل نقطة االنطالق نحو يوغسالفيا واليونان
تهديدا لوحدة
وبعدها تركيا .جرت قراءة هذا الحدث يف أنقرة باعتباره بداية هجوم إيطايل كبري مو ّجه نحو اخرتاق بحر إيجه ،واعتربته
ً

أراضيها وسالمتها(.((4

تلقّى السفري األملاين الجديد لدى تركيا فون بابن فور وصوله إىل أنقرة استفسارات من وزارة الخارجية الرتكية حول املوقف األملاين

من التحركات العدائية إليطاليا يف بحر إيجه ،وعالقة بالده ،أملانيا ،بذلك .ويف ر ّده عىل هذه االستفسارات ،نفى دعم بالده الغزو
اإليطايل ووعد بمطالبة الفوهرر بالتأثري يف السياسة اإليطالية يف البلقان واملتوسط ،وهو ما جرى من خالل إبالغه وزير خارجية بالده

يواخيم فون ريبنرتوب  Joachim Von Ribbentropمخاوف أنقرة .وبعد تبادل االتصاالت بني خارجية برلني وروما ،عاد السفري فون
بابن إلبالغ وزير الخارجية الرتيك تأكيدات إيطاليا بأن ليس لها أهداف اقتصادية أو سياسية أو إقليمية يف ما يتعلق ببلده تركيا(.((4

أ ّكد بابن أهمية تركيا االسرتاتيجية يف أي صدام مبارش مع بريطانيا ،واصفًا ّإياها (تركيا) بكونها مفتاح الوضع العسكري يف الرشق

حرم من استخدام أراضيها قاعد ًة للعمليات العسكرية وممراتها الحيوية أن يستبعد فكرة الهيمنة
األوسط ،ويرى ّ
أن عىل الجانب الذي ُي َ

تبعا لذلك ،ويف أول اجتماعاته مع الرئيس الرتيك
ذهبا يف معادلة اقتصاد الحربً .
عىل موارد الرشق األوسط ،خاصة النفط الذي يزن ً

الجديد عصمت إينونو الذي خلف مصطفى كمال أتاتورك ( ،)1938–1923أشار بابن إىل أن بالده تتوقّع أن تحافظ عىل أنقرة يف
ٍ
تضطر إىل تغيري موقفها
منب ًها نظريه الرتيك أن أملانيا قد
ّ
حال اندالع أي حرب يف منطقة البلقان ،وأضاف بلهجة ال تخلو من تحذيرّ ،
38 Onsoy, p. 54.

39 Mustafa Murat Çay, "An outline of Turkish Foreign Policy During the Years of WWII," in: Ozkan Akman et al. (eds.), Social, Educational,
Political, Economic and other Developments Occurred in Turkey between the Years of 1938-1980 (Istanbul: ISRES publishing, 2019), pp. 174-194.
40 Avci, p. 58.
41 Rollin, p. 11.

97

 ددعلالا

ويلوي /زومتزومت

أيضا يف محادثة ثانية جمعته بوزير خارجية تركيا مينمينيش أوغلو يف
الو ّدي تجاه بالده ،إذا ما انحازت إىل قوى الحلفاء .وهو ما تكرر ً

أن أنقرة تتبنّى الحياد ،لكنها لن تتساهل ولن تسمح باملساس بسيادتها ،وتهديد أمنها القومي(.((4
حزيران /يونيو  ،1939وكان رد األخري ّ
بشدة هنا عىل اللعب عىل وتر التوازنات الدولية من خالل استغالل العداء الطبيعي بني برلني وموسكو،
راهنت الدبلوماسية الرتكية ّ

قبل أن تفاجأ ومعها باقي العالم ،يف  22آب /أغسطس  ،1939بإعالن الصحافة السوفياتية أن وزير الخارجية األملاين ريبنرتوب سيصل

حيز التنفيذ بمجرد توقيعه
إىل موسكو يف اليوم التايل لتوقيع اتفاق عدم االعتداء ،الذي بموجبه ستدخل املعاهدة والربوتوكول الرسي ً
معا ّ

شد الرحال إىل موسكو يف ذلك املساء ،حيث وجد يف استقباله املندوب األملاين
(وليس عند تصديقه الحقًا) .وبناء عليه ،كان ريبنرتوب قد ّ
املفوض للشؤون الخارجية فالديمري بوتيمكني  Fladimir Potemkinالذي رفض يف وقت سابق من ذلك العام دعوة للقاء وزير الخارجية

الربيطاين اللورد هاليفاكس  .Lord Halifaxويف اليوم التايل ،التقى ريبنرتوب بجوزيف ستالني ووزير خارجيته فياتشيسالف مولوتوف

 ،Viatcheslav Molotovحيث جرى االتفاق عىل النقاط كلها وتوقيع االتفاقية والربوتوكول الرسي الذي كان من رشوطه ّأاّل يهاجم

أي طرف آخر،
أي منهما مهاجمة ّ
ثم ضمان مبدأ الحياد إذا قرر ّ
ًأيا من الدول األخرى أو يساعد ّ
أي قوة ثالثة يف الحرب مع اآلخر ،ومن ّ

كما جرى التعهد بعدم االنضمام إىل مجموعات قوى معادية لآلخر وتسوية الخالفات كلها التي قد تنشأ فيما بينها بالطرائق السلمية(.((4
م ّثل ميثاق عدم االعتداء بني النازية واالتحاد السوفيايت رضبة مباغتة وقوية للحلفاء ،لم يتوقعه حتى أكرث املراقبني والخرباء دراية

أيضا تهاوت آمال تركيا وطموحاتها يف تأمني سيادتها من خالل االستفادة من العداء الطبيعي بني برلني
بالشؤون األوروبية ،ومن خالله ً

ألي من القوتني ،االتحاد السوفيايت أو أملانيا
وموسكو .يف حقيقة األمر ،كان لألتراك سبب وجيه للخوف ،يتمثل ّ
بأن الخطوة التالية ٍّ
ومما زاد من مخاوف األتراك ،املطالبة الروسية بمراجعة اتفاقية مونرتو ( )1936بشأن املضائق.
النازية ،ستكون عىل حساب تركياّ ،

وإذا كان الروس يو ّدون ً
فإن الرايخ الثالث الذي كان يف الواقع يرفض الحياد ويعتربه
فعاًل السيطرة عىل املضائق البحرية الرتكيةّ ،
نظرا
جليا ،الفوهرر يف فصل كامل من الجزء الثاين من كتابه كفاحي .ومع ذلكً ،
جبنًا وعالمة عىل الضعف القومي ،وهذا ما يؤكدهً ،
إىل أن أهداف الرايخ الثالث طويلة املدى ،كما أوضح هتلر ملساعديه ،فإنّه كان من املنطقي طمأنة أي طرف يتبنّى الحياد أنه يف مأمن

من أي هجوم أملاين حتى تحني اللحظة املناسبة ملباغتته ،خاصة إذا كان من املحتمل أن يساعد أملانيا يف حربها ،سواء من حيث العبور
أو إمدادها باملوارد الخام والغذاء(.((4

وتفضل اإلبقاء عىل الوضع الراهن يف منطقة األناضول،
استنا ًدا إىل هذا املعطىّ ،
تشجع سياسة الحياد الرتكيةّ ،
فإن أملانيا كانت ّ

خاصة يف املرحلة األوىل من الحرب ،حيث كان ينظر إىل تركيا باعتبار أنها يمكن أن تكون أكرث فائدة للرايخ الثالث يف الحرب املستمرة،

أيضا للمنتوجات
مصدرا
بوصفها
مهمة ً
ً
مفيدا لإلمدادات الالزمة تجاه أملانيا ،خاصة من الكروميت الخام واألمن الغذايئ ،وسوقًا ّ
ً
انتصارا
أن الفوهرر هتلر لم يستبعد إمكان التوسع عىل حساب تركيا ،خاصة بعد أن يكون قد حقّق
الصناعية األملانية .ومع ذلك ،نجد ّ
ً

وحاسما عىل االتحاد السوفيايت( .((4وهو ما يدفعنا يف هذا االتجاه إىل التساؤل عن أسباب توقيع الفوهرر هذا االتفاق مع نقيضه.
كاسحا
ً
ً
Ibid., p. 13.

42

43 Gerhard L. Weinberg, Germany, Hitler, And World War II: Essays in Modern German and World History (Cambridge: Cambridge
University Press, 1995), p. 168.
"44 Gerhard L. Weinberg, "German Plans and Policies Regarding Neutral Nations in World War II with Special Reference to Switzerland,
German Studies Review, vol. 22, no. 1 (February 1999), p. 99.
Rollin, pp. 14-15.
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ثلا ةيملاعلا برحلا قايس يف ايكرت هاجت ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلابرحلا داصتقا روظنم نم ةيؤر  :

واضحا من خالل النظر إىل
وتبعا لرؤية الفوهرر لـ "املجال الحيوي" أو "مساحة الحياة" ،كان
ً
من وجهة نظر جيوسياسيةً ،

الخريطة أن معظم األرايض الزراعية الغنية باملوارد الخام عىل املستوى القاري كانت تقع يف رشق أوروبا ،وكانت يف معظمها ّإما تابعة ،وإما

بتفوق العنرص اآلري ،كانت شعوب تلك
ترزح تحت نفوذ روسيا السوفياتية .يف هذا الصدد ،ووفقًا للعقيدة الرسمية للدولة النازية املؤمنة ّ

املنطقة ،ومعظمها من أصول سالفية ،من "األنواع العرقية األدىن شأنًا" ،ومن ثم ،لن يجد هتلر حر ًجا عند احتالل املنطقة من القيام

بإخالئها من ساكنتها بإبادتها أو إجالئها ،وتعمريها ً
بداًل من ذلك بالعنرص الجرماين .بيد أنّه قبل مبارشة هذه الخطوة والوصول إىل هذه
أو ًاًل تعزيز مكانة أملانيا يف وسط أوروبا ،وهو ما كان يتطلّب
اللحظة التي هدف إليها هتلر منذ عام  ،1933أدرك هذا األخري أنّه كان عليه ّ

بدايةً سحق فرنسا املجاورة القريبة عىل نحو خطر من املنطقة الصناعية األشد أهمية يف أملانيا (الرور) ،والربيطانيني الذين من الواضح
أنهم لم يتم ّكنوا حتى اآلن من االنفصال عنهم(.((4

ضم النمسا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا يف خطوة أوىل .يف هذا
لكن قبل ذلك ،كان يجب عىل أملانيا "تحصني حديقتها الخلفية" ،أي ّ

الصدد ،لم يكن هتلر قلقًا من إعالن الحرب من إنكلرتا وفرنسا ،إنّما كان قلقه األكرب هو التدخل السوفيايت إىل جانب الحلفاء الغربيني،

شهية الفوهرر ،حيث
غري ّ
أن توقيع اتفاق عدم االعتداء النازي  -السوفيايت ،وقبله ميثاق الصلب مع إيطاليا ،كما أرشنا آنفًا ،قد فتح ّ

املتفوقة
نظرا إىل القدرة اإلنتاجية العالية ألملانيا
اطمأن إىل أنّه حتى يف أسوأ الحاالت – حصار الحلفاء – ّ
فإن الحصار لن يكون ّ
ّ
فع ًااًلً ،
أيضا،
عىل الحلفاء ،وكذلك تحقيق نوع من االكتفاء الذايت (تطور املخزون األملاين من املوارد) ،وحقيقة ّ
أن اإلمدادات ستأيت من الرشق ً

شجع
حيث
سيزود االتحاد السوفيايت أملانيا بالنفط والحبوب واملاشية والفحم والرصاص والزنك .عالوة عىل ذلك ،كان ثمة عامل آخر ّ
ّ
النازيني وهو الوضع السيايس الذي بدا أنّه يف مصلحة الرايخ الثالث :التنافس اإليطايل الربيطاين الفرنيس يف البحر األبيض املتوسط،

والرصاع الياباين اإلنكليزي األمرييك يف رشق آسيا ،والقالقل يف الرشق األوسط والهند ضد بريطانيا  ...إلخ(.((4

تأسيسا عىل ما ورد ،انطلقت املاكينة العسكرية النازية (الفريماخت)  ،بطلب من زعيمها هتلر ،يف استكمال عملية تحصني حديقتها
ً

املرة عىل بولندا التي اجتاحتها
ضمها النمسا (آذار /مارس  ،)1938ثم تشيكوسلوفاكيا (آذار /مارس  ،)1939جاء الدور هذه ّ
الخلفية ،فبعد ّ
القوات النازية يف الفاتح من أيلول /سبتمرب  .1939كان احتالل الرايخ الثالث لبولندا يف واقع األمر إيذانًا ببداية الحرب العاملية الثانية،

حيث جاء التأكيد بعد هذا الحدث بيومني ،حينما أعلن رئيس الوزراء الربيطاين آرثر نيفيل تشامربلني Arthur Neville Chamberlain

فإن الفوهرر الذي أخضعت قواته بولندا يف غضون أربعة أسابيع ،وجدها حقًّا فرصة
وحليفته فرنسا الحرب عىل أملانيا .يف مقابل ذلكّ ،
مناسبة للتوسع واكتساح أنحاء أوروبا الوسطى والغربية كلها.

حولت اتفاقيتها الثنائية مع كل من إنكلرتا وفرنسا إىل اتفاق ثاليث تريك أنكلوفرنيس يف
تزامنًا مع ذلك،
تقريبا ،كانت تركيا قد ّ
ً

ترشين األول /أكتوبر  ،1939ومع ذلك ،كانت أنقرة مرت ّددة يف الدخول يف الحرب إىل جانب الحلفاء ،واختارت الحياد والوقوف عىل
أن املادة السادسة من الربوتوكول الثاليث الرتيك األنكلوفرنيس لم تكن تلزم تركيا بدخول
املسافة نفسها مع القوى املتحاربة كلها ،خاصة ّ

الحرب ما لم تحصل ً
أواًل عىل األسلحة واملعدات الحربية والقروض وكميات من الذهب من الحلفاء .وهو ما وجده عصمت إينونو فرصة
حبذت الحياد الرتيك واستثمار
إن الحكومة الربيطانية نفسها،
للمماطلة عند كل ضغط من الحلفاء ،ثم ّ
ونظرا إىل ضعف تركيا العسكريّ ،
ً
تلك األموال عىل جبهة أخرى قد تكون أكرث فائدة للحلفاء يف حربهم ضد قوى املحور(.((4

46 Weinberg, Germany, Hitler, And World War II, p. 172.
47 Erdmann Karl Dietrich, "Die Ansprache Hitlers vor den Oberbefehlshabern," Deutschland unter der Herrschaft des Nationalsozialismus
(1933-1945) (DTV Wissenschaft,1980).
48 Annet Baker Fox, The Power of Small States: Diplomacy in World War II (Chicago: The University of Chicago Press, 1959), p. 18.
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يف الواقع ،لم يكن هذا امليل الدبلومايس الرتيك إىل الحلفاء مفاج ًئا بالنسبة إىل املراقبني ،بل كان متوق ًّعا إىل حد ما ،فقبل فرتة وجيزة

املقاصة ،التي كانت
الفخ االقتصادي الذي نصبته لها أملانيا بموجب اتفاقات
من اندالع الحرب العاملية الثانية جرى إنقاذ تركيا من ّ
ّ
أن الخطوات التي ا ّتخذتها بريطانيا
حتما يف وضعية تبعية للرايخ الثالث أو تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة .بيد ّ
تعمل عىل جعل تركيا ً
العظمى بمساعدة فرنسية ،استطاعت إىل حد بعيد تحفيز عجز امليزان التجاري وتخليص تركيا من التبعية االقتصادية ألملانيا ،بتوفري
أن لندن وباريس واجهتا صعوبات أمام التأثري الكبري لالقتصاد األملاين خالل
فإن هذا ال ينفي حقيقة ّ
بدائل لتجارتها .ومهما يكنّ ،

تطورت عىل نحو الفت خالل بدايات الحرب ،خاصة يف ّ
ظل حرص الحلفاء
فرتة ما بني الحربني ،لكن العالقات االقتصادية مع تركيا ّ
خصوصا مادة الكروميت الخام إىل أملانيا ،وذلك من خالل عملية الرشاء الوقايئ للمواد الحيوية
عىل قطع تصدير املواد االسرتاتيجية،
ً

إن هذه املادة كانت ُترشى قبل االنتهاء من استخراجها وإعدادها للتصدير(.((4
جزءا من حربهم االقتصادية ضد األملان ،حتى ّ
باعتبارها ً
التوصل بالكروميت الرتيك خالل السنة املوالية ( )1942عىل أبعد تقدير،
يف املفاوضات الجديدة بني الطرفني ،كان األملان يعتزمون
ّ

سيتم يف مقابل عتاد حريب أملاين
أن تصدير الكروم الخام فحسب
بينما أخرب األتراك نظراءهم األملان عرب وزير الخارجية مينمينيش لو ّ
ّ

لرتكياً ،
نظرا إىل ارتباط تركيا
فضاًل عن ّ
أن األخرية لن تكون قادرة عىل تصدير أي شحنات من الكروم الخام إىل أملانيا حتى عام ً ،1943

باتفاقية الكروم الخام املوقعة مع الربيطانيني ،كما أرشنا آنفًا .وارتباط ًا بذلك ،كان الجانب األملاين قد طالب بالحصول عىل الحصة
الحصة الفرنسية إىل الواليات
الفرنسية من اتفاقية الكروم الثالثية ،لكن من دون جدوى ،حيث رفضت بريطانيا التي اختارت تسليم
ّ

املتحدة ،أو إىل أي دولة أخرى ثالثة باستثناء أملانيا ،أو أي دولة حليفة لها .يف النهاية ،تف ّهم املسؤولون األملان املوقف الرتيك ،ولم ترغب
برلني يف ممارسة مزيد من الضغط عىل أنقرة ،حيث أخرب رئيس الوفد األملاين كالوديوس نظريه الرتيك أنه بينما كانت أملانيا مستعدة
الحرتام التزام تركيا التعاقدي ببيع كامل إنتاجها من الكروم إىل بريطانيا حتى كانون الثاين /يناير  ،1943فإنها ستطلب من تركيا أن تلتزم

أيضا بتوريد نصف إنتاجها من الكروميت الخام يف عام  1943إىل أملانيا النازية(.((5
ً

تقرر بموجبها أن تبيع تركيا ألملانيا
نجح األملان يف انتزاع اتفاقية تجارية جديدة من األتراك يف  9كانون األول /ديسمرب ّ ،1941

معدات عسكرية لتعزيز دفاعاتها ،خاصة
 90ألف طن من الكروم الخام كحد أقىص يف عام  ،1943و 45ألف طن
سنويا ،يف مقابل ّ
ً
الجوية والبحريةً ،
فضاًل عن تطوير العالقات التجارية يف جوانبها املختلفة .يف هذا اإلطار ،ما إن صدرت االتفاقية املوقعة مع األملان يف

تترسب يف كل من دوائر الحلفاء واملوالني
الصحف الرسمية األملانية والرتكية عىل حد سواء ،حتى بدأت املخاوف وموجة من االستياء
ّ

تشد ًدا،
لهم ،حيث تصاعدت األصوات املناهضة ألملانيا،
وضمت إىل جانب بريطانيا وفرنسا الواليات املتحدة التي كان سلوكها أكرث ّ
ّ
مقارنة بالربيطانيني ،خاصة يف فرتة إقامة السفري ماك موراي يف أنقرة(.((5

مهمة من تحركاتها الدبلوماسية هذه تجاه تركيا ،فمن الناحية السياسية كان مليثاق عدم االعتداء (حزيران /يونيو
خرجت أملانيا بنتيجة ّ

 )1941انعكاسات إيجابية عىل العالقات السياسية التي تع ّززت من خالل تع ّهد رسمي أملاين باحرتام السيادة الرتكية وحراستها ،قابله
تعاطف من الجانب الرتيك ،حيث أبدى املسؤولون األتراك تطلّعاتهم الصادقة لهزيمة كاملة لالتحاد السوفيايت من الرايخ الثالث ،ومن

أيضا بقطع الطريق عن مرور السفن أو اإلمدادات من الحلفاء إىل االتحاد السوفيايت عرب املضائق البحرية الرتكية.
تحرك عميل ً
خالل ّ

أيضا التفاقية تجارية (أيلول /سبتمرب  )1941كانت ستع ّزز العالقات االقتصادية بني برلني وأنقرة ،وأمن الطاقة ألملانيا من
وهو ما م ّهد ً
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ثلا ةيملاعلا برحلا قايس يف ايكرت هاجت ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلابرحلا داصتقا روظنم نم ةيؤر  :

خالل تأمني الوصول إىل إمدادات الكروميت الخام الرتيك يف العام املوايل ،بعد أن كانت اإلمدادات الرتكية من هذه املادة الحيوية قد

توقّفت عن التصدير إىل أملانيا ما يزيد عىل عامني؛ بفعل ضغوط الحلفاء وعمليات الرشاء الوقائية املنتهجة من بريطانيا العظمى يف حربها
االقتصادية عىل أملانيا ،كما أرشنا آنفًا .ثم إن الحكومة الرتكية برئاسة عصمت إينونو ،كانت يف املجال االقتصادي أشد ً
مياًل إىل النموذج
أن العالقات األملانية  -الرتكية قد تع ّززت خالل هذه املرحلة عىل املستويات
األملاين من بريطانيا والواليات املتحدة يف هذا املجال .صحيح ّ

إضافيا لعقد ُيلزمها
عاما
كلها ،بيد ّ
أن الرتتيب املتعلق باملجال االقتصادي كان حقًّا بمنزلة كعب أخيل؛ إذ كان عىل أملانيا أن تنتظر تركيا ً
ً
مع بريطانيا العظمى بموجب اتفاقية الكروم الخام ،كما أرشنا ،وأمام تزايد ضغوط الحلفاء عىل أنقرة ،ساد يف األوساط األملانية نوع من

تعقيدا ،خاصة مع
املحدد ،وقد ازدادت األمور
حالة عدم اليقني بأن تركيا ستفي بالتزاماتها بتسليم الكروميت الخام إىل أملانيا يف التاريخ
ً
ّ
نفاد املخزون األملاين من هذه املادة .عىل هذا النحو ،أوضح الفوهرر يف إطار حديث له يف أيار /مايو  1942أن صناعة األسلحة ستحتاج إىل

 3751طنًا من الكروم ،يف حني أن مخزون الكروم سيكون متا ًحا بما يكفي مدة خمسة أو ستة شهور فقط من اآلن(.((5

وتبعا لذلك ،وكنوع من ممارسة الضغط عىل الجانب اآلخر،
حاول هتلر ترسيع موعد التسليم املحدد للكروميت الخام من تركيا؛ ً

تخوفها من عودة العالقات الجيدة بني الحلفاء وتركيا .من زاوية
كانت أملانيا مستعدة لتسليم كل يشء باستثناء تسليم األسلحة بسبب ّ
أيضا ،حيث كانت وحدة أراضيها
أخرى ،استنا ًدا إىل حاجة تركيا إىل السالح األملاين لتحصني دفاعاتها ومعطى السيادة الوطنية لديها ً

أيضا التزم األتراك بتع ّهداتهم لألملان .يف
مهددة ،ترصفت حكومة إينونو،
سياسيا ،وفقًا لهذا املبدأ ،ولهذا السبب ً
ذات األهمية القصوى ّ
ً
تحض عىل تسليم الكمية نفسها ( 180ألف طن) من
مقابل ذلك ،امتنعوا عن االستجابة إىل املطالب الربيطانية واألمريكية والتي كانت ّ
عامي  1943و 1944عىل التوايل .وباملقدار نفسه إىل الواليات املتحدة
هذه املادة الحيوية التي كانوا يعتزمون تسليمها إىل األملان خالل َ

أن مسار الحرب منع تسليم املبلغ اإلجمايل إىل أملانيا ،لذلك ال ُيعرف مقدار شحنات الكروميت الخام
وبريطانيا .يف هذا اإلطار ،صحيح ّ
التي حصل عليها الحلفاء بالفعل ،لكن الحقيقة هي أن كمية الكروم املسلّمة إىل أملانيا كانت أكرث بكثري من الكمية املسلّمة إىل الحلفاء

مجتمعني ،وهو ما يمكن أن نستشفّه حقًّا من شهادة السفري األمرييك لدى أنقرة لورانس أدولف شتاينهاردت الذي أفاد يف شباط /فرباير
 1944أن تسليم الكروم إىل الحلفاء انخفضعىل نحو مط ّرد ،بينما كان التسليم إىل أملانيا يف تزايد(.((5

طلبا يف الحرب العاملية الثانية بالنسبة إىل قوى الحلفاء وقوى املحور عىل حد
يف
ّ
املحصلة ،كانت تركيا الدولة املحايدة األكرث ً

تمت استمالته ،لكن ال أحد استطاع الفوز
غالبا ما ّ
سواء .وكما كتب كيث سينسربي بإيجاز ال يخلو من فائدة" ،كانت تركيا حليفًا ً
به"( .(((5ومع ذلك ،لم يكن اهتمام برلني الرئيس وشغلها الشاغل حتى عام  1942هو استمالة األتراك للتحالف ،بل منعهم من دخول

التوصل بإمدادات النفط من منطقة الرشق األوسط والكروميت الخام الرتيك من ناحية ،ومن ناحية
الحرب إىل جانب الحلفاء ،وضمان
ّ
أخرى منع إمكان تقديم أي مساعدة بريطانية إىل االتحاد السوفيايت ،وتحصني جناحه األيمن يف منطقة البلقان ،ومعه تجنّب إعادة

ارتكاب أخطاء الرايخ الثاين يف الحرب العاملية األوىل ،وتفادي أي تطويق جديد محتمل ألملانيا النازية .بعبارة أخرى ،وبإيجاز ،كان
ثم التفكري يف نهج سياسة أكرث نشاط ًا تجاه هضبة
عىل أملانيا انتظار تحقيق انتصارها عىل االتحاد السوفيايت وتشكيل مجالها الحيويّ ،
أرصت عىل حيادها
األناضول الستمالة تركيا؛ للتحالف مع قوى املحور بقيادة الرايخ الثالث ،أو اجتياحها من قوى الفريماخت إن هي ّ

ورفضت ذلك(.((5

52 Avci, p. 61.
53 Ibid., p. 62.
54 Keith Sainsbury, The Turning Point: Roosevelt, Stalin, Churchill and Chiang Kai-Shek (Oxford: paperback, 1986), p. 24.
55 Çay, p. 184.
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 .3ستالينغراد "بداية النهاية" األملانية :هل تراجعت أهمية تركيا؟
ً
قوات الفريماخت
يستمر هذا الضغط األملاين
لم
طوياًل؛ إذ رسعان ما انقلبت موازين القوى ملصلحة قوى الحلفاء ،خاصة مع هزيمة ّ
ّ

يف معركة ستالينغراد يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،1942التي ش ّكلت يف حقيقة األمر بداية النهاية بالنسبة إىل الهيمنة األملانية ومعها قوى

أيضا تراجع املطالب األملانية وخفوت لهجتها تجاه تركيا يف أعقاب هذا التاريخ ،مع احتمال انضمام تركيا
املحور ،وكان من نتائج ذلك ً
إىل قوى املحور خالل ما بقي من أعوام الحرب العاملية الثانية .استغلت الدول الحليفة هذا النرص ملطالبة تركيا بدخول الحرب من

ضد أملانيا وقوى املحور ّ
ككل ،وملمارسة ضغط أكرب عىل أنقرةُ ،وج ّهت انتقادات كبرية إليها ملماطلتها يف االنضمام
أجل حسم املعركة ّ

دفاعا وتعاطفًا مع أملانيا النازية وتحصينًا لجبهتها اليمينية من
إىل الحلفاء ،حيث اعتربت الصحف ،خاصة السوفياتية ،املماطلة الرتكية ً
دخول قوات الحلفاء ملحارصة الرايخ الثالث ،ثم ازدادت العالقات الرتكية  -السوفياتية تو ّت ًرا بعد محاولة عمالء سوفيات اغتيال السفري

للتسرّت عىل
األملاين يف تركيا فون بابن .وعىل الرغم من محاوالت االتحاد السوفيايت كلها ،ومعه قوى الحلفاء بريطانيا والواليات املتحدة
ّ

مرة أخرى ،حيث دان القضاء الرتيك عميلني سوفياتيني بالسجن(.((5
الحدثّ ،
فإن الحكومة الرتكية رفضت االستجابة ّ

تقريبا ،شباط /فرباير ( 1943النرص السوفيايت يف ستالينغراد)  -آب /أغسطس  ،1944توقّفت العالقات
خالل الجزء األكرب من املدة
ً

جر تركيا إىل دخول الحرب ،تارة
الدبلوماسية والتجارية الرتكية  -األملانية
نهائيا ،بينما لم يتوقف الحلفاء لحظة واحدة عن محاوالتهم ّ
ً

بدءا بمؤتمر
بالرتغيب وأخرى بالرتهيب ،وهو ما يمكن مالحظته بجالء من خالل املفاوضات التي جمعت الحلفاء بعد موقعة ستالينغرادً ،

ّ
ً
األقل من
قوية قدر املستطاع ،عىل
وصواًل إىل مؤتمر يالطا .صحيح ّ
أنفا (الدار البيضاء)،
أن القيادة الرتكية ترغب يف اإلبقاء عىل أملانيا ّ
خالل تأمني جناحها الغريب حتى استعادة قوة وإعادة تنظيم الفريماخت .لكن إنزال النورماندي لم يرتك أي فرصة ألملانيا ومعها قوى

ً
للشك ،أن نهاية
وتبعا لذلك ،بدأ صانعو السياسة يف العاصمة أنقرة يدركون ،بما ال يدع
مجااًل ّ
املحور يف قلب موازين الحرب ملصلحتهمً ،
تقرر إدخال تعديالت جديدة عىل سياستهم الخارجية
تتم العودة إىل الوضع القائم يف عام  ،1939حيث ّ
الحرب باتت وشيكة ،وبعدها لن ّ
قبل فوات األوان ،وعىل طبيعة عالقتهم بكل من املحور والحلفاء خدمة للمصلحة الوطنية(.((5

دخلت العالقات األملانية  -الرتكية فرتة من الجمود الذي أفىض إىل قطيعة بينهما ،بإنهاء تركيا سياسة الحياد الخاصة بها عىل

املستوى الخارجي ،وإدخالها الحرب عنوة إىل جانب الحلفاء .وهو ما جرى عرب ثالث مراحل :األوىل ،حدثت مبارشة بعد اجتماع أضنة
بني رئيس الوزراء الربيطاين وينستون ترششل والرئيس الرتيك عصمت إينونو يف كانون الثاين /يناير  ،1943عندما اقرتب األتراك من

التورط يف قوى الحلفاء ،األمر الذي يمكن اعتباره يف حقيقة
بريطانيا العظمى من ناحية ،بينما كانوا من ناحية أخرى حريصني عىل عدم ّ
األمر "تقدير موقف" مفرط ًا يف التفاؤل من جانب أنقرة .والثانية ،حصلت بعد مؤتمر القاهرة الثاين (كانون األول /ديسمرب  ،)1943حيث

جرى إدخال تعديل نوعي عىل نهج الحياد الرتيك والوقوف عىل املسافة نفسها من جميع األطراف املتحاربة ،وذلك يف أثر ردة فعل حادة
وتجسدت يف لحظة التقارب الحاصل بني كل من الحكومة الرتكية
من الحلفاء ،خاصة بريطانيا العظمى .والثالثة ،أتت يف صيف 1944
ّ

ونظريتها األمريكية ،التي كان من نتائجها تعطيل العالقات بني برلني وأنقرة يف املجاالت كلها ،يف السياسة واالقتصاد والدفاع (األمن).

صفوة القول ،شكلت هزيمة ستالينغراد ما يمكن أن نصطلح عليه بداية النهاية ألملانيا النازية ومعها قوى املحور ،خاصة مع إنزال
نهائيا ،أما تركيا التي
أن مصري أملانيا ُح ِسم
النورماندي (صيف  ،)1944وتقدم الحلفاء من جهة الغرب ،ما كان يعني حقيقة واحدة هي ّ
ً
Ibid., p. 185.

56

57 Robert W. Coakley & Richard M. Leighton, United States Army in World War II: The War Department: Global Logistics and Strategy,
1940-1943 (Washington, D.C.: Office of the Chief of Military History Department of the Army, 1958), pp. 560-580.
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ثلا ةيملاعلا برحلا قايس يف ايكرت هاجت ةيناملألا ةيجراخلا ةسايسلابرحلا داصتقا روظنم نم ةيؤر  :

عاما مع نهاية الحرب ،بينما يمكن أن يبدأ الحلفاء ،ترششل وروزفلت وستالني ،يف التفكري يف طبيعة الصلح واتفاقية
كان عمرها ً 20
السالم ،وطبيعة النظام العاملي الجديد وشكله .هنا ،كان كل منترص يتحدث من حيث الخربات التاريخية ألمته ،أراد ترششل إعادة
بناء توازن القوى التقليدي يف أوروبا ،وهو ما يعني إعادة بناء بريطانيا العظمى وفرنسا وحتى أملانيا املهزومة؛ من أجل أن تتمكن هذه

نظاما ملا بعد الحرب يعمل فيه
تصور روزفلت
البلدان ،إىل جانب الواليات املتحدة ،من موازنة العمالق السوفيايت يف الرشق .بينما
ً
ّ
جنبا إىل جنب مع الصني ،كمجلس إدارة للعالم ،وفرض السالم ضد أي شخص خاطئ محتمل ،وهي رؤية أصبحت
املنترصون الثالثةً ،

ستتطور إىل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة .بينما عكس نهج ستالني ً
كاًل من فكره
معروفة باسم "أربعة من رجال الرشطة" التي
ّ
جاهدا لالستفادة من انتصار بالده لبسط النفوذ الرويس يف أوروبا الرشقية
الشيوعي والسياسة الخارجية الروسية التقليدية؛ إذ سعى
ً

أي عدوان أملاين يف املستقبل(.((5
والوسطى ،وتحويل الدول التي احتلتها الجيوش السوفياتية إىل مناطق عازلة لحماية روسيا من ّ

خامتة
تح ّكمت االعتبارات االقتصادية يف السياسة الخارجية األملانية تجاه تركيا يف سياق الحرب العاملية الثانية ،وال سيما مسألة

الحصول عىل مادة الكروميت الخام الحيوية يف الصناعة الدفاعية التي تعاظمت قيمتها مبارشة بعد وصول الفوهرر هتلر إىل السلطة

يف عام  1933بوساطة االنتخابات الترشيعية (الرايخستاخ) ،خاصة أن الحكومة النازية الجديدة بارشت عملها بنقض مقتضيات سالم
فرساي ،وتدشني سباق التسلح الستعادة منطقة الرور القلب النابض للصناعة األملانية .كما جرت اإلشارة ،أصبحت نفقات الدفاع تزيد
عما هو معتاد ،وانتقلت من  3يف املئة من مجمل املوازنة العامة للدولة يف عام  ،1933إىل  17يف املئة من الناتج املحيل اإلجمايل
ً
كثريا ّ

عشية الحرب العاملية الثانية ( ،)1939وهو رقم كبري حاز الصدارة ،مقارنة بباقي القوى األخرى عىل غرار بريطانيا العظمى التي بلغت نسبة
اإلنفاق عىل الجانب األمني والدفاعي  7يف املئة ،والواليات املتحدة التي استقرت عىل  1يف املئة.

عالوة عىل ذلك ،كانت رؤية هتلر الداروينية يف خصوص املجال الحيوي ،أو "مساحة الحياة"  ،Lebensrumإيذانًا باالنتقال إىل

سيادة مستوى اقتصادي جديد هو "اقتصاد الحرب" .ويف ظل هذه الظروف التي تتسم باالتجاه نحو مزيد من عسكرة االقتصاد األملاين،
كان من الطبيعي أن ينظر االشرتاكيون الوطنيون يف أملانيا بزعامة هتلر إىل الكروميت الرتيك ،باعتباره سلعة اسرتاتيجية حيوية لتعزيز قوة

الرايخ القومي وأمنه .وهذا ما تثبته يف حقيقة األمر أعوام الحرب العاملية الثانية وما قبلها كذلك؛ إذ أضحى الطلب عىل الكروميت الخام
الرتيك يف برلني أكرث من غريها من العواصم األوروبية ،الفتقار األملان إىل مثل هذه املادة الحيوية ،يضاف إىل ذلك غياب املستعمرات.

تبعا لذلك ،ومن منطلق أن الكروميت مادة حيوية للصناعة الدفاعية ،وأن األخرية  -املعدات العسكرية  -رضورية يف أي عمل حريب،
ً

جدا أن تبقى تركيا ذات أهمية اسرتاتيجية واقتصادية يف املدرك االسرتاتيجي ألملانيا النازية .بيد أن الحصول عىل هذه
كان من املنطقي ً
املادة بكميات كبرية تغطي حاجات الصناعة الحربية األملانية يف زمن الحرب كان مرتبط ًا  -بال شك  -بمسائل السياسة التي تدور حول نفوذ
الدولة ومكانتها وقوتها بالنسبة إىل كيان سيايس آخر؛ وهو ما يفرس يف الحقيقة التنافس بني لندن وبرلني حول استمالة تركيا إىل صفها،
أو قطع الطريق أمام انفرادها برتكيا عىل أقل تقدير ،وهو الوضع الذي استمر ال محالة حتى "األمتار" األخرية من الحرب العاملية الثانية.

58 Henry Kissinger, Diplomacy (New York: Simon & Schuster; Illustrated edition, 1995), pp. 395-396.
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أحمد بن يحيى البالذري وكتابه فتوح البلدان
Ahmad ibn Yahya al-Baladhuri and His Book Futuh
al-Buldan
ونات التاريخية العربية
ّ  باعتباره من أهــم املد،تتنــاول هذه الدراســة املؤرخ أحمد بن يحيى البالذري وكتــاب فتوح البلدان

 من حيث، مبنهجية واضحة ودقيقة، وقدّم فيها تجربة فريدة يف التدوين التاريخي،التي سجلت رواية "فتوح" املسلمني

 أو تلك التي اطّلع عليها من، ويف اســتخدامه املصادر التاريخية املنوعة التي جاءت مبارشة من الرواة،املادة التاريخية

 وعىل أهمية، تركز هذه الدراسة عىل مسار البالذري وكتاب فتوح البلدان. أو ما نقله عن مصادر أخرى،"معارصي "الفتوح
ُبنّي أهمية املصادر وصيــغ النقل والخرب يف رواية البالذري لـ "الفتوح" وطبيعة املادة
ّ  وت،إعادة رواية "فتوح" املســلمني

.التاريخية يف الكتاب

. علم التاريخ، الكتابة التاريخية، فتوح البلدان، البالذري:كلامت مفتاحية

This study investigates on the historian Ahmad ibn Yahya al-Baladhuri and his book Futuh al-Buldan, which is
considered one of the most important Arab historical resources for the Muslim conquests. In his book, al-Baladhuri
provides a unique example of clear and precise historiographical methodology. His work is distinctive in terms
of historical content and in utilizing various historical resources that were derived directly from narrators, those
who lived the era of the conquests, and from other historical sources. The study examines al-Baladhuri's writings
in the light of attempts to rewrite the history of the Muslim conquests. It also illustrates the importance of
al-Baladhuri's sources, the narrative format, and the nature of the historical content in Futuh al-Buldan.
Keywords: al-Baladhuri, Futuh al-Buldan, Historical Writing, History.
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مقدمة
محدد ،هو فتوح
تمس التدوين التاريخي يف الحضارة اإلسالمية ،من خالل كتاب ّ
تدور هذه الدراسة عىل جملة من األسئلة التي ّ

تطورت اهتماماته؟ وكيف
البلدان ألحمد البالذري (ت279 .ه892 /م) ،منها :ما السياق الذي وضع فيه البالذري كتابه هذا؟ وكيف ّ
التثبت من الخرب؟ وما أبرز املواضيع التي عالجها؟
مارس عملية النقل والتدوين يف أخبار "الفتوح"؟ وما طرائق ّ

عد القرن الثالث للهجرة /التاسع للميالد الذي واكبه البالذري مرحلة مهمة يف تش ّكل الثقافة العربية اإلسالمية بعامة ،ويف تطور الكتابة
ُي ّ

التاريخية بخاصة؛ إذ شهدت تلك املرحلة إسهامات املؤرخني الكبار ،من أمثال :خليفة بن خياط (ت240 .ه854 /م) ،ومحمد بن جرير

املدونات األدبية الكبرية والجدل الفكري يف بغداد والبرصة ،الذي أسهم فيه أدباء
الطربي (ت310 .ه922 /م) وغريهما(((( .وهو ً
أيضا عرص ّ

وشعراء كبار ،أمثال أيب عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت255 .ه869 /م) ،وعبد امللك بن قريب بن عبد امللك األصمعي (ت216 .ه831 /م)،
وأيب العباس محمد بن يزيد املعروف باملربد (ت286 .ه899 /م) ،ومحمد بن سالم الجمحي (ت232.ه845 /م) وغريهم.

عارص البالذري يف بغداد املؤرخ والبلداين أحمد بن أيب يعقوب بن إسحاق اليعقويب (ت292 .ه904 /م) الذي زامن الطربي وابن

خياط وغريهما من األدباء والشعراء ،وكان إلسهامات هؤالء املؤرخني دور كبري يف التطور الذي طرأ عىل علم التاريخ عند املسلمني من

حيث استقالله ،أو خروجه من دائرة األخبار السائدة يف القرن الثاين للهجرة /الثامن للميالد ،والبدء بكتابة تاريخ عام لألمة ،أو إبراز

فصل يف أخبار األمم األخرى وثقافتها وإنجازاتها(((( ،مع تميزه يف
إسهامات األمم األخرى ،كما الحال مع اليعقويب الذي ُي ّ
عد أول من ّ
كتابة تاريخ األنبياء عىل نح ٍو موضوعي(((.

يطوروا مناهجهم ونظرتهم وأسلوبهم
كان من الطبيعي ،حينما تو ّجه األخباريون األوائل إىل االستقالل عن علم الحديث ،أن ّ

وتغرّي األحداث املستمر ،وتنامي حركة "الفتوح" ،عوامل
وطبيعة اهتماماتهم؛ إذ ّ
إن توسع حدود دولة املسلمني ،ودخول أقوام جددّ ،

تنوعا يف املواضيع التي تزامنت مع ظهور مؤسسات دولة املسلمني واستقرارها .لكن افرتاق علم األخبار عن علم الحديث(((،
أنتجت ً
لم يكن يعني انقطاع العالقة بني أهل الحديث والتاريخ؛ إذ بقيت متصلة قرونًا عدة ،وكان بعض املؤرخني منضبط ًا يف دقته وأسلوبه

متأثرا برتاثه السابق ومسارهم الشخيص وعالقتهم بالسلطة وبالطها ،وانتمائهم إىل فئة الك ّتاب ،ومن بينهم البالذري،
املتماسك،
ً
حيث كانت الرواية التاريخية مطلوبة من جميع مراتب املجتمع ومن الساسة والحكام واإلداريني واملثقفني وأتباع املِلَل ِ
والنحل

والخطباء والفقهاء(((.

املنوعة لألخباريني ،واملؤرخني املسلمني ،دفعتهم إىل أن يضعوا مجموعة من املصنفات األدبية
تلك الظروف واالهتمامات ّ

والتاريخية والجغرافية ،التي حملت التاريخ معها بقصد أحيانًا ،أو من دون قصد أحيانًا أخرى .ويف هذا السياق ،يأيت الحديث عن كتب
 1عن هذه المرحلة ،ينظر :عبد العزيز الدوري ،بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ،ط ( 2بيروت :دار المشرق ،)1993 ،ص 60-47؛ طريف الخالدي ،فكرة
التاريخ عند العرب من الكتابة إلى المقدمة (بيروت :دار النهار  ،)1997ص .100-97
2
3

عن اليعقوبي ،ينظر :الخالدي ،ص .167

ينظر :رضوان سليم ،نظام الزمان العربي :دراسة في التاريخية العربية اإلسالمية (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية )2006 ،ص .84

 4يرى عبد العزيز الدوري أن هذا االفتراق بدأ يظهر مع محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري" ،حيث يدمج روايات عدة في خبر متسلسل ،وبذلك حقق خطوة
مهمة نحو الكتابة التاريخية المستقلة" .الدوري ،ص  .24وينظر في موضوعات الكتابة التاريخية عند العرب:

Bernard Lewis & P. M. Holt, Historians of the Middle East (Oxford: Oxford University Press, 1962).

 5عن عالقة المؤرخين بالبالط ،ينظر :جيسي روبنسون ،البالط والمجتمع اإلسالمي وعلم التاريخ :دراسة في سسيولوجيا الكتابة التأريخية عند المسلمين،
تعريب وتقديم وتعليق عبد الجبار ناجي (بيروت :المركز األكاديمي لألبحاث ،)2014 ،ص .324
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((( التي جاءت لتؤكد محورية الحدث أو الواقعة من حيث هي جزء من سرية بناء مجتمع األمة وتش ّكله ،وأخذ هذا الحدث صفة
الفتوح (

نظرا إىل أهميتها يف تكوين مرياث دولة املسلمني ،بما هي عليه من مخزون واسع لقضايا كثريةّ ،
لعل أبرزها صورة
"فتوح" املسلمنيً ،
ٍ
صلحا أو ُعنوة ،أو ما ترتب عليها من أشكال يف املعامالت وأنماط االستقرار وفرض للرضائب وغريها.
"الفتوح" ،إن كانت ً

لم يكن البالذري أول من التفت إىل هذه املسألة ،وهي إعادة بناء رواية "الفتوح" ،بل سبقه يف هذا املجال عدد من العلماء املسلمني

الذين صنّفوا يف هذا الباب ،من أمثال أيب مخنف لوط بن يحيى (ت157 .ه773 /م) ،وسيف بن عمر األسدي (ت200 .ه815 /م) ،وأيب

((( ومحمد بن عبد الله األزدي البرصي (نحو
((( ومحمد بن عمر الواقدي (ت207 .ه822 /م) (
حذيفة إسحاق بن برش (ت206 .ه821 /م) (

أن ثمة مادة وترا ًثا يف مسألة "الفتوح"
170-110ه787-728 /م) ،وأيب محمد عبد الله بن عبد الحكم (ت257 .ه870 /م)(((( .وهذا يعنيّ ،
وأزمانها ،بدأت بكتابة "الفتوح" ،منطلقة من حروب الردة التي اعتربت من أوليات "الفتوح"( ،(((1وهذا ما سيوفّر للبالذري حصيلة معرفية

ومادة مرجعية ،استطاع من خاللها أن ينسج مادته بصورة تكاد تكون أكرث دقة ،أو أنها جاءت نتاج تطور مسار طويل يف هذا النوع من
ً
ً
مماثاًل ملن سبقه
منهجا
اكتمااًل؛ ما جعله ُيم ّثل نموذ ًجا لهذا الفن .فإذا كان قد ا ّتبع
الرسديات التأريخية الذي شهد عىل يديه صورة أكرث
ً

يف تسلسل أخبار "الفتوح" وروايتها بحسب الجهات ،عىل موضوع واحد لكل جهة ،فإنه حاول التميز من سابقيه ،يف الجمع أحيانًا بني
تبويب املوضوعات عىل أساس تاريخي كرونولوجي ،أو تدوينها عىل أساس موضوعي أحيانًا أخرى .فيقدم الحديث عن "فتوح" مدن

بسبب أسبقيتها التاريخية ،من قبيل حديثه عن "فتح" مكة والطائف وأيلة وغريها ،ونجده يف مقابل ذلك يتحدث عن مدن ،من قبيل
مقد ًما لها كما فعل مع مدن أخرى شهدت عمليات عسكرية ،من قبيل البرصة واألهواز(.((1
بغداد والكوفةّ ،

أواًلً  :البالذري :حياته ونشأته
ال تقطع الروايات التاريخية بما يحسم والدة أحمد بن يحيى البالذري الذي يبدو أنه ُولد يف بغداد ،يف أواخر القرن الثاين

للهجرة /الثامن للميالد ،دونما إيضاح إن كان من أصل عريب أو من غريه ،وهو أمر لم يجزم يف شأنه املؤرخون وك ّتاب الرتاجم والفهارس،

(((1
فظل ّ
ّ
يقر بعدم حسمه(.((1
محل اجتهاد ( ،كما ال يخفيه ك ّتاب ومؤرخون معارصون مثل كارل هايرنيش بيكر الذي ّ

6

عن الكتابة في "الفتوح" ،ينظر بتوسع:

Jens Scheiner, "Writing The History Of The Futūh: The Futūh - Works By Al - Azdì,Ibn ATham, And Al - Wāqidĭ," in: Baul Gobb (ed.), The
Lineaments Of Islam: Studies in Honar of Fred McGraw Donner, vol. 85: Islamic History and Civilization (Leiden: BrilL, 2012), pp. 151-176.

 7ينظر بالنسبة إلى المؤلفات الموضوعة في هذا الباب :فرانز روزنثال ،علم التاريخ عند المسلمين ،ترجمة صالح أحمد العلي ،ط ( 2بيروت :مؤسسة الرسالة،)1983 ،
ص 287-283؛ جرجي زيدان ،تاريخ آداب اللغة العربية ،ج ( 2بيروت :مكتبة الحياة[ ،د .ت ،)].ص .500
8

محمد بن عمر الواقدي ،فتوح الشام (بيروت :المكتبة الشعبية[ ،د .ت.)].

 9ينظر :عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ،فتوح مصر وأخبارها ،تحقيق س .س توري نيوهافن (( )1922القاهرة :دار التعاون ،نسخة مصورة)؛ األزدي محمد
بن عبد الله البصري ،كتاب فتوح الشام ،تحقيق عبد المنعم عامر (القاهرة :مؤسسة سجل العرب .)1970 ،ولهذا الكتاب من الشكوك التي تدور حول مؤلفه وتاريخه،
ينظر بتوسع في:

Lawrence Conrad, "Al - Azdi's History of the Arab Conquests in Bilad al - Sham: Some Historiographical Observations," in: Muhammad - Adnan
Bakhit (ed.), Proceedings of the Second Symposium on the History of Bilad al-Sham, vol. I (Amman: University of Jordan, 1987).

10
11

في ذلك ،ينظر :غيداء خزنة كاتبي ،أوليات الفتوح :حروب الر ّدة في اإلسالم (بيروت :دار المدار اإلسالمي ،)2009 ،ص .10

أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البالذري ،فتوح البلدان ،عني بضبطه رضوان محمد رضوان (القاهرة :المكتبة التجارية الكبرى[ ،د .ت .)].ص .28-18

 12للمزيد ينظر :محمد بن إسحاق بن النديم ،الفهرست (بيروت :دار المعرفة ،)1972 ،ص 181؛ محمد جاسم المشهداني ،موارد البالذري عن األسرة األموية في
أنساب األشراف (مكة المكرمة :مكتبة الطالب الجامعي ،)1986 ،ص .45
13

ينظر:

Carl Heinrich Becker, "Al-Baladhuri," in: Martijn Theodoor Houtsma et al. (eds.), Encyclopedia of Islam (Leiden// London: E.J. Brill, 1979),
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ّ
يعد أقدم
لعل نقل البالذري عن صاحب معرفة الثقات ،نزيل بغداد ،أحمد بن عبد الله بن صالح العجيل (ت211 .ه826 /م)( ((1الذي ّ

ويسهم يف إمكان تحديدها يف النصف األول من العقد التاسع من القرن الثاين للهجرة /الثامن
قرب سنة ميالدهُ ،
من أخذ عنهم من مشافهةُ ،ي ّ
للميالد ،وما ُيع ّزز هذا االستنتاج هو أن البالذري مدح الخليفة العبايس املأمون أبا العباس عبد الله بن هارون الرشيد (ت219 .ه832 /م)،
عرَب العقد الثاين من عمره(.((1
وقد ال يتقدم البالذري ملثل تلك املهمة أو الرغبة التي أ ّهلته للتقرب من الخلفاء الحقًاّ ،إاّل بعد أن كان قد َ

نشأ البالذري يف بغداد متتلمذً ا عىل أئمة العلم وشيوخها ،ويف مقدمة املستفيدين منهم أستاذه أبو عبيدة القاسم بن ّ
ساّلم الهروي،

صاحب كتاب األموال( ،(((1كما أخذ العمل عن عبد الله بن محمد بن إبراهيم (ابن أيب شيبه) (ت235 .ه849 /م) ،ومصعب الزبيدي

(((1
واسعا من رحالته التي قام بها يف البالد التي
علما
ً
(ت236 .ه850 /م) ،ومحمد بن سعد بن منيع (ت230 .ه844 /م) ( .واكتسب ً

مرص ًحا بذلك" :وحدثني جماعة من أهل العلم"( ،(((1و"حدثني مشايخ أهل األنبار"( ،((1و"حدثني
تناولها يف "فتوحه" ،فأخذ عن علمائهاّ ،

(((2
تنوع ثقافته
مشايخ واسط"( ،(((2و"حدثني بعض أهل العلم يف البرصة"( ،(((2و"حدثني ّ
عدة من أهل قزوين" ( ،وغري ذلك مما يدل عىل ّ
ورحالته التي منحته مقدرة فذّ ة يف صياغة روايات واثقة ،ومحايدة قدر اإلمكان ،ومتماسكة البنية ،عن مسألة "الفتوح".

أن معارف البالذري تشكلت من جراء جهده الخاص ،بما أخذه عن علماء عرصه الالمعني ،مع مشاهداته يف رحالته،
معنى ذلكّ ،

تفوقه ،ويف تتلمذ نخبة من طالب
سببا يف ّ
تيرّس له من معلومات ووثائق بحكم موقعه القريب من السلطة .فكانت ثقافته ومعارفه ً
وبما ّ
العلم عليه ،ومن أبرزهم :محمد بن إسحاق بن النديم صاحب كتاب الفهرست ،وقدامة بن جعفر صاحب كتاب الخراج ،وعبد الله
الوراق وعبد الله بن املعتز وغريهم(.((2

فإن االهتمام بالعلم والرحلة لم يقصه عن بلوغ البالط السيايس
الالفت يف سرية البالذري أنه عىل الرغم من الصفة العلميةّ ،

واالقرتاب من الخلفاء .فكان ًّ
علميته؛ فقد أشارت
مطاًّل عىل أحوال عرصه بدقة( ،(((2مع عدم االنحدار يف تمجيد السلطة ،بما يلغي
ّ
مقر ًبا من بالط الخليفة جعفر بن محمد بن هارون املتوكل عىل الله (247-232ه861-846 /م) ،وكذلك
الروايات إىل أنه كان ّ
أحمد بن املعتصم بن الرشيد املستعني بالله (252-249ه866-863 /م)( ،(((2حيث روى أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان

املقربني (للمستعني) "وممن نالهم العطاء منه"(.((2
(ت681 .ه1282 /م) ،أنه كان من ّ

vol. 1, pp. 971-972.

 14هو أحمد بن صالح العجلي الكوفي األصل ،لقب بالمقرئ ،وكان أحد كبار الشيوخ والمقرئين في بغداد ،ومن كبار علماء الحديث ،وقد أفرد كتابه لمعرفة الثقات من
رواة الحديث .أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي أبو الحسن ،معرفة الثقات ،ج  ،6تحقيق عبد العظيم عبد العليم ،ج ( 2المدينة المنورة :مكتبة الدار ،)1985 ،ص .38
15

أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق  ،ج ( 6دمشق :دار الفكر ،)1995 ،ص .74

17

محمد بن شاكر الكتبي ،فوات الوفيات والذيل عليها ،تحقيق إحسان عباس ،ج ( 1بيروت :دار الثقافة[ ،د .ت ،)].ص .155

19

المرجع نفسه ،ص .35

 16للمزيد ينظر :أحمد الشرباصي'" ،البالذري' صاحب كتاب فتوح البلدان" ،مجلة الوعي اإلسالمي (وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت) ،السنة  ،4العدد 43
(رجب 1378ه  -أيلول /سبتمبر 1968م) ،ص .68-67
18
20
21
22

البالذري ،ص .47

المرجع نفسه ،ص .288
المرجع نفسه ،ص .363
المرجع نفسه ،ص .317

 23ابن عساكر ،ج  ،6ص 75-74؛ ياقوت الحموي الرومي ،معجم األدباء :إرشاد األريب إلى معرفة األديب ،تحقيق إحسان عباس ،ج ( 2بيروت :دار الغرب اإلسالمي،)1993 ،
ص .531 ،520
24

ينظر :أحمد محمد الحوفي ،الطبري (القاهرة :وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،)1963 ،ص .63

26

ابن خلكان ،ج  ،6ص 24؛ شاكر مصطفى ،التاريخ العربي والمؤرخون ،ج ( 1بيروت :دار العلم للماليين ،)1983 ،ص .343

 25الكتبي ،ج ،1ص 155؛ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر أبو العباس بن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تحقيق إحسان عباس ،ج ( 6بيروت :دار
الثقافة ،)1972-1968 ،ص .24
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ً
ً
ممثاًل بالخلفاء ،يف وقت كانت العاصمة تبدو املركز الثقايف
ممثاًل بشخص البالذري ،مع السيايس،
جاء هذا االقرتاب بني الثقايف،

عربياّ .
ولعل هذا ما جعله شديد الحماسة لكتابة تاريخ األمة ،وإعادة صياغة بناء رسدية "الفتوح" ،للتذكري بدولة األمة
والحضاري األهم ً
يف زمن سيايس أُعلنت فيه أكرث من إمارة مستقلة عن الخالفة .وهنا يبدو أن ما كان يصله من عطاء الخلفاء ،إن صحت رواية ابن

خلكان( ،((2قد دفعه إىل تقديم صورة مجتمع املسلمني املو َّحدة عىل هدف "الفتوح" والبناء.

من هذا املوقع الذي ا ّتخذه البالذري لنفسه بوصفه مثقفًا ،ناله يشء من عطاء الخليفة الذي تع ّهد له باإلبقاء عىل الرعاية مدى حياة

الخليفة .فقد أُتيح له أن يؤلف مجموعة من املؤلفات ،كتابة وترجمة عن الفارسية ،هي :كتاب أنساب األرشاف الذي ساهم باطراد

شهرة البالذري ،وكتاب عهد أردشري ،املرتجم عن الفارسية .أما كتاب فتوح البلدان ،فقد ذُكر بأسماء أخرى منها" :البلدان الصغري"
و"البلدان الكبري" و"أمور البلدان"( ،((2ويالحظ عىل تراث البالذري التباين يف التأليف والتداخل يف االهتمامات.

غنيا باملعارف والتطور يف حركة الثقافة واآلداب والعقائد والرتاجم؛ إذ شهد القرن الثالث
أما زمن البالذري الثقايف ،فقد كان ًّ

أوج االحتكاك الثقايف بني العرب املسلمني وجريانهم ،وتمازجت فيه ثقافتهم مع الثقافات األخرى ،ودخل
للهجرة /التاسع للميالد َ

اإلسالم شعوب عدة ،وظهرت فيه املصنفات األدبية والفلسفية والعلمية ،وساهمت حركة الرتجمة من الفارسية والالتينية إىل العربية يف

اطالع العلماء املسلمني عىل معارف األمم األخرى ،وذلك كله مع ازدهار حركة النسخ وحرفة الوراقة يف بغداد(.((2

من الناحية السياسية ،ا ّتسم عرص البالذري باتساع رقعة دولة املسلمني وتذبذب االستقرار الداخيل فيها ،وظهور اإلمارات

وجنوبا ،مثل :الدولة الطاهرية يف خراسان (259-205ه862-820 /م) ،والدولة اليعفرية يف صنعاء
املستقلة يف أرجاء الدولة رشقًا
ً
(393-225ه1002-839 /م) ،والدولة الطولونية يف مرص (292-254ه905-868 /م) ،والدولة السامانية يف بالد ما وراء النهر
(390-261ه1000-874 /م) وغريها .كما بدأت التحديات الخارجية تواجه دولة الخالفة ،التي دعا البالذري إىل بقائها ودوام سلطانها؛
بوصفها "الدولة املباركة" التي كان يعمل يف بالط خلفائها ،ما سمح له باالط ّالع عن قرب عىل الحكم ،وتحدياته ،وعىل املراسالت
املتبادلة بني السلطة السياسية وخصومها ،وكذلك عىل العهود واملواثيق التي وقّعتها.

وتقدم الدولة
لقد عاش البالذري الفرتة األكرث
تطورا يف مسار الكتابة التاريخية العربية اإلسالمية ،وهي فرتة ظهور املؤرخني الكبار ّ
ً
اإلسالمية ،ومرحلة تش ّكلت فيها املدونة التاريخية ،وتجلّت فيها الكتابة األيديولوجية املعرّبة عن ِ
الف َرق والنزاعات السياسية( ،((3وما
ّ
ّ
جده الذي كان يقوم
معرّبا عن رأي السلطة التي عاش يف كنفها وحظي بعطائها ،وهو
املترشب خربة الكتابة من ّ
كان له ّإاّل أن يكون ّ ً
ّ
بوظيفة الكتابة ألحمد الخصيب بن عبد الحميد (ت265 .ه879 /م) ،أمري مرص وصاحب خراجها يف زمن الخليفة هارون الرشيد(.((3

علي الجراية
 27أورد ابن خلكان الرواية التي تتضمن قول الخليفة للبالذري بعد أن بعث إليه مبلغ سبعة آالف دينارّ ،
ونصها" :ا ّدخر هذه للحوادث من بعدي ،ولك ّ
حيا" ،ينظر :ابن خلكان ،ج  ،6ص .24
والكافية ما دمت ً
 28عن مؤلفات البالذري ،ينظر :ابن النديم ،ص 166-113؛ أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البالذري ،جمل من أنساب األشراف ،الجزء األول ،تحقيق محمد حميد
الله (القاهرة :دار المعارف)1959 ،؛ أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البالذري ،جمل من أنساب األشراف ،الجزء الثالث ،تحقيق محمد باقر المحمودي (بيروت :دار
التعارف للمطبوعات)1977 ،؛ أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البالذري ،جمل من أنساب األشراف ،الجزء الرابع ،تحقيق عبد العزيز الدوري (بيروت :جمعية المستشرقين
األلمان)1978 ،؛ أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البالذري ،جمل من أنساب األشراف ،الجزء الخامس ،تحقيق إحسان عباس (بيروت :جمعية المستشرقين األلمان
)2000-1978؛ مصطفى ،ج  ،1ص 243؛ إحسان العمد" ،البالذري ،أحمد بن يحيى" ،رسالة (غير منشورة) أعدت لنيل الماجستير ،جامعة الكويت ،1978 ،ص .182
29

ابن النديم ،ص .399-397

30 Heather N. Keaney, Medieval Islamic Historiography: Remembering Rebellion (New York: Routledge, 2013), p. 47.

سير أعالم النبالء ،تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف شعيب األرناؤوط ،ج  ،13ط ( 11بيروت:
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ويلوي /زومتزومت

كاتبا يف الديوان
حرية بالتوقف عندها ،وهي مصري املؤرخ القريب من البالط ،وكان فيه ً
يف مصائر البالذري الشخصية مسألة ّ

ثم
خاصته وندمائه
ومرتجما ،نال حظوة الخلفاء وعطاءهم منذ مدح املأمون واتصل به ،ويف زمن املتوكل صار من ّ
ّ
ً
ومقر ًبا إليهّ ،
عال شأنه يف زمن الخليفة املستعني بالله (ت252 .ه866 /م) الذي زاد يف مكافأته وعهد إليه برتبية ابنه عبد الله بن املعتز بالله

مستغنيا ،ينفق من سعة ،وال يطلب من أحد ،وال يعمل بحرفة،
(ت255 .ه869 /م) .وقد بلغ من عطاء املستعني بالله له أنه جعله يعيش
ً
وكان ذلك بسبب أن البالذري دخل مع الشعراء عليه ،وطلب املستعني أن يمدحه الشعراء بمثل ما مدح الوليد بن عبيد بن يحيى
البحرتي (ت280 .ه898 /م) ،الخليفة املتوكل بقوله:

املنرب
ولو أن مشتاقًا تكلّف فوق ما يف وسعه ملىش إليك ُ

(((3

قال البالذري :فرجعت إىل داري وأتيته وقلت :قد قلت فيك أحسن مما قاله البحرتي :قال :هاته ،فأنشدته:

الرُب ُد أنّك صاحبه
ولو أن ُبرد املصطفى إذ حويته يظنّ ،
لظن ُ
ومناكبه
وقال وقد أُعطي َته ولبسته نعم هذه أعطافه
ُ

(((3

أُعجب املستعني بما قاله البالذري ،وقال له" :ارجع إىل دارك وافعل ما آمرك به ،فرجعت ،فبعث إيل بسبعة آالف دينار ،وقال:

حيا"(.((3
عيل الجراية والكفاية ما دمت ً
ا ّدخر هذه للحوادث من بعدي ،ولك ّ

أيضا توقّع
يف الرواية التي نقلها ابن خلكان ،عن لسان ميمون بن هارون ،ما يشري إىل خصوصية عالقة البالذري باملستعني ،وفيها ً

يتعرض له البالذري من بعده ،بقوله" :ا ّدخر هذه للحوادث" .فالحوادث هنا سوف
الخليفة املستعني بمصري صعب أو ضيق عيش قد ّ

تأيت الحقًا ،بصيغة كرب وعوز ،فتصدق رؤية املستعني ،ويغيب نجم البالذري ،ويفتقر ويقل ماله ،وهذا ما جعله يهجو الوزراء لحبسهم
مقرب من السلطة ومحفوف برعايتها ،إىل
العطاء عنه .ومع ذلك ،فإن كتابته التاريخ ال تبدو أنها تأثرت بذلك
ّ
التحول يف حياته؛ من ّ

(((3
قيص عنهم ،ويقيض حياته يف البيمارستان بعد أن "أصابه الهوس"(.((3
ومبعد من الساسة ،بل َم ّ
"صفر اليدين" ( َ

بنهاية البالذري ،يف البيمارستان بعد أن أصابه الوسواس ،تنتهي قصة مؤرخ خدم الدولة والسلطة العباسية خالل عهد أربعة

كثريا عن نهايات بعض
خلفاء .وهي نهاية ال شك يف أنها مدعاة
للتدبر يف مصائر املؤرخني ،ويف عالقاتهم بالسلطة ،التي لم تختلف ً
ّ

الك ّتاب واملثقفني الذين واجهوا مصائر صعبة مع الحكام ،راوحت بني القتل والتعذيب أو القتل أو حجب املال والعطاء ،ومن ذلك ما
حدث للبالذري.

ثان ًيا" :فتوح البلدان"
قيل الكثري عن كتاب فتوح البلدان ،وذُكر بأسماء أخرى ،كما أرشنا سابقًا ،فثمة من رأى ذلك ألن البالذري اخترصه من كتاب

أن هناك نسختني منه ،استنا ًدا إىل النقول التي أخذها من جاء بعده ،من أمثال ابن النديم وعيل بن
البلدان الكبري ،وثمة من رأى ّ
الحسن املسعودي (ت345 .ه956 /م) وبديع الزمان الهمذاين وياقوت الحموي وغريهم.

32

الوليد بن عبيد البحتري ،ديوان البحتري ،تحقيق حسن كامل الصيرفي ،ج  ،2ط ( 2القاهرة :دار المعارف ،)1963 ،ج  ،2ص .1073

34

ابن خلكان ،ج  ،6ص 24؛ محمود مصطفى ،إعجام األعالم (بيروت :دار الكتب العلمية ،)1983 ،ص .80

36

ابن النديم ،ص .143

 33أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري ،سمط الآللي في شرح أمالي القالي ،تحقيق عبد العزيز الميمني ،ج ( 2بيروت :دار الكتب العلمية ،نسخة مصورة عن نسخة
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أن بعض الروايات
خلصت الجهود العلمية ،التي ُبذلت يف مسألة عقد املقارنات بني نصوص البالذري ومن َخلَفه من املؤرخني ،إىل ّ

ضمنيا يف املصادر الالحقة لـفتوح البلدان ،تختلف عن تلك املوجودة يف النسخة املنشورة واملحققة،
التي نُقلت من الفتوح ،ووردت
ًّ
وأنّها ناقصة ومخترصة ،وربما اخ ُترصت بسبب ِكرب حجم النسخة األوىل التي أُطلق عليها البلدان الكبري(ّ ،(((3
ولعل هذا ما عناه ابن النديم
إن البالذري "صنّف كتابني" حمال عنوان البلدان ،األول صغري واآلخر كبري(.((3
بقوله ّ

تبدأ "فتوح" البالذري بهجرة الرسول (ص)( ،(((3وما ترتب عليها من أمور ،مثل قضية أموال بني النضري وأموال بني قريضة.

ثم "الفتوحات"(.((4
وبعد ذلك ،يبدأ البالذري برواية خرب غزوة خيرب ،ثم "فتح" مكة ،لينطلق بعدها بتناول بقية مغازي الرسول ،ومن ّ

عد من أهم "فتوح" الحجاز قبل مكة .ويف الواقع ،ثمة خيط ما
بذلك ،م ّهدت مقدمة البالذري الحديث عن "فتح" خيرب الذي ُي ّ

بني "فتح" مكة وخيرب ،حيث أسفر األخري عن إخراج القبائل اليهودية من الحجاز وسقوط مواقعها الباقية من دون كبري جهد ،ما دفع

كثريا ،حيث أورد تفاصيل "الفتح" امليك بكل حيثياته(.((4
املسلمني إىل تحقيق "فتحهم" األول الذي توقف البالذري عنده ً

ويف حني نجد البالذري يقتضب يف أخبار فتوح بالد املغرب ،فإنه يعود إىل االستفاضة عندما يكون الحدث رشقًا؛ إذ يتابع أخبار

"الفتوح" يف أرض السواد( ،(((4بالدقة واملوسوعية الشاملة التي ظهرت بها "فتوح" الشام ،فيتحدث عن "فتح" العراق ومعارك خالد بن
(((4
فصل أخبار أيام املعارك قبل يوم مهران والقادسية( ،(((4وبعد ذلك يعالج "فتح" املدائن(.((4
الوليد ( ،ثم ُي ّ

يدون "فتوح" شتى املناطق مع االعتناء عناية خاصة
بذلك ،فإن "فتوح" البالذري تصدر عن مغازي الرسول وكأنها إتمام لها ،وهو ّ

لحا أو عنو ًة( ،(((4وهو يقدم مادة شاملة ،يتتبع فيها أخبار ّ
كل "فتح" من خالل مصادر متعددة ،إما
بطريقة توكيد هذه "الفتوح" ،أي ُص ً

(((4
(((4
ونص هو بنفسه عىل سماعها منهم( ،(((4أو ما وصل إليه من روايات
كتبا ( ،أو روايات سمعها شفا ًها من أهل البقاع التي رحل إليها (َّ ،
ً

متناقلة أو مرسلة نقلها عمن سبقه(.((5

يقول عبد العزيز الدوري يف وصف الكتاب" :أما فتوح البلدان ،فيبحث تاريخ الفتوحات اإلسالمية ،ويقدم قصة متسلسلة لـ 'فتح'

كل ِمرص"( .((5أما طريف الخالدي ،فريى يف فتوح البلدان فرادة تعود إىل أسس عدة؛ فهو بداية ال يقترص عىل منطقة واحدة ،بل يعالج

واسعا من املصادر الشفاهية واملكتوبة واملخطوطة ،وهو ثال ًثا يعنى بالشؤون
ثانيا يستخدم طيفًا
ً
سائر "الفتوحات" ،رشقيها وغربيها ،وهو ً
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ً
زمنيا تغلب عليه الدقة( .(((5ونضيف إىل ذلك اهتمام البالذري بتزويد "فتوحه" بوثائق للصلح
وأخريا يتتبع
اإلدارية واالقتصادية،
ً
تسلساًل ً
الذي جرى يف كل منطقة ،بقدر ما يتيرس له ذلك من خالل اط ّالعه عىل الوثائق والكتب(.((5

دافعا إىل اعرتاف عالِم من القرن الرابع للهجرة ،ليقول يف حقها وكتابها:
كان هذا التفرد الذي حظيت به "فتوح" البالذري ً

(((5
عرّب عن مرحلة مهمة يف تاريخ املسلمني ،حيث مال املؤرخون يف ما يبدو إىل
"ال ُيعلم يف فتوح البلدان أحسن منه" (.كان الكتاب ُي ّ

تحديد موضوعاتهم وتخصيصها ،بعد عبورهم مرحلة التكوين يف الكتابة التاريخية وتشكيل فكرتهم تجاه التاريخ(.((5

يطور هذا
هنا يطرح السؤال :ملاذا ولج البالذري إىل التأليف يف "الفتوح" وإشكاالتها؟ وما الدافع إىل ذلك؟ وهل استطاع أن ّ

أن البالذري بدا طمو ًحا يف اختياره موضوع "الفتوح" ،محققًا يف هذا
االتجاه الذي توافر له من تراثه مجموعة من املؤلفات؟ يف تقديرنا ّ

متمحورا حول شخصية النبي ،ومتدر ًجا من
السبيل خطوتني مهمتني :األوىل منهجية ،وهي تطوير هذا النوع من التأريخ الذي كان
ً
إن البالذري كان يرفض يف كتابه
السرية إىل الرسايا ،فاملغازي ،ل ُتضفي القضية أو املهمة يف أمر "الفتوح" بعد ذلك عىل الشخوص؛ إذ ّ

ترسيم الشخوص يف الحوادث ولصقها بهم ،من دون إغفال دورهم ،وربما قصد بذلك التخلّص من الهالة األوىل التي كانت لألوائل
ممن قادوا األعمال العسكرية أو شاركوا فيها.

أما النقطة الثانية ،فموضوعية ،تتعلق باختيار املؤلف قضية محورية يف تكوين أمة املسلمني ،وربما قصد من ذلك تأكيد أن

"الفتوح" ال تختزن تجربة السالح وحمله و"فتح" البالد فحسب ،بقدر ما تشكل مخزونًا لرتاث األمة بما تحمله من تراتيب إدارية
تمدنا به من معلومات عن النظم االجتماعية السائدة يف البالد "املفتوحة"( ،((5وما نتج من "الفتح"
وعسكرية ومالية وغريها( ،(((5وبما ّ
من تمصري وتطور يف عوالم العمران يف كل ِم ٍ
رص(.((5
لكثافة ما يف فتوح البلدان من معلومات ،خرج الكتاب عن موضوعه ،بما يتميز به مؤلفه من ثقافة ك ّتاب الدولة أو البالط ،إن جاز

استخدام املصطلح ،حينما نذر البالذري لـ "فتوحه" خمسة أقسام تبدو مستقلة؛ حيث يتناول مسألة الخراج وأحكامها( ،((5ثم موضوع
(((6
(((6
وأخريا
العطاء إبان خالفة عمر بن الخطاب وما يتعلق به من الغنائم( ،((6ثم يعطي
ً
تاريخا وجي ًزا ألمر كل من أمر الخاتم  ،فالنقود ً ،

الخط( ،((6وهو األمر الذي يكاد ُيخرج الكتاب ،لو توسع البالذري يف هذه القضايا ،عن موضوع "الفتوح" ويتجاوزها ،بحسب رأي
أن البالذري لم يقصد إخراج فتوح البلدان عن غايته ،فهو مدرك أن "الفتوح" ليست مجرد
ديفيد صمويل مارغليوث( .(((6ونحسب هنا ّ
عمليات حربية وعسكرية ،وهذا ما يدعو إىل دراسة مادة الكتاب واهتمامات البالذري.
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ثالثًا :اهتاممات البالذري يف "الفتوح"
ّ
استهل
إن كان البالذري مؤر ًخا لفتوح املسلمني ،يف كتابه الذي نتناوله بالدراسة ،فإنه لم يقرصه عىل أعمال "الفتح" فحسب؛ إذ

"فتوحه" بمقدمة عامة عن هجرة الرسول إىل املدينة ،واملسجد الذي بناه املسلمون األوائل ،واملواد املستخدمة يف البناء من "اللّنب

وتضمنت
وتطور بنائه إىل معارصيه من خلفاء بني العباس(.((6
والجريد" ،واملال الذي أخذه أصحاب األرض( ،(((6ودوره يف عرص التكوين،
ّ
ّ
أحكاما يف بعض املسائل( ،(((6وما يرتبط بإقطاع الصحابة أرايض يف الحجاز ،ثم انتقل إىل سوق املدينة ورفع الخراج عنها ،متوقفًا
املقدمة
ً
عند تكوينها السكاين( ،(((6وأنهى مقدمته بحديث عن هجرة األزد من اليمن .ولم ِ
تثنه هذه االهتمامات التوثيقية عن العناية باإلداريات

والتنظيمات التي أحدثها املسلمون .وهذه املعلومات كلها مهمة.

ثم ،كانت مصادره تتنوع
توصله إىل املوضوعات التي تناول أحداثها
أثرا يف ّ
ّ
هنا ،ينبغي القول إن لثقافة البالذري ً
وتحراها بدقة .من ّ

بتنوع األحداث؛ فهو ،عىل سبيل املثال ،يعتمد يف املسائل الزراعية والخراجية عىل كبار الفقهاء( ،((6وبعض األخباريني من الثقات(،((7

تشعبها.
كما أنه ال يتساهل يف السند الذي يتقدم رواياته عىل الرغم من ّ

مما يالحظ يف هذا السياق عدم توقّفه عند القضايا العسكرية فحسب ،شأنه يف ذلك شأن غريه من مؤرخي "الفتوح" ،فقد أخرج

البالذري أحيانًا األحداث عن سياقها التاريخي ،إىل مالحقة التفاصيل ،مثل حديثه عن "أمر هالل بن عبد الله بن خطاب"( ،(((7كما أسهب

يف الحديث عن مسألة فقهية ،مثل اكرتاء بيوت مكة( ،(((7وتوسيع مسجدها يف عهد عمر بن الخطاب ،وزيادته يف عرص عثمان( ،(((7ثم نجده
رسمها يف مواقعها( ،((7ولم يغفل عن السيول التي كانت تجتاح املدينة يف بعض األعوام( ،((7ولم
وي ّ
يستطرد يف كسوة الكعبة ،ويتابع آبار مكة ُ

(((7
وعمان والبحرين( ،((7ولم
معنيا بإيراد وثائق الصلح ،وال سيما مع أهل نجران واليمن ُ
ينس دار الندوة يف مكة وأهميتها الحضارية ( ،ويبدو ً
َ

يكتف بإيراد العهود فحسب ،بل نجده ،يف مثال صلح ُعمان ،يدقق يف أصول أهلها ،فيقول" :كان األغلبني عىل ُعمان األز ُد وكان بها من
غريهم برش كثري يف البوادي"( ،(((7يف حني وصف البحرين بأنها "مملكة الفرس ،وكان بها خلق كثري من العرب"(.((7

65

البالذري ،فتوح ،ص .13

67

المرجع نفسه ،ص  .22ومن ذلك قوله" :وحدثني [ ]...أن الرسول حرم من الشجر ما بين أُحد إلى َعي ٍر" ،ص .24

66
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

يكتب البالذري عن توسعة حتى الخليفة المتوكل (247ه861 /م) .ينظر :المرجع نفسه ،ص .24
المرجع نفسه ،ص .29

من أمثال هؤالء :يحيى بن آدم القرشي والقاسم بن سالم .ينظر :المرجع نفسه ،ص .26 ،23

من هؤالء الواقدي والمدائني .ينظر :المرجع نفسه ،ص .249 ،71 ،24 ،21

من ذلك حديثه عن هالل بن عبد الله بن خطاب األردمي .ينظر :المرجع نفسه ،ص .54-53

المرجع نفسه ،ص .56

المرجع نفسه ،ص .58-57
المرجع نفسه ،ص .64

المرجع نفسه ،ص .66-65
المرجع نفسه ،ص .64

المرجع نفسه ،ص .96 ،75
المرجع نفسه ،ص .87

المرجع نفسه ،ص .89

113

 ددعلالا

ويلوي /زومتزومت

(((8
ويالحظ فيها قلة اسرتساله كما هي حاله يف أخبار الحجاز؛
بعد أن عرض البالذري حركة الردة ( ،انتقل إىل "فتوح" الشامُ ،

أخبارا عن أهل البالد عشية "الفتح"( ،(((8فنتعرف إىل أحوال سكان بالدها وحركتهم الدائمة نتيجة التطورات السياسية
إذ أورد فيها
ً

والعسكرية قبيل "الفتح" .وأكمل البالذري موضوع "فتوح" الشام ،يف تواصل مع ذكر أمر الجراجمة؛ ما يؤكد االنسجام يف املكان

والزمان ،حيث ارتباط هذا األمر بالعالقات األموية البيزنطية ،فنجده يتتبع الجند بدقة ،ويأخذ أخباره عنها من مصادر رسمية ،بقوله:
أيضا من الواقدي (ت207 .ه822 /م)( ،(((8ومن رواة أهل املنطقة(.((8
"وحدثني بعض من أثق به من الك ّتاب"( ،(((8وأخذ ً

أيضا يف الحديث عن غور الشام ،فذكر رواياتها العديدة ،عىل عكس ما يشهده القارئ من اقتضاب يف حديثه
توسع البالذري ً
ّ

معر ًجا عىل تطورات املغرب يف عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز
عن "فتح" مرص وبالد املغرب ،فهو يمر
ً
رسيعا عىل "فتح" األندلسّ ،
(ت101.ه720 /م) ،ويزيد االختصار يف "فتح" طرابلس وإفريقية(.((8

ّأما تمصري الكوفة ،فهو حدث مهم ،يبدأ البالذري بمعالجته منذ إطالق االسم عىل الكوفة( ،(((8إىل بناء مسجدها( ،((8والزيادة

مهتما بذكر أسباب نقل
عليه( ،(((8وهو متوسع يف ذكر حيثيات "الفتح" وتمصري املدينة ،وكذا الحال مع البرصة( ((8وبغداد( ،(((9وقد نجده
ً

الديوان من اللغة الفارسية إىل العربية(.((9

عد الرواية التي صاغها البالذري ،ونقلها من مصادر متعددة عن "فتح" قزوين وأذربيجان،
يف سياق الكتابة عن "فتوح" املرشقُ ،ت ّ

ذات أهمية خاصة ،بما تحمله من ذكر للتفاصيل العامة( ،(((9لكنه يعود إىل االقتضاب يف الحديث عن "فتح" املوصل وشهرزور( ،((9بينما
اعتناء يف الحديث عن خراسان ،وقد أورد ً
فصاًل من وثائق صلحها( ،(((9وأسماء من ُو َّيّل نواحيها من املسلمني( ،((9وعالقاتهم بتلك
يزداد
ً
النواحي وحمالتهم العسكرية وغريها من األحداث التي تغط ّي حدود املكان وتجتازه( .(((9وا ّتبع األسلوب نفسه حينما رشع يف رواية

وأخريا الدولة املباركة يف عرصه( ،(((9وهو
أخبار "فتوح" السند ،فبدأ بها منذ عرص الخلفاء الراشدين( ،(((9ومن بعدهم عرص األمويني(،(((9
ً
يعكس موقفه العام منها ،فهو مؤيد لها وداعم لرشعيتها.
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قدم رواياتها املتعددة ،فعرض لتكويناتها االجتماعية
خالل هذا املشهد العام ،أحاط صاحب "الفتوح" بأحوال تلك البالد التي ّ
وبعض األخبار والروايات ذات الخصوصية الشديدة باألماكن والبالد(.((10

(((10

إىل جانب عنايته باألخبار العسكريةُ ،عني عىل نح ٍو وثيق بالشؤون االقتصادية واإلدارية ،كالعمال املحليني األوائل ،والخراج
مصدرا لدراسة التنظيمات التي اتخذها املسلمون يف البالد التي حكموها ،كالحديث عن إقطاع األرض
والجزية ورضب النقود ،ما جعله
ً
(((10
(((10
للصحابة يف أيام عمر بن الخطاب ( ،وأموال بني النضري .
(((10
(((10
توسع يف الحديث عنها ،من حيث
أنهى البالذري فتوحه بذكر العطاء يف خالفة عمر  ،و"أمر الخاتم" ( ،وأمر النقود التي ّ
ً
وتطور رضبها وأنواعهاً ،
مثقااًل"(،((10
وصغارا ،فكانوا يرضبون منها
كبارا
أصلها
ّ
ً
قائاًل" :كانت الدراهم من رضب األعاجم مختلفة ً
و"حدثني محمد بن سعد عن الواقدي [ ]...أن عبد امللك بن
و"رضب عبد امللك شي ًئا من الدنانري سنة  ،72ثم رضبها سنة ،((10("75
ّ
مروان أول من رضب الذهب والورق"(.((10

عا :يف املنهج
راب ً
يقول الدوري" :وطريقته [البالذري] يف الكتابة هي أن ينتقي املادة بعد الغربلة والنقد ،وأن يعطي صورة مقرتنة للحوادث مع

كثريا عىل روايات املدينة التي تتصف بالحياد والدقة أكرث من غريها ،كما أنه
تجنّب إيراد روايات متعددة حول الحادث ،وهو يعتمد ً

املحلية"( .(((10أما الغربلة أو الرتجيح يف الخرب ،فهذا يرد عند البالذري يف صيغ عدة ،ومن ذلك قوله يف
استفاد بالدرجة األوىل من الروايات
ّ
إحدى روايات غزو أرمينيا ،بعد إيراد بعض الروايات" ،وذلك ثبت"( ،(((11أو بخرب أورد روايته ،وبعد ذلك ُيلغى برواية أخرى ويحكم عليها

ابتداء ،بقوله" :الخرب األول أثبت"( .(((11وال يفوته أن ُير ّجح الخرب املقبول لديه ،وهذا ما يستبان يف حديثه يف أمر "فتوح" الجزيرة يف عام

18ه639 /م ،وموت خالد بن الوليد ،بقوله" :أثبت ما سمعنا" ،ثم ينهي الرواية بالقول" :وبعضهم يزعم أنه مات باملدينة وموته بحمص
أثبت"( ،(((11وإذا ما جزم أمر رواية لحدث ما ،فإنه يصوغ رأيه بقوله" :والثابت أن أبا موىس ُو ّيّل البرصة سنة ست عرشة"(.((11

وحسه التاريخي ،وبخاصة
يحدث االقتضاب والتوكيد يف الحكم عىل الروايات بعد أن يورد مجموعة منها،
ُ
ويتميز البالذري بدقته ّ
ّ

ومبينًاّ ،
ولعل الغرض من ذلك هو
وهو يصوغ رواية "الفتح" التي ينطوي عليها تضمينات رشعية مهمة ،تسند إسنا ًدا جا ًّدا
ّ
ومفص ًاًل ّ

تكوين رواية من أوثق املراجع ،تكون دقّتها عونًا عىل تنظيم القضايا الرشعية و"اإلدارية" ،وبخاصة تلك التي ترتبط بالعطاء.
100
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أوضح البالذري منهجه منذ البداية وأبانه بقوله" :أخربين جماعة من أهل العلم بالحديث والسري وفتوح البلدانُ ،سقت حديثهم

(((11
عرّب عنه بطريقة غري مبارشة ،وهو املقابلة بني األخبار،
واقترصته ،ورددت من بعضه عىل بعض" ( ،وهو بذلك يهتدي إىل أسلوب جديدّ ،

أن تطابق الروايات قد ال يكون سبب إجماع عىل صحتها ،بقدر ما يؤدي التنوع يف مواردها إىل
ويالحظ أنه ،من دون قصدُ ،يلمح إىل ّ

ً
زمنيا يصلك بأقرب زمن للرواية ،وال يتواىن
حقيقة أوثق وخرب أدق؛ لذا كان يحرص عىل إسناد الرواية بتسلسل دقيق ،ويتتبع
تسلساًل ً
وملتزما من أجل إكمال رسم الصورة للخرب بعامة(.((11
يف استخدام الشعر عىل نح ٍو يظهر فيه ُم ِق ًّاًّل
ً

خامسا :يف املصادر
ً
ينص البالذري يف مقدمة كتابه عىل مجموعة منوعة من املصادر املتباينة التي نقل عنها بالقول" :أخربين جماعة من أهل
بدايةُّ ،

(((11
عرّب عنها بقوله" :حدثني"" ،وقال
العلم بالحديث والسرية وفتوح البلدان ُسقت حديثهم" ( .وهي هنا مصادر شفوية يف بعض األحيانّ ،

متأكدا منها ،وثمة أخرى حصل عليها عن طريق املراسلة( .(((11ويف مثل هذا النوع
يل" ،أو غريها من الصيغ املختلفة ،وهذه أخبار يكون
ً
(((11
ونص يف املقدمة عىل
وغريه من املصادر ،لم يأخذ البالذري دونما نقد ،وقد أشار إىل عدم تأكده من صحة الخرب بقوله" :والله أعلم" ّ .

أنه اعتمد االختصار ،ور ّد بعض الروايات إىل بعضها اآلخر ،بقوله" :واخترصت ورددت بعضه عىل بعض"(.((11

ً
سجاًل لتلك الحركات الكربى التي قام بها العرب تحت لواء اإلسالم؛ فـفتوح
إن تنوع مادة "الفتوح" ومصادره جعله يظهر
ّ

تقيّص الجند بدقة وموضوعية ،وإلقاء الضوء عىل التفاصيل العملياتية كتحديد املواقع
البالذري تميز بشموليته الواسعة ،وهذا نجده يف ّ
وأسماء القادة وذكر عهود الصلحً ،
فضاًل عن تحديد التواريخ وقضايا الخراج والعمران ،وما إىل ذلك من مسائل ،تجعل من ذلك الكتاب
"ال يعلم أحسن منه يف الفتوح" ،عىل حد تعبري املسعودي(.((12

يتميز تركيب املادة التاريخية للكتاب بأن مؤلفه كشف فيه عن طريقة مؤرخ له منهجيته وأسلوبه واهتماماته وطرائقه الخاصة به،

وكثريا ما
تقصيه الخرب ،بإحالة كل رواية إىل مصدرها،
واضحا،
ويبدو حرصه عىل اإلسناد
ً
مستخدما عبارة" :قالوا" يف مطلع النص قبل ّ
ً
ً

يستخدم اإلسناد الجمعي ليدل عىل االتفاق يف الروايات البسيطة(.((12

( ((12وعيل بن محمد بن عبد الله املدائني( ،((12وبدرجة أقل
أما أشهر مصادره التي نقل عنها من أصحاب املؤلفات ،فمنهم :الواقدي (

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري (ت124 .ه741 /م)( ،(((12وغريهم ،وهو مط ّلع ،بحكم موقعه يف البالط وعىل مقربة من

مركز القرار ،عىل بعض الكتب واملواثيق الخاصة ،كقوله يف صلح نجران" :فلما استخلف الرشيد هارون أمري املؤمنني وشخص إىل الكوفة
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يريد الحج ،وفَدوا إليه وشكوا تعنتهم ،فأمر ،فكتب لهم كتاب باملائتي حلة قد رأيته"( .(((12كما يظهر أنه استقى معلوماته من فئة كان
قريبا منها ،وهو مجتمع ك ّتاب الدولة ،وهو ما يرد يف إشارته اآلتية بقوله" :وحدثني من أثق به من الك ّتاب"(.((12
ً

أخريا ،لعل الالفت يف مصادر البالذري اعتماده امللحوظ عىل أهايل كل منطقة مفتوحة الستقاء املعلومات املتعلقة بها ،وقد ظهر
ً

ونصه بحسب مصادر معلوماته
ذلك يف أثناء حديثه عن "فتح" مرص وأنطاكية ومنبج واألنبار وغريها من البلدان ،حيث تتعدد صياغته فيها ّ

منها ،كما ُي ّبنّي الجدول.

جدول يعرض صيغ البالذري املختلفة بحسب املوضوع

املوضوع

الصيغة املستخدمة

الصفحة

تبوك وأيلة وأذرح

وأخربين بعض أهل مرص

79

الثغور الشامية

حدثني مشايخ من أهل أنطاكية وغريهم

فتوح أرمينيا

وحدثني جماعة من أهل برذعة

أمر الجراجمة
ملطية

فتوح السواد

حدثني مشايخ من أهل أنطاكية

أمر واسط العراق

وحدثني شيخ من أهل واسط عن أشياخ منهم

فتح املوصل
تمصري البرصة
سجستان وكابل

أمر األساورة والزط

فتوح مرص واملغرب
خراسان

195
206

وحدثني مشايخ أهل األنبار

ذكر تمصري الكوفة

فتح قزوين

168

وحدثني بعض أهل منبج

وحدثني شيخ من الكوفيني

أمر مدينة السالم

163

247
277

وحدثني شيخ من أهل الحرية

284
288

وحدثني مشايخ من أهل بغداد

293

وحدثني بعض املشايخ

وأخربين بعض الكريزين

حدثني عدة من أهل قزوين

قالوا [ ]...وأخربين املعايف بن طاوس

296
269
318 ،317
327

وحدث عن بعض أهل بابغيش

328

وحدثني مشايخ من أهل تكريت

328

وحدثني بعض أهل العلم بصياغ البرصة
وحدثني عدة من البرصيني منهم
وحدثني جماعة من أهل العلم
وأخربين بعض أهل فارس

حدثني جماعة من أهل العلم

قالوا ،ويقال ،وقال بعض الرواة
ويقال

364
364
381 ،351 ،303
383

366
426 ،323 ،421 ،214
296 ،294

املصدر :من إعداد الباحث.
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ّ
حس
يدل تفحص صيغ البالذري الخربية السابقة املبنية عن شكل مادته التي أخذها من األمصار والبالد التي رحل إليها ،عىل ّ
وتقيّص مصدر ما سمع ،كقوله:
مؤرخٍ واعٍ ملا يصل إليه؛ فدقّته تتجاوز رواية الخرب بالطريقة التي وصل إليه الخرب بها مبارشة ،إىل تتبعه
ّ
أيضا بأخذ الخرب عن املدينة التي يقصد تدوين أخبار "فتوحها" ،بل
"وحدثني شيخ من أهل واسط عن أشياخ منهم"( .(((12ولم يكتف ً
أخبارا من ضياع املدن وأريافها(.((12
كان يستقي
ً

صيغ الخرب والنقل األكرث روا ًجا عند البالذري هي :حدثني ،حدثنا ،قالوا ،أخربنا وأخربين ،وسمعت،
كما يبدو من الجدول ،فإن َ

وقال فالن ،ويقال ،وحدثني أهل العلم  ...إلخ ،بما يوضح تأثري مدرسة الحديث يف البالذري الذي مارس اإلجمال يف الروايات ،والرواية
الواحدة املؤكدة ،عن الحدث الواحد ،متخل ًّصا من األسانيد التي ما كان ممكنًا إعادتها بعد مرور سنوات طويلة عىل أمر "الفتوح".

خامتة
أظهر النظر يف فتوح البالذري مالمح متعددة ،عكست أسلوب كاتب الدولة (الديوان) ِ
املتابع أمور األمصار ،واملدقق يف التفاصيل،

كما نلمس فيه روح األديب املستشهد بالشعر تارة ،واهتمامات الفقيه املسهب يف نقل الروايات وأحكام بعض أمور الخراج والحرب تارة
أخرى ،ولهذا أسبابه وأحكامه املرتتبة عليه ،التي تعكس ثقافة واسعة عند البالذري.

جزءا من حالة التشكل والتكوين التاريخي لتجربة األمة ،كما
يف مجمل أخبار الفتوح ،أراد البالذري التدليل عىل أهميتها بصفتها ً

وخصوصا ملن كان يف موقع البالذري ،بانرصافه إىل أمور تأخذ
جدا تناوله بصورة متوازنة،
صعب ً
ً
أنه تصدى ملوضوع واسع ومتشعب؛ ما ُي ّ

كبريا من وقت الكتابة عنده ،خالفًا للطربي ً
مثاًل الذي زهد يف املناصب ووجد يف وقته رحابة .وإضافة إىل ذلك ،فإن لكتاب الفتوح
جزءا ً
ً

متفوقًا عىل أسالفه يف هذا املجال ،وجعل
فرادة يف اختيار موضوعه ،فنجد البالذري محيط ًا بالتفاصيل التي جاءت منظمة؛ ما جعله
ّ
رص م ٍ
ِ
حدد يف اهتماماتهم ،فانرصفوا يف مدى إقليمي ضيق عند كتابتهم التاريخية.
معارصيه أو أسالفه يلجؤون إىل الكتابة عن "فتح" م ٍ ُ
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***فينوس يف أداءين
Venus in Two Acts
 لكتابة تاريخ الضحايا من دون ارتكاب عنف إضايف،سا كان أو حافظًا
،تفحص هذه الدراســة إمكانية تجاوز عنف األرشــيف
ً مؤس
ِّ
"مثااًل لتطبيق منهجها الكتايب الذي وسمته بـ "القص النقدي
ً
" تتخذ سايدية هارمتان من قصة "فينوس.عرب ادّعاء متثيلهم
 لـ "االستحالة، املعتمد جزئيًا عىل مواد أرشــيفية،؛ وهو منط ثوري من الكتابة يطمح إىل تجاوز التأريخCritical Fabulation

 ويف قواعد الكتابة التاريخية القا َّرة نحو رواية تاريخية أخالقية تنتصف ملن استُعبِدوا يف،التكوينية" يف األرشــيف نفســه

 الفتاة،" تحيي هارمتان قصــة "فينوس، ويف ســبيل ذلك. بعدم اســتعباد حكايتهم يف اليوم الحارض ويف الغد،األمــس
 قبطان، وذلك يف الئحة اتهام ضد جــون كيمرب،الســوداء التــي مل يبق من قصتها إال شــذرة عابرة يف أرشــيف العبوديــة
، وبُرئ من ذلك،1792  يونيــو/ حزيران7 ســفينة العبيــد الربيطانية "ريكوفري" الذي حوكم عــى قتل "فتاتني زنجيَّتني" يف
صح أن إخــراج الضحايا من
ً
ّ  وإذا.1791 علــا أن الجرميــة وقعــت يف رحلة الســفينة من نيجرييــا إىل غرينادا يف صيــف عــام

، عىل يدي الســيّدة الســوداء،)""القص النقدي
 فإن إعادتهم إليه (عرب،هذا العامل عىل يد الســيّد األبيض هو األداء األول
ّ

.يبرّش بإمكانية تحقيق مستحيل "حالة الحرية" مبمكن "حالة الكتابة" عنها وعن فظائع العبودية
هي األداء الثاين الذي
ّ
. التاريخ املضاد، العنف، الكتابة التاريخية، األرشيف، العبودية:كلامت مفتاحية

This study examines the possibility of overcoming the violence of the archive, whether as constituting or preserving,
in order to write the history of victims without committing yet additional violence by claiming to represent them.
Sadia Hartman takes Venus’ story as an example to employ her method of "critical fabulation"-a revolutionary
mode of writing that aspires to transcend historiography. Due to the "constitutive impossibility" of the archive
itself and its use towards constructing normative historical writing, Hartman’s method depends on dealing with
archival materials in a different modality - one that works towards a moral historical narrative that gives justice
to those who were enslaved in the past, so as not to have their story enslaved in the present and in the future. To
do so, Hartman brings to life the story of Venus, the black girl of her story who remains only a passing fragment
in the archive of slavery. This fragment appears in the indictment against John Kemper, the captain of the British
slave ship Recovery, who was tried for the murder of "two female Negro slaves," on 7 June 1792, and was later
acquitted. The crime took place on the ship’s journey from Nigeria to Grenada in the summer of 1791. If it is true
that driving the victims out of this world at the hands of the white master is the first act, their return (through
"critical fabulation") at the hands of a black woman is the second act that promises the possibility of achieving the
impossibility of a "free state" within the possibility of a "writing state" about it and about the horrors of slavery.
Keywords: Slavery, Archive, Historical Writing, Violence, Counter-History.
. فلسطني،* أستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية يف جامعة بريزيت

Professor of Philosophy and Cultural Studies at Birzeit University, Palestine.
. نيويورك، يف جامعة كولومبيا،** أستاذة األدب املقارن والتاريخ الثقايف
Professor of Comparative Literature and Cultural History at the University of Columbia, New York

*** Originally published in English in: Saidiya Hartman, "Venus in Two Acts," Small Axe, vol. 12, no. 2 (June 2008), pp. 1-14.
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تقديم املرتجم :املمكن يف كتابة املستحيل
يف دراستها الذائعة الصيت "فينوس يف أداءين" تحيك املؤرخة سايدية هارتمان قصة "فينوس" ،إحدى ضحايا حقبة العبودية ،من

ً
(الرق) ،وعودتها إىل العالم رغم العنف الحافظ املتمثل يف النظام
حيث خروجها من العالم بالعنف املؤسس
متمثاًل يف النظام السيايس ّ

التاريخ إىل
املعريف (األرشيف) ،وبسببه ،حني يصري عتبة لكتابة التاريخ  -املضاد .تحيل سايدية هارتمان ،أستاذة الدراسات األدائية،
َ
املؤرخة ،الخارجة عىل "برتوكوالت التاريخ
أداء ّ
أداء ً
أول ،يف حني تجعل العودة إليه ً
مرسح ،وتجعل من الخروج منه ً
ثانيا حني تتجرأ ّ

املروع من جديد عرب فعل "القص
ومعايريه" ،عىل دخول "مرشحة األرشيف" لتمارس يف أمكنته وأزمنته املتغايرة إعادات لصياغة الحدث ّ
معا .وتكمن أهمية تحويل نص
النقدي"  Critical Fabulationالذي يطمح إىل تحرير الضحايا من عنف املايض وعنف الحارض يف آنٍ ً

درسا ملمارسة املمكن ،يف "الكتابة املستحيلة" التي تسعى إلنصاف "وجود" ضحايا العنف املؤسس من
هارتمان إىل العربية ،بوصفها ً

قد األمل ،يف نجاح هذه املحاولة.
"تأويل" العنف الحافظ ،والبحث عن "حالة الحرية" خارج العنفني ،وإن كان الفشل مقدو ًدا عىل ِّ

وهي بذلك تقرتب من نقد إدوارد سعيد ملفهوم "الوثيقة التاريخية" يف سياق الرصاع العريب  -الصهيوين ،لكنها تتجاوزه باقرتاح منهج
دلييل لكتابة التاريخ املضاد.
ّ

"فينوس هي فتاة زنجية" ،مفرد حارض بصيغة الجمع الغائب ،جاء عىل ذكرها أرشيف العبودية .وعىل الرغم من واقعية القصة ،فإن

تمثيليا لتاريخ املظلومية يف حقبة العبودية التي تتناسخ فيها قصة فينوس بال توقّف ،وأفقًا لكتابة التاريخ خارج
قناعا
هارتمان تتخذها ً
ً
ٍ
وحواش يف املنت الكبري لتاريخ العبودية بروايته البيضاء،
نفق األرشيف .وعىل الرغم من ضآلة ما ورد عن القصة من معلومات سياقية
لتخيل تفاصيل "حالة الحرية" التي لم تتمتع بها الضحية السوداء حني ُحرمت حقَّها يف الكالم والحياة والظهور بصورة أكرث
فإنها كافية ّ
مدونة العنف االستعماري.
جالء يف ّ

أداء أول يتمثل يف الخروج /اإلخراج
ورغم عدم الترصيح بماهية "األداءين" يف كتابة قصة فينوس ،فإن مقرتح هارتمان يتضمن ً

ورسديتها
ثانيا يتمثل يف العودة /اإلعادة إىل العالم عىل يد السيدة السوداء
ورسديته البيضاء،
من العالم عىل يد السيد األبيض
ّ
وأداء ً
ّ
ً
النقدية التي تحاول تحقيق مستحيل "حالة الحرية" بممكن "حالة الكتابة" التي تكتنفها عدة اعتبارات أخالقية وجمالية ،تتضمن ما
ييل:

ӵالقيام بالـ "أداء الثاين" ،عرب إيقاظ مروية فينوس من سباتها وبعثها واإلصغاء إىل صوتها أكرث من التكلّم نيابة عنها؛ أي من دون أن

عنف ثالث يحول دون حصول الضحية عىل الشق اآلخر من "حالة الحرية" ،وهو الحق يف الكالم بعد أن ُحرمت
يكتنف
األداء الرسدي ٌ
َ
شقّها األول ،وهو الحق يف الحياة.

ӵالتعامل مع أمكنة العبودية وأزمنتها بصفتها وحدات معرفية مفتوحة أكرث من كونها أحياز عنف مغلقة؛ وذلك إلتاحة املجال لنقدها

التحول إىل ذات تالحق الحارض ،عرب عودتها إىل العالم بالطريقة التي أخرجت بها من العالم.
ونقضها ،ولشبح الضحية فرصة
ّ

ӵمنح الحيوات املستباحة يف املايض حق النقض ،عرب إمكانية املشاركة يف "مرشوع الحرية غري املكتمل" ،يف واقع ال تزال تحكمه

ساللة السلطات السياسية والقضائية واملعرفية ذاتها.

تستدعي هارتمان مجاز "التابوت املفتوح" (من قصة ميمي ِتل ،املرأة السوداء من شيكاغو ،التي طلبت إبقاء تابوت ابنها ذي
عاما ،إميت ِتل  ،Emmett Tillمفتو ًحا ،بعد أن ُس ِح َل وقتل وم ّثل به عنرصيون بيض يف موين  -ميسيسبي يف عام )1955
األربعة عرش ً
حني تتعامل مع األرشيف بوصفه مرشحة ،أو مقربة كتابيةً  ،أو قنطر ًة نحو الحيوات املستباحة للضحايا .وتعيد هارتمان بناء سياق قصة
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تتفوق فيها الجماليات واألخالقيات،
فينوس قبل البدء يف تنفيذ مقرتحها إلعادة بناء القصة ذاتها ،وتبذل قصارى جهدها لتدشني ّ
قصة ّ
يف الفعل الرسدي ،عىل قبح السياسات .فضمن املرشوع العام لـ "اإلعادة" يف األداءين املشار إليهما آنفًا (تصوير الحياة بني الخروج
من العالم والعودة إليه) ،تسعى هارتمان إلرباك النظام املتمثل يف األرشيف وحدود سلطته عىل الكتابة التاريخية التي تسيطر عليها
املؤسسة بالعنف ذاته الذي مورس عىل ضحايا العبودية.
األكاديميا
َ

تتمثل ذروة سنام مقرتح هارتمان الثوري يف منهجها الدلييل لكتابة تاريخ مضاد للتاريخ السائد الذي يتناوب مع األرشيف عىل

سدانة حدود الرسدية البيضاء للمايض والحارض .وتنقد هارتمان عنف العبودية  -املؤسس وعنف األرشيف  -الحافظ لصالح رسدية جديدة
التحول إىل فهرسة للمقوالت التي أذنت بموتها ،وأمعنت يف
عرب فعل "القص النقدي" الذي يحمي الكتابة حول "فينوس" من خطر
ّ

قصتها بعد أن سلَّعت جسدها .هنا ،يهدف رسد هذه القصص املستحيلة إىل تعرية الالتكافؤ بني الضحية والجالد :يف تجربة
تسليع ّ
سجل التجربتني يف تجاور ال يدانيه إال تجاور الدم واملقصلة .وبذا ،تؤكد هارتمان ،بوضوح
الحياة ،وتجربة املوت ،واألرشيف الذي ّ

النتيجة التي صارت بديهة؛ أن "األرشيف ال ينفصل عن لعبة السلطة التي قتلت فينوس ورفيقتها وبرأت القبطان" ،وتبني عىل ذلك أنه

يصعب تجاوز "الحدود التكوينية لألرشيف" و"معايري التاريخ" والكتابة األكاديمية التي احتكرت تعريف الحقيقة كما احتكرت ،من
منهجا يمكن
قبل ،موادها الخام ،ومنها الجسد  -السلعة للمستعبدة ،وقصتها ،وطرائق التعامل معها .لكن هارتمان ،رغم ذلك ،تطرح
ً

من خالله "التفاوض" مع تلك الحدود عرب استثمار إمكانات افرتاضية تجرتح من خاللها رسدية مضادة ،تستند إىل قرائن األرشيف

ّ
وتتجىّل منهجية هذه املمارسة يف إعادة أداء أحداث املايض من دون
وتتجاوز بروتوكوالته ،رغبةً يف إعادة بناء "القصة املستحيلة".
دشنها عنف حافظ يف الحارض للعنف املؤسس يف املايض ،وذلك عرب التالعب بالعنارص األساسية يف القصة
االمتثال لقواعد الكتابة التي ّ
وإعادة ترتيبها يف مشهدية جديدة ،وملء فجواتها التي صنعها عنف رأس املال من تسليع العبودية إىل تسليع الكتابة عنها؛ بغية بعث
ثم من موتها األخالقي كمحاكمة رسمدية للضمري األبيض.
الضحية من موتها الجسدي وموتها االجتماعي ،ومن ّ

وخالل نقدها عنف األرشيف ورغبتها يف زعزعته ،تسلط هارتمان الضوء عىل "االستحالة التكوينية" التي يمليها العنف املؤسس

لألرشيف؛ ذلك أن املؤرخة ال يمكنها تجاوز معايري التاريخ التي يفرضها األرشيف ،سواء يف ما يثبته أو يف ما يمحوه من قرائن .وهكذا،

أبدا .ومن هنا ،يتولّد ما تطلق عليه هارتمان "تاريخ الفشل" الذي ال مفر منه يف محاولة تمثيل أصوات
ثمة قصص ال يمكن اسرتجاعها ً
الضحية الغائبة .وتدرك هارتمان أن مقوالتها النقدية ال تعمل خارج اقتصاد املقوالت التي تضعها موضع النقد وعالقات القوة التي

بأن صعوبة تمثيل ما ال يمكن تمثيلهً ،
بداًل من أن تقود إىل التشاؤم أو اليأس ،ينبغي أن ُيحتفى
تحكم ذلك االقتصاد ،ولكنها عىل يقني ّ
املحرر .ليست تلك استحالة نظرية ،أو
املستعبد وتحايك الرغبة يف املستقبل
بها بوصفها االستحالة  -املمكنة التي تؤط ّر املعرفة باملايض
َّ
َ
ِ
إجرائية ،بطبيعة الحال ،بل هي استحالة ضمريية ناشئة عن الخشية من عدم تحقق الغاية األخالقية لعطارة التاريخ املضاد التي لن
املتسيد.
تصلح ما أفسده أرشيف التاريخ
ّ

أواًلً  :فينوس
التجسد ،تظهر فينوس يف أرشيف العبودية بوصفها فتاة ميتة ،ورد اسمها يف الئحة اتهام قضائية ضد قبطان سفينة
عرب هذا
ّ

زنجيتني .ولكن كان يمكن أن نجدها ،بسهولة مماثلة ،يف دفرت السفينة يف سجل الديون أو يف مذ ّكرات
للعبيد حوكم عىل قتل فتاتني
ّ
مالك العبيد؛ "الليلة املاضية وطئت دايدو عىل األرض" ،أو َك ِ
رس ّية شبقة ذات عضو مرن "يمكنه احتواء أكرب ما يمكن للرجل أن

يمنحه" يف قائمة هاريس لنساء كوفنت غاردن ،أو كمحظية يف حكاية جندي مرتزق يف سورينام ،أو كصاحبة مبغى يف شهادة مسافر
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(((
فيبه،
عن مومسات باربادوس ،أو كشخصية ثانوية يف رواية إباحية من القرن التاسع عرش ( .إنها  -وقد دعيت بأسماء عدة :هاريوتَّ ،

الحجر ،وبيت الدعارة،
سارة ،جوانا ،ريتشيل ،ليندا ،سايل  -موجودة يف كل مكان يف العالم األطليس .الكوخ ،وقعر سفينة العبيد ،وعزل
ْ
بنَّي أنها املكان ذاته ،وهي يف األمكنة
واملحبس ،ومخترب الطبيب ،والسجن ،وحقل القصب ،واملطبخ ،وغرفة نوم السيد[ ...مواضع] َت َّ َ

كلها ُتدعى فينوس.

يسجل األشياء التي قالتها ،أو يالحظ
ماذا هنالك ُ
بعد لنعرفه؟ إنه املصري ذاته ككل فينوس سوداء أخرى :ال أحد يتذ ّكر اسمها ،أو ّ

"تجرب لسانها
أنها رفضت قول أي يشء مطلقًا(((( ،فمصريها قصة يف غري أوانها ،رواها شاهد فاشل .وستمر قرون قبل أن ُيسمح لها بأن
ّ

[لرسد الحكاية]"(((.

ِّ
متأسيةً بفيلسوف شهري ،إن ما نعرفه عن فينوس يف هيئاتها املتعددة هو "أكرث ً
سجل مواجهتها مع
قلياًل من
يمكنني القولِّ ،
يقدم "خطاطة ضئيلة لوجودها"((( .لقد أنتجت صدفةٌ أو كارثةٌ انحرافًا أو َح ْي ًدا عن املسار املتوقّع واالعتيادي
السلطة" ،وإن ما نعرفه َّ
نتعرّث بها يف ظروف غري مألوفة ال تفصح عن صورة للحياة اليومية ،وال مسار
للخفاء ،انتشلها من تحت األرض إىل سطح الخطابّ .

أفكارها ،وال مالمح وجهها الهش ،أو ما الذي تقتضيه نظرة يف مثل هذا الوجه .إن ما نعرفه فقط هو ما ينطبق عليها مما يمكن
تمثييل أو
استنباطه من تحليل السجل ،أو استعارته من عالم آرسيها وأسيادها .ومع ذلك ،فإن الالمألوف ينبغي أن يتم تحويله إىل
ّ
عام.
عادي يك تفتح لنا حيا ُتها نافذ ًة عىل حيوات املستعبدات عىل نحو ّ
ّ

ال يمكن أن تسأل املرأة" :من هي فينوس؟" ألنه سيغدو من املستحيل اإلجابة عن سؤال عىل هذا النحو .فهناك مئات اآلالف

قصصا قليلة .والقصص املوجودة ليست عنهن ،بل هي عن
من الفتيات األخريات اللوايت يشاركنها ظروفها ،وهذه الظروف ولّدت
ً
وعرفتهن بأسماء ُتتداول كشتائم أو
العنف ،والجور ،واإلفك ،والعقالنية التي أخذت بناصية حيواتهن ،وأحالتهن إىل سلع وجثثّ ،
كنكات فظ ّة .إن األرشيف ،يف هذه الحالة ،هو حكم باإلعدام ،قرب ،عرض للجسد املنت َهكَ ،ج ْر ُد ملكية ،تقرير طبي عن [داء] السيالن،

رسدية تاريخية كربى .وبذا" ،فإنه من املستحيل ،من دون أدىن شك ،التم ُّكن مطلقًا من
تتذيل
ّ
سطور قليلة حول حياة عاهرة ،وحاشية ّ

كن يف حالة حرة"(((.
فهم [حيوات هؤالء] مرة أخرى يف ذاتها ،وكأنهن ّ

ثان ًيا :الخروج من العامل والعودة إليه
أريد أن أقول أكرث من هذا .أريد أن أفعل أكرث من إعادة رسد العنف الذي أودع هذه العالمات يف األرشيف .أريد أن أروي قصة

عن الفتاتني يكون يف إمكانها اسرتجاع ما ظل يف سبات  -أي رشاء أو اسرتداد حياتيهما يف الوقت الحارض – من دون ممارسة عنف إضايف
دون المشرف الجمايكي توماس ثستلوود " Thomas Thistlewoodمآثره" مع النساء المستعبدات بالالتينية"( "Cum sup terr" :وطئ ُتها على األرض") في:
1
ّ
;Douglas Hall, In Miserable Slavery: Thomas Thistlewood in Jamaica 1750–86 (Kingston: The Press University of the West Indies, 1999), p. 31
Samuel Derrick, Harris's List of Covent-Garden Ladies, or Man of Pleasure's Kalendar for the Year 1793 (Edinburgh: Paul Harris Publishing,
)1982 [1793]), p. 83; John Gabriel Stedman, Stedman's Surinam: Life in an Eighteenth-Century Slave Society, Richard Price & Sally Price (eds.
(Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1992).
 2لشرح تفصيلي حول ورطة فينوس ،ينظر:

Janelle Hobson, Venus in the Dark: Blackness and Beauty in Popular Culture (New York: Routledge, 2005).

3

ينظر.M. NourbeSe Philip, She Tries Her Tongue, Her Silence Softly Breaks (London: The Women's Press, 1993 [1988]) :

4 Michel Foucault, "Lives of Infamous Men," in: Michel Foucault, The Essential Foucault: Elections From Essential Works of Foucault,
1954-1984, Paul Rabinow & Nikolas Rose (eds.) (New York: New Press, 2003), p. 284.
Ibid., p. 282.
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املشوهة
املحرفة ،وإعادة بعث الحيوات
منّي عرب فعل الرسد .إنها قصة محمولة عىل االستحالة  -اإلصغاء ملا لم يقل ،وترجمة الكلمات
َّ
َّ

أرقاما وتشفريات وشظايا كالم ،لنصبح أقرب ما يمكن
[خلْقًا آخر]  -والرغبة يف تحقيق هدف مستحيل ،هو :تدارك آثار العنف الذي أنتج ً
املستعبدة.
إىل سرية السجينة أو
َ

وعىل الرغم من ذلك ،كيف يمكن أن تربئ املرأة حيوات انشبكت بـاملقوالت الرهيبة التي أسلمتها للموت ،ومن املستحيل تفريقها

جردتهن
عرفتهن بصفتهن وحدات قيمة ،والفواتري التي اتخذتهن بصفتهن ملكية،
َّ
واملدونات املبتذلة التي َّ
عنها :دفاتر الحساب التي ّ
من السمات اإلنسانية؟ "هل يمكن للصدمة من مفردات [عىل هذه الشاكلة]" ،كما يكتب فوكو" ،أن تعيل من شأن أث ٍر ما للجمال

برشا؛ ذلك الغياب
املمزوج بالرعب؟"(((( .هل يمكننا ،كما تقرتح مارلني نوربييس فيليب" ،اجرتاح يشء جديد من غياب األفارقة بوصفهم ً
يتصدر قلب النص"؟(((( .وإن أمكن ذلك ،فما سمات هذه الرسدية الجديدة؟ بكلمات أخرى ،كيف يمكن أن تعيد املرأة كتابة
الذي
ّ
وتاريخا  -مضا ًّدا لإلنسان ،وممارسةً للحرية؟
املتنبأ به واملتوقَّع ،سري ًة جماعية لذوات ميتة،
ً
َّ
مدونة املوتَّ ،

تجسد الرسديةُ الحيا َة يف كلمات وأن تحرتم ،يف اآلن نفسه ،ما ال يمكننا معرفته؟ كيف يمكن أن تصغي املرأ ُة
كيف يمكن أن ِّ
إىل األنَّات والنشيج ،واألغنيات العصية عىل الفك ،وزمزمة النار يف حقول القصب ،ومرايث املوىت ،ورصخات النرص ،ومن ثم انتقاء كلمات

لـ [وصف] ذلك كله؟ أمن املمكن بناء قصة "من موضع خطاب مستحيل" أو بعث حيوات من بني الخرائب؟(((( .هل يمكن أن يمنح

ُ
الحب طريقةً يف "نبش النشيج املدفون" وإحياء املوىت؟(((( ،أم أن الرسد هو هبة نفسه وغايتها؛
الجمال ترياقًا للعار ،وهل يمكن أن يصري
ُ
تقدم القصص عىل أي حال؟ طريقةً
أي إن كل ذلك
املمكن تح ُّققُه حني يتم تجاوز املايض وبعث املوىت غري صحيح؟ ماذا يمكن أن ِّ
ُ
للعيش يف العالم يف أعقاب الكارثة والدمار؟ وطنًا يف العالم للذات املمثل بها واملنته َكة؟( ،((1وملن ُّ
[كل ذلك] ،لنا أم لهن؟

ٍ
رسديات األرس واالستعباد األفريقية تفاقم وطأة مثل هذه األسئلة .ال توجد رسديةُ
ملستعبدة نجت من
سرية ذاتية واحدة
إن ندرة
َ
ّ

حي ًزا للعزل ،بل
املمر األوسط  .Middle Passageهذا الصمت يف األرشيف ،مضافًا إليه منعة القلعة أو
َ
املحجر ،ليس بصفته زنزانة أو ِّ
كمية ،وحول مسائل األسواق والعالقات التجارية(.((1
بصفته وحدة معرفية ،أسهم ،يف أغلبه ،يف اختصار تأريخ تجارة العبيد يف قضايا ّ
الفقد يوقظ الحنني .ويف هذه الظروف ،ال يكون من املستبعد اعتبار القصص ً
شكاًل من أشكال جرب [الرضر] أو حتى التعويضات ،وربما
النوع الوحيد الذي يمكن أن نتلقَّاه.

[وأعدها] ،وأن
واملنسيات ،وأن أعرتف بالخسارات
بصفتي كاتبة ملتزمة برواية القصص ،حاولت أن أم ِّثل حيوات البال  -أسماء
ُّ
ّ

دائما غري منفصل عن كتابة تاريخ الحارض ،وهو ما
أحرتم حدود ما ال يمكن معرفته .بالنسبة إيل ،فإن رسد تواريخ مضادة للعبودية كان ً
Ibid., pp. 281, 284.

6

Marlene NourbeSe Philip, Zong! (Middletown: Wesleyan University Press, 2011).

7

Stephen Best, "The African Queen," (Unpublished Essay).

8

Assia Djebar, Fantasia: An Algerian Calvacade, Dorothy S. Blair (trans.) (Portsmouth, NH: Heinemann, 1993).

9

 10في قراءة لقصة سعادت حسن منتو " Sa'adat Hasan Mantoكهول دو" ،التي يسترد فيها أب جسد ابنته المنتهك ،تكتب فينا داس" :هذا األب يريد البنته أن تحيا
أجزاء من جسدها ليس في وسعها فعل أي شيء آخر غير إعالن انتهاكها الوحشي [ ]...إنه يخلق عبر هذه المقولة ["ابنتي حية  -ابنتي حية"] وطنًا لجسدها
أن
في حين ّ
ً
المم َّثل به وذاتها المنتهكة".

Veena Das, Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary (Berkeley/ Los Angeles/ London: University of California Press, 2007),
pp. 39, 47.

11 Stephanie Smallwood, Saltwater Slavery: A Middle Passage from Africa to American Diaspora (Cambridge/ London: Harvard University
Press, 2007).
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واعتباطية أفعال العنف(.((1
يعرفه االنكشاف للموت املب ِّكر،
أعنيه باملرشوع غري املكتمل للحرية ،والحياة املستباحة ملن كانوا ً
ّ
عبيدا ،رشط ِّ

نتخيل
تاريخ الحارض ،كما أفهمه ،يتوق إىل أن يظهر حميمية تجربتنا مع حيوات املوىت ،وأن نكتب راهننا بينما يعرقله هذا املايض ،وأن
ّ
حالة حرة ،ليس بوصفها الزمن السابق لألرس أو العبودية ،بل بوصفها املستقبل املش َتهى لهذه الكتابة.

عيل"( ،((1وبسبب
إن هذه الكتابة هي كتابة شخصية بسبب هذا التاريخ الذي َ
أحدثني ،وبسبب "معرفة اآلخر التي تركت عالمتها َّ

دراميا
طابعا
األلم الذي البس ُت ُه يف مواجهتي قصاصات األرشيف ،وبسبب أنواع القصص التي ابتدعتها ألصل املايض بالحارض ،وألضفي ً
ًّ
ً
ممثاًل يف غرف فارغة وصمت وحيوات اخ ُت ِزلَت سدى.
عىل إنتاج الاليشء

ما أنواع القصص التي ينبغي أن يقولها أولئك الذين عاشوا عالقة حميمية مع املوت أو عنهم؟ أهي قصص الحب ،أم املآيس ،أم

تاريخا مضا ًّدا؛
الرصخات التي وجدت طريقها إىل الكالم أو الغناء؟ وما الربوتوكوالت والحدود التي تش ِّكل الرسديات التي ُكتبت بصفتها
ً

تحصنه من املخاطر التي تش ّكلها إعادة إنتاج الكالم العنيف ،وإعادة تصوير طقوس التعذيب ثانية؟
وهو مأرب ال ينطوي عىل ضمانات ّ

هل "الجمال الرهيب" املقيم يف مثل هذا املشهد هو يشء شبيه بـالعالج كما يبدو يف اقرتاح ف ِرد موتن أو يكاد؟( .((1إن نوع الجمال
يتحول إىل أغاين بيت املزرعة العظيم ،أو يف صورة
العمة هستري Aunt Hester
ّ
يميزها يف رصخات َّ
الرهيب واملوسيقى الرهيبة التي ِّ
( ((1التي تصدر عن الرغبة يف النظر إىل التابوت املفتوح .هل ترجح كفَّة اإلمكانات عىل كفَّة
املهشم ،ويف "النظرة الثاقبة" (
وجه إميت ِتل
َّ

املخاطر يف النظر (ثانيةً )؟

نهائيا وتسمح بإلقاء نظرة أخرية عىل األشخاص الذين
تفح ًصا
إذا كانت "قراءة األرشيف تعني أن تدخل املرشحة؛ وإذا كانت تتيح ُّ
ً

املتحصل
ذمة العبودية"( ،(((1فما غاية أن تفتح املرأة التابوت وتنظر يف وجه املوت؟ وملاذا املخاطرة بالتدنيس
ِّ
هم عىل وشك االختفاء يف ّ

تدون عربها وتندثر؟ وملاذا
من إعادة ِّ
صب اللعنات ،والبذاءات ،وقوائم الخسائر واألرباح ،ومعايري القيمة ،التي كانت حيوات األرسى َّ
التجار هي قنطرة إىل املوىت ،أم أنها قبور كتابية ينتظروننا داخلها؟ إن
نعرض املوىت ملخاطر جديدة ودرجة أخرى من العنف؟ أكلمات َّ
ِّ

عيل أن أرجع إىل مقولتي السابقة عن
تفرِّس،
ً
مثل هذه االعتبارات حول أخالقيات التمثيل التاريخيِّ ،
جزئيا" ،األداءين" يف العنوانَّ .
"شبحا"؛ أي ذا ًتا
موت فينوس وأراجعها يف كتاب املوىت( ،(((1وكذلك األداءين اللذين يعلنان العودة التي ال مفر منها إىل فينوس بوصفها
ً

وتكرارا.
مرارا
يوضح
تالحق الحارض ،وبوصفها حياة ُم ْس َتط َْر َحة .إن وصف التاجر لـلموت ِّ
َّ
ً
المناصية اإلعادة :امليالنكوليا ،الديزنطارياً ،
ً
يقدم الدفرت مو ًتا آخر من خالل
متعنّي؛ مثل "الفتاة
الزنجية املهزولة" ،أو "الفتى الوضيع"َّ ،
وبداًل من الجهد املهدور يف اجرتاح وصف ّ
ّ
هذا االختزال ،ويعيد املوىت إلينا "بالهيئة ذاتها التي أخرجوا بها من العالم"(.((1

Achille Mbembe, On the Postcolony (Berkeley/ Los Angeles/ London: University of California Press, 2001), pp. 173–174.

12

Das, p. 17.

13

يكتب ميمبي عن اعتباطية السلطة االستعمارية وتقلّبها "في األخذ من العالم وإماتة ما كان أعلن عنه سابقًا أن يكون ال شيء ،شخصية فارغة" ،ص .189

14 Fred Moten, In the Break: The Aesthetics of the Black Radical Tradition (Minneapolis/ London: University of Minnesota, 2003), pp. 14–22,
198–200.
Elaine Scary, On Beauty and Being Just (Princeton: Princeton University Press, 2001), p. 14.

15

Saidiya Hartman, Lose Your Mother: A Journey Along the Atlantic Slave Route (New York: Farrar, Straus, and Giroux, 2007), p. 17.

16

Ibid., pp. 136–153.

17

Foucault, p. 284.

18
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ثالثًا :التابوت املفتوح ،فضيحة األرشيف
ّ
ّ
سجل القبطان،
التهرب االسرتاتيجي واملواربة [الواضحة] يف
لسجل الوفيات،
يغص بالفضيحة واملغاالة :األرقام الخام
األرشيف ّ
ّ

املنمقة والعاطفية التي يرسلها التجار املشتاقون إىل أوطانهم من موانئ العبيد ،وقصص العنف الصادم ،التعويذية ،التي كتبها
الرسائل َّ
مؤيدو إنهاء العبودية ،وتقارير الشهود املفتونني بجنود املرتزقة املتلهفني لفضح "ما تمنع اللياقة من إفشائه" ،وطقوس التعذيب ،والرضب،

والشنق ،و[عمليات] البرت املنصوص عليها بصفتها قانونًا .إن االستثمار الشبقي يف العنف موجود يف كل مكان :يف الوثائق والبيانات

واملؤسسات التي تقرر معرفتنا عن املايض .ما قيل وما يمكن أن يقال عن فينوس يسلِّم بالتنافذ بني الحقيقة والخيال والرغبة والعنف.

التأكيدات حول هذا وفرية :ولنبدأ مع جيمس باربوت  ،James Barbotقبطان سفينة آلبيون  ،Albion Frigateالذي قال

جنسيا عىل سفينة العبيد؛ يعرتف باربوت بذلك
حيز املوت .لقد كان من الصعب ممارسة ضبط النفس
ً
بتزامن  -وتماكن امللذات املتاحة يف ِّ
كبريا من التسلية"(.((1
قدرا ً
ألن "الشابات العذراوات املرحات ،املليئات بالفكاهة الطيبة واملبهجة ،وفَّرن ً

والعشاق ،بني أفعال الحب والجموح املتو ِّحش" :عىل ظهر
يؤكد فالكونربيدج هذا ،ويسهب [يف وصف] االنزالق بني الضحايا
َّ

بعض السفن ،يسمح للبحارة العاديني بمعارشة نساء سوداوات مثل أوالء اللوايت يمكنهم نيل موافقتهن .وقد كان بعضهم معروفًا ببلوغ

حد القفز من عىل ظهر السفينة وإغراق أنفسهم" .وحده أولوداه إكيوانو Olaudah
أحوالهم العشقية والنزوية إىل حدود قصوى ،إىل َّ

وب ٍ
تقريبا مع موظ َّفينا ِ
 Equianoيصف العنف املألوف لسفينة العبيد من دون اللجوء إىل لغة الحب" :لقد كانت ممارسة شائعةً
يض
ً

آخرين ،أن يقرتفوا ً
أفعااًل غري قانونية عنيفة تستهدف عفَّة املسرتقَّات من النساء [ ]...عرفت أن أصحابنا يقرتفون هذه األفعال املشينة
التي تجلب العار؛ ليس للمسيحيني فحسب ،بل للبرش [عامة] .عرفت أنهم يقضون وطرهم بوحشية من إناث لم يبلغن العارشة من
جراء ذلك" (التشديد من
العمر؛ وقد مارس بعضهم هذه الفواحش ممارسةً فضائحية ،إىل َّ
رسح وكيله وآخرين من َّ
حد أن قبطاننا َّ
الكاتبة)(.((2

سوءا يف مزارع املستعمرة .فاغتصابات توماس ثستلوود  Thomas Thistlewoodاملتسلسلة ،والعقوبات التي
لقد كان الوضع أكرث ً

ستعمل فيها الغائط ،تمنح شهادة مصورة عن اللذائذ املرتتبة عىل تدمري الحياة وتحقريها ،وتوضح ،يف اآلن نفسه ،صعوبة اسرتداد
ُي
َ
"جلده عىل نحو غري مميت ،ليعمد بعدئذ إىل ملء ما أحدثه الجلد من تقرحات بامللح
حيوات الرقيق من القوة اإلبادية ملثل هذا الوصف:
َ

لجاما وجعله يلبسه نحو أربع أو خمس ساعات"(.((2
يتغوط يف فمه ،وعىل الفور وضع يف فمه املمتلئ ً
واملحلول الحميض ،وجعل هكتور َّ
تاريخا للعبودية ،فإن املهمة األصعب تتمثل يف استخراج الحيوات املدفونة يف هذا
ويف حني تش ِّكل هذه االنتهاكات اليومية ،بال شك،
ً
فيبه ودايدو توجدان يف حدود هذه الكلمات فحسب ،وتلك هي الطريقة التي تدخالن بها التاريخ .الحلم
النرث ،أو باألحرى القبول أن َّ

ابتداء .لعل من السهل كره رجل مثل ثستلوود ،ولكن األصعب هو االعرتاف بأن
قدمتهن لنا
هو تحريرهن من فحش األوصاف التي َّ
ً
التعبريات الالتينية الوحشية ،املهرقة عىل صفحات مذكراته ،هي إرثنا.

19 "A Voyage in the Albion Frigate," in: Anshawm Churchill, A Collection of Voyages and Travels, vol. 5 (London: Printed by Assignment
from Messrs. Churchill, 1732), Reprinted in: George Francis Dow, Slave Ships and Slaving (Mineola, NY: Dover publications, 2002 [1927]),
p. 81.
20 Alexander Falconbridge, An Account of the Slave Trade on the Coast of Africa (London: J. Phillips, 1788), pp. 23–24; Olaudah Equiano,
The Interesting Narrative (London/ New York: Penguin, 1995 [1789]), p. 104.
21 Hall, p. 72.
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أبدا ونحن نفغر أفواهنا
مع دخول أرشيف العبودية ،يتخذ
الالم َت َخ َّي ُل شكل الحياة اليومية التي لن يكون يف وسعنا نسيانها ً
ُ

[دهشةً ] :من الوجوه العابسة والخصور العارية لديليا ودرانا ورينتي وجيك ،أو الفزع من جسد أنارتشا املم َّثل به ،أو اإلعجاب بديانا
العارية ،عىل نحو مذهل ،حتى إن "أكرث الثياب روعةً ال يمكنها أن تعطي أي أناقة إضافية"( .(((2أخريات يظهرن تحت ضغط الخطاب
متسوطة وخويخوية ،عاهرة نكدة ،زنجية ميتة ،مومس مسفلسة.
وتحريضه:
ِّ

كالم ٍ
نتعرَّث بها يف األرشيف .وأخذً ا يف االعتبار الظروف التي
ناب ،وتعبريات فاحشة ،وأوامر مخيفة تتوالد منها الشخصيات التي َّ

نجد خاللها هذه الشخصيات ،فإن اليقني الوحيد أننا سوف نخرسها ثانية ،أنها ستنتهي ،أو تستعيص عىل فهمنا ،أو تنهار تحت ضغط

البحث واالستقصاء .هذه هي الحقيقة الوحيدة حول فينوس التي نحن عىل يقني منها .لذا ،هل من املمكن إعادة اسمها ورواية قصة
عن الجسد املهان والحياة املدنَّسة التي ُت ِ
عجب وال ُتطرب ،بل تقتحمً ،
بداًل من ذلك ،نمط ًا آخر من الكتابة؟
كافيا ،بعد اآلن ،كشف الفضيحة ،فكيف يمكن ،إذًا ،استيالد مجموعة توصيفات مختلفة من األرشيف؟ كيف يمكن
إن لم يعد ً

تصور حالة حرة عرب هذا الطراز من الشهادات؟ إن املخاطر التي تتضمنها هذه املحاولة
تخيل ماذا كان يمكن أن يحدث؟ كيف يمكن ُّ
ُّ
تعرف حالة السواد وحياة الرقيق
نظرا إىل حتمية إعادة إنتاج مشاهد عنف عىل هذه الشاكلة ِّ
ال يمكن حرصها بني هاللني أو تجنُّبها؛ ً
وكن .وعىل العكس من ذلك ،فإن هذه املخاطر تقع يف صميم عميل ،سواء يف القصص التي اخرتت رسدها وتلك
وحياة من كانوا رقيقًا َّ
أمك .إنها قصة عن
التي تجنَّبتها .هنا ،أود العودة إىل قصة َّ
فضلت عدم قولها ،أو كنت غري قادرة عىل قولها يف [كتايب] أن تخرس َّ

فينوس ،أو الفتاة التي ماتت عىل ظهر [سفينة] ريكوفري ،والتي أرشت إليها عىل نحو عابر فحسب.

 .1األداء الثاين
ماتت فتاتان عىل ظهر [سفينة] ريكوفري .وقد ا ُّت ِهم القبطان ،جون كيمرب ،بأنه "عىل نحو رشير وخبيث وبحقد ُم َّبيت ،رضب فتاة
مسرتقَّة وعذَّ بها ،ما تسبب يف موتها :كما ا ُّت ِهم ،ثانيةً  ،بأنه تسبب يف موت فتاة أخرى"( .((2يف  7حزيران /يونيو  ،1792رصخ السيد بيغوت

الشاهدين
املستعب َدة ،املدعوة فينوس ،خالل استجواب للطبيب الجراح توماس دويلنغ  ،Thomas Dowlingأحد
 ،Mr. Pigotمو َّكل
َ
َ
أقرا بأنهما شاهدا القبطان جون كيمرب يقتل الفتاة الزنجية .واستنا ًدا إىل شهادة الطبيب ،فقد جلدها القبطان
من طاقم السفينة اللذين َّ
مرارا بسوط "وباستمرار لعدة أيام ،وعىل نحو ٍ
متسببا يف وفاتها(.((2
قاس"
ً
ً
فينوس لم تكن الفتاة الزنجية ،بل الفتاة األخرى التي قضت عىل يدي القبطان ،وقد ذُكرت عىل نحو عابر خالل املحاكمة.

استجوب بيغوت الطبيب:

سؤال :ألم تكن هناك فتاة تم رشاؤها من [التاجر] جاكاماترشي Jackamachree؟ أكانت يف حالة الفتاة التي نتحدث عنها ذاتها؟
Stedman, p. 248.

22

ديليا ودرانا ورينتي وجيك كن موضوعات تصوير لدراسة لويس أغاسيز عن تعدد األصول ،فيما كانت أنارتشا واحدة من النساء اإلحدى عشرة اللواتي أجرى عليهن مورتون
سيمز ،مؤسس الطب النسائي ،تجاربه .ينظر:

Harriet Washington, Medical Apartheid: The Dark History of Medical Experimentation on Black Americans from Colonial Times to the Present
(New York: Harlem Moon, 2006).
23 John Kimber, Student of the Temple & Great Britain Central Criminal Court, The Trial of Captain John Kimber for the Murder of Two
Female Negro Slaves, on Board the Recovery, African Slave Ship: Tried at the Admiralty Sessions, Held at the Old Baily, the 7th of June
(London: C. Stalker, 1792), p. 2.
24 John Kimber, The Whole of the Proceedings and Trial of Captain John Kimber, for the Wilful Murder of a Negro Girl (Edinburgh: John
Elder and J. Watson and Co, 1792), pp. 14–15.
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جواب :ال أعرف.
سؤال :ألم تكن هناك فتاة باسم فينوس؟
جواب :بىل ،كانت.
سؤال :ألم تكن يف الحالة ذاتها؟
جواب :ال يف حدود معرفتي(.((2
"كانت هناك فتاة أخرى عىل ظهر [سفينة] ريكوفري [ ]...أطلقوا عليها اسم فينوس ،وهي كذلك كان لديها السفلس"(.((2

مذنبا بالتهمة الثانية؛ "ذلك أنه لم يكن ثمة قرينة تدعم التهمة الثانية،
حني ُب ِّرئ القبطان من قتل الفتاة األوىلُ ،و ِج َد أنه ليس ً

برأ املحلَّفون السجني منها كذلك"( .(((2وقد كانت هاتان الكلمتان الوحيدتني اللتني قيلتا عن فينوس
أكرث مما دعمت األوىل ،وقد َّ

خالل املحاكمة.

كتبت جملتني عن فينوس يف كتاب املوىتُ ،مخفيةً صمتي خلف صمت ويليام ويلربفورس  .William Wilberforceأقول عنه:
ُ
ً
مقبواًل"( .((2وقد قررت عدم الكتابة
"إنه اختار ّأاّل يتكلَّم عن فينوس ،الفتاة امليتة األخرى .وقد أجاز اسم التحبب التهتك وجعله يبدو
عن فينوس ألسباب تختلف عن تلك األسباب التي نسبتها إليهً .
خشيت مما يمكن أن أجرتحه ،وكان يف اإلمكان أن
وبداًل من ذلك،
ُ
تكون قصة حب.

تخيل فينوس تتكلَّم بصوتها الخاص ،لو أنني تم َّكنت
لو أنني استحرضت أكرث من االسم يف تلك الحادثة ،لو أنني تم َّكنت من ُّ

من اإلسهاب يف ذكر تفاصيل الذكريات الصغرية التي أزيلت من السجل ،لكان من املمكن أن أصف الصداقة التي كان يمكن أن
تتطور بني الفتاتني املذعورتني والوحيدتني ،رفيقتي السفينة ،ولكان لفينوس أن تحتضن رفيقتها املحترضة ،وتهمس بعبارات العزاء يف
تخيلهما :بقايا فتاتني ،واحدة تحتضن األخرى ،براءتني
وتهدئها بالوعود ،وتريحها بالقول
أذنها،
ِّ
قريبا" ،وترجو لها عودة طيبةَّ .
"قريباً ،
ً
بحار عليهما ،والحقًا قال إنهما رفيقتان .فتاتان من خارج هذا العالم وجدتا وطنًا الواحدة بني ذراعي األخرى .إىل
مسلوبتني؛ وقعت عينا َّ

أيضا أن يكون ملسة من الجمال ،لحظة من املمكن.
جانب الهزيمة والرعب ،كان لهذا ً

ِ
حيز
يتأ ّدى عن ضياع القصص اشتداد الحاجة إليها .ولذا فَمن املغوي ملء الفراغات ،وتقديم خاتمة حيث ال خاتمة ،وخلق ِّ

كثريا .يف حالة الحرية ،كان يمكن أن يكون إلحدى الفتاتني أن تشهد
للحداد حيث ُيمنَ ُع الحداد ،واختالق شاهد عىل موت لم ُيالحظ ً

ضب ُ
ً
ط األىس تكون أدوات التعذيب
دموعا عىل فقدها ،ولكن سفينة العبيد لم ترتك
احتضار األخرى ،وأن تذرف
ً
مجااًل لألىس ،وحني ُي َ

أن املأساة التي تنطوي عليها هذه الرؤيا  -حياة معرتف بها ومحزونٌ عليها مم ّثلة يف تعانق الفتاتني  -كانت عىل
حارضة الجتثاثه .غري ّ
كتب ُت ُه .يف بادئ األمر ،اعتقدت أنني أرغب يف تمثيل االنتماءات
تناقض مع العنف اإلبادي لسفينة العبيد،
وتقريبا مع كل يشء كنت قد ْ
ً

تخيل الفتاتني رفيقتني ،وإعطاء إحداهن لألخرى .ولكن ،يف نهاية املطاف،
التي ُقط َِّعت أوصالها ،وإعادة خلقها يف قعر سفينة العبيد عرب ُّ
25 Ibid., p. 25.
26 Kimber, Student of the Temple & Great Britain Central Criminal Court, p. 19.
27 Ibid., p. 36; John Kimber & Great Britain Central Criminal Court, The Trial of Captain Kimber, for the Supposed Murder of an African
Girl: At the Admiralty Sessions (London: William Lane and Leadenhall - street, 1792), p. 43.
28 Hartman, Lose Your Mother, p. 143.
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استقرا يف قاع
كنت مجرب ًة عىل االعرتاف بأنني رغبت يف تعزية نفيس والنجاة من ربقة العبودية برؤيا يشء ما غري َج َس َدي الفتاتني وقد
َّ
"لست متأكدة إن كان يف اإلمكان إنقاذ وجود
األطليس .يف نهاية املطاف ،ال يمكنني أن أقول عن فينوس أكرث مما قلته عن رفيقتها:
ُ

من عدة كلمات :جريمة القتل املفرتضة لفتاة زنجية"( .((2لم أتمكن من تغيري أي يشء" :الفتاة لن يكون يف وسعها أن تمتلك أي وجود

خارج موطن الكلمات املستباح الذي أتاح قتلها"( .(((3لم يكن يل أن أصل إىل خالصة مغايرة .ولذا ،فقد كان من األفضل أن أتركهما

كما كانتا من قبل :فتاتني ،وحيدتني.

 .2اإلعادة
يتعدى حدود األرشيف .التاريخ يتع َّهد بالوفاء لحدود
لقد اخرتت ّأاّل أروي قصة عن فينوس؛ ألن فعل ذلك من شأنه أن َّ

الحقيقة والقرينة واألرشيف ،حتى إن كانت هذه اليقينيات قد أنتجت بالرعب .أردت كتابة قصة حب تجاوزت القصص الخيالية يف

التاريخ  -اإلشاعات ،والفضائح ،واألكاذيب ،والقرائن املختلَقة ،واالعرتافات املفربكة ،والحقائق املتداعية ،واملجازات املستحيلة،

تقت إىل كتابة قصة جديدة ،قصة
واألحداث العارضة،
والتخيالت التي تش ِّكل األرشيف وتحدد ما الذي يمكن قوله عن املايض .لقد ُ
ُّ
منعتقة من قيود الوثائق القانونية ومتجاوزة إلعادة صياغة املقوالت وتبديلها ،ما اشتمل عىل اسرتاتيجيتي إلرباك النظام وتخط ِّي

بروتوكوالت األرشيف وسلطة مقوالته ،وما م َّكنني من معاظمة قصصه الخيالية وتكثيفها .لقد كان خارج ما يمكن التفكري فيه ضمن
معايري التاريخ :إيجاد صيغة جمالية مناسبة أو كافية لرتجمة حياة هاتني الفتاتني ،واتخاذ القرار بكيفية ترتيب السطور يف الصفحة،

والسماح بإعادة توجيه املسار الحكايئ أو كرسه بأصوات من الذاكرة  -أصوات العويل والنواح والرثاء وقد أطلقت عىل سطح السفينة
تخيل فينوس ورفيقتها خارج مفردات املقوالت واألحكام التي نفتهما
[بعد أن كانت مكتومة] ،ومحاولة زعزعة إجراءات السلطة عرب ُّ
من صنف البرش وأحالت حياتهما إىل هباء( - ((3وكلّها خارج ما يمكن التفكري فيه ضمن معايري التاريخ.

رفضت وصفه ،أسئلةً مهمة يف ما يتعلق بما يعنيه
فشلت يف روايتها وحدث الحب الذي
لقد طر َح ْت قصة الحب املقا ِومة ،التي
ُ
ُ

ً
فضاًل عن الحياة التي جرى اقتالعها بفعل بروتوكوالت التخصصات
تاريخيا يف مواضيع ال تزال قيد األخذ والرد يف الحارض،
التفكري
ً
لتخيل حالة حرة أو رواية قصة مستحيلة؟ هل عىل شعرية حالة الحرية أن ترتقَّب الحدث
الفكرية .ونسأل يف هذا السياق :ما الذي يلزم
ُّ

أو تتصور الحياة ما بعد رحيل اإلنسانً ،
بداًل من انتظار لحظة الفرح الدائمة التقهقر؟ هل علينا أن نصنع مستقبل إلغاء العبودية عىل

الورق ً
أواًل؟ وهل كنت ،برتاجعي عن قصة هاتني الفتاتني ،ببساطة متمسكة بقواعد ُعصبة التاريخ و"اليقينيات املصنوعة" عىل أيدي

( ((3ألم ِ
ِ
أود ْعهما ،أنا كذلك ،يف غيابة النسيان؟ ويف النهاية ،هل كان من األفضل
قتلت ِهما .وبفعل ذلك ،ألم أغلق الباب عىل مصريهما؟ (
أن أتركهما كما وجدتهما؟

Hartman, Lose Your Mother, p. 137.

29

Ibid.

30

31 Sylvia Wynter, "Unsettling the Coloniality of Being/ Power/ Truth/ Freedom: Towards the Human, After Man, Its Overrepresentation - -An
Argument," CR: The New Centennial Review, vol. 3, no. 3 (Fall 2003), pp. 257–337.
32 Stephan Palmié, Wizards and Scientists: Explorations in Afro-Cuban Modernity and Tradition (Durham/ London: Duke University Press,
2002), p. 94; Michel Rolph Trouillot, Silencing the Past: Power and the Production of History (Boston: Beacon Press, 1995).
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 .3تاريخ الفشل
مجهوليتها باسم ،أو ترجمة خطاب [الفتاة  ]-السلعة،
دشن السجل املتناثر لحياة الفتاة أو ملعالجة
إذا لم يكن يف اإلمكان إلغاء العنف الذي َّ
َّ

تاريخا للعنف؟ وكيف تكتبه؟ وملاذا نعود إىل حدث أو الحدث وفاة الفتاة؟
فألي غاية ،إذًا ،تروي املرأة مثل هذه القصص؟ ملاذا تكتب املرأة
ً
ّ
مؤسس .وهذا العنف يحدد أنواع املقوالت التي يمكن أن ُتصاغ حول العبودية وينظ ِّمها
إن أرشيف العبودية ُمقام عىل عنف ِّ

يفهرس املقوالت التي
استقصائيا لحياة الفتاة ،لكنه
ويضبطها ،كما يمكنه خلق فواعل ومفاعيل للسلطة( .(((3األرشيف ال يمنح وصفًا
ُ
ً
أذنت بموتها .وكل ما تبقى هو نوع من الخيال :عذراء مرحة ،عاهرة نكدة ،فينوس ،فتاة .وقد فربك اقتصاد الرسقة والسلطة عىل الحياة،

سلعا وجث ًثا .ولكن البضائع ،والكتل الجامدة ،واألشياء ،ال تمنح نفسها للتمثيل ،عىل األقل ليس بسهولة.
عرف تجارة العبيدً ،
الذي َّ

أقرب تجربة االستعباد بتتبع مسار االختفاء وبرسد القصص مستحيلة الرسد .لقد كان
يف [كتايب] أن تخرس أمك،
ُ
حاولت أن ِّ

الهدف تعرية الالتكافؤ بني تجربة املستعبدين وقصص الخيال التاريخية واستغالله ،وقد عنيت بذلك متطلبات الرسدية ،وأشياء

الشخصيات والحبكات والنهايات.

وتشوه األجساد ،وحول الكلمات املتبادلة بني
قصصا عن فتيات يحملن أسماء تخفي الوجوه
قصصا مستحيلة؟
وكيف تروي املرأة
ً
ً
ِّ

رفيقتي السفينة ،والتي لم تح َ
سجل يف األرشيف ،وحول االستغاثات ،والصلوات ،واألرسار
ظ بأي قيمة يف القانون ،والتي فشلت يف أن ُت َّ
لحظ ولم ُيبلِّغ
التي لم ُتقل ألن ً
أحدا لم يكن هناك ليصغي إليها؟ إن التواصل املختلَس ،الذي قد يكون جرى بني الفتاتني ،ولكنه لم ُي َ

أي فرد من أفراد الطاقم ،يؤ ّكد ما نعرف سلفًا أنه "الحقيقة" الحق :إن األرشيف ال ينفصل عن لعبة السلطة التي قتلت فينوس
عنه ُّ

وسمى
تقربنا من فهم حيوات الفتاتني السجينتني ،وال من العنف الذي َّ
دمرهما َّ
وبرأت القبطان .وهذه املعرفة ال ّ
ورفيقتها عىل السفينة ّ
يفرّس ذلك أننا ال نزال نرغب يف كتابة قصص عنهما حتى هذا التاريخ املتأخر.
الركام :فينوس .كما ال ّ

هل من املمكن تجاوز الحدود التكوينية لألرشيف أو التفاوض معها؟ عرب تحفيز سلسلة من املقوالت التخمينية واستغالل

تعرّب عن الشكوك واألمنيات واإلمكانيات) ،يف اجرتاح رسدية ،تستند إىل بحث أرشيفي،
إمكانات االفرتايض (الصيغة النحوية التي ّ
أضخم استحالة
وأعني بذلك قراءة نقدية لألرشيف من شأنها أن تحايك األبعاد املجازية للتاريخ ،أقصد أن أروي القصة املستحيلة وأن ِّ
حيز الهتمام بنَّاء بمشاهد
حيز لتفكري مختلفِّ ،
روايتها .االشرتاط الزمني لـ "ما كان يمكن أن يكون" ،بحسب ليزا لو" ،يرمز بذكاء إىل ِّ

معا ،باملوضوعات الخالصة ومناهج التاريخ والعلوم االجتماعية ومسائل الغياب،
يتغيا أن يحيط ،يف آن ً
الفقد ،تفكري باهتمام مضاعف َّ
املتشابكة وغري املتاحة عرب مناهجها"(.((3

املقصد هنا ليس أي يشء إعجازي نحو استعادة حيوات املستعبدات أو إحياء املوىت ،بل هو العمل من أجل رسم صورة كاملة

لحيوات املستعبداتَّ ،أىَّن أمكن ذلك .وهذه اإلشارة املزدوجة يمكن وصفها بالكفاح ضد حدود األرشيف لكتابة تاريخ ثقايف للمستعبدة،
تحديدا عرب عملية الرسد.
ويف اآلن نفسه ،تبيان استحالة تمثيل حيوات السجينات
ً

إن "فابيواله [قصة أو حكاية
إن أفضل وصف للمنهج الدلييل لهذه املمارسة الكتابية هو القص النقدي Critical Fabulation؛ إذ ّ

أو رسدية أو مروية]" تحيل عىل عنارص القصة األساسية ،بما يم ّثل اللبنات البنائية للرسد .الفابيواله ،بحسب مايكه بال ،هي "سلسلة من
33 Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge, A.M. Sheridan Smith (trans.) (New York: Pantheon Books, 1972), pp. 128-129.
34 Lisa Lowe, "The Intimacies of Four Continents," in: Ann Laura Stoler (ed.), Haunted by Empire: Geographies of Intimacy in North
American History (Durham/ London: Duke University Press, 2006), p. 208.
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أحد َثها الشخوص وعاشوها .والحدث هو انتقال من حالة إىل أخرى .والشخوص هم فواعل يؤ ُّدون
منطقيا
األحداث املرتابطة
وزمنيا َ
ً
ً

برشا) .أن تفعل يعني أن تسبب حد ًثا أو أن تعيشه"(.((3
األحداث (وليس بالرضورة أن يكونوا ً

من خالل التالعب بالعنارص األساسية يف القصة وإعادة ترتيبها ،وعرب إعادة تمثيل سلسلة األحداث يف القصص املختلفة ،ومن

وتخيل ما الذي ربما حدث ،أو
واملرشعنة،
القارة
خالل وجهات نظر متضاربة،
َ
ُ
ُّ
حاولت املجازفة بمكانة الحدث وإعادة موضعة القصة َّ
قصصا تاريخية
زج "ما حدث عندما" يف األزمة ،ومن خالل استغالل "شفافية املصادر" بصفتها
ربما قيل ،أو ربما ف ُِعل .ومن خالل ّ
ً
أردت أن ِ
أظهر إىل العلن إنتاج الحيوات امل ُ ْس َتط َْر َحة (يف تجارة العبيد األطلسية ،كما يف مبحث التاريخ) ،ووصف "مقاومة
خيالية،
ُ

(((3
تخيلها ً
أواًل ،واإلصغاء إىل تمتمة السلعة ولعناتها ورصخاتها .وعرب بسط مستويات الخطاب الرسدي وخلط
الضحية" ( ،إن أمكن عرب ُّ

[عمدا] ،كنت آمل أن أسلّط الضوء عىل طبيعة التاريخ املختلَف فيها والرسدية والحدث والحقيقة؛ وذلك إلطاحة
الراوي باملتحدثني
ً

مهجنة"" ،تجدل خيوط" الروايات غري
سلَّمية الخطاب ،والحتواء الكالم املباح يف اشتباك األصوات .إن نتيجة هذا املنهج هي "رسدية َّ

املتكافئة ،وتخيط املايض والحارض واملستقبل يف إعادة رسد قصة الفتاة ،ويف رسد زمن العبودية بوصفه حارضنا(.((3

األسود  -الصيحات،
المناصية احرتام الصخب
إن كبح الرسد ،ورفض ملء الفجوات وإعطاء خاتمة ،هو رشط هذا املنهج ،ومثله
َ
َّ

وتجسدها ،وهي
والتأوهات ،والالمعنى ،والقتامة التي تتجاوز مغاالة املقروئية ومغاالة القانون ،والتي تشري إىل تطلُّعات غاية يف املثالية
ِّ
مهملة من الرأسمالية ،ونقيضة لخطابها حول التبعي حول اإلنسان(.((3

تخيل ما ال يمكن التحقُّق منه ،عالم تجربة
إن القصد من هذه املمارسة ليس إعطاء صوت
للمستعبدة ،بل إنه أكرث من ذلك؛ ُّ
َ

تتموضع بني منطقتي موت  -املوت االجتماعي واملوت الجسدي  -واالنتباه إىل الحيوات املستباحة التي ال تظهر ّإاّل يف لحظة غيابها.

(ألن الفتاتني امليتتني ال تستطيعان الكالم) .إنها تاريخ ملاض غري قابل
إنها كتابة مستحيلة تحاول أن تقول ما يستعيص عىل القول ّ
معا.
تاريخ ُك ِت َب مع األرشيف
لالستعادة؛ إنها رسدية ملا كان ينبغي أن يحدث ،أو ملا كان يجب أن يحدث؛ إنها
ٌ
ّ
وضده يف آنٍ ً
ال بد من االعرتاف بأن كتابتي الخاصة ليس يف إمكانها تجاوز حدود ما يمكن قوله كما يمليه األرشيف .إنها تعتمد عىل السجالت

التجار وبيانات السفينة ومذكرات القبطان ،ويف هذا املقام تتلعثم أمام صمت األرشيف وتنتج محوها
القانونية
ومدونات األطباء ودفاتر ّ
َّ

تحديدا يف كل القصص التي ليس يف إمكاننا معرفتها،
[الخاص] .إن العنف غري القابل لإلصالح بشأن تجارة العبيد األطلسية يتموضع
ً
تحدد معالم عميل.
أبدا .إن هذه العقبة الكأداء أو االستحالة التكوينية ّ
والتي لن ُتسرت َجع ً

مفر منه ألي محاولة لتمثيلها .أعتقد أن هذا تو ُّتر بنَّاء ،وال يمكن
يخيم عليها فشل ال َّ
إن رضورة إعادة رواية موت فينوس ِّ
واملستعبدين .بإعادة رسد قصة ما حدث عىل منت سفينة ريكوفري ،ر َّكزت عىل الالتكاف ُِئ ّية
تجنُّبه يف رواية حياة التابعني واملستلَبني
َ
ً
وفضاًل عن ذلك ،سخرت من الوهم الواقعي
بني الخطابات السائدة والحدث ،كما عمدت إىل إبراز عدم استقرار األرشيف وتباينه.
املعتاد يف كتابة التاريخ ،وعملت عىل كتابة تاريخ مضاد يتقاطع فيه الخيايل والتاريخ .فال يجعل التاريخ املضاد نفسه ،بحسب غاالغري

أيضا( ،((3ولكن تاريخ
للرسديات
نقيضا
املتسيدة فحسب ،وإنما لألنماط السائدة من التفكري التاريخي وطرائق البحث" ً
وغرينبالتً ،
ّ
ّ

37
38

Mieke Bal, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, 2nd ed. (Toronto: University of Toronto Press, 1997), p. 7.

35

Moten, p. 14.

36

المهجنة" مستعارة من ستان دوغالس ،ولكنني تعرفت إلى الفكرة من خالل مقالة غير منشورة لـمارلين نوربيسي فيليب.
فكرة "السردية
َّ
ينظر.Stephen Best & Saidiya Hartman, "Fugitive Justice," Representations, vol. 92, no. 1 (Fall 2005), p. 9 :

Catherine Gallagher & Stephen Greenblatt, Practicing: New Historicism (Chicago/ London: University of Chicago Press, 2000), p. 52.
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مشاريع التاريخ املضاد الخاص بالسود هو تاريخ قارص؛ ذلك أن هذه املرويات ،بصفة خاصة ،لم تتمكن من موضعة نفسها بوصفها

وقطائعية أخرجت عن مسارها قبل أن تجد لها موضع قدم.
متمردة
مرويات
ً
ّ
ّ
تاريخا ،وإنما بوصفها ّ

إذا كان لقصة فينوس هذه أي قيمة عىل اإلطالق ،فهي إنارة الطريق عىل نحو يربط عرصنا بها .إنها عالقة يمكن أن ُتوصف

أفضل وصفها بمفردات الحياة األخرى للملكية ،والتي أعني أنها نثار الحيوات التي ال تزال برسم
بأنها نوع من امليالنكوليا ،ولكنني ِّ

االشتغال بها ،واملايض الذي ال يزال برسم التحقق ،وحالة الطوارئ املستمرة التي ال تزال حياة السود فيها عرضة للخطر.

أتصدى ملجموعة من املعضالت حول التمثيل والعنف واملوت االجتماعي ،ليس باستخدام صور من
لهذه األسباب ،اخرتت أن
ّ

الخطاب امليتاتاريخي ،بل من خالل ممارسة الكتابة التاريخية عرب أداء القص .وقد فعلت ذلك عىل نح ٍو أسايسً :
أواًل ،ألن رسديتي
[حيز] الالتاريخية أو املوسومة
ثانيا ،ألن [أشكال] الحضور املنفية إىل ِّ
الخاصة ال تعمل خارج اقتصاد املقوالت التي تضعها موضع النقد؛ ً

نتخيل املستقبل الذي انتهت فيه الحياة األخرى إىل العبودية .إن رضورة محاولة
عاء حول الحارض ،وتلزمنا أن
ّ
بالالجدوى تمارس ا ِّد ً

تمثيل ما ال يمكننا تمثيلهً ،
بداًل من أن تقودنا إىل التشاؤم أو اليأس ،يجب أن نحتفي بها بوصفها االستحالة التي تؤط ِّر معرفتنا باملايض
املحرر.
وتحايك رغبتنا يف املستقبل
َّ

إن مسعاي إلعادة بناء املايض ،كذلك ،هو محاولة غري مبارشة لوصف أشكال العنف "املباحة يف الحارض ،أي أشكال املوت التي

مركزيا يف هذا املسعى بسبب
أُط ْلِ َق لها العنان باسم الحرية واألمن والحضارة والله  -الخري .وإن هذا الشكل من الرسد يشغل مكانًا
ًّ

ترصيحا ،من عالقة بني املايض واملستقبل"( .(((4إن التعامل مع ادعاء الفتاة عن الحارض هو طريقة لتسمية زماننا،
تلميحا أو
"ما يطرحه،
ً
ً
وتصور املايض الذي أنتجه.
والتفكري يف حارضنا،
ُّ

لسوء الحظ ،لم أكتشف طريقةً لزعزعة األرشيف عىل نحو قد يم ِّكنه من استدعاء فحوى حياة فتاة أو كشف صورة أصدق ،ولم

أنجح يف اختالس النظر يف كتاب املوىت ،الذي أقفل الباب عىل مصريها سلعةً  .إن مجموعة التفاصيل العشوائية التي استخدمتها هي
التوصيفات ذاتها ،واالقتباسات الحرفية ذاتها ،وتفريغات [وقائع] املحاكمة ذاتها ،وهي املحاكمة التي َأ ْسل ََم ْت َها للموت وجعلت القتل

واسعا من القراءات ،لكن ًّأيا منها لن يكون
ملحوظية" ،عىل األقل ،بالنسبة إىل الطبيب( .(((4إن انحالل األرشيف يستدعي طيفًا
"أقل
ً
َّ
يف وسعه بعث الفتاة من املوت.

إرشادية ،وذلك
ضده ،وذلك عرب طرح مطلب آخر عىل الفتاة؛ أن تكون حياتها مفيدة أو
ّ
إن قصتي تعيد ترتيب العنف الذي تكتب َّ
ّ

باستيالد الدروس منها ملستقبلنا واألمل لتاريخنا .وإننا عىل دراية كاملة بأنه فات األوان عىل أن تمنع حكايات املوت ميتات أخرى ،كما

جدا ،بني لم
جدا واملب ّكر ًّ
حيز املا بني ،بني املتأخر ًّ
أنه من املب ّكر أن توقف مشاهد املوت هذه جرائم أخرى .ولكن يف الوقت الراهن ،ويف ِّ
يعد وليس بعدُ ،تجايل حيواتنا حياة الفتاة يف مرشوع الحرية الذي ال يزال برسم االكتمال حتى اللحظة .ويف الوقت الراهن ،من الواضح
أن حياتها وحيواتنا عىل املحك.

إذًا ،ماذا عىس املرأة تفعل يف الوقت الراهن؟ وما القصص التي ترويها يف األزمنة املظلمة؟ وكيف يمكن أن تتيح رسديةُ الهزيمة

مكانًا لألحياء أو أن تتصور ً
أن ثمة طريقتني ،عىل األقل ،يمكن أن تتيح العملية التاريخية
بدياًل للمستقبل؟ يالحظ ميشال دو سارتو ّ
40 David Scott, Conscripts of Modernity: The Tragedy of Colonial Enlightenment (Durham/ London: Duke University Press, 2004), p. 7.
41 Kimber, Student of the Temple & Great Britain Central Criminal Court, p. 14; Kimber & Great Britain Central Criminal Court, p. 20.

أمرا مألوفًا على ظهر سفينة العبيد.
ذكر الطبيب أن [حوادث] الجلد الوحشي كانت ً
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استجواب
مؤس َسةً َم ْن نحن بالعالقة مع َم ْن كنَّا؛ وأخرى تتضمن
َ
عربهما مكانًا لألحياء :واحدة تسعى لتجنيد املايض لصالح األحياءِّ ،
تقدم [رواية] أوكتافيا بتلر نسب أنموذ ًجا للممارسة( .((4حني تسافر دانا ،بطلة
إنتاج املعرفة حول املايض( .(((4ويف موازاة ما طرحه سارتوِّ ،
جدتها املستعبدةُ ،تفاجأ دانا بأنها غري قادرة عىل إنقاذ
رواية بتلر الخيالية ،من القرن العرشين إىل عرشينيات القرن التاسع عرش لتواجه َّ

أقاربها أو الفرار من العالقات املتشابكة للعنف والسيطرةً .
وبداًل من ذلك ،تنتهي إىل قبول حقيقة أنهم جعلوا من وجودها الخاص
ممكنًا .بهذه العقلية ،علينا أن نحتمل ما يستعيص عىل االحتمال :صورة فينوس وهي ترسف يف األغالل.

كالعادة ،نبدأ القصة من جديد عىل وقع اختفائها ،وعىل األمل املجنون بأن تعيدها جهودنا إىل العالم .إن اقرتان األمل والهزيمة

املتخيل ،أو املثايل ،بل "التواريخ التي ُص ِّرِّيت غري واقعية
يعرف هذا العمل ويرتك نتيجته مفتوحة .إن مهمة كتابة املستحيل (ليس
َّ
ِّ
وخيالية"( ،(((4لها رشوطها ،وهي :قبول إمكانية الفشل ،واالستعداد للرىض بالسمة املؤقَّتية املستمرة وغري املنتهية لهذا الجهد ،وبخاصة

أيضا نخرج من املواجهة بشعور من الالاكتمال،
حني تحجب إجراءات السلطة اليشء ذاته الذي نرغب يف إنقاذه( .(((4مثل دانا ،نحن ً
وباعرتاف أن بعض أجزاء الذات ف ُِق َدت نتيجةً لتلك املواجهة.

Michel de Certeau, The Writing of History, Tom Conley (trans.) (New York: Columbia University Press, 1992).

42

Octavia E. Butler, Kindred (Boston: Beacon Press, 2002).
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Palmié, p. 97.

44

 45وصف سالفو جيجيك هذا بصفته ممارسة لالستسالم الحماسي" :الحماسة كما تحددها تجربة المفعول عبر فشله ذاته في تمثيل نفسه بصورة كافية .الحماسة
ٍ
استحالة ما ،تستنهض 'الحماسة'".
واالستسالم ،إذًا ،ليستا لحظتين متضادتين :إنها لحظة 'االستسالم' نفسه ،أي تجربة

Slavoj Žižek, "Beyond Discourse - Analysis," in: Ernesto Laclau (ed.), New Reflections on the Revolution of Our Time (London/ New York:
Verso, 1990), pp. 259–260.
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العقود الراديكالية :ثورة ظُفار يف تاريخ العرب الحديث
وكنت زميلة ما بعد الدكتوراه يف جامعة تورنتو حينما
كان عبد الرزاق التكريتي طالب ماجستري يف جامعة يورك يف تورنتو [كندا]،
ُ

لتوي رسالتي عن تشكيل الهوية العربية للنخبة العمانية يف زنجبار
التقينا املرة األوىل .أطلعني عىل اهتمامه بثورة ظ ُفار ،وكنت قد أكملت ّ

تحدثنا بإيجاز عن الصعوبات التي ال تزال تواجه البحث العلمي عن ثورة ظفار يف عمان ،يف ظل نوع من
تحت االنتداب الربيطاينّ .
كتابا يف عام
"تحريم" البحث عنها
رسميا .أكمل الباحث مشواره العلمي يف جامعة أكسفورد ،حيث ّ
أعد أطروحته عن ثورة ظ ُفار ونرشها ً
ً

نموذجيا يف
 2013أعاد إحياء إرث ثورة ظ ُفار ( ،)1976-1965وسلّط الضوء عىل الظ ُفاريني ونضالهم .ش ّكلت تلك الثورة كفا ًحا مسل ًّحا
ً

سياق مناهضة االستعمار ،وحملت رمزية اليسارية الثورية وارتباطها بالكفاح السيايس للقومية العربية ،وحظيت أخبارها باهتمام واسع
يومئذ يف البلدان العربية ،وال سيما يف املرشق العريب.

يؤرخ كتاب ظفار :ثورة الرياح املوسمية :الجمهوريون والسالطني واإلمرباطوريات يف ُعمان ( )1976-1965هذا الفصل
ّ

املعمقة واملنهجية األوىل عن الثورة ،ويعترب من حيث دقّته التحليلية وثراء املحتوى ً
عماًل
املهم من التاريخ العريب الحديث .هو الدراسة ّ
ّ
يحدد الكتاب موقع الثورة يف التاريخ العريب األوسع يف ستينيات القرن العرشين وسبعينياته ،ويعالجها
عن هذا املوضوع ال مثيل لهّ .

جزءا من التاريخ العاملي ملناهضة االستعمار والنزعة اليسارية الثورية التي ت ّتسم بروح [مؤتمر] باندونغ((( والروابط بني بلدان
بصفتها ً
يعرّب عن شبكة
الجنوب .ويعكس عنوان الكتاب األبعاد املنهجية والفكرية لهذا العمل الذي ت ِر ُد فيه "الرياح املوسمية" بوصفها مجا ًزا ّ
والتطورات اإلقليمية التي أدت إىل اندالع ثورة ظ ُفار .ال يكتفي الكتاب برسد فصل من التاريخ
العالقات عرب املحيط الهندي (وما وراءه)
ّ
مهمشة يف رسديات
العريب فحسب ،ولكنه يسلّط الضوء عىل األهمية السياسية والفكرية ُلعمان يف هذا التاريخ ،وهي منطقة ال تزال ّ
العماين
التاريخ العريب الحديث .فتحليل ثورة ظفار يف هذا الكتاب ،برجالها ونسائها ،وبنجاحاتها وإخفاقاتها ،يعيد تأطري كتابة التاريخ ُ
الحديث بطريقة ال ترتكز عىل محور الفرد الواحد واملتمثل هنا بالسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ،عىل عادة الدراسات عن عمان يف
العرص الحديث.

صدر الكتاب يف أعقاب االنتفاضات العربية ،ولم يكن من املمكن أن يصدر يف وقت أكرث مالءمة من ذلك .وقد جاء للتذكري بأن

االنتفاضات العربية األخرية هي جزء من سلسلة انتفاضات وثورات متتابعة شهدها العالم العريب .فروح التحليل وأسلوبه يف الكتاب

أيضا اللحظةَ الثورية املعارصة بلحظات مماثلة من املايض؛ إذ
ال يقومان فقط بتكريم اإلرث الثوري للظ ُفاريني بل يربطان ربط ًا غري مبارش ً
تحدت كل من االنتفاضات املعارصة وثورة ظ ُفار ُبنى سلطات مماثلة ،سعت بدورها لنزع الرشعية عن القوى الثورية وعملت عىل قمعها.
ّ

يتمثل هذا باستنتاج املؤلف "أن ما كشفه هذا الكتاب هو أن آمال املايض التي لم تتحقق تظل باقية" (ص  .)401ويف مسعى لتأكيد
عامي  1965و 1976بأنها "ثورة"
العمق الثوري لثورة ظ ُفار ،يشري املؤلف إىل نقطة مهمة ،من خالل وصف التطورات التاريخية بني َ

التحوالت والتغيريات ذات الطابع الثوري
تمر ًدا أو انتفاضة .وهو هنا يحذّ ر من تعريف الثورة بناء عىل النتائج ،وليس يف ضوء
ّ
وليست ّ
التي تالزم األحداث .إضافة إىل ما سبق ،فهو يعتمد عىل االختالفات املفاهيمية يف استخدام كلمة ثورة بني اللغتني العربية واإلنكليزية؛
ِ
أيضا ملواجهة عملية نزع الطابع الرشعي عن نهج
إذ لم
تكتف الجهات املناضلة ومؤيدوها بتعريف ما قاموا به بأنه ثورة ،بل فعلوا ذلك ً

ثم ،فإن الثورة ليست مجرد مصطلح وصفي ،بل هي
ثوري كما فعلت حينها سلطنة عمان وحلفاؤها لتصوير الثورة عىل أنها ّ
تمرد .ومن ّ
مصطلح يضفي الرشعية عىل معارضة الحكم السلطاين وأهدافه.

 1عقد مؤتمر باندونغ في إندونيسيا في نيسان  /أبريل  ،1955وشاركت فيه وفود  29دولة أفريقية وآسيوية .وشكّل النواة األولى لنشأة حركة عدم االنحياز .أما األهداف
المعلنة للمؤتمر ،فشملت تعزيز التعاون االقتصادي والثقافي بين القارتين األفريقية واآلسيوية ،ومناهضة االستعمار( .المترجمة)
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الكويت يف الثورات العربية
يقدم الفصالن األول والثاين من الكتاب خلفية للعالقة املتشابكة بني فرض السيادة الربيطانية يف ُعمان وتأكيد سلطة السلطان
ّ

تتحدى
حدا لحركة اإلمامة((( التي كانت
ّ
عىل ُعمان .وقد تحقّق ذلك من خالل التد ّخل العسكري الربيطاين يف عام  1958الذي وضع ًّ
سلطة السلطان سعيد بن تيمور .ويف هذه األثناء ،كان السلطان ُيخضع محافظة ظ ُفار لسلطته الكاملة .وقد أ ّدت سياساته االقتصادية
والتسبب يف شعورهم بالعزلة .وقد م ّهد الفصالن
واالجتماعية القاسية وتوغّل الدولة غري املسبوق يف املحافظة إىل إقصاء الظ ُفاريني
ّ

األوالن للسياق التاريخي الواسع للثورة الذي صاغته السياسات السلطانية تجاه ظ ُفار ،يف حني يتم رسد حكاية الثورة املبارشة يف الفصل

الثالث ،حينما غادر الظ ُفاريون ظ ُفار يف خمسينيات القرن املايض ،بح ًثا عن عمل يف منطقة الخليج .تريس هذه الزاويةُ التاريخية أسس

طرأت عىل أسواق العمل ،إضافة إىل املناخ
التحوالت اإلقليمية الناجمة عن االقتصاد النفطي والتغيريات التي
نشأة الثورة ضمن
ْ
ّ
السيايس املشحون للغاية يف العالم العريب بصعود النارصية وبالتفاعل اإلقليمي مع القضية الفلسطينية .وشهد الظ ُفاريون الذين يبحثون

خصوصا التي
عموما ويف الكويت
عن عمل يف الكويت الغنية بالنفط تداعي السياسة اإلقليمية عن كثب يف منطقة الخليج العريب
ً
ً

أصبحت حينها مرك ًزا للناشطني الفلسطينيني والقوميني العرب ،وكثري منهم يساريون ،ومركز نشاط ثقايف وسيايس وترابط بني النخب
السياسية يف منطقة الخليج العريب .بعد اندالع حرب السويس يف عام  1956وما أعقبها من نتائج ،أصبح الناشطون يف الكويت ،وبقية

أيضا ،أكرث راديكالية عىل الصعيد السيايس ،ومن بينهم عمال ظفاريون يف الكويت" :ومنذ تلك اللحظة ارتبطت أقدار
العالم العريب ً
يوضح املؤلف تلك الصالت ،من خالل الرتكيز
الحركة الظ ُفارية ارتباط ًا وثيقًا بالثوار القوميني عىل النطاق العريب األوسع" (ص ّ .)90

((( يف تثوير العرب من خالل أربع نقاط أيديولوجية :القومية العربية ،ومناهضة االستعمار،
عىل تأثري اإلذاعة املرصية صوت العرب (

واالشرتاكية الثورية ،والنظام الجمهوري (ص .)86

إن تسليط الضوء عىل الدور املحوري للكويت يف تغذية النزعة الراديكالية لدى الظ ُفاريني ،وأهمية ذلك البلد يف األوساط الثورية

واليسارية ،ومشهدها الثقايف النابض بالحياة ،ال يحدد موقع الثورة يف سياق إقليمي فحسب ،بل يجعل منطقة الخليج مركزية يف عملية
التأريخ العريب الحديث .وتتمثل هذه املركزية بإحدى الشخصيات التي تربط الكويت بشبكة أوسع من القوميني واليساريني العرب،
أحمد الخطيب ،وهو طبيب كويتي درس يف الجامعة األمريكية يف بريوت ،ويعترب يف عداد النواة املؤسسة ملنظمة الشباب القومي العريب

حداد
التي ستعرف الحقًا بحركة القوميني العرب((( .إن صالت الخطيب بالثوار الفلسطينيني ،مثل جورج حبش ( )2008-1926ووديع ّ

( ،)1978-1927وكان الثالثة أعضاء يف دائرة قسطنطني زريق ( )2000-1909الذي أدى يف البداية دور مرشد قومي أيديولوجي للنواة
املؤسسة لحركة القوميني العرب الوليدة ،دفعت بالكويت لتكون يف قلب األوساط الثورية القومية العربية يف ذلك الوقت .وهكذا أصبحت
الكويت حاضنة للقوميني العرب والحركات اليسارية يف منطقة الجزيرة والخليج العريب.

بدءا من الجبل األخضر ،وعاصمتها نزوى .كان يحكمها إمام ُعمان اإلباضي .وفي عام
 2إمامة ُعمان هي دولة نشأت في المنطقة الداخلية من سلطنة ُعمان الحاليةً ،
 ،1958استولت القوات السلطانية على مدينة نزوى وأنهت حكم اإلمامة.
ِ 3إذاعة صوت العرب هي إذاعة مصرية تبث من القاهرة تأسست في عام  .1953وكانت أولى اإلذاعات المصرية وأشهرها وقد ب ّثت لجميع أقطار العالم العربي باللغة
العربية .اشتهرت اإلذاعة بوصفها وسيلة رئيسة استخدمها الرئيس المصري جمال عبد الناصر لبث خطاباته للبلدان العربية( .المترجمة)
مزيدا من الضوء على أهمية دور الكويت في التاريخ السياسي والفكري الحديثُ .ينظر الفصل الرابع وعنوانه:
 4تسلّط الدراسة األخيرة للتكريتي عن الخطيب ً

Abdel Razzaq Takriti, "Political Praxis in the Gulf: Ahmad al - Khatib and the Movement of Arab Nationalists, 1948-1969," in: Jens Hanssen
& Max Weiss (eds). Arabic Thought against the Authoritarian Age: Towards an Intellectual History of the Present (Cambridge: Cambridge
University Press, 2018), pp. 86-112.
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ثورة ظُفار ومركزية فلسطني
ما زلنا يف حاجة إىل دراسات تحليلية عن مركزية القضية الفلسطينية يف تشكيل التاريخ السيايس العريب والشبكات السياسية يف

ويوضح كيف بلورت القضية الفلسطينية ،من خالل
عينة نحن يف أمس الحاجة إليها،
ّ
جميع أنحاء العالم العريبّ .
يقدم لنا املؤلف هنا ّ
منظور الثورة الظ ُفارية ،حركات وتطلّعات ثورية .فعىل سبيل املثال ،تأ ّثر الخطيب ،يف أثناء وجوده يف بريوت ،برؤية زريق للقومية العربية
حدد فيه ردات الفعل التي عىل العرب تبنّيها يف مواجهتهم للصهيونية واإلمربيالية.
عرّب عنها يف كتابه ،معنى النكبة ( ،)1948الذي ّ
التي ّ

وقد ألهم زريق ،وهو منظ ّر بارز للقومية العربية ،الخطيب الذي عاد إىل الكويت لتجنيد قوميني عرب تحت مظلة حركة القوميني العرب.
وقد أدى لقاء جورج حبش بمحمد أحمد الغساين ،وهو زعيم الجمعية الخريية الظ ُفارية ،إىل التواصل مع الخطيب؛ وهو األمر الذي
جزءا من نضال حركة القوميني العرب
أدى بدوره يف النهاية إىل دمج الجمعية يف حركة القوميني العرب .ثم أصبحت املسألة الظ ُفارية ً

"ما يستتبع تحقيق الوحدة العربية وطرد االستعمار ،وتحرير فلسطني ،وبالتايل ،إنشاء مجتمع عريب قومي" (ص  .)92إذًا ،كان تشكيل
حد للحكم السلطاين استجابة محلّية مرتبطة بمخاوف أوسع تشمل العالم
جبهة تحرير ظ ُفار يف  26كانون األول /ديسمرب  1964لوضع ّ

العريب .وقد أنهكت هزيمة عام  1967حركةَ القوميني العرب ،وأ ّدت إىل ظهور الحركات املاركسية اللينينية التي أرادت مواجهة الهزيمة

بالنضال املسلّح يف جميع أنحاء العالم العريب ،يلهمهم الجو اإلقليمي الثوري الذي ولّدته املقاومة الفلسطينية مع تصميم عىل توجيه
الثورة نحو النضال االجتماعي إضافة إىل النضال ضد اإلمربيالية (ص )104؛ ما أدى إىل حل جبهة تحرير ظ ُفار ،وإنشاء الجبهة الشعبية
لتحرير الخليج العريب املحتل .وهكذا اع ُترب تحرير الخليج ووحدته خطوة نحو الوحدة العربية وتحرير فلسطني.

جمعيا للعرب ،نتتبع من خالله الشبكات واالتصاالت
تاريخا
تبنّي تفاصيل الثورة الظ ُفارية كيف أنشأت القضية الفلسطينية
ً
وبذلك ّ
ً

جغرافيا مثل ظ ُفار (وزنجبار
نسبيا
ً
العابرة للحدود ،والتي دارت جميعها يف فلك القضية الفلسطينية أو تأثرت بها؛ ما جعل مواقع بعيدة ً
أيضا) مرتبطة عىل نح ٍو وثيق بمراكز السياسة العربية .وهكذا ،كانت املوضوعات الفلسطينية موجودة يف املنشورات الثورية الظ ُفارية
ً
التزاما بفلسطني
يوضح املؤلف ،لم يكن ربط ثورة ظ ُفار بالقضية الفلسطينية
أيضا باستمرار األصوات الفلسطينية .ومثلما ّ
التي كانت ُتربز ً
ً

سعيا وراء الرشعية .وما ينطبق عىل ثورة ظ ُفار ينطبق يف جميع املجاالت .كان عىل جميع الطرق الثورية يف العالم
فحسب ،بل كان ً
أيضا ً
العريب أن تمر عرب فلسطني.

الثوري يف الثورة
"ثوريا" تم وضعه يف سياقه يف الفصلَني الخامس
إن تأكيد املؤلف عىل الحاجة إىل اإلشارة إىل ما سعى الظ ُفاريون لتحقيقه بوصفه
ً

يقدم الفصالن تفاصيل عن التدابري الثورية التي اتخذت والتغيريات التي طرأت يف إثر اندالع ثورة ظ ُفار ،مع
والتاسع من الكتاب؛ إذ ّ

سعي الثوار املنضوين تحت لواء الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العريب املحتل لتطبيق مبادئهم .وبفضل انتصار جبهة التحرير الوطني
يف جنوب اليمن وبدعم صيني للثورة ،سعى الثوار الظ ُفاريون الجرتاح تغيريات جذرية يف مجتمعهم .وشمل ذلك مواجهة القبلية وبناها،
والسعي لتحرير النساء وتحقيق املساواة.

التحرر من االستعمار ،وتعرقل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية .كما أنشأ
عد عقبة أمام
كانت القبلية يف املجتمع الظ ُفاري ُت ّ
ّ

للملكية الق ََبلية لألرايض واملياه ،وحظروا الخالفات الق ََبلية والهجمات الثأرية .وقد
حد
الثوار تعاونيات زراعية يف محاولة منهم لوضع ّ
ّ
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مهددة .ومع ذلك ،لم يكن يف إمكان الشيوخ
تصدى لهذه التدابري جيل قديم مرتبط بالتقاليد ،يم ّثله شيوخ العشائر الذين رأوا سلطتهم ّ
ّ
إحكام قبضتهم عىل املجتمع الظ ُفاري؛ ما أتاح للثوار إحراز نجاح ملموس.

تحدي
كمن
التحدي الرئيس ،الذي واجه الوضع القائم ،يف املراسيم الصادرة بشأن شؤون األحوال الشخصية التي تهدف إىل ّ
ّ

يتعرضن للقمع املزدوج يف الخليج ،بحكم
العادات السائدة يف ما يتعلّق بالنساء وأدوارهن .وكان الثوار الظ ُفاريون يؤمنون بأن النساء
ّ
انتمائهن إىل الطبقة العاملة ولكونهن نساء .صدرت مراسيم لجعل الطالق ُمتا ًحا ،وتنظيم املهور ،والسماح بالزواج بني الطبقات .وجرى
لكن عملية تحرير النساء الظ ُفاريات بقيت منقوصة
إدخال التعليم اإللزامي للفتيات ،والرتحيب بالنساء بوصفهن مقاتالت عسكرياتّ .

يف ظل املقاومة التي واجهها الثوار عىل تلك الجبهة.

التقدمي .فقد ش ّكل
لم تكن السياسات واملراسيم هي الوسيلة الوحيدة التي كانت الثورة ،من خاللها ،تؤكد طابعها اليساري
ّ

والصور الفوتوغرافية،
املرسحية ،واإلذاعة،
السياسية ،والعروض
اإلنتاج الثقايف اليومي وج ًها آخر لتلك السمة؛ إذ نرشت املرسحيات
ّ
ّ
ّ
ِ
واملصطلحات الثورية .ولم يكن الظ ُفاريون املساهمني الوحيدين يف هذا اإلنتاج الثقايف؛ إذ التحق فنانون وكتاب من مختلف
األفكار
َ
أنحاء العالم العريب بهذا املرشوع .وكانت النتيجة عملية تعريب شهدتها ظ ُفار ،وانترشت عملية محو األمية باللغة العربية ،بهدف االندماج
يف املجال الثقايف العريب األوسع.

وتثبت عملية ذكر تفصيالت التدابري امل ّتخذة ،والتي كانت ُت َع ّد ثورية ،وجهةَ نظر املؤلف القائلة بأنه حتى لو لم تكن النتيجة

جمعية ساهم فيها غري الظ ُفاريني؛ ما أ ّكد األبعاد
حد ذاتها كانت كذلك .فقد كانت ً
النهائية للثورة ثورية ،فإن العملية يف ّ
أيضا عملية ْ
والتحديات التي ال يمكن التغلّب عليها،
اإلقليمية لهذه الثورة .لكن عدم اكتمال اجرتاح ثورة يف املجتمع الظ ُفاري يشري إىل الصعوبات
ّ

والتي واجهتها القوى التقدمية اليسارية (حينئذ واليوم).

تاريخ العرب الحديث وإشكالية املصادر
تنوع الجهات الفاعلة املختلفة املعنية بها :الربيطانيون ،والنظام
متنوعة ّ
تتضمن مصادر عديدة تاريخ ثورة ظ ُفار ،وهذه املصادر ّ
ّ

السلطاين ،والعرب غري الظ ُفارينيً ،
فضاًل عن القوى اإلقليمية .ومع ذلك ،فإن ما يظهر يف هذا الكتاب هو إشكالية يف املصادر بسبب
العمانيني املشاركني يف الثورة عن املساهمة يف تدوين تاريخها الشفهي؛ وذلك ألسباب
عوامل ثالثة .األول هو إحجام العديد من ُ

التوصل إليها مع السلطان قابوس .أما العامل الثاين ،فهو عدم إمكانية الوصول إىل
مختلفة ،بما يف ذلك تفاهم أو مصالحة جرى
ّ
العماين املتعلّقة بالثورة .ويعكس هذا حالة األرشيفات الرسمية يف العالم العريب؛ إذ تفرض أنظمة الحكم التك ّتم عىل
مواد األرشيف ُ

األرشيف ،خوفًا من ظهور رسديات بديلة أو منافسة للروايات الرسمية((( .يف حني يكمن العامل الثالث يف االعتماد الحتمي عىل املواد

متنوعة من املصادر ،بما يف ذلك املقابالت مع الثوار واملنشورات العربية بكل أنواعها.
األرشيفية الربيطانية .ويستخدم املؤلف مجموعة ّ
ومع ذلك ،ليس هناك من شك يف أن املواد األرشيفية الربيطانية تهيمن عىل بعض عنارص التحليل ،خاصة يف ما يتعلّق بالعالقات

ومربر ،لكن كان يف إمكانه
السلطانية ،والحكم السلطاين وسياساته .إن اعتماد املؤلف عىل األرشيفات الربيطانية أمر مفهوم ّ
الربيطانية ُ -
تقاربا بشأن العديد من القضايا،
بريطانيا -
تو ّخي مزيد من الحذر يف استخدامها .صحيح أنه ما من شك يف أن هناك تحالفًا
سلطانيا و /أو ً
ً
ً
مستبدا اضطلعت نزعته املحافظة وتواطؤه مع الربيطانيني بدو ٍر يف إشعال ثورة ظ ُفار ،إال أنه كان ال بد
حاكما
وأن السلطان سعيد كان
ًّ
ً

5

طرح آفي شاليم  Avi Shlaimمسألة غياب المصادر األرشيفية في مؤلفه عن حرب عام  .1948ينظر:
Avi Shlaim, "The Debate about 1948," International Journal of Middle East Studies, vol. 27, no. 3 (August 1995), pp. 287-304.
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ونقدية للتقارير الربيطانية التي تتعلّق بسياساته وآرائه .فال ُت َع ّد التقارير الربيطانية مصادر سلطانية وال ّ
تحل
من اعتماد قراءة أكرث تأن ًّيا
ّ
يترصفون بالنيابة
تميز العالقة بني املسؤولني االستعماريني وأولئك الذين ُي َع ّدون أنهم
مكانها من ناحية ،وعادة ما ت ّتسم بلهجة متعالية ّ
ّ
عنهم ،من ناحية أخرى .وما ف ّكر فيه املسؤولون الربيطانيون وفهموه ووصفوه من منظور السياسات السلطانية لم يكن يعكس بالرضورة

العمانيني ،أكان سعيد بن تيمور أو قابوس ،من مسؤولياتهما أو مساءلتهما تجاه الحالة التي كانت
الواقع بدقّة .وهذا ال يعفي السالطني ُ
املتأصل فيها .وينطبق
قائمة يف ُعمان ،بل هو دعوة ملمارسة قدر من الشك لدى التعامل مع املصادر االستعمارية ،وعدم إغفال التحيز
ّ

أساسا توصيفه
يستمد املؤلف
األمر نفسه عىل أدب الرحالت الغريب بشأن ُعمان يف ظل حكم السلطان سعيد .ويف الفصل التاسع،
ّ
ً
للموقف السلطاين تجاه املسائل الثقافية من أدب الرحالت .وعىل الرغم من أن هذه املصادر تع ّزز الصورة العامة امل ّتفق عليها للسلطان

املطلق املحافظ ،فإن الحذر منها وعدم التسليم بها واجب.

زنجبار :الحلقة املفقودة
إقليميا لثورة ظ ُفار ،ويذكر مراكز الثقل املختلفة التي بلورتها تلك الثورة ،ولكنه يستثني زنجبار من الصورة ،عىل
تاريخا
يرسد املؤلف
ً
ً

جزءا ال يتجزأ من الخريطة الفكرية والسياسية العربية ،بعد أن انخرطت منذ أواخر القرن التاسع عرش يف األوساط
الرغم من أنها كانت ً

العماين للجزيرة .تربز زنجبار
العروبية (والحقًا القومية العربية) وتلك املناهضة لالستعمار حتى انقالب عام  1964التي أنهت الحكم ُ
العمانية يف زنجبار بكونها دولة
عرفتها النخبة ُ
بوضوح عىل الخريطة الفكرية والسياسية للرياح املوسمية ،وترتبط بمفاصلها املختلفةّ .
عربية وبلورت هوية عربية للجزيرة .وتش ّكل عالقة زنجبار بعمان مالمح مهمة وأساسية من تاريخ عمان السيايس واالقتصادي والثقايف

العمانيون يف كل من عمان وزنجبار عىل التاريخ املشرتك واملتشابك وبقيتا تعتمدان الواحدة عىل األخرى((( .وقد
واالجتماعي؛ إذ أبقى ُ

عاليا
غالبا ما يكونون قد تلقّوا
العمانية بصفة جمعية ،وكان ُ
جرت العادة أن تجري مناقشة الشؤون ُ
تعليما ً
ً
العمانيون يف زنجبار ،والذين ً
يعرّبون عن آرائهم بصورة منتظمة .ويثري غياب الدور الزنجباري ،يف حكاية
وتربطهم عالقات وثيقة بالدوائر الفكرية العربية األوسعّ ،
َ
جدا يف القاهرة،
الثورة الظ ُفارية ويف تحليل عرص حكم سعيد بن تيمور،
العمانيني من زنجبار كانوا ناشطني ًّ
التساؤل عن السبب خاصة أن ُ

يف األوساط القومية العربية عىل وجه الخصوص ،وكانوا يف حوار دائم مع الُعمانيني من مختلف االنتماءات .عالوة عىل ما سبق،

العمانيني من زنجبار عائدين إىل ُعمان عىل أثر انقالب عام  1964بقيادة األوغندي جون أوكيلو ،ليكونوا يف عام  1965مع
بدأت هجرة ُ
العمانيني الزنجباريني يف هذه
موعد انطالق الرصاصة األوىل للثورة .بالنظر إىل كل ما سبق ،يتساءل املرء عن موقع الناشطني واملثقفني ُ
تحوالت من خالل هذه التفاعالت كلّها((( .صحيح أن املصادر التي
الرسدية ،وإذا ما كان استبداد سعيد الثقايف لم يشهد معارضة له أو ّ

العمانية بعد الحرب العاملية الثانية ،إال أن هذا يعيدنا إىل
تتناول هذا املوضوع ليست وفرية ،خاصة يف ما يتعلق بالروابط الزنجبارية ُ -
تتسبب فيه من إغفاالت يف الروايات التاريخية .فقد كانت هناك قوى واتجاهات يف عمان ،مثل تلك التي قد
مشكلة املصادر وما قد
ّ

تتحدى املنظورات الربيطانية والسلطنة.
العمانية ،والتي كان من املمكن أن
ّ
ّ
تلخصها التفاعالت الزنجبارية ُ -

6 Amal Ghazal, Islamic Reform and Arab Nationalism: Expanding the Crescent from the Mediterranean to the Indian Ocean (London/ New
York: Routledge, 2010).

َ
التفاعل المستمر
ُ 7ي ّبين عمل [الباحثة في األنثروبولوجيا ودراسات الشرق األدنى] ماندانا لمبرت  Mandana Limbertاألخير عن العروبة في جنوب شبه الجزيرة العربية،
بين الطرفين والمفاهيم البديلة للهوية العربية التي نجمت عن هذا التفاعلُ .ينظر:

Mandana Limbert, "Caste, Ethnicity, and the Politics of Arabness in Southern Arabia," Comparative Studies of South Asia, Africa and the
Middle East, vol. 34, no. 3 (2014), pp. 590-598.
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مراجعة كتاب ظفار :ثورة الرياح املوسمية :الجمهوريون والسالطني واإلمرباطوريات يف عُامن ()1976-1965

خالصة
البعد الزنجباري ،من قيمة
ال تضعف أي من القضيتني املذكورتني سابقًا ،أي أسلوب االعتماد عىل األرشيف الربيطاين وغياب ُ

تحديدا لتاريخ اليسار العريب والقومية العربية.
يقدمها هذا الكتاب للتاريخ العريب الحديث ،وبصورة أكرث
ً
املساهمات العديدة التي ّ

ً
وصواًل إىل سبعينياته.
تجسيدا للتاريخ العريب ،من خمسينيات القرن العرشين
باختصار ،لقد نجح املؤلف يف كتابة تاريخ ثورة ظ ُفار ،بوصفه
ً

والتحوالت املختلفة التي شهدها العالم العريب ،خالل أحد أكرث العصور راديكالية من الناحية السياسية.
التطورات
يلخص تحليله للثورة
ّ
ّ
ّ

يبنّي كتاب ظفار:
فيلتقط رصده الدقيق لتقلّبات الثورة ومساراتها املختلفة آمال جيل ثوري عريب ،وهو جيل لم ُيكتب إرثه بالكامل بعدّ .
ثورة الرياح املوسمية لعبد الرزاق التكريتي أفضل السبل للقيام بهذه املهمة.
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ُيعترب املؤرخ املغريب محمد حبيدة من املتخصصني البارزين يف التاريخ األورويب الحديث يف العالم العريب ،ويندرج كتابه أوروبا

يف القرن التاسع عرش ضمن هذا املرشوع التاريخي الرامي إىل تقريب التاريخ األورويب الحديث من القارئ العريب .وتكمن أهميته
يف االطالع الواسع للمؤرخ عىل النتاج التاريخي للمؤرخني األوروبيني باللغتني الفرنسية واإلنكليزية .فالكتاب ،إذًا ،لبنة جديدة يف

اهتماماته التي تتخذ طابع املرشوع ،لقد كتب حبيدة تاريخ أوربا :من الفيودالية إىل األنوار(((( .وهو الكتاب الذي يرصد فيه مجمل
التغريات الثقافية والسياسية واالقتصادية لالنتقال من العرص الوسيط األورويب إىل عرص الحداثة ،أي القرن الثامن عرش .ويستمر املؤرخ

يف حفرياته التاريخية مع القرن املوايل :القرن التاسع عرش .ويتميز هذا االنتقال كذلك بخاصية عزيزة عند املؤرخ وهي االنتقال من
مؤخرا ً
آخر عن القرن التاسع عرش ،وهو ترجمة كتاب
املونوغرافيا إىل الرتكيب .فحبيدة إضافة إىل كتابه هذا موضوع قراءتنا أصدر
عماًل َ
ً

ضخم بعنوان تاريخ العالم يف القرن التاسع عرش(((( ،ويرتاءى يف عمل املؤرخ ذاك التجاوز لنقد سبق أن قام به لألبحاث املونوغرافية

عموما ،وهو الغياب الذي يصفه بالعقدة(((.
التي تحرص اهتمامها يف مجال ضيق ،وغياب الرتكيب يف الكتابات املغربية والعربية
ً

ومما تبلور عن هذا االنفتاح عىل التاريخ األورويب أن رصد املؤرخ النقاشات املنهجية التي تحتدم بني املؤرخني الغربيني ،أو بني

املؤرخني وزمالئهم يف العلوم اإلنسانية ،سوسيولوجيني وأنرثوبولوجيني  ...إلخ ،وهي نقاشات ثرية وذات أهمية كبرية يف تطوير الكتابة
الشح الواضح يف الكتابات ذات الطابع املنهجي يف العالم العريب .وقد أصدر املؤرخ
قدمه من أبحاث لتجاوز
التاريخية .زد عىل ذلك ما ّ
ّ

يعد من الكتب
حبيدة دراسات متعددة يف هذا املجال ،كان آخرها الكتاب
املهم املدارس التاريخية :من املنهج إىل التناهج((( والذي ّ
ّ

التجديدية املبدعة التي انضافت إىل املكتبة العربية بعد كتاب مفهوم التاريخ لعبدالله العروي وكتاب تاريخ التأريخ لوجيه كوثراين.
ٍ
ٍ
إبستيمولوجيا((( واملنعطفات
محكمني ،فهو يناقش فيه املسارات التي اتبعها التاريخ الغريب
وترتيب
بتنظيم
أيضا
ويتميز هذا الكتاب ً
ً
َ
مرورا بالسوربون معقل املدرسة الوضعية.
املعرفية التي حققها ،من برلني إىل سرتاسبورغ ،التي تحيل عىل مدرسة الحولياتً ،
منهجيا ،ال يبدو أن حبيدة تنصل يف كتابه األخري أوروبا يف القرن التاسع عرش من ذاك التأثري الذي مارسته األجيال املختلفة
ً

ملدرسة الحوليات عىل املؤرخ العريب ذي التكوين املزدوج ،أي املتخصص يف التاريخ املحيل لبلده والتاريخ الغريب .ففي املقدمة التي

واحدا من املؤرخني املعارصين املتأثرين
كتبها املؤرخ التونيس الطاهر املنصوري لرتجمة كتابه التاريخ الجديد يذكر حبيدة باعتباره
ً
بالحوليات(((( ،لكن املؤرخ يف كتابه األخري يعود ليلتقي مرة أخرى بما ُس ّمي يف تاريخ مدرسة الحوليات بـ "املنعطف النقدي" أو "عودة

واقعا يف تصنيمات ثالثة بحسب عبارة فرانسوا سيميان((( :الصنم الفردي والصنم
الحدث" .لقد كان التاريخ قبل مدرسة الحوليات ً
السيايس والصنم الكرونولوجي .ثم تمردت الحوليات عىل "أصنام قبيلة املؤرخني" هذه ،فغيبت الفرد واستبدلته بالبنيات التي يصري معها

الفرد قشة يف مهب الريح ،وهمشت السياسة وأعلت من شأن االقتصاد واالجتماع والذهنيات  ...إلخ ،ثم أقصت الكرونولوجيا والحدث
الزمني العابر الذي يطفو عىل السطح ليتبوأ مكانه الزمن الطويل .عاد حبيدة إىل هذه األقانيم الثالثة ،الفرد :نابليون ،وميدانه السياسة

والحرب ،ومقياسه الزمني الكرونولوجي قصري.
1

محمد حبيدة ،تاريخ أوربا :من الفيودالية إلى األنوار (الرباط :دار أبي رقراق.)2010 ،

3

محمد حبيدة ،بؤس التاريخ :مراجعات ومقاربات (الرباط :دار األمان.)2015 ،

2
4
5
6

بيير سينغارافيلو وسيلفان فينير ،تاريخ العالم في القرن التاسع عشر ،ترجمة محمد حبيدة [وآخرون] (الدار البيضاء :مؤسسة الملك عبد العزيز.)2021 ،
محمد حبيدة ،المدارس التاريخية :برلين ،السوربون ،استراسبورغ :من المنهج إلى التناهج (الرباط :دار األمان.)2018 ،

ينظر دراسة في الخلفيات اإلبستيمولوجية للكتاب :عادل الطاهري" ،الكتابة التاريخية :المنعطفات اإلبستمولوجية" ،أسطور ،العدد ( 13كانون الثاني /يناير .)2021

جاك لوغوف [وآخرون] ،التاريخ الجديد ،ترجمة محمد الطاهر المنصوري (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2007 ،ص .26

François Simiand, "Méthode historique et sciences sociales," Annales, no. 1 (1960), pp. 1-15.

150

7

بـتك تاـعجارم

قراءة يف كتاب أوروبا يف القرن التاسع عرش :نابوليون

ٍ
بصوت ٍ
عدتها املنهجية من الصفحات
ولعل املؤرخ حبيدة ف ّكر
عال يف مقدمة كتابه كعادة التأليفات الرصينة التي تكشف عن ّ

ويذ ّكر بما بسطه بإسهاب يف كتابه املدارس
ويقر بعودته إىل الحدثُ .
األوىل للكتاب .فيذكر هذا التحديد املنهجي الذي أرشنا إليه سابقًا ّ

التاريخية عن سمات املنعطف النقدي ومراجعات برنار لوبويت(((( ،بعد تشظي التاريخ وفقدانه لهويته مع الجيل الثالث بالخصوص

ملدرسة الحوليات؛ أو ما ُس ّمي بالتاريخ الجديد بحسب عنوان الكتاب الجماعي الذي أرشف عليه جاك لوغوف ،والذي هو بمنزلة
"مانيفست" لهذا الجيل.

نقرأ يف مقدمة كتاب حبيدة" :يبقى أن هذا الدرس درس يف التاريخ ،التاريخ الذي يأخذ الفاعلني االجتماعيني والسياسيني مأخذ

الجد كما يقول برنار لوبويت" (ص  .)23غري أن قارئ الكتاب ،وهو ينغمس يف الحدث السيايس يصادف استطرادات ال تخلو من بصمة
إبداعية منفلتة تحيد عن السياسة وتوسع من منظور البحث .وهي إضافات نوعية تضفي مسحة جمالية خاصة عىل الكتاب ،لنذكر هنا

ثالثة نماذج تبني ما نقصده هنا :يف الفصل الذي يناقش فيه حبيدة حملة نابليون عىل مرص وبعد رسده ألهم األحداث الكرونولوجية يفتح
قوسا ليفسح املجال للثقافة .فيستدعي الدراسات ما بعد الكولونيالية املتمثلة يف عمل إدوارد سعيد املرجعي االسترشاق ،ويذكر  -استنا ًدا
ً
إليه  -ما خلفته هذه الحملة عىل الوعي الغريب يف نظرته إىل الرشق .وكذلك يف خضم رسد مغامرات نابليون يف أملانيا يستطرد املؤلف

ً
مطاًل عىل قارة الفالسفة ومجرداتهم النظرية ،وما أثاره من انطباع تزامن لحظة وصول نابليون إىل أملانيا مع فراغ هيغل من تأليفه كتابه
فينومينولوجيا الروح(((( ،والنموذج الثالث واألخري هو استحضار حبيدة لألعمال األدبية التي أبدعها الروس عن الحرب البونابارتية يف

قدم للعالم أجمل الروائع األدبية .هذه االنزياحات عن الرسد السيايس الجاف قد تزيك ما ذهب
روسيا ،ومن املعلوم أن األدب الرويس ّ
إليه حبيدة بقوله" :هذا الدرس ليس بيوغرافية عن نابليون يف شكلها التقليدي" (ص .)22

وعام بينما العنوان الفرعي جزيئ ،والواقع أن هذا النبش يف التاريخ
لنقف وقفة موجزة مع العنوان ،نالحظ أن العنوان الكبري شامل
ّ

العام من خالل شخصية تجسد نبض قلبه الذي يضخ فيه دماء الحياة مما درج عليه املؤرخون ،فلبعض الشخصيات مكانة مركزية
خاصة يف كل فرتة تاريخية ،تكون كالبؤرة التي تتدفق منها كل اإلشعاعات ،لقد كان نابليون رجل بداية القرن التاسع عرش بامتياز،

مزيدا من الرشعية عىل هذا االختيار ،نقرأ يف الكتاب عن سبب اختيار نابليون" :ال أحد يشك يف الدور الهائل
وطابعه اإلمرباطوري يضفي ً

الذي لعبه هذا الرجل يف تغيري وجه فرنسا ،ويف فعفعة يقني املونارشيات واإلمرباطوريات األوربية العريقة" (ص  ،)18ويف الواقع نجد سمة

كتابا بعنوان "مشكلة الكفر
التدرج يف العناوين والقفز من العام إىل الخاص حارضة يف مؤلفات مؤرخني بارزين ،كلوسيان فيفر الذي ألف ً
فرعيا" :ديانة رابليه"(.((1
يف القرن  ،"16ثم جعل له عنوانًا
ً

يعرج عىل إشكالية التحقيب التي
يحرض مفهوم القرن التاسع عرش يف عنوان الكتاب؛ ومعنى ذلك أن املؤرخ كان ال بد له من أن ّ

هي إشكالية ذات أهمية يف الفكر التاريخي املعارص .إن املؤلف يرى أن القرن التاسع عرش نُظر إليه من منظور "املدة الطويلة" .وذلك
يعني أن اإلمساك بجذور هذا القرن يتطلب العودة إىل ٍ
ماض أبعد من دخول القرن التاسع عرش ،ذلك أنه من املنظور التاريخي البحت
مسارا ال يعي تعاقب السنوات ،وهكذا فالقرن التاسع عرش
بداية قرن ما ليست بالرضورة بداية ملسار جديد يف العالم .فالتاريخ باعتباره
ً

واقعيا مع الثورة الفرنسية سنة  .1789بل ويف لفتة نبيهة يصل حبيدة بني مبادئ األنوار
هو امتداد طبيعي لثورة األنوار والتي تجسدت
ً
وصعود نجم نابليون .إن شخصية هذا الكورسييك ما كانت لتبزغ يف أوروبا ويكون لها كل ذلك الحضور الوازن لوال مبادئ الثورة
Bernard Lepetit, "Histoire et sciences sociales: Un tournant critique?" Annales, no. 2 (1988).

 9هيجل ،فينومينولوجيا الروح ،ترجمة ناجي المونلي (بيروت :المنظمة العربية للترجمة.)2006 ،
siècle. La religion de Rabelais (Paris: Albin Michel, 1942).

8

10 Lucien Febvre, Le problème de l'incroyance au 16

ème
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الفرنسية وعىل رأسها "املساواة املدنية" .فنابليون هو نتاج عوامل عجنتها فلسفة األنوار والثورة الفرنسية ،أما القرن فإن حبيدة يرى أنه

ينتهي سنة 1914؛ سنة اندالع الحرب العاملية ،وهي حرب ال يمكن فهم حيثياتها إال بالعودة إىل القرن التاسع عرش الذي شهد صعود
أملانيا قو ًة سياسية.

يستهل املؤلف مدخل كتابه بالتذكري باملعلم الكبري للقرن التاسع عرش ،إنه عرص الحداثة الكربى ،يف مقابل الحداثة الصغرى التي

فاجتماعيا
عرفتها أوروبا يف عرص النهضة ،ثم الحداثة الكالسيكية التي تتوافق مع األنوار ،ويذ ّكر بالخصائص الكربى لهذا القرن؛
ً

سيعرف ظهور طبقة الربوليتاريا والتي تربعمت بسبب االنتشار الواسع للمصانع الربجوازية وبما سيفد عليها من رقيق ،كما أن القرن

تميز بنفسه الثوري النقايب ،فقد اندلعت عدة ثورات سميت بـ "ربيع الشعوب" منذ سنة  ،1848وبزخم صناعي انطلق من إنكلرتا يف القرن
الثامن عرش ثم انترش يف باقي القارة األوروبية يف القرن التاسع عرش ،وترافق مع هذه الثورة الصناعية تغريات عىل مستوى البنية التحتية

وجرت معها هذه الثورة الصناعية ظاهرة أخرى
حيث امتدت السكك الحديثة وانترشت املدن السوداء التي تحيل عىل دخان املصانعّ ،

شكلت عالمة بارزة للقرن التاسع عرش وهي االستعمار ،إذ إن تضخم اإلنتاج يف أوروبا ولّد رغبة يف تصدير اإلنتاج .ولعل هذا هو ما أدى
إىل حدوث اصطدامات بني دول الشمال ودول الجنوب كانت لها تداعيات غري هينة عىل الدول املستعمرة .وثمة املدخل الجيوسيايس
فرنسيا بعد حروب نابليون والتي
لتناول القرن التاسع عرش .ويمكن التمييز يف هذا القرن بني ثالث مراحل :املرحلة األوىل عرفت تفوقًا
ً

انتهت مع مؤتمر فيينا سنة  ،1815املرحلة الثانية تلت هذا املؤتمر وتميزت بهيمنة بريطانيا "اإلمرباطورية التي ال تغيب عنها الشمس"،

أما املرحلة الثالثة فاتسمت بظهور أملانيا قو ًة لها وزنها بعد تحقيق وحدتها السياسية مع بسمارك.

منهجيا يف هذا الفصل انفتاحه عىل
يناقش حبيدة يف الفصل األول من كتابه عالقة نابليون بونابارت بالثورة .ومما يمكن رصده
ً

غالبا ما يخلط املؤلفون يف التاريخ بالخصوص
درس العلوم اإلنسانية الذي دقق أكرث يف دالالت الثورة .وهذا ميسم الفت يف الفصل ،إذ ً

عموما بني دالالت املفاهيم فيطلقون مفهوم الثورة عىل أحداث تاريخية عرفت تمردات ال ترقى إىل مستوى الثورة.
والعلوم اإلنسانية
ً
ويستمد حبيدة تصوره الحديث من كتاب املفكرة األملانية حنا آرنت املوسوم يف الثورة ،و َح ّده أنه كل فعل جماهريي مضاد للسلطة
ً
متكاماًل .وكان هذا
جديدا
حضاريا
القائمة يف أبعادها السياسية واالقتصادية والثقافية ،لكنه كذلك فعل بنّاء؛ أي إنه يقدم نموذ ًجا
ً
ً

هاجسا يف الكتابات السابقة للمؤلف ،ففي كتابه بؤس التاريخ ويف سياق مقاربته لتاريخ العنف يف
التدقيق املفاهيمي ملفهوم الثورة
ً
أي أثر يف البنيات(.((1
املغرب ،نزع الطابع الثوري عنه ،وأشار إىل تفطن املؤرخني للتمايزات بني الثورة والتمردات العابرة التي ال تخلف ّ

يالحظ حبيدة يف هذا الفصل أن نابليون بونابارت ابن الثورة .إنه من جهة إفراز مبارش ملبادئ الثورة الفرنسية وفلسفة الحداثة،

حيث تسلُّق املناصب العليا ممكن بعد إسقاط االمتيازات التي كانت متوارثة يف بنية العرص الوسيط ،لهذا استطاع هذا الشاب الكورسييك
إمرباطورا .من جهة أخرى يتلمس املؤرخ روح مبادئ األنوار يف اإلصالحات التي
القادم من الهامش أن يصري عىل رأس فرنسا ثم
ً
أيضا بالثورة ،ذلك ما تؤكده اإلصالحات
بارشها نابليون .نقرأ يف الكتاب" :فيما يتصل بالسياسة العامة فإن توجه نابليون ظل مرتبط ًا ً

الكربى التي بارشها ملّا صار سيد البالد بال منازع .ويتعلق األمر باملدونة املدنية التي تأسست عىل مبدأ املساواة بني املواطنني الذي بلوره

نظريا ،لكنه كان له
مفكرو عرص األنوار وصاغه الثوار يف إعالن حقوق اإلنسان" (ص  .)28والوجه الثالث الذي قد يكون أقل برو ًزا
ً

داخليا
أبلغ األثر يف حفظ الثورة بما هي مكسب لألمة الفرنسية قاطبة ،هو الدور الفائق األهمية الذي أ ّداه نابليون يف سحق املناوئني
ً
كف عفريت بسبب كرثة املرتبصني بها ،سواء من أصحاب االمتيازات الذين أغاظهم ذهاب امتيازاتهم،
وخارجيا .لقد كانت الثورة عىل ّ
ً
11 Guy Fourquin, Les soulèvements populaires au Moyen Age (Paris: PUF, 1972).
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أو من الدول املجاورة التي توجست خيفة من هذه املبادئ الحديثة خشية أن تصلها رشاراتها ،فكان نابليون َ
رجل حرب محن ًكا ورجل
املرحلة الذي ّثبت أركان دولة الثورة.

وال يفوت املؤرخ التنبيه إىل بعض ما ُس ّجل عىل نابليون من انزياح عن بعض مبادئ فلسفة األنوار .إن تأسيس اإلمرباطورية هو

ً
وسعيا منه إلخراج فرنسا من حالة
تأوياًل آخر ،إذ يقول" :يذهب بنا التأويل إىل أن نابليون
عودة إىل العهد البائد يقدم املؤرخ بصددها
ً

القالقل والفنت التي عرفتها عقب الثورة ،أراد من خالل النظام اإلمرباطوري إظهار عظمة الدولة املوروثة عن الرومان" (ص  ،)40كما

ويعرّب املؤلف عن ذلك بقوله" :إن التغري الذي طرأ يف ذهن الرجل وانعكس عىل سلوكه امليداين
أن مزاجه النفيس قد حاد به عن الحريةّ .
وأيضا بنوع من جنون العظمة الذي غلب عىل نفسيته وحاد به عن مبدأ الحرية الذي دافع
مرتبط بمجريات األحداث ،بطبيعة الحالً ،
عنه الثوريون" (ص .)26

أن خيط ًا دقيقًا يربر هذا االنتقال من مقاومة التهديد الخارجي
يعرج حبيدة بعد ذلك عىل حملة نابليون بونابارت عىل مرص ،ويبدو لنا ّ

الذي جسدته بريطانيا إىل غزو مرص له ما يربره ،لقد انتقل املؤرخ من رصد آلية الدفاع إىل الوقوف عىل آلية الهجوم .إن الحملة عىل

مرص كانت تروم مزاحمة بريطانيا عىل الرشق األوسط ،بعد أن أبعد خطرها الداخيل ،إنها اإلرهاصات األوىل للتنافس اإلمربيايل بني الدول
الرأسمالية الصاعدة عىل املستعمرات ،يكتب حبيدة" :كانت هذه الحملة تدخل ضمن خطة تقيض بمضايقة اإلنجليز وبفتح آفاق تجارية
أمام الربجوازية الفرنسية بالتجارة مع الرشق العريب ،والتفكري يف فتح قناة تربط بني البحر األبيض املتوسط والبحر األحمر للتجارة مع
ٍ
مقاومة ضعيفة
الهند والرشق األقىص ومنافسة التجار الربيطانيني" (ص  .)44وقد تم ّكن نابليون بالفعل من الوصول إىل القاهرة بعد

يف  23تموز /يوليو  ،1798وكان هذا اللقاء بمنزلة "اصطدام بني آنية من حديد وآنية من فخار" كما قال جون دو الفونتني ،يف إشارة إىل
قوة الغرب الذي خضع منذ قرون لدينامية نشيطة من الطفرات التي شملت املجاالت املعرفية والسياسية واالقتصادية (عرص النهضة،

قابعا تحت ركود وتقليد .وكان لهذا الغزو ما بعده يف مرص ،حيث أضحى املحرك واملحفز
واألنوار ،والثورة الصناعية) ،والرشق الذي ظل ً
ملبارشة محمد عيل باشا إصالحات جادة "وإن كانت عسرية ومتذبذبة بسبب مقاومة القوى املحافظة" (ص  .)46أما بالنسبة إىل فرنسا

أن الحملة باءت بالفشل بسبب تظافر عوامل مركبة ،كانت عودة نابليون إىل فرنسا من أجل التصدي للتهديد
ونابليون ،فال شك يف ّ

الربيطاين النمساوي ثم تحالف العثمانيني وبريطانيا لطرد فرنسا من مرص أحد وجوهها ،لقد انسحب الجيش الفرنيس بالفعل سنة 1801

بعد هزيمته يف مواجهة األسطول الربيطاين.

أن حملة نابليون دشنت لخطاب االسترشاق .لقد شكلت الحملة
أما عىل مستوى العالقة بني الرشق والغرب ،فريى املؤلف ّ

عينة تجريبية لدراسة املرشق ،فخرجوا بمجموعة من التمثالث والتصورات عن الرشق ،وصار
للمرافقني العلميني مناسبة التخاذ مرص ّ

جديدا للدراسات الغربية ،ومجموع تلك الدراسات التي تنطلق من الذات الغربية وتقرأ اآلخر عىل
املرشق منذ تلك اللحظة مرس ًحا
ً
ضوئها ش ّكلت يف مجموعها مادة االسترشاق .وأوضح املؤلف ذلك ً
قائاًل" :دشنت الحملة لسلسلة من التمثالت والخياالت والتصورات

والخطابات الغربية التي راجت عن الرشق وابتدعته كمفهوم وكيف منحت لهذا الغرب أداة من أدوات التفوق الحضاري ووسيلة لتربير
التوسع االستعماري عىل مدى القرن ( "19ص  .)50ومما يالحظ يف خطاب نابليون بونابارت إىل مسلمي مرص أنه يقطع مع تلك
"حربا صليبية" كما أنه ال يتعرض للمقدسات
حربا دينية أو
ً
الخطابات الصدامية للعرص الوسيط ،بحيث إنه ال يصور الغزو كما لو كان ً

اإلسالمية باإلساءة ،يقول نابليون" :يا أيها املرصيون قد قيل لكم :إنني ما نزلت بهذا الطرف إال بقصد إزالة دينكم فذلك كذب رصيح

فال تصدقوه ،وقولوا للمفرتين :إنني ما قدمت إليكم إال ألخلص حقكم من يد الظاملني ،وإنني أكرث من املماليك أعبد لله سبحانه وتعاىل،
وأحرتم نبيه والقرآن العظيم" (ص  ،)108وعىل الرغم من أن نابليون سلك هذا املسلك الذي يحاول استمالة اإلنسان العريب املسلم
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فإن الدراسات االسترشاقية الالحقة ستغري خطتها ،لكن كما يقول إدوارد سعيد فنابليون هو الذي رسم الخطة
بدغدغة مشاعره الدينيةّ ،

وشق الطريق باالستعانة بعلماء وخرباء رغم الفشل الالحق للحملة عىل مرص ،فنقرأ" :إن الفشل العسكري الذي مني به احتالل نابليون

ملرص لم يقض عىل خصب الخطة الشاملة التي كان االحتالل قد وضعها لسائر بالد الرشق .وأقول دون أدىن مبالغة إن االحتالل قد

خرجت من رحمه الخربة الحديثة بالرشق برمتها ،بحيث أصبحت صورة الرشق قائمة عىل التفسري الذي يدور يف الفلك الفكري الذي
أنشأه نابليون يف مرص"(.((1

بعد ذلك يعود حبيدة لتسليط الضوء عىل املغامرات النابليونية داخل أوروبا ،وبالخصوص الحروب الكثرية التي خاضها نابليون

وخصوصا معركة أوستريليز  Austerlitzضد التحالف النمساوي الرويس سنة  ،1805ومعركة فاغرام Wagram
وانترص يف أربعني منها،
ً

التي واجه فيها الجيش النمساوي سنة  ،1809ويالحظ املؤرخ أن نابليون اعتىل عرش أوروبا بقوة السالح ،ويعترب املؤرخون هذه
الحروب هي "أول الحروب املدمرة يف تاريخ البرشية" (ص  .)53ويدرس املؤرخ الحروب النابليونية دراسة متعددة األبعاد ،إنه إضافة

موضوعا عزي ًزا
إىل اإلشارة املنهجية لطبيعة الكتابات األوروبية التي تناولت املوضوع ،نجده يطرق باب موضوع الجيش نفسه باعتباره
ً
عند املؤرخني ،فيستعرض التطور التاريخي الذي عرفه تكوين الجيوش يف أوروبا ،وهي الطفرة النوعية بال شك ،التي سمحت له ببسط

تفوقه عىل باقي العالم .إن نابليون أىت يف فرتة زمنية كان التكوين األكاديمي يف الحروب قد قطع أشواط ًا مهمة منذ
سيطرته وتحقيق ّ
لويس الخامس عرش يف فرنسا ،بل تعددت املدارس األكاديمية املتخصصة يف هذا املجال ،وكانت أول أكاديمية حربية تأسست سنة

 .1751وبعد ذلك يستعرض حبيدة الفرق بني الجيش الفرنيس والجيش الربيطاين ،ويرى أن الذي صنع الفارق بني الجيشني هو تطور

عسكريا عىل البحر منذ سنة 1651
األسطول البحري الربيطاين الذي حسم يف رجحان كفته عىل كفة الجيش الفرنيس ،فربيطانيا انفتحت
ً
"عندما اعتمد كرومويل  Cromwellقوانني املالحة وجرى الرتكيز عىل إنشاء أسطول بحري قوي" (ص .)56

وعىل الرغم من التفوق البحري لربيطانيا والذي تجسد بالخصوص يف انتصارها عىل فرنسا يف معركة حاسمة سميت "الطرف

تعتيما يف فرنسا ،فإن نابليون استطاع أن يحارص
يتقبلها نابليون بونابارت وأسدل عىل خربها
ً
األغر" سنة  ،1805وهي الهزيمة التي لم ّ

اقتصاديا ،وذلك بخوضه مغامرات حربية م ّكنته من احتالل عدة دول أوروبية كانت تربطها عالقات اقتصادية بربيطانيا .فكان
بريطانيا
ً
تسبب يف تراجع االقتصاد الربيطاين .يقول املؤلف يف هذا الصدد" :ركز نابليون جهوده
أن قطع نابليون تلك العالقات معها ،وهو الذي ّ

عىل أملانيا ،ومحاربة بريطانيا عىل الصعيد االقتصادي ،بفرض حصار تجاري عليها بمقتىض ما ُيعرف بمرسوم برلني ( 21نونرب  ،)1806إذ
تاريخيا بالحصار القاري الذي
منع عىل البلدان األوروبية الخاضعة له التعامل التجاري معها ( )...وكان من نتائج هذا الحصار املعروف
ً
استمر إىل عام  :1813ركود التجارة يف بريطانيا ،وركود املعامالت البنكية ،وركود الصناعة" (ص .)63

إقليما وإخضاعها للقانون الروماين ،األثر
يستعرض حبيدة بعد ذكره للتأثري الذي مارسه نابليون مع غزو أملانيا وتوحيدها تحت 39
ً

الذي تركه هذا اإلمرباطور يف الفلسفة األملانية ،وبالخصوص الفلسفة الهيغلية .إن أملانيا ،كما يقول املؤرخ ،عرفت اإلصالح الديني مع

ورقي األدب مع غوته ،لكنها مع ذلك كانت تنظر بإكبار إىل فرنسا بالنظر إىل
لوثر ،والتنوير الفكري مع كانط ،ورهافة الفن مع بيتهوفن
ّ
أنها لم تحقق الوحدة السياسية التي تمتعت بها خالل الحكم النابليوين ،ويظهر هذا اإلعجاب يف أرقى تعبرياته مع الفيلسوف هيغل

الذي كتب رسالة إىل صديقه نيتهامر بتاريخ  13ترشين األول /أكتوبر  ،1806يقول" :رأيت اإلمرباطور نابليون وقد بدا كأنه روح العالم،

شخصا مثل نابليون يف مكان بعينه وهو عىل
رأيته خار ًجا من املدينة (مدينة جينا) يتفقد األحوال .يا له من إحساس رائع أن يرى املرء
ً
صهوة جواده يسود عىل العالم" (ص .)66

12
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ومثلما فعل حبيدة مع غزو فرنسا مرص وما خلفه ذلك عىل الوعي العريب ،فإن املؤرخ يتوقف كذلك عند االنطباعات التي تركها

نابليون يف فيلسوف الحداثة األكرب هيغل .إن مصادفة تزامن إنهاء هيغل كتابه األساس فينومينولوجيا الروح مع دخول نابليون أملانيا

حركت الخيال الغريب لتقديم تأويل لهذه الحادثة .وقد نظر البعض إىل ذلك عىل أنه لحظة التقاء الفكر والسياسة ،فنابليون بحروبه
قد ّ
واقعيا ما حققه هيغل عىل مستوى الفكر ،يقول نيكوال بروسار" :ما معنى ذلك من
سياسيا قد حقق
وغزواته التي تتطلع إىل نرش الحداثة
ً
ً
زاوية فلسفة التاريخ؟ أن يتم فيلسوف الحداثة الكبري هيجل تحرير فينومينولوجيا الروح عشية دخول نابليون املدينة ،هذا الحدث الذي
ال يتكرر إال كل مئة أو ألف سنة ،معناه أن األمر يرتبط من منظور هيجييل بطارئة تاريخية ،التقى فيها التاريخ السيايس بالفلسفة :أنجز

نابليون عىل مستوى الفعل السيايس ما حققه هيجل عىل مستوى الفكر" (ص .)67-66

بعد ذلك ينتقل حبيدة لريصد تحركات نابليون داخل القارة األوروبية ووصوله إىل إسبانيا واستسالم ملكها شارل الرابع سنة ،1808

التماس الجغرايف بينهما ،بل إن حبيدة ،باالعتماد عىل بعض املراجع واملصادر
( ((1بالنظر إىل
وهي حركة كانت لها تداعيات عىل املغرب (
ّ

مهتما بهذا اإلمرباطور املغامر منذ الحملة عىل مرص ،والتي حصل
التاريخية ،يلفت االنتباه إىل أن السلطان موالي سليمان العلوي كان
ً
يف طريقه إليها تحرير لبعض األرسى املسلمني املغاربة من احتجاز فرسان القديس يوحنا األرشيليمي ،وهو ما استحسنه موالي سليمان
وحمله عىل اإلشادة بـ "البطل الخالد بونابارت" .لقد ألقى الرصاع الربيطاين الفرنيس بظالله عىل املغرب ،فقد كان هذا األخري تربطه
عالقات تجارية باإلنكليز ،وبالنظر إىل ذلك الحصار الذي أراد نابليون رضبه عىل بريطانيا فقد أمر موالي سليمان ٍ
بلغة ال تخلو من تهديد

بقطع عالقاته معه ،جاء يف رسالة كتبها نابليون ملوالي سليمان يف  18أيار /مايو " :1808نطالبكم بإبعاد اإلنجليز عن سواحلكم [ ]...أما
إذا فضلتم السري يف االتجاه املعاكس فسنكون مجربين عىل وضعكم يف صفوف أعدائنا".

باملوازاة مع طموحاته التوسعية ،قاد نابليون حركة إصالح شاملة يف الداخل الفرنيس ال سيما ما تعلق منها بالجانب القانوين.

ويف هذا الصدد يقول حبيدة" :اعتمد نابليون يف صياغة القانون الجديد عىل رجل دولة محنّك مختص يف القانون وهو جون جاك

متأثرا بمجمل تيارات الفكر القانوين األنواري ،روسو يف
ريجيس دو كامباسرييس" (ص  ،)90ويشري املؤرخ إىل أن هذا القانوين كان
ً
عقده االجتماعي ،ومونتسكيو يف روح القوانني وجون لوك يف الحكم املدين ،ولهذا فهذه املدونة القانونية الضخمة التي استمر العمل

حدا لالمتيازات املستمدة من األعراف الفيودالية .أما من الناحية الكمية
عليها أكرث من عرش سنوات انترصت للقيم الثورية ووضعت ً

بندا ،أما من ناحية االستمداد فهي مدونة مركبة "جمعت بني القانون الروماين وعرف باريس
فقد احتوت املدونة عىل  36قانونًا وً 2281
والترشيعات املحلية واملبادئ التي أعلنتها الثورة" (ص  ،)91وثمة ميزة أخرى لهذه املدونة النابليونية وهي وحدة القانون التي تعترب

ظاهرة حديثة بالقياس إىل ما كان معروفًا يف املايض الفيودايل من تعدد األعراف .ويف هذا الباب يورد حبيدة استشها ًدا ألحد املختصني يف
قانون نابليون وهو جون لوكري ،يقول" :هذه املدونة ثورية ألنها جعلت القانون يحذف كل املصادر الترشيعية املوجودة إىل ذلك الحني،

وألن وحدة القانون حلّت محل تعدد القوانني :قانون واحد لكل الفرنسيني كيفما كانت انتماءاتهم االجتماعية".

وبعد أن وصل نابليون إىل أوج مجده ،تطلّع إىل خوض مغامرة غري محسوبة العواقب ،ومن ثمة تلك الهزيمة التي مني بها بادئة

حربا رشسة مع خصم رشس وهو روسيا سنة  1812وسميت هذه املعركة يف فرنسا معركة
الرتاجع وأفول نجم اإلمرباطور .لقد خاض نابليون ً
فارا مع ضباطه إىل باريس بعد أن تسبب يف واحدة
موسكوفا ،أما الروس فقد أطلقوا عليها اسم بورودينو ،لكنه لم يفلح يف هزمه وعاد ًّ

من أفظع الحروب من حيث عدد القتىل ومن حيث الفظاعات واألهوال التي تسبب فيها .وقد خصص حبيدة حي ًزا من كتابه لذكر بعض
 13يقول المؤلف في مساهمته بكتاب تاريخ المغرب :تحيين وتركيب" :تمثل حملة نابليون بونابارت على مصر في يوليوز [تموز /يوليو]  1798محطة من محطات
بناء على تداعيات هذا الحدث واألخبار التي نقلها الحجاج المغاربة العائدون من المشرق ،أنه قد أصبح من غير الممكن
مسلسل الوعي باآلخر ،فقد فهم المولى سليمان ً
االنخراط في التصدي لألوروبيين" .ينظر :محمد القبلي [وآخرون] ،تاريخ المغرب :تحيين وتركيب (الرباط :منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب،
 ،)2011ص .456
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ما ترويه املذكرات من أحداث أليمة ومشاهد املوت ً
قتاًل أو بسبب الظروف الجوية القاسية والصعبة لروسيا .كما أنه أملح إىل األعمال
والروائع األدبية التي تناولت هذه الحرب؛ ومنها الرواية العاملية لألديب الرويس ليو تولستوي  ،Leo Tolstoyيقول حبيدة "باإلضافة
إىل الدراسات؛ حفزت الحملة عىل روسيا قلم وريشة األدباء والفنانني من مختلف األقطار ،وتبقى رواية األديب الرويس ليون تولستوي

الحرب والسلم الصادرة أول األمر يف شكل فصول بني عامي  1865و 1869من أهم ما كتب يف هذا الشأن ،إذ يعتربها األدباء والنقاد من

أروع الروايات يف تاريخ األدب العاملي" (ص .)79

نهائيا بعد املعركة التي تحمل ثالثة أسماء:
يناقش حبيدة يف أحد الفصول األخرية نهاية نابليون ،وسياق ذلك .إن نجم نابليون انطفأ
ً

واتريلو عند اإلنكليز ،والتحالف الجميل عند األملان ،ومون سان جون لدى الفرنسيني .لقد كان تاريخ  18حزيران /يونيو  1815هو اليوم

األخري الذي أسدل فيه الستار عىل هذه الشخصية السياسية البارزة ،وذلك بعد تحالف رباعي ضم تحت لوائه :بريطانيا والنمسا وروسيا

وبروسيا ،وقد تم هذا التحالف بعد مؤتمر فيينا الذي دام من  1ترشين الثاين /نوفمرب  1814إىل حزيران /يونيو  ،1815ويف تموز /يوليو نُفي
إىل سانت هيالنة جنوب املحيط األطلنطي.
ومن املنظور التاريخي للمؤرخ ،فهذا املؤتمر الذي هو األكرب من نوعه يف أوروبا ،والذي تزعمته بريطانيا ،يمكن تصنيفه يف األدبيات

تماما لقيم الثورة الفرنسية ،لكنه مع ذلك استطاع أن
وفيا ً
السياسية املعارصة يف ما يسمى بالثورات املضادة .صحيح أن نابليون لم يكن ً

يمنع عودة واقع ما قبل ثورة  .1789وأما بريطانيا فكانت تروم استعادة املونارشيات إىل مكانتها التي احتلتها قبل الثورة ،نقرأ يف الكتاب:

سياسيا غري مسبوق يف تاريخ أوربا ،كونه أكرب تجمع سيايس وديبلومايس من نوعه إىل ذلك الحني .كانت الغاية
"كان مؤتمر فيينا حد ًثا
ً
التي سطرتها بريطانيا هي العودة بأوربا إىل وضع ما قبل  1789وتثبيت دعائم األنظمة امللكية بالتأكيد عىل رشعية السالالت الحاكمة"

(ص .)83

يختم حبيدة كتابه بفقرات يتداعى فيها الوجداين باملوضوعي ،وتختلج القارئ األشجان واألحزان عىل ذاك السقوط الذي ال يخلو

من مهابة ،املهابة التي ترافق عادة سقوط الكبار ،من جهة بسبب النهاية املأساوية لرجل كبري مأل الدنيا وشغل الناس ،إنها نهاية درامية

بكل املقاييس قد تحجب عن املؤرخ املوضوعي بل القارئ العادي صفحات أخرى من حياة نابليون حيث تظهر مظاهر الجربوت السيايس

والرغبة الجارفة يف الهيمنة ،ويستسلم للعاطفة والتعاطف ،لكن من جهة أخرى يال َحظ أن حبيدة يحرص يف تناوله عىل ما هو موضوعي
كذلك ،فريصد بدقة أن الشعب الفرنيس لم يبدأ يف تذكر نابليون بشعور نوستالجي إال بعد أن صدرت مذكراته .نقرأ عن هذين الوجهني

املتجاورين يف خاتمة الكتاب" :إن الذي أنهى حياة نابليون هو غم العزلة والحنني إىل ماض وىل من غري رجعة" ،ويف موضع آخر" :عاش

نابليون حياة عاصفية ،ومات يف جو عاصفي ،كان يحترض وعاصفة هوجاء ترضب الجزيرة" (ص  ،)100أما عن الجانب التاريخي

املوضوعي الذي لم يفت املؤرخ حبيدة أن يستحرضه ،فنقرأ" :إن أسطرة شخصية نابليون يف فرنسا لم تتضخم إال مع مذكرات سانت

هيالنة التي نرشها الس كاز سنة  ،1823قبل هذا التاريخ ،ال سيما عقب هزيمة واتريلو كانت قد سادت باألحرى صورة الرجل الدموي
الذي ماثل نريون الروماين وأتيال الهوين" (ص .)102

وكان االقتباس األخري الذي ختم به حبيدة منت الكتاب من مذكرات نابليون يزخر بهذا القلق يف الحكم عىل شخصه ،والتأرجح

بني التمجيد والتبخيس ،لكن هذه املرة فالقلق ينبع من قلم نابليون نفسه وهو يخاطب املؤرخ مستبقًا أحكامه التي أصدرها يف حقه،

مولعا بالتاريخ يف حياته ،ولهذا لم يتوان عن أن يرشده إىل مكامن القوة يف مسريته ،ويقدم ما يشبه التربيرات ملا قد يبدو
كان نابليون ً
مجربا للحديث عن
له إدانة لنزعته االستبدادية ويطالبه بكل وضوح بأن ينترص لإلمرباطور العظيم ،يكتب نابليون" :سيكون املؤرخ
ً

إمرباطوريتي" ،لنرسد اإلدانة "قد يعاتبني عىل استبدادي  ..وقد يؤاخذين عىل تضييقي للحرية" ،لكن بعد ذلك يأيت الوجه اآلخر ،وجه

عاليا ،يقول[" :لكني] تغلبت عىل الفوىض  ..أنقذت الثورة وأعدت االعتبار للشعب" ،فماذا يطلب نابليون
الرجل املخلص الذي رفع فرنسا ً

من املؤرخ؟ يجيب باستفهام استنكاري" :كيف للمؤرخ ّأاّل يدافع عني؟".
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روضة غنايم

حيفا يف الذاكرة الشفوية
أحياء وبيوت وناس

صدر عــن املركز العريب لألبحاث ودراســة السياســات،
ضمن سلســلة ذاكرة فلسطني ،كتاب روضة غنايم حيفا
يف الذاكرة الشفوية :أحياء وبيوت وناس .يقع الكتاب
يف  472صفحــة ،ويشــتمل عــى قامئــة ببليوغرافية
وفهرس عام.

ع لتاريــخ خمســة أحيــاء يف مدينــة حيفا،
الكتــاب تتبــ ٌ
هي :العتيقة ،والكولونيّــة األملانية ،وعبّاس ،ووادي
النســناس ،ووادي الصليــب ،مــن خــال روايــات ذاتية

ألفراد سكنوا األحياء الخمسة ،يرسدون تاريخ عائالتهم
وتفاصيــل حياتهم اليوميــة؛ إذ تجمع هــذه املرويات
ســر الناس وســرة املدينة وفلســطني عامة ،إضافة
إىل صــور مــن ألبوماتهــم الشــخصية تتعقــب تاريــخ
انعكاســا للتطورات التي طرأت عليها،
املدينة ،ومتثل
ً
وما شــهدته مــن أحداث منــذ نهاية الفــرة العثامنية
إىل أيامنا الحارضة.
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:الترشيعات املخزنية خالل القرن التاسع عرش
جا
ً قانون تنظيم شؤون املرايس املغربية منوذ
Royal Legislation during the 19th Century: Morocco's
Port Regulation Law
 وهدفها،تســتند هذه الدراســة إىل مخطوطة تؤ ِّرخ ألول نص ترشيعي تنظيمي إلدارة املرايس املغربية قبل االستعامر

 تتمثَّل األوىل يف الكشــف عــن التطورات التــي طرأت عىل املغــرب ابتداء مــن منتصف القرن،األســايس إبــراز مســألتَني

، وتتمثل الثانية يف إبراز عالقة ذلك باالنفتاح عىل أوروبا،التاســع عرش عىل مستويَي الترشيع القانوين والتدبري اإلداري
 أهمها أنّ التحديث الترشيعي جاء بفعل االحتكاك، وقد أمثرت هذه الدراسة عدة نتائج.مع ما يطرحه هذا األمر من إشكاليات

 كام كشــفت هذه اإلجراءات التنظيمية عن تعدّد مواطن الخلل، وردًّا عىل االكتســاح الرأســايل للمغرب،بالعنرص األجنبي
 وحالــت دون أدائها االقتصادي عىل املســتويات الترشيعية،التــي اعرتت حركــة املالحة التجارية يف املوانــئ املغربية
.والبرشية والتجهيزية والتقنية والتنظيمية

. القرن التاسع عرش، اإلصالحات املخزنية، املوانئ املغربية، قانون املرايس، اإلدارة املغربية:كلامت مفتاحية

This study is based on a manuscript that chronicles the first regulatory law on the management of Moroccan
ports before colonialism. Its main objective is to highlight two issues. Firstly, it seeks is to reveal developments
in Morocco starting in the mid - nineteenth century at the levels of legislation and administration. Secondly, it
hopes to highlight the relationship with openness to Europe, with all the problems this poses. It concludes that
legislative modernization took place under the influence of contact with foreigners and in reaction to the capitalist
wave that swept over Morocco. It also shows the multiplicity of imbalances that have plagued commercial traffic
in Moroccan ports and prevented its economic performance at the legislative, human, technical, technical and
regulatory levels.
Keywords: Moroccan Administration, Ports Law, Moroccan Ports, Court Reforms, 19th Century.
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مقدمة
مستويي البنية التحتية
ظلَّت املرايس املغربية قبل االستعمار خاضعة ملتطلبات نمط تقليدي يطغى عليه طابع العتاقة والبساطة عىل
َ

والطاقة االستيعابية واألدوار املنوطة بها وكذلك عىل املستوى الترشيعي املرتبط بالقوانني املنظ ِّمة لشؤون املرايس ،ولم يكن ذلك بالرضورة
وليد تخلُّف الفعل الحضاري املغريب كما تزعم األطروحات االستعمارية ،بقدر ما هو مرتبط بوترية اإلنتاج واالستهالك وطبيعتهما الرتيبة
داخل املجتمع املغريب وما يرتبط به من غياب الدافع والحاجة ،عكس ما جاء به التصور الرأسمايل الجديد املفعم بالحيوية اإلنتاجية،

الصعد كافة.
بحيث أعطى لألوروبيني دفعة كبرية يف اتجاه تطوير قطاع املوانئ عىل ُ

ٍ
مراس طبيعية تفتقر إىل أبسط تجهيزات
يقرونه أن املرايس املغربية هي
وإذا كنا نستطيع أن ننكر عىل األوروبيني اعتبارهم ما ّ

دائما إىل تقزيم كل ما هو مغريب ،وتنسب الفضل يف تطوره إىل الحضارة األوروبية
(((  -فاألطروحات االستعمارية تسعى
املوانئ (
ً

الجانبني الترشيعي والتنظيمي لعمل املرايس كان بإيعاز من األوروبيني واإلنكليز عىل وجه
الرأسمالية  -فإننا ال نستطيع أن ننكر أن تطور
َ
التحديد ،لكن ال بد من اإلشارة إىل أن هذا الفضل جاء بعد جملة من املشكالت التي أفرزها تكاثف الوجود األورويب يف املغرب خالل

القرن التاسع عرش ،وأقصد هنا املمارسات التجارية غري املرشوعة املتم ِّثلة يف التهريب والتجارة املحظورة .وأورد خالد بن الصغري أن
املفوض املغريب عبد الرحمن العاجي سعى إىل التفكري يف حرص الفساد الذي أخذ يسترشي يف إدارة املوانئ(((.

أن املغرب بات رشي ًكا متمي ًزا إلنكلرتا منذ احتالل جبل طارق عام  1704لدواعٍ اسرتاتيجية(((( ،فإنّه لم يستثمر
وعىل الرغم من ّ

تخوفه من كل ما هو أجنبي،
ذلك عن طريق االحتكاك بالنظم األوروبية ،ولم يستشعر رضورة تطوير إدارته أو ترشيعاته ،خاصة يف ظل ّ
لزما بإحداث
لكن مع بداية االهتمام الربيطاين باملغرب بوصفه رشي ًكا
اقتصاديا منذ العقد الرابع من القرن التاسع عرش؛ أصبح املغرب ُم ً
ً

كر ًها مع بريطانيا عام  1856تحت
مجموعة من التغيريات التي تتالءم مع الوضعية الجديدة التي خلَّفتها االتفاقية التجارية التي وقّعها ُم َ

طائلة الضغط الدبلومايس .وبما أن املغرب كان يرفض تلك االتفاقيات يف سياق دفاعه عن أطروحة االحتكارات املخزنية للتجارة املغربية
بحجة عدم القدرة عىل مواجهة التهريب يف حال ف ُِت َحت املوانئ أمام الحرية التجارية ،كان عىل بريطانيا أن تقنعه بأن اإلجراءات املواكبة
بكف النشاط املحظور يف هذه املوانئ.
لتنفيذ هذه االتفاقية ستكون كفيلة ّ

تميز بحصول األوروبيني عىل امتيازات لم يسبق لهم
وضعا
ً
أحدثت االتفاقية التجارية املغربية الربيطانية املذكورة ً
جديدا يف املغربّ ،

مبدئيا ،ثم ما فتئت أن انطلقت
الحصول عىل مثيل لها يف اإلمرباطورية الرشيفة ،فاستطاعت بذلك بريطانيا تحقيق رغباتها التجارية
ً

أساسا عىل
تدريجيا يف تسطري برنامج إصالحي استهدف ،إىل جانب عدة أمور ،إعادة هيكلة حديثة لدولة املخزن التقليدية ،باالعتماد
ً
ً
ِ
ومنصفة لصالح رعايا السلطان ،وخلق قدرة استهالكية لدى مختلف الفئات االجتماعية
تحرير التجارة مع أوروبا وإقامة إدارة عادلة ُ
املغربية(((( .ويف مقابل ذلك ،التزم اإلنكليز بأن تكون هذه االتفاقية مفيدة للطرف املغريب كذلك عن طريق العمل عىل تنظيم النشاط
التجاري ،لكن مرشوعها لم يرس بالوترية التي كانت تريدها بريطانيا ،ولذلك كانت هزيمة املغرب يف حرب تطوان عام  1860فرصة من
أجل الضغط عىل املغرب لترسيع تحقيق مرشوعها.

Réginald Kann, Le Protectorat Marocain (Paris: Berger Levrault, 1921), p. 174.

2

1

خالد بن الصغير ،المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر  ،1886-1856ط ( 2الرباط :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،)1997 ،ص .427

3 Francis Flournoy, "Political Relations of Great Britain with Morocco from 1830 to 1841," Political Science Quarterly, vol. 47, no. 1 (March
1932), p. 28.
4 Khalid Ben Srhir, "A Document Advocating the Introduction of Economic Liberalism in Morocco (1855)," Hespéris-Tamuda, vol. 30,
fascicule 2 (1992), pp. 75-98.
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ةيبرغملا يسارملا نوؤش ميظنت نوناق :رشع عساتلا نرقلا لالخ ةينزخملا تاعيرشتل ا

املفوض الربيطاين جون دراموند هاي إىل رضورة إصالح جهاز أمناء املرايس طريقها إىل التطبيق ،بعد أن التقت
ووجدت دعوات ّ

دشنها
بحاجة املخزن إىل اإلرساع يف تسديد غرامة الحرب وأقساط السلف اإلنكليزي ،وكذلك متطلبات اإلصالحات العسكرية التي ّ

املخزن(((( ،ويف هذا السياق صدر أول قانون لتنظيم شؤون املرايس((( املغربية عام  1862يف عهد السلطان محمد الرابع ،يف إطار تفعيل
مقتضيات االتفاقية التجارية املغربية الربيطانية من أجل تنظيم عمل املرايس ،وحرص التجاوزات ،ومحاربة التهريب واملحظورات كافة،

ضم هذا القانون اثنني وثالثني ً
فصاًل(((.
وقد ّ

أواًلً  :مضامني التقييد كام وردت يف كُنَّاش املعاهدات
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا محمد الصادق األمني وعىل آله وصحبه أجمعني ،هذا تقييد((( يشتمل بحول

الله عىل كيفية خدمة األمناء باملرايس السعيدة بوجود موالنا اإلمام دام الله عزه ونرصه مدا [كذا] األيام ،ورتب عىل فصول:

(((
عذر ألحد األمناء أو العدول يقيم
الفصل األول :تكون للديوانة مفاتيح بعدد األمناء وال يفتح إال بمحرض الكل والعدول وإن وقع ٌ

حسبهم التقييد ومعاينة الداخل( ((1والخارج( ((1والصائر( ((1واالطالع
من ينوب عنه فيما ُكلِّف به ويطلع العلم الرشيف بذلك والعدول ْ
عىل املكاتب الرشيفة واألجوبة عنها وغري ذلك مما يرجع لضبط الكنانيش وفتح الديوانة يكون يف الساعة الثامنة من النهار وسدها يكون

يف الساعة الثالثة بعد الزوال وإن لم يكن لهم شغل بالديوانة فيجعلون الجلوس بها ً
( ((1اللهم إن كان يوم
شغاًل العمارة محل املخزن (
عيد أو وقت الصالة.

الفصل الثاين :عند دخول األمناء للخدمة باملرايس يحوزون [يستلمون] من األمناء قبلهم ما بقي باملخزن هناك ،ما كان منه لجانب

يبنّي فيه
في ّ
عد وما هو بالوزن فليوزن ،وما هو من السلعة لجانب التجار يكون له تقييد خاص ّ
املخزن يكون بتقييد خاص ،وما هو بالعدد ُ
( ((1ويكون هذا أول العمل عندهم،
عدد القطع واسمها ومركتها ونمرها [رقمها] ومع أي بابورات( ((1وردت لتكون عىل عمل املانفيشط (
وبه تربأ ذمة من قبلهم ثم يوجهون نسخة ما حازوه [ما استلموه] من أمور املخزن إىل الحرضة الرشيفة بشهادة عدول املرىس بذلك بعد

إثبات جميع املحرز يف آخر كناش األمناء قبلهم الوافدين به عىل األعتاب الرشيفة(.((1
5

بن الصغير ،ص .427

7

يتضمن هذا ال ُكنَّاش كلمات ومصطلحات بالعامية المغربية ،وضعنا شرحها في الحاشية.

9

ّ
قصد بها الرسوم الجمركية المدفوعة.
الديوانة:
المحل الذي ُت َّ
سجل فيها السلع الداخلة والخارجة واألداءات التي ُتدفَع عنها .ينظر :المرجع نفسه ،ص  .81وقد ُي َ

ُ 6كنَّاش المعاهدات ،تقييد في كيفية خدمة أمناء شتى المراسي ،رقم  ،370الخزانة الصبيحية ،سال .وهو في األصل تقييدان ،أحدهما خاص بمرسى آسفي ويضم
فصاًل ،واآلخر خاص بمرسى العرائش ،ويضم اثنين وثالثين ً
ثمانية وعشرين ً
فصاًل.
والدين ونحوهما؛ ينظر :عبد اللطيف الشاذلي ،معجم المصطلحات اإلدارية واأللفاظ العامية واألجنبية الواردة في بعض الوثائق
 8تقييد :ورقة ُيحصى فيها المال َّ
والمؤلفات المغربية (الرباط :المطبعة الملكية ،)2007 ،ص .51
قصد به :مجموع السلع المستوردة ،وفي بعض األحيان ثمنها.
 10الداخلُ :ي َ

صدرة ،وفي بعض األحيان ثمنها.
الم َّ
 11الخارجُ :ي َ
قصد به :مجموع السلع ُ
صير؛ بمعنى أنفق .ينظر :الشاذلي ،ص .120
منه
والفعل
"الصاير"،
الدارج
باللفظ
ب
ت
ك
ي
وقد
واإلخراج،
اإلنفاق
 12الصائر :هو
ُ َ
َ

 13المخزن :هو الحكومة أو اإلدارة ،والكلمة اس ُتعملَت في األصل بمعنى "بيت مال الدولة" ،وهي قديمة االستعمال بهذا المعنى في أقطار المغرب واألندلس ،شاع
توظيفها في العصر الموحدي ،واس ُت ِ
عملَت أول مرة في القرن الثاني الهجري ،بمعنى بيت المال أو بيت لخزن الحبوب ،ثم أُطلِ َق فيما بعد على الدولة المغربية وما يتصل بها.

14

15

16

البر ،وهو القطار.
قصد بها السفينة البخارية،
وتسمى ً
وي َ
أيضا بابور البحر ،تميي ًزا لها من بابور ّ
َّ
البخارُ ،
البابورات :جمع بابور ،أصلها من الكلمة اإلسبانية  Vaporالتي تعني ُ
المانفيشطُ :تك َتب كذلك المنفيشط ،والمقصود بها :الئحة المواد التي كانت تحملها السفن التجارية.
األعتاب الشريفة :هي القصور الملكية؛ األمكنة التي يوجد بها السلطان .الشاذلي ،ص .15
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الفصل الثالث :إذا ورد بابور أو مركب يدفع رئيسه ألمناء الديوانة منفيشط سلعة الوضع التي تنزل منه ،وله ُجعل عىل مقتىض

الوقف فيه أجل توسعة أربع وعرشون [وعرشين] ساعة من وصوله ويدفع املنفيشط األصيل وكذا منفيشط السلعة التي توسق( ،(((1يدفعه

( ((1جنسه تلك املرىس ،وملنع ما يقع من الغلط يف عدد قطاع السلعة عند وسقها أو
مطبوعا بطابع قنصول (
يف األربعة [األربع] وعرشين ساعة
ً
وضعها يكون رئيس البابور أو املركب يدفع لكبري القارب أو الفلوكة( ((1ريسيبو( ،(((2فيها بيان عدد القطاع املحمولة إليه من سلع الوسق،

وأما سلع الوضع من املراكب أو البابور ملرىس ،فيجعل رئيس البابور أو املركب بطاق َتني بما حمله كبري القارب أو الفلوكة منه للمرىس يعلم

كل منها عليهما ،ويحوز أحدهما إحداهما ويحوز اآلخر األخرى.

مرتجما بالعربية،
الفصل الرابع :ملّا ُيحوز أمناء الديوانة منفشط الوضع والوسق من رئيسه يدفعونه عىل الفور ألمني الداخل بها
ً

أصليا] ،ويأخذ منه نسخة باللفظ ويرده ،وأما بطائق كرباء القوارب أو الفالئك بما
ويكتب عليه تعريب [أي يشار إىل أنه مرتجم وليس
ً

حملوه كل يوم من عدد القطع فيحوزها رئيس املرىس منهم يف يومها بأن كانت بطائق املحمول من املرىس للبحر من قطع الوسق

أيضا بعد
يبيتها عنده وإن كانت بطائق املحمول من البحر للمرىس من نظام الوضع يدفعها له ً
فيدفعها عىل الفور ألمني الداخل بها وال ّ

أن ُيعلِم أمناء الديوانة عىل كل بطاقة إنه وصل للمرىس ما فيها من عدد القطع.

واحدا منهم أو من ينوب عنهم يطلع للمركب أو البابور ساعة وصوله وساعة خروجه ليبحثوا عن
الفصل الخامس :يعني األمناء
ً

(((2
(((2
يقيد عىل ظهر
الكنطربانض ( يجعلون فيه ورداية ( ثقة عند الوضع وعند الوسق ،كما يقيم األمناء ساعة نزول السلعة من البحر من ّ

ِ
القطع املوضوعة بفور نزولها اسم البابور أو املركب الواردة معه وتاريخ وروده لتعرف كل قطعة عند التعشري( ((2أي بابور أو مركب وردت.

الفصل السادس :إدخال السلع للخزين بفور نزولها من القواريب مع رد بال األمناء ملا يقع فيها من الضياع بني الخدمة والجدية

ومن ظهرت عليه خيانة من الفريقني يعاقَب وال يعود للخدمة وتعلق بهذا الفصل والذي قبله النظر يف أمور املرىس جميع ما تحتاج إليه

دائما مع زيادة إقامة
من القوارب والفالئك والكثري وغري ذلك مما تتعذّ ر الخدمة بفقده ،بحيث يكون العدد الكايف من القواريب باملرىس ً

يعوض عىل الفور والنظر يف أمر البحرية والخدمة بالوقوف
أربع قواريب من عود وغريه تحت اليد احتياط ًا وكلما أُخذ منها يشء احتيج إليه َ
عىل أجورهم حتى يتوصل كل بنصيبه ،وال يسهم أحد معهم هذا من حيث األجور وأما أمر العسة ً
ونهارا فهو موكول إىل نظر العامل
لياًل
ً

يدا بيد ،وتكون تبدأ يف آخر كل شهر وال تزيد عليه وأما كوردينات املرىس فالنظر فيهم لألمناء فقط
إال يف أجورهم فيدفعها لهم األمناء ً
ال غريهم.

17

صدرة.
الم َّ
الوسق :هي عملية التصدير ،وقد تأتي بمعنى السلع ُ

20

الريسيبوس :جمع مفرده ريسيبو ،لفظة مغربية دارجة أصلها إسباني ،وتعني الوصل .الشاذلي ،ص .93

22

البحارة العاملين في المراكب القرصنية .المرجع نفسه.
ورداية :تعبير مغربي دارج أصله من الكلمة اإلسبانية  ،Guardianوتعني الحارس ،وهي من رتب ّ

جمع على قنصوات.
 18القنصول :تعني القنصل ،أصلها من الكلمة اإلسبانية  ،Consulو ُتك َتب بأشكال متعددة :قونصول ،قونصو ،و ُت َ
 19الفلوكة :جمعه فاليك ،وهي قوارب صيد األسماك .عمر آفا ،مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر (سوس ( )1906-1822أكادير :منشورات
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،)1988 ،ص .412
التهرب من أداء الرسوم الجمركية (التهريب) أو إدخال المواد الممنوعة إلى
 21كنطربونضو :تعبير مغربي دارج ،أصله من اللفظة اإلسبانية  ،Contrabandoوتعني
ّ
المغرب .المرجع نفسه ،ص .181
 23التعشير :هي ضريبة تبلغ عشر قيمة البضاعة .عبد اللطيف الشاذلي ،نصوص اتفاقيات دولية مبرمة بين المملكة المغربية ودول أجنبية ،ج  3من سنة 1865م إلى
سنة 1923م (الرباط :المطبعة الملكية ،)2007 ،ص .450
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ةيبرغملا يسارملا نوؤش ميظنت نوناق :رشع عساتلا نرقلا لالخ ةينزخملا تاعيرشتل ا

الفصل السابع :ال يخرج السلعة إال ملن آىت ألمينها بالبلسة يف اسمه أو مسلمةً له بعالمة صاحبها ليعرف األمينان عدد قطع سلعة

وماركاتها ونومرها ثم يوجهان تلك البلسة ألمني الداخل يأخذ منها نسخة بكناشة ويضع عليها عالمته ثم يردها لهما وهما يردانها
لصاحبها بعد أن يعرشوا له ما فيها ويعلم هو أي صاحبها باسمه عىل أنه حاز ما فيها.

الفصل الثامن :من جلب يشء [كذا] من سلع البحر للجانب العايل بالله يحوزها األمناء منه أو من نائبه عىل شدها ،ويطبعون عليها

بمحرضه تم [كذا] يوجهونها لرشيف الحرضة ويقيدونها يف حساب شهرها بعد ختمه وإمضائه عىل حدتها باسم من وردت عىل يده وعدد
قطاعها ونومرها ووزنها ويكتب عليها يف املنفيشط أنها ورد لجانب املخزن عىل يد فالن ويكتبون بطاقة بها ألمني الداخل.

الفصل التاسع :ما يرد من حوائج [أغراض] نواب األجناس الذين ال يتجرون يدفع صاحبها خط يده بما ورد له ويخرجه من غري

أعشار وفق الرشط معهم فيه ،ويقيد جميع ما أخرج لكل منهم يف شهر إخراجه بعد ختم حسابه كذلك قطعها ونمرها فيكتبون عليها

أيضا أنها وردت لفالن وفالن ويدفعون خطوط أصحابها [توقيعات أصحابها] ألمني الداخل يأخذ نسخة منها ويردها لهم
يف املنفيشط ً

فيحفطونها إىل أن تدفع مع املنفيشطات.

الفصل العارش :عند فتح السلع بقصد التعشري يكون األمناء عىل بال من عدد ما بداخل الفرود [الصناديق] ملا يقع من إخفاء سبائك
الحديد ونحوها يف داخل سبات امللف [نوع من األنسجة] وغريه من عدد الريضات واملِطر [وحد َتا الياردة واملرت] ومن جعل شقتني طي

ناقصا عما هو فيها ،وعىل بال من أثمان السلع املعرشات ليقع
شقة واحدة ومن املفيد عىل سبائك امللف وغريه من عدد الريضات أو املطر ً

التعشري عىل حسب ما تسويه [تثمن به] يف الوقت ،مع وجوب املساوات [كذا] بني التجار يف التقويم ومن لم يقبل ذلك التقويم وطلب
دفع عرش السلعة من عينها يحوزه األمناء منه مساعدة له ويقيدون واجب تقويمه يف محله ويبيعون ما حازوه فيه عىل ذمتهم وعىل بال

موضوعا إن كان
من تعشري امللف والتوبيت [نوع من األنسجة] ونحوهما والريضات أو املطر ال بإلقائه ،ومن وزن ما يوزن موسوقًا كان أو
ً
ً
كثريا فيكفي بوزن عرشه يؤخذ مما يظهر لهم من وسطه أو غريه ،وال يعرش األمناء من سلع الوسق إال ما هو حارض منها
قلياًل وإن كان ً
بني أيديهم وال يقيمون وزن ما حرض منها عىل ما يأيت ،بل يعرشون ً
كاًل منها عىل حدته بعد حضوره ومعاينته.

الفصل الحادي عرش :السلعة الواردة من بر النصارى مثل الرباميل وشبهها يفتح منها عند التعشري نحو عرشها والنظر فيها يفتح

منها لألمناء وإن كانت [حذف] وشبهها لتسقط وقطع الخردة تفرع عن آخرها وال يكتفي بما هو مقيد عىل ظهرها.

الفصل الثاين عرش :ما يعرث عليه عند التعشري من املمنوع جلبه ً
مثاًل سالح والبارود وملحه والكربيت والرصاص وغري ذلك من

ويطلعون العلم الرشيف مع بيان
آالت الحرب وتبغا [التبغ] واألفيون يحوزه األمناء لجانب املخزن أعزه الله موسوقًا كان أو
ً
موضوعا ُ
وزنه أو عدده وكذلك ما يقبضه الوردينات( ((2والعس من الكنطربانض بغري الديوانة من املمنوعات املذكورة وغري املمنوع فيحاز لجانب

ممنوعا وربع ثمنه ويعلمون به كذلك.
ويعطى لقابضه ربع قيمته إن كان
ً
املخزن ُ

يقيده كل واحد من العدلني بتقيدته [بسجله] ساعة تعشريه وعند ختم اليومية
الفصل الثالث عرش :ما يعرشه األمناء يف اليوم ّ

ومقابلة كل واحدة من تقيديتهما باألخرى يعلّم عليهما كل من العدلني بنصف عالمة فيدفع األمناء أحدهما بعينها ال نسخة منها ألمني

يبيتها عنده فال يقبلها منهم يف الغد ويبقون األخرى عندهم يكتبون منها نسخ الحساب الذي يوجهونه لرشيف الحرضة
الداخل وإن لم ّ
نظريا.
ولألمني املُكلَّف ال غري ،وال يرتكون منها بالديوانة ً

البحارة العاملين في المراكب القرصنية .الشاذلي ،معجم
 24الوردينات :تعبير مغربي دارج أصله من الكلمة اإلسبانية  ،Guardianوتعني الحارس ،وهي من رتب ّ
المصطلحات ،ص .227
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الفصل الرابع عرش :كل من عرش له األمناء سلعة الوسق أو الوضع يعطونه بطاقة بيان ما عرشوا له ً
كثريا مثلما يف
قلياًل كان أو ً

اليومية يلفظها وتاريخها وتكون بعالمتهم ألمني القبض فيأخذ نسخة منها ويقبض واجبها من صاحبها ويدفعها له بعد وضع عالمته

أيضا عليها ،عىل أنه توصل بما فيها.
ً

ضلعني أحدهما لداخل
الفصل الخامس عرش :يكون األمناء يحسبون مدخول كل أسبوع يوم انتهائه ّ
مفص ًاًل يف أيامه عىل َ

املوضوع واآلخر لداخل املوسوق وال ينرصفون من الديوانة حتى يف ذلك اليوم حتى يختموا كتابة ويدفعون ألمني الداخل ببطاقتهم
له ويجيبهم عنها بوصوله ،وإن لم يدفعوه يف اليوم اآلخر منه ال يقبله منهم بعد ،ويعلم وملا يحوزه يوجهه يف بوسطى املخزن أعزه الله.

وضعا ووسقًا كل شهر عريب ويذكر بعد نص االفتتاح اسم أول يوم من الشهر
الفصل السادس عرش :تقييد حساب املعرشات
ً

ويسمى الشهر والعام وموافقه من العجمي ثم تاريخ كذا منه أخرج فالن ما ورد له مع البابور أو املركب الفالين بتاريخ كذا ويرسم يف

صافيا ،وإن كانت
أضالع أولها لعدد القطع والثاين [غري مفهومة] صائر إن كانت مما يعرش بالوزن فالثالث لوزنها بالطارة والرابع لوزنها
ً

( ((2والسابع للواجب ،ويقيد حسابه املوضوع عىل حدته
مما يعرش بالعدد فالخامس لعدد ما بداخلها والسادس لسوم وبحساب البليون (

ريااًل ويليه حساب املوسوق عىل حدته كذلك ،ويرد بليونه ً
متتابعا بأيامه يف الشهر كله ويجمع بليونه ويرد ً
ريااًل ليضع ويجعلون ويضاف
ً
ً
مفصاًل.
وبجمعهما ما تحصل يف املخاطف( ((2وغريها

الفصل السابع عرش :كيفية تقيد الصائر بالكناشُ ،يكتب بعد الحمدلة ما نصه بيان ما صريه األمينان فالن وفالن ويذكر اسم

اليوم األول من الشهر املعني فيه وعدد أيامه وعام تاريخه ثم يجعل الصائر من تباقي ترجيم كل جنس منه يف ترجمة خاصة به ،وبصدر
برتجمته املدة اليومية مفصلة مقدمة منها األكد فاألكد [املهم فاألهم] إىل أن يكمل صائر (املؤن) يف اليوم األول ثم يرضب املجتمع

من ذلك يف عدد أيام الشهر ،ويضع خارج الرضب يف ضلع الواجب ،وتليها ترجمة الرواتب الشهرية مفصلة عىل الرتتيب املذكور ،ويضع
ما تجمل فيها بمحله تحت جمع املؤن اليومية ثم ترجمة كراء الدور املنفدة مفصلة كذلك ،ثم ترجمة الحوادث يصدر منها بعمل املنجزة
ً
مفصاًل جميع ذلك ثمنًا ومثمونًا بذكر عدد املعلمني عىل
ملخصها بذكر العدد املشرتى يف جميع األشهر وإقامة الحديد وما يلحق بها

مراتبهم وعدد أيام خدمتهم يف الشهر وما ُيعطى كل واحد منهم من اآلجرة عن كل يوم ويخرج مجموع ذلك إىل محله وكل ما يشرتى
من املقاديف [املجاديف] وشبهها مما يرجع لخدمة القوارب يصري يف ترجمة النجرة ليكون صائر القوارب مجموع [كذا] يف ترجمته

الخاصة به ،ثم يليها ترجمة البناءات الجديدة ومبينًا ما تصري يف كل محل منها عىل الرتتيب املتقدم وبعدها ترجمة بناءات األحكام عىل

تفاصيل املذكورة ثم ترجمة الوفد املوجه للحرضة الرشيفة وما تصري عىل حمله من كراء وغريه ثم ترجمة صائر الخيل واملخازنية الواردين
( ((2املوجهة للحرضة الرشيفة وغريها مبينًا
من الحرضة الرشيفة ،ويتعرض لذكر ما وردوا ألجله ويف هذه الرتجمة تصري ترجمة الرقاصني (

سبب توجيهها ،ثم ترجمة صائر ما يتوقف عليه أمني الداخل من كنانيش وكاغد [الورق] ولك ومداد وإبرة رقاص [ساعي الربيد] إن
احتاجه ،ورقاص الحساب الذي ينهض عىل يده وغري ذلك مما يعرض له ،ثم ترجمة الشعري والتنب املشرتين لبهائم املخزن مع ما

يحدث من صائر الجنات مبينًا .ويف هذه الرتجمة تعني زيت األبراج إن لم يكن يف األبراج صائر غريها وإال فتصري يف ترجمة صائر األبراج
الخاصة بها ثم ترجمة الكسوة مفصلة بذكر أنواعها ثم يفصل ما دخل يف الكسوة الواحدة من العلف واإلقامة وأجرة الخياطة يرضب

25
26

البليون :رومانية األصل  ،Billionتعني القرش وهو جزء من عشرين من الريال الحسني .المرجع نفسه ،ص .36

قصد به المرساة .المرجع نفسه ،ص .199
وي َ
المخاطف :و ُتك َتب المخاطيف ،مفرده مخطافُ ،

جمع على رقاصة ورقاقيص .المرجع نفسه ،ص .90
وي َ
 27الرقاص :ناقل البريد من بلد إلى آخر ،مو ّزع الرسائلُ ،
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ةيبرغملا يسارملا نوؤش ميظنت نوناق :رشع عساتلا نرقلا لالخ ةينزخملا تاعيرشتل ا

واجبها يف عدد نوعها وما خرج يف ذلك يضعه يف سجله يف ضلع املجموع ،وهكذا إىل آخر ما عنده من أنواع الصائر واملقصود أن يكون

[.]...

( ((2ولألمني املكلف مضمن الداخل يف الشهر
الفصل الثامن عرش :يكون األمناء عند انتهاء كل شهر يوجهون لرشيف الحرضة (

ريااًل وكذا مضمن العائد فيه وبعد رده ً
بعد زيادة جملة املقابالت عليه ورده ً
أيضا يف كتاب مختوم يدفعونه ألمني الداخل يوم الثالث
ريااًل ً
ً
مفصاًل عىل
أو الرابع من الشهر الذي يليه وهو يوجهه عىل يده يف بوسطى املخزن أعزه الله وبعد ذلك يوجهون حساب الداخل والصائر
أيضا نظريه يف كنانيش وعند فراغهم من الخدمة يو ّجهون
الرتتيب املتقدم
أيضا وسيكتبون ً
مختوما مع كتابتهم به عىل يد أمني الداخل ً
ً

أحدهما مع ما يتعلق به رشيف الحرضة واآلخر لألمني املكلف وكناش ثاين يقيدون فيه تفصيل الصائر فقط يرتكونه بالديوانة ملن بعدهم.
الفصل التاسع عرش :السلع املوسوقة من بعض املرايس إىل آخرى من املرايس السعيدة يتخذ لتقييدها كناش خاص يقيد فيه اسم

السلعة والنمر الذي عليها وامليزان واسم صاحبها واسم البابور املوسوقة معه وتدفع لصاحبها بطاقة مفيدة بها ما ذكر بخط أحد العدلني

معا وإن كانت مما يجب فيها األعشار فيحاز قدر الواجب يف أعشارها وثيقة ويرضب لصاحبها أجل بقدر ما يأيت فيه
وعالمة األمينني ً
بجواب الوصول ،فيعمد ما حيز منه يف جملة الداخل يف األعشار وال يقبل من صاحبها كالم بعد ذلك.

الفصل العرشين [كذا] :تفقد امليزان باملسبح والدال الوازن كلما أبدل األمناء ورد بالهم له بحيث ال يضيع جانب املخزن وال

أيضا.
يترضر التاجر [ ]...من خالل خدمتهم ما ال يليق يبدل ً

الفصل الواحد والعرشون :أنواع الحبوب التي توسق يحرض األمناء يف كل عام من غلة صافية بقصد اختبار وزن الفنيقة

(((2

موجبا بذلك
محققة بمحرض ،فيوزن من كل نوع منها ملء فنيكة محققة بمحرض جمع من تجار تلك املرايس ومعاينة عدولها ويعملون
ً
يتبتونه بعالمتهم بكناش خدمتهم وتكون نسبة الفنيقة منه عند وسقه عىل مقتىض الوزن فيها يف ذلك العام إىل أن تخترب قطاين العام

أيضا وافق الذي قبله أو خالفه.
الذي يليه فيتبت اختبارها فيه بموجبه ً

الفصل الثاين والعرشين [كذا] :ما بخزائن املخزن من أمور املخزن ومن سلعة التجار كذلك يف عهد األمناء ال يستقيل به واحد

منهم دون اآلخر.

الفصل الثالث والعرشين [كذا] :ال يتعاطى األمناء التجارة باملرىس املستخدمني بها ومن ثبت عليه يشء من ذلك ُيعاقب ويبدل

بعد وال يستعملون أصحابهم يف يشء مما يرجع لخدمة املرىس.

الفصل الرابع والعرشين [كذا] :الرباع والجنات وغريهما من أمالك املخزن يجب عىل األمناء رد البال إليها بما يكرر منها أو ُتباع

غلته يكون ذلك بسكة الريال وال يعقد فيها الكراء أكرث من سنة وال يحدث املكرتي بها شي ًئا من بناء أو غريه إال بأم ٍر مولوي وما يكرتي

( ((3يقبض كراءه بعد انسالخ الشهر وما كان منها مشافهة فيقبض كراءه عند تمام السنة ومن آخر يشء من الكراء عن
منها مشاهرة (

وقت قبضه فيكون دركه عليه.
28

شريف الحضرة :تعبير يعني السلطان ،ويكتب في بعض األحيان الحضرة الشريفة.

30

المشاهرة :هي الواجب المقسط ،يؤ َّدى مرة في كل شهر .المرجع نفسه ،ص .204

ً
صاعا .الشاذلي ،معجم المصطلحات،
مكيااًل ،وتزن اثني عشر
ستعمل
 29الفنيقة :أو الفنيكة أو الفنكة ،جمع فنائق ،وهي وعاء أصغر من الغرارة أو هي نفسهاُ ،ت
ً
َ
ص .158
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الفصل الخامس والعرشين [كذا] :زيت الجاز ولومنيد وفحم الحجار وما أشبه ذلك من األمور النارية بمجرد نزولها من البابور

أو املركب يحوزها صاحبها وال يبقيها باملرىس وال يدخلها للخزين بها ومن مسكه من األمناء عن يشء من ذلك حتى أدى إىل رضر فيكون
عليه درك من ضاع بسبب ذلك.

الفصل السادس والعرشين [كذا] :املكاتب الرشيفة الواردة عىل األمناء بقصد تنفيذ مضمنها وكذلك أجوية حول الوفر املوجه

الرشيف الحرضة وشبه ذلك مما (…) ينسخ كل ما ورد منها يف كل لشهر (…).

الفصل السابع والعرشين [كذا] :العمل يف خبز األسجان [املساجني] أن يعني األمناء رجل ثيقة [ثقة] ينوب عنهم يف الحضور

كل يوم وعند انتهاء الشهر يحرض معه نائب العامل أي عامل البلد وعدالن من قبل القايض ثم يقع ترساد [إرسال] هؤالء املساجني
بمحرضهم ،وينظرون من هو مضطر عىل ما يرتتب عليه يف صائر خبز مساجني إيالته وبعد تمام مدة خدمة األمناء يجمعون صائر الخبز
يف املدة كلها مع زيادة صائر األجور ويقسمون ذلك عىل عدد الخبز الخارج من يدهم حتى يعلمون [كذا] ما ينوب الخبزة الواحدة ثم

يقيدون ذلك يف آخر كناش خدمتهم ويرتبون حساب ذلك عىل ستة أضالع األول اسم العمال والثاين مساجني إيالتهم الثالث عدد الخبز
ّ
املنفذ لهم ،الرابع الواجب يف ثمن الخبز ،الخامس واجب الكسوة والسادس مجموع الواجب من ذلك عىل كل عامل وجميع ما يصري يف

ذلك يردونه ً
ريااًل ويصريونه يف آخر خدمتهم ،ويطلعون العلم الرشيف بمضمنه ،ليأمر أيده الله بقبض ذلك من العمال.

الفصل الثامن والعرشين [كذا] :جميع ما يوجه العمال من الحبوب التي لجانب املخزن أعزه الله بقصد وسقها عىل يد أمناء

خاصا يقيدون يف أوله نسخة من الكتاب الرشيف املأمور فيه بقبض ما عىل كل عامل وبعده
املرىس فينبغي أن يتخذوا لها كناش [كذا] ً

عدد الحبوب املحوزة من العمال ثم كيفية وسقها وألي محل توجهت وبيد من ،ويتحفظ عىل أجوبة وصولها فربما يحتاج إليها وعند

( ((3وكذا ما يوجهونه [كذا] العمال من
انتهاء خدمتهم يلخصون ذلك كله ،ويقيدونه بآخر كنانيشهم الذي يوجهونه لألعتاب الرشيفة (
ً
مفصاًل يف آخر الكناش املذكور.
املؤن بقصد املحلة السعيدة( ((3وقت حلول سيدنا ومروره املبارك ببعض املرايس يتبتون ذلك كله

خاصا
الفصل التاسع والعرشين [كذا] :األمور الجهادية تكون عند األمناء من أهم األمور ومن األعشار بها أن يتخذوا لها ً
كناشا ً

يقيدون فيه كل برج باسمه وما اشتمل عليه من أنواع املدافع بفرمتها وعدد كورها وإقامتها وما هو منها خارج األبراج باملحل الذي
يقيدون جميع ما
يعربون عنه باإلشارات وكذا ما يف األبواب والخزائن وافتقر منها إىل اإلصالح يطلعون به العلم الرشيف أسماه الله ثم ّ

ً
مفصاًل وكذا الباقي بحيث ال يهملون تقييد يشء من ذلك وما زاد موالنا املؤيد بالله باألبراج والخزائن من املدافع
يف الخزائن من السالح
يقيدون ذلك وقت دخوله وإن نفذ دام عاله يشء منها يقيدوه وقت تنفيذه ويبقى هذا الكناش محفوظ ًا باملرىس ويدفعه األمناء
وغريها ّ

ملن بعدهم بعد التنبيه عليه ،وهذا الفصل تعلم به رد البال لألمور الحربية كالسالح والكربيت والبارود وملحه املمنوع جلبها إال باألمر
املولوي أسماه الله وقد تقدم حكم ما يعرث عليه من ذلك يف الفصل الثاين عرش.

( ((3الغربية من بعض املرايس يكون األمناء منها عىل بال ويف كل ستة الشهور يخرج أحد األمناء
الفصل الثالثون :العذائر السعيدة (

أو نائبهم صحبة عدلني من قبل القايض فيحرضون مع املكلف العذير لترساد جميع ما اشتمل عليه من الخيل والبغال والبقر وغريها بعد

خاصا يقيدون فيه أصل ما يف العذائر وما خرج منه وتحصل يف النتاج يف مدة ما
وصفها وطبع ما يناسب طبعه ويتخذ األمناء لذلك ً
كناشا ً
31
32

األعتاب الشريفة :القصور الملكية ،األمكنة التي يوجد فيها الملك على اإلطالق .المرجع نفسه ،ص .15

المحلّة السعيدة :الجيش المتحرك بقيادة السلطان ،ومكان نزوله .المرجع نفسه ،ص .198
قيمون ،كما تعني األراضي الخصبة ،الكثيرة الكأل ترعى فيها دواب السلطان.
ربى فيها خيل الدولة ،ويكون عليها ِّ
العذائر السعيدة :هي مراعٍ م َّتسعة ُتحاط بسياج ،و ُت َّ

33
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بني الترساد والذي بعده وإن ضاع منها يشء يوىت بجلده ويف محروم اللحم يوىت بموجبه ويضبطون أمر مدخول اآلدام بعد اختباره عىل

يقيدون يف آخر
وجه املتعارف يف ذلك وبعد إخفاء ما يف العذير يطلعون به العلم الرشيف أسماه الله ثم إذا ظلت مدة خدمة األمناء باملرىس ّ
كناشهم الذي يوجهون عدد ما تحصل يف ترساد اآلخر من مدة خدمتهم ويبقى كناش العذير باملرىس.

الفصل الحادي والثالثني [كذا] :عند تمام خدمة األمناء ودفعهم ما يدفع ملن بعدهم من أمور املخزن حسبما تقدم يف الفصل

الثاين يقيدون بآخر كناش خدمتهم الذي يوجهونه لرشيف الحرضة وبنظريه الذي يوجهونه لألمني املكلف جميع ما دفعها من كربيت

ً
مفصاًل عىل ثالثة أضالع األول األصل والثاين من خرج من ذلك الثالث الباقي وهو املدفوع لألمناء بعدهم،
خفيف وبارود وغري ذلك
أيضا لجانب املخزن أعزه الله من مال السلف والديون القديمة عىل ثالثة أضالع ليضع األصل واملقبوض
يقيدون بآخر كل منهما ً
كما ّ
منه يف مدتهم والباقي وكذلك ساير أمور املخزن التي عىل يدهم بالديوانة وكذا سلعة التجار التي لم تعش مبينة كما يف الفصل الثاين

ونضري [كذا] ذلك يقيدونه بكناش خدمتهم الذي سيبقى بالديوانة.

الفصل الثاين والثالثني [كذا] :األمناء والعدول بعد إعفائهم من الخدمة ال يسافر واحد منهم لبلده حتى يستكمل جميع العمل

فيما ُكلِّف به ويثبته بمحله عىل الرتتيب املتقدم وال يرتكون دينًا من مدة خدمتهم وإن تركوه فال يقبله األمناء منهم بعد انتهاء عملهم
نائبا عن جميعهم بالوفر الباقي من خدمتهم وبكناش خدمتهم مع أحوال املنفسطوات بعد تجريد عددها وتواريخها
باملرىس ينهضون ً

فيه وبطائق النواب بما أخرج لهم من حوايجهم وكناش الوسق من مرىس خدمتهم إىل آخر من مرايس الغرب مع بطائق الوسق الذي
يرد عليهم من املرايس املذكورة كل لرشيف الحرضة وبنظري كناش خدمتهم وكناش الوسق من مرىس خدمتهم إىل أخرى ونسخ بطائق ما

ي ِرد عليهم من املرايس املذكورة لألمني املكلف ويكون [كذا] املوجه املذكور بذلك [كذا] آخر ما يصريون ويتوجه كل منهم ملحله بسالم.
(نهاية التقييد)

ثان ًيا :تحليل التقييد
إن املتأمل يف هذه الفصول والتنظيمات التي حاولت هيكلة العمل يف املوانئ املغربية املفتوحة للتجارة خالل القرن التاسع عرش

يجدها من حيث الصياغة القانونية والفاعلية متميزة يف ضبط النشاط التجاري ومراقبته؛ ال بوصفها خطوة تنظيمية مهمة ،فحسب،
متفحص هذه
أيضا بالنظر إىل كونها أول محاولة مو َّثقة يف تنظيم شؤون املرايس عىل نح ٍو لم تعهده املوانئ املغربية سابقًا ،كما يجد
بل ً
ِّ
ٍ
ومستويات متعدد ًة كانت تروم اإلملام بجوانب الخلل التي كانت تحول دون االستفادة
الفصول أن عملية التقنني هذه قد أخذت أبعا ًدا
األمثل من عائدات هذا القطاع الحيوي واألسايس لخزينة الدولة املغربية ،وانتظام مداخيلها وتزايدها .ويمكن أن نرصد التجديد الذي

جاءت به هذه الفصول عىل مستويات عدة.

 .1التنظيم اإلداري ومحاربة الفساد يف املرايس
اختصت
الحرص الشديد عىل إعادة تنظيم العمل يف املرايس عىل عدة مستويات ،فقد
تبنّي لنا فصول من هذا القانون التنظيمي
َ
َّ
ّ

بعض الفصول بتحديد مسؤولية األمناء عن إدارة املرىس ،وضبط مهماتهم بدقة ،وكيفية أدائها ،وكيفية سري العمل يف املرىس ،واألهم
من ذلك تدوين العمليات كلها يف دفاتر خاصة (كنانيش) دورها إثبات أداء املهمات وسري عمل املرايس أمام السلطان (الفصول:
األول والثاين والثالث) ،كما ُر ِبط َت املسؤولية باملحاسبة ،بعد أن ُج ِعلَت نهاية الخدمة يف املرىس خاضعة لرشط تربئة الذمة من جانب
األمناء (الفصالن الحادي والثالثون والثاين والثالثون) ،يف حني حددت (الفصول الرابع والخامس والسادس) بدقة وتفصيل املهمات
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تفاديا للفساد يف
وتصديرا ،ومراقبة عمليات الشحن واإلفراغ والتخزين
اإلجرائية لألمناء ،وكيفية تسيري أمور التبادل التجاري استريا ًدا
ً
ً
إدارة املوانئ.

شديدين مع التبادل
وتعكس هذه اإلجراءات مجموعة من الظواهر ،لعل من أهمها عزم املخزن عىل التعامل بجدية وحرص
َ

استثمارا َ
أمثل لالنفتاح عىل التجارة الخارجية واالستفادة منها ،كما تعكس هذه املقتضيات القانونية اإلجرائية
الخارجي بما يضمن
ً
مسأل َتني مهم َتني ،تتمثل األوىل يف التذمر الكبري من حالة الفساد التي كانت سائدة ،أما الثانية فتتمثل يف الرغبة الكبرية يف قطع دابر هذا

الفساد الحاصل يف إدارة املرايس وتأثرياته يف مالية الدولة ،ولعل هذا ما يثبته قول السلطان محمد الرابع نفسه يف عدة رسائل)...(" :

ما يقع من التساهل يف األمور وعدم إجرائها عىل مقتضياتها من الورود والصدور حتى أدى ذلك إىل ضياع ما بها له قدر وبال"( .((3ويف

قدم للسلطان مذ َّكر ًة َّبنَّي فيها حجم العائدات التي كان من
املفوض الربيطاين جون دراموند هاي هذا املعطى ،عندما ّ
السياق ذاته أكد ّ

املفروض أن يجنيها املخزن يف خمس سنوات يف املدة  ،1861-1856وقدرها مليون وخمسمئة ألف ريال ،يف الوقت الذي أكد فيه التجار

للمفوض هاي أن ذلك لم يدخل بيت املال.
ّ

كما حملت هذه التنظيمات القانونية مقتضيات جديدة لم تكن مطروحة من قبل ،وهي تحديد االختصاصات (الفصول السادس

والعارش والرابع والعرشون والسابع والعرشون والثالثون) ،وتوثيق العمل اإلداري وتدوينه (الفصول الخامس عرش والسادس عرش

والسادس والعرشون والثامن والعرشون والتاسع والعرشون) ،وغري ذلك من املستجدات التنظيمية التي لم تكن سائدة سابقًا يف تنظيم
نوعا من التجديد والتحديث عىل مستوى اإلدارة املغربية ،ويف هذا اإلطار جرت اإلشارة إىل مسألة
الجهاز املخزين
عموما ،ما عكس ً
ً

اعتباطيا (ينظر الفصل الثاين)؛ إذ اع ُت ِمد توقيت من الساعة
التنظيم الزمني عن طريق تحديد ساعات العمل حتى ال يكون العمل
ًّ

فرض فيه عىل األمناء البقاء يف الخدمة وإن لم يكن هناك عمل (الفصل األول) ،وهي إجراءات
الثامنة صبا ًحا إىل الثالثة بعد الزوال ُي َ
لم تكن تعرفها اإلدارة املغربية ،عىل األقل من الناحية النظرية ،أما واقع الحال فلم يكن ينبئ بتغيري كبري ،ولم تستطع هذه املقتضيات
خصوصا يف ظل تعدد مظاهر التغلغل االستعماري األورويب.
تحد من الفساد اإلداري املسترشي،
التنظيمية أن ّ
ً

ولم ُ
أيضا ،ومن األكيد أنهم لم يحرصوا عليها لسواد عيون املخزن
تخل دعوات اإلنكليز لهذه اإلصالحات من مكاسب لهم ً

ِ
املفوض الربيطاين إىل إقناع املخزن بإدخالها
املغريب بقدر ما كانوا يحرصون عىل ضمان مصالحم ً
أيضا ،ومن جوانب التجديد التي سعى ّ

الزيادة يف عدد األمناء يف املرايس ،ومنحهم اختصاصات أكرب يف إدارة شؤون املرايس برشط التزامهم بعدم ممارسة التجارة (الفصل

الثالث والعرشون) ،ويف مقابل ذلك ،شجع املخزن عىل عدم تدخل العمال يف شؤون املرايس ،واالكتفاء بتوفري األمن وإخبار السلطان
تدريجيا بالتقليص من سلطات أهم ممثليه
باملخالفات يف حال ضبطها( .(((3وهنا اتضح كيف حاولت إنكلرتا التخلص من سلطة املخزن
ً

الدين الذي أقرضته
مهمة املراقبة داخل املرايس بحجة متابعة تسديد َّ
يف إدارة املوانئ ،بل األدهى من ذلك أنها حاولت أن تجعل لنوابها ّ
للمخزن يف سياق أداء غرامة تطوان ،مع ما يمثله ذلك من مساس بسيادة البالد ،وبهذا عملت عىل تدعيم تغلغلها يف املوانئ عىل حساب
سلطة املخزن.

34
35
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( ((3أن السلطة الواسعة واالختصاصات املهمة التي ُم ِن َحت
وتؤكد بعض الدراسات املتخصصة يف املبادالت التجارية املغربية (

لألمناء ،كمراقبة التجارة الخارجية وتحصيل الحقوق واملكوس الجمركية ،إضافة إىل قيامهم بمهمة اآلمرين بالرصف ،مع غياب الرقابة
وحولوا اإليرادات الجمركية لخدمة مصالحهم الخاصة.
الجادة والفعالة عىل هؤالء ،جعلت منهم أمناء غري "أمناء"! إذ استنزفوا الخزينةَّ ،
وعىل الرغم من أن القانون كان يمنعهم من مزاولة التجارة (الفصل الثالث والعرشون) ،فإن َّ
جل األمناء لم يقاوموا الرغبة يف تجارة

ترسب األمناء وأحاطوا بكل جوانب املخزن حتى
تدر الربح الوفري،
ً
ُّ
خصوصا أن السلطة والتجارة تكمل الواحدة منهما األخرى ،فقد ّ

تم ّكنوا من السيطرة عليه ،إضافةً إىل ممارستهم التجارة والتالعب فيها لصالحهم( ،(((3وأسفر هذا األمر عن اقتحام األمناء بممارسة
عما وصله من أخبار بشأن تساهله
مجموعة من الجوانب املمنوعة ،فنجد يف إحدى الوثائق أن السلطان يستفرس من أحد ُخ َّدام املرايس ّ
وتعجب من ترصفه ،وا َّتهمه بأن ذلك من باب املداهنة والرشوة ،ودعاه إىل االلتزام باألوامر أو إنزال
املهربة،
َّ
يف مراقبة دخول األسلحة َّ
العقاب به(.((3

 .2االهتامم بالعنرص البرشي والتجهيزي
خصوصا ما يرتبط بوضعية عمال املرايس ورجال املراقبة واألمناء ،فقد أشار الفصل
اهتم هذا النص التنظيمي بالعنرص البرشي
ً

ونص الفصل
السادس إىل رضورة االهتمام بوضعية العاملني يف املرىس يف شتى املرافق ال سيما فيما
يخص مستحقاتهم املاليةَّ ،
ّ

التنظيمي عىل ما يأيت" :النظر يف أمر البحرية والخدمة بالوقوف عىل أجورهم حتى يتوصل كل بنصيبه ،وال يسهم أحد معهم ،هذا من

حيث األجور .وأما أمر العسة [الحراسة] ً
يدا بيد ،وتكون تبدأ
لياًل
ونهارا فهو موكول إىل نظر العامل إال يف أجورهم ،فيدفعها لهم األمناء ً
ً

يف آخر كل شهر ،وال تزيد عليه ،وأما كوردينات املرىس ،فالنظر فيهم لألمناء فقط ال غريهم".

غضت الطرف عن بعض
لم ينشأ هذا االهتمام عىل نح ٍو اعتباطي ،بل كان استجابةً ملا أصبحت عليه حال هذه الفئة التي َّ

تسد به عجزها االجتماعي ،ولعل هذا ما أشار إليه املخزن يف العديد من
الخروقات يف كثري من األحيان ،مقابل قدر من املال (رشوة) ُّ
الرسائل ،وكذا مفوض الدولة اإلنكليزية جون دراموند هاي الذي ربط السلوك غري املستقيم لبعض األمناء بهزالة مر ّتباتهم ،ثم اقرتح

كثريا مقارنة بما سيجنيه من انتظام أمور املرايس،
رفع تلك املرتبات،
ً
مؤكدا يف الوقت نفسه أن هذا املرشوع اإلصالحي لن يكلِّف املخزن ً
وأهمها الرفع من دخل الجمارك بنحو ثالثمئة أو خمسمئة ألف ريال(.((3

ينص عىل مسألة تأهيل قدرات العاملني باملرىس يف مجال اختصاصهم وتطويرها أو رشوط
يف املقابل لم نجد يف هذه الفصول ما ّ

اختيارهم ،إال إذا استثنينا تركيز العديد من الفصول عىل رضورة التحيل بروح املسؤولية تجاه العمليات التجارية يف املرايس ،والتشديد
عىل مسألة املراقبة والتيقّظ لعمليات التهريب أو املتاجرة يف املحظورات ،مع اإلشارة إىل مسألة العقاب باقتضاب (الفصل السادس) يف

حق من ثبت ضلوعه يف ممارسات غري مرشوعة ،أو تحميل األمناء مسؤولية تراخيهم وإمكانية عزلهم أو إعفائهم (الفصالن الثالث
ّ
والعرشون والخامس والعرشون).

 36ينظر على سبيل المثال :فاطمة الحمدان بحير ،السياسة الجمركية المغربية وإشكالية المبادالت التجارية الدولية (الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة)2005 ،؛
عبد العزيز لعراش" ،النظام الجمركي ومسألة التنمية االقتصادية بالمغرب" ،أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة الحسن الثاني ،الدار البيضاء.1999 ،
 37بحير ،ص .42-41
38

39

الخزانة الصبيحية ،سال ،الوثيقة  ،3835المحفظة  ،24السلسلة -3ب.
بن الصغير ،ص .429
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تغرِّي من واقع تواطؤ أفراد األجهزة املخزنية من رجال مراقبة وموظفني يف أعمال غري مرشوعة ،ولعل هذا
لكن هذه الدعوة لم ِّ

تعمد املخزن ،بعد هذه املرحلة ،أن تكون أصول أحد األمناء ،عىل األقل ،من خارج املدينة وبمر ّتب أعىل من األمناء
الواقع يفرس لنا ُّ

اآلخرين ،حتى ال يستطيع نسج عالقات تفرض عليه التواطؤ أو التسرت عىل املمارسات املشبوهة والخارجة عن القانون ،ومن أمثلة ذلك
عنّي كل من عثمان بن جلون التويمي الفايس وعبد املجيد بركاش الرباطي والحاج محمد الغسال
ما وجدناه يف مرىس طنجة ،حيث ّ
عنّي أحمد
عنّي الحاج بنارص الحلو الفايس والحاج محمد عواد السالوي ،ويف مرىس الصويرة حيث ّ
الطنجي ،ويف مرىس آسفيحيث ّ

التازي الفايس وعبد السالم غرسية التطواين وعبد الرحمن بن الحسن الصويري(.((4

وهكذا عزز السلطان الحسن األول (1894-1873م) هذا التوجه التنظيمي لشؤون املرايس بالجهود التي بذلها بهدف إنشاء نظام

تنظيما ،وذلك بالرتكيز عىل العنرص البرشي إلدارة املرايس وخاصة األمناء ،بحيث جرى تعيني أمني أمناء جديد ملبارشة إصالحٍ
مخزين أكرث
ً
عام( ،((4وتعميم التفتيش بكل املرايس؛ ما فرض رضورة استبدال عدد كبري من موظفي املرايس ومضاعفة عدد األمناء خاصة يف املوانئ

املهمة ،وإقرار مبدأ التداول عىل منصب األمناء عىل رأس كل ثالث سنوات ،والرفع من مر ّتباتهم( ،(((4إىل جانب التشدد يف مراقبتهم
وزجر املخالفني منهم( .(((4كما بادر املوىل عبد العزيز إىل إصدار قانون تنظيمي آخر( ،((4اشتمل عىل أربعة وثالثني ً
فصاًل شملت إىل جانب
مجموعة من الجوانب ،التعشري واملراقبة وحفظ السلع وزجر التدليس والتهريب.

وعىل مستوى هيكلة البنية التحتية ،جاءت مبادرة السلطان محمد الرابع (1687-1648م) هذه بمجموعة من التوصيات التي

تضمنت اإلشارة إىل الجانب التجهيزي يف املرايس املفتوحة للتجارة ،لكنها لم تكن شاملة الجوانب املرتبطة بالتجهيزات ،فقد ركزت
عىل ما هو تقني مرتبط بحركة السفن ورسوها وشحنها وتفريغها ،وتوفري القوارب املستخدمة يف الشحن واإلفراغ (الفصالن السادس

والسابع عرش) ،يف حني لم ترش هذه املبادرة إىل إعادة تهيئة املوانئ أو بناء أرصفتها ،رغم أنها كانت يف حاجة ماسة إىل إصالحها والرفع
يشدد
أياما عديدة عند أبسط اضطراب بحري( .((4يف املقابلّ ،
من قدراتها االستيعابية؛ إذ إن السفن التجارية كانت تنتظر عملية الشحن ً

نص
الفصل التاسع والعرشون عىل أمر األبراج ،وما يرتبط بها من لوازم عسكرية ،فهي األمور الجهادية التي يلزمها تسجيل خاص .كما َّ
الفصالن الرابع والعرشون والثالثون عىل رضورة اهتمام األمناء بأمالك املخزن يف املرايس واالعتناء بصيانتها.

 .3الهاجس األمني واملايل
الهاجسني األمني واملايل حرضا أكرث من غريهما يف مواد هذا القانون التنظيمي ،فنجد أن معظم الفصول تشري إليهما
يالحظ أن
َ

إما مبارشة وإما بطريقة غري مبارشة ،فالفصول التنظيمية مبنية عىل أساس تحقيق فاعلية أكرث عىل مستوى املوارد املالية؛ إذ إن تنظيم
عمليات التصدير واالسترياد ومراقبة الداخل عىل املرىس والخارج منه وتحصيل األعشار والحرص من التدليس والتهريب واالهتمام

بتحسني الخدمات والتجهيزات ،كلها تنظيمات كان الهدف منها تحسني مداخيل املرايس والرفع من قدراتها عىل تحصيل عائدات
 40نعيمة هراج التوزاني ،األمناء بالمغرب في عهد السلطان موالي الحسن 1311-1290ه :1894-1873 /مساهمة في دراسة النظام المالي بالمغرب (الرباط:
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،)1979 ،ص .76
41

المرجع نفسه ،ص .58-55

Jean - Louis Miège, Le Maroc et L'Europe (1830-1894) (Rabat: Editions La Porte, 1989), p. 133.

42

 43دانييل شروتر ،تجار الصويرة :المجتمع الحضري واإلمبريالية في جنوب غرب المغرب  ،1886-1844ترجمة خالد بن الصغير (الرباط :منشورات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،)1997 ،ص .268-267
44

الخزانة العامة للمحفوظات ،تطوان ،الوثيقة  ،83المحفظة .6

Alfred - Henri Dyé, Les Ports du Maroc: leur commerce avec la France (Paris: Imprimerie Paul Bordard, 1909), p. 23.
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شجعت املخزن املغريب عىل الرضوخ للضغوط االستعمارية واالنخراط يف هذا االنفتاح ،هو االستفادة بأكرب
أكرب ،ولعل أبرز الدوافع التي ّ
قدر ممكن من مكاسب التجارة الخارجية بغية تحقيق التحديث الرضوري للنهوض بالبالد املغربية.

تحد آخر فرض نفسه من باب األولويات ،ويتعلق األمر بالهاجس األمني ،ففي الغالب نجد هذه
غري أن هذه الدوافع املالية قابلها ٍّ

تنص عىل مسأل َتي املراقبة والزجر ،خاصة فيما يرتبط باملواد املحظورة من قبيل األسلحة والبارود (الفصل العارش) ،وقد حدد
الفصول ّ

الفصل الخامس والعرشون أنواع املواد املمنوعة ،ونص عىل التعامل مع مسألة التهريب أو ما سمي بـ "الكنطربونضو" ،بل اعترب أن
عملي َتي االسترياد
تتجسد يف مراقبة هذه املواد ،وحرص عىل توضيح التفاصيل التي يجب عىل األمناء اتباعها يف
مهمة األمناء األوىل
ّ
ّ

والتصدير (الفصالن الخامس عرش والسادس عرش) مع التنبيه عىل أشكال التهريب التي يستخدمها التجار إلدخال املحظور من املواد،

رصيحا ،وورد فيه أن "األمور الجهادية تكون عند األمناء من أهم األمور ومن
تعبريا
عرَّب الفصل التاسع والعرشون عن هذا األمر
ً
ً
كما َّ
األعشار [."]...

حظي باهتمام كبري ،يظهر من خالل تركيزه عىل مسألة استخالص األعشار؛
أما الجانب املايل يف هذا القانون التنظيمي فقد
َ

شددت الفصول السابع والحادي عرش والثاين عرش والثالث عرش والرابع عرش عىل استخالص األعشار وإخضاع السلع جميعها لها
فقد ّ

ً
السلع املُعفاة من الرسوم ،وهي السلع املو َّجهة لجانب املخزن وللنواب األجانب
دخواًل وخرو ًجا ،يف حني حدد الفصالن الثامن والتاسع
َ
رشيطة ّأاّل تكون بهدف التجارة .وحتى تكون هذه العملية مثمرة وأشد فاعلية أوصت عدة فصول بتخصيص كنانيش لكل نوع من
السلع ،فاألعشار يف ُكنَّاش خاص ،وكذلك حاجيات املخزن (الفصل الثامن والعرشون) ،واألمور الجهادية (الفصل التاسع والعرشون)،

والتجارة الداخلية بني املرايس املغربية (الفصل التاسع عرش).

ّ
يتجىّل يف ضبط السلع الواردة والصادرة،
بهاجسني ،أحدهما أمني
تقدم أن هذه الهيكلة اإلدارية الجديدة كانت محكومة
يتبنّي مما ّ
ّ
َ

واآلخر مايل يتم ّثل يف ضمان موارد مالية إضافية لبيت مال املخزن( .(((4وإذا كان الطرف املغريب قد حاول ضبط موارده املالية يف هذا

القطاع من أجل االستفادة أكرث من االنفتاح عىل التجارة الخارجية ،فإن األجانب قد رحبوا بهذه الخطوة؛ ألنها قضت عىل منافسيهم
من التجار املغاربة الذين كانوا يستفيدون من االمتيازات التي ُم ِنحت لهم يف إطار سياسة االحتكارات ،ما يعني فتح الباب أمامهم
معا ،املايل واألمني .ويشري املفوض الربيطاين إىل
للتحكم يف التجارة املغربية وتوجيهها لخدمة مصالحهم ،وبهذا خرس املغرب الرهانَني ً
ذلك بقوله" :جميع الخائنني الذين كانوا بهذه املرىس جميعهم انتقلوا وتبدلوا بغريهم .والظاهر من ابتداء األمور أنهم يسريون بخري.

جميعا أن يكونوا متساوين"(.((4
جميعا بخاطرهم ،عىل هذه القوانني الجديدة منتظرين
وأما التجار (األجانب) ،فقد صاروا
ً
ً

وبعد أن حقق األوروبيون مرادهم ،أضحى أهل الدار من املغاربة "خونة وفاسدين ،وال يهمهم مصلحة البالد" بحسب تعبري

لريوج أن نجاح هذه الخطوة لن يتم إال بإقرار مراقبني إنكليز لعمل األمناء الجدد،
املفوض الربيطاين املذكور سابقًا ،ثم يأيت يف موضع آخر ّ
ً
الخالف أو النواب ويطلعوهم عىل الحساب
إذ رصح يف رسالة أخرى" :ينبغي [لـ] السلطان  -أيده الله  -أن يأمر
عاجاًل جميع األمناء بقبول ُ
عندما يطلبونه [ ]...إذ ُخالف اإلنكليز يوثق بهم ،ألنهم ال يتاجرون وال منفعة لهم إال الوقوف حتى ال يضيع من مستفاد املرايس يشء

ٌ
انتهاك للسيادة املغربية ،وتعبري عن حجم التغلغل اإلنكليزي يف اإلدارة املغربية.
من قبل عدم القوانني واالعتناء"( .((4ويف هذا األمر

 46علي حسني ،التحول المعاق :الدولة والمجتمع بالمغرب الحديث :مساهمة في تاريخ المؤسسات والتحوالت االجتماعية ( 1912-1830الدار البيضاء :مطبعة
النجاح الجديدة ،)2000 ،ص .166
ُ
 ،137/F.O.174 47دراموند هاي إلى محمد بركاش ،طنجة  1أيار /مايو  ،1861وألحقَت بها رسالة من النائب القنصلي البريطاني في آسفي إلى دراموند هاي في

 8نيسان /أبريل ً .1862
نقاًل عن :بن الصغير ،ص .432

 ،137/F.O.174 48دراموند هاي إلى العاجي ،طنجة  16أيار /مايو  ،1862المرجع نفسه ،ص .433
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خامتة
وخصوصا يف النصف الثاين منه؛ ما جعله يتبنَّى مجموعة من
تعرض املغرب لضغوط دبلوماسية وعسكرية يف القرن التاسع عرش
ً
َّ

اإلصالحات اإلدارية يف سبيل إرساء قواعد االنفتاح البحري ومسايرة تطور الرواج املالحي بالسواحل وفق ما التزم به تجاه القوى

البحرية األجنبية ،وعىل رأسها اعتماده ترشيعات تنظيمية جديدة إلدارة املرايس من أجل تنظيم النشاط التجاري واالستفادة منه ،إال أن

يتعدى تأثريها حدود تلك األوراق
تأثريا من قوانني ال ّ
ذلك ال يعني أنه استفاد حقيقةً ؛ ألن االجتياح الرأسمايل والتغلغل األورويب كانا أشد ً

التي ُد ِّونت عليها ،وهذا ما توضحه كرثة الوثائق التي تؤرخ لخروقات بالجملة من املغاربة قبل األجانب ،ومن األمناء قبل القناصل ،إنه
ِ
املستبطن للهيمنة األجنبية.
التحديث املنقوص من الروح الفاعلة ،التحديث
فعىل الرغم من التطورات التي عرفها املغرب يف ميدان التجارة الدولية عرب تاريخه ،فإنه لم يستطع خلق مؤسسة جمركية قائمة

لخص أحد
بذاتها خاضعة للحكومة وفق نص قانوين يحدد هيكلها اإلداري ،وشخصيتها القانونية ،وسلطتها وهدفها ودورها ،ولذلك َّ

الباحثني كالمه عن النظام الجمريك املغريب بقوله" :إن النظام الجمريك املغريب يجد أصوله يف االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي

ساهمت يف تكوين خصوصياته الرضيبية وإعاقة تطوره"((((4؛ بمعنى أن النظام الجمريك املغريب لم تكن له جذور ترشيعية؛ ما انعكس
وسمح بوجود ثغرات كبرية يف هذا النظام.
سلبيا عىل فاعلية القوانني التي ُو ِض َعت من أجل تسيري شؤون املرايس،
َ
ً
هدف هذا التحديث الذي ساهمت فيه القوى األوروبية لتنظيم شؤون املرايس املغربية ،من منطلق املصلحةَ ،
النيل من
وإذا كان ُ

واجبا لكرس شوكة املغرب
السياسة االحتكارية التي كان ينهجها املغرب
ّ
للحد من االجتياح الرأسمايل ،فإن اخرتاق هذه القوانني كان ً

وإلحاقه بمجال توسعها وعمقها االسرتاتيجي ،فقد أثبتت بعض الدراسات أن الدول األوروبية عىل سبيل املثال كانت مصدر املواد

تغض الطرف عنها حفاظ ًا عىل مصالحها االقتصادية واالسرتاتيجية
هرب إىل املغرب ،وأنها كانت ّ
املمنوعة ،وخاصة األسلحة التي كانت ُت َّ
يف املنطقة ،رغم علمها بخطورة ذلك عىل استمرارية الدولة املغربية وبقائها(.((5

 49بحير ،ص .47-37

50 James J. Cooke, "Anglo - French Diplomacy and the Contraband Arms Trade in Colonial Africa, 1894-1897," African Studies Review, vol.
17, no. 1 (April 1974), pp. 27-41.
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الكتابة التاريخية في مصر ()2
)Historical Writing in Egypt (2
عقدت ندوة بعنوان
استكاماًلً لسلسلة ندوات الكتابة التاريخية يف البلدان العربية التي تنظمها دورية أسطور للدراسات التاريخيةُ ،
"تجربة الكتابة التاريخية يف مرص :نظرة إىل املسار ومراجعة الحصيلة" يومي  2-1ترشين الثاين /نوفمرب  .2021وقد تناولت جملة
مــن املحاور ،هــي :املناهج واالتجاهات التاريخية ،والتأريــخ ملرص القدمية ،واألركيولوجيا وتأريخ الفــن ،ومجاالت البحث يف تاريخ
مرص الوســيط ،وقضايا عثامنية يف التاريخ املرصي ،وكذلك تاريخ مرص املعارص وتاريخ اآلخر .وقد شــارك يف الندوة مجموعة من
املؤرخني والباحثني املرصيني .ويف هذا العدد ،تنرش أســطور القســم الثاين من أوراق هذه الندوة ،إذ كانت قد نرشت القســم
األول يف العدد الخامس عرش.
سلســلة نــدوات الكتابة التاريخيــة يف البلدان العربية هــي مجموعة من النــدوات القطاعية ،التي تطرح جملة من األســئلة عىل
الباحثــن واملؤرخــن العرب ،منها :كيــف كتب املؤرخــون تاريخ بلدانهم؟ وما األســئلة التي أ ّرقتهم؟ وما الســياقات السياســية
واإلبســتيمية التــي قادتهم إىل الرتكيز عىل مواضيــع دون غريها؟ وكيف حقّبوا التاريخ وفتَّتوه؟ ومــا الصعوبات التي تواجههم
يف إثــارة مواضيع جديدة؟ وهل اســتطاعوا التغلّب عــى فقر املادة التاريخية من خالل االنفتاح عــى مواد ونصوص جديدة؟ وما
صورة انفتاحهم عىل املدارس الغربية؟
توصل إليه البحث التاريخي يف البلدان العربية .وتهدف من
تعتزم أســطور مناقشــة بعض هذه القضايا وغريها ،من خالل رصد ما
ّ
ذلــك إىل تعميــق النقاش بني املتخصصني يف البلد الواحد .وتهدف ،أيضً ا ،إىل مناقشــة التقاطعــات واالختالفات املوجودة يف
م ،تكون مبنزلة أداة أساســية إلنجاز بحــوث تركيبية عن تطور املعرفــة التاريخية يف العامل
مقاربــة القضايــا التي طُرحــت .ومن ث ّ
ما الندوات التي تقرتحها الدورية ،فهي عبارة عن
العريب ،بعيدًا عن التعميامت واألفكار املسبقة والصور النمطية التي تشكّلت .أ ّ
جهة إىل املتخصصني يف حقل الكتابة التاريخية ممن راكموا تجربة بحثية ذات أهمية.
استبيان يتضمن أسئلة عديدة من َّ
مطة مو َّ

Continuing the series of symposiums on historical writing in the Arab countries, the Ostour Journal for Historical
Studies held a symposium on "Historical Writing in Egypt: Trajectories and Outcomes" on 1-2 November 2021.
The symposium revolved around several themes: Curricula and historic trends, the history of ancient Egypt,
archaeology and art history, medieval Egyptian history, Ottoman history in Egypt, as well as contemporary
Egyptian history and the history of the other in Egypt. Published in this issue of Ostour is the second section of
papers by the historians and researchers who participated in this symposium, while the first was published in the
fifteenth issue.
Within this framework Ostour will soon be organising various focused seminars on historiography in Arab
countries: How have historians written the history of their countries? What are the questions that have kept
them awake at night? What are the political and epistemological questions that have led them to favour some
topics over others? What periodisations have they adopted? What are the difficulties that they face in taking up
new topics? Have they been able to overcome the poverty of historical material by considering new items and
new texts? How open have they been to western schools of thought? Ostour will discuss all these issues and
more, in the hope of deepening discussions between experts in each country and establishing points of similarity
and difference in their approaches. This will serve as a foundation for complex studies of the development of
historical knowledge in the Arab World, avoiding the generalisations, prejudices and stereotypes.
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الرقم التعريفيDOI: https://doi.org/10.31430/SPDF4140 :

أحمد الرشبيني | Ahmed El Sherbini

(((

املدرسة املرصية وتجربة محمد عيل باشا االقتصادية
The Egyptian School and Muhammad Ali Pasha's
Economic Experiment
عد تجربة التحديث التي شهدتها مرص يف النصف األول من القرن التاسع عرش من أهم وأبرز تجارب التحديث وأنجحها خارج
ُت ّ

مصاف الدول الحديثة الكربى عىل مستوى العالم ،وإن لم يكن كذلك،
ّ
أوروبا يف ذلك الوقت ،والتي كان يف إمكانها وضع مرص يف
فتكون هي الدولة الحديثة التي تستطيع أن ترث الدولة العثمانية يف املنطقة ،وال سيما بعد أن اهتم محمد عيل باشا بتوفري أسباب
النجاح واالستمرار لتلك التجربة ،حينما رشع ،بعد سنوات قليلة من تولّيه السلطة ،يف تحديث نُظم التعليم ،لقناعته بأهمية التعليم

سائدا ،والذي كانت تدعمه املؤسسة الدينية،
يف بناء دولته ،حتى إنه اتجه إىل خلق تعليم مدين موا ٍز للتعليم التقليدي الذي كان
ً
الرتباطه بمؤسساتها ورجالها .وإىل جانب التعليم ،اهتم بتحديث الجيش ونظمه ،مستعينًا يف ذلك بعنارص أجنبية ،كما اهتم بتحديث
اإلدارة والدواوين.

أواًلً  :األبعاد االقتصادية ملرشوع محمد عيل باشا
ارتبط نجاح تجربة التحديث يف عهد محمد عيل ورسعتها بسياسة اقتصادية قامت عىل إدارة الدولة لالقتصاد وتوجيهه ،عىل نحو

تقرر أن يقوم عىل إمكانات مرص االقتصادية ،لضمان استقالل تلك
م ّكنها من حصد الفائض وتوظيفه لخدمة مرشوع التحديث الذي ّ
جاهدا للحيلولة
التجربة ،وال سيما بعد أن أدرك شدة الطلب عىل مرص من جانب الدول الغربية ،وخاصة بعد الحملة الفرنسية ،وعمله
ً
دون انخراط مرص يف السوق الرأسمالية العاملية عىل أنها بلد تابع ،بل بلد تربطه بتلك السوق مصالح ومنافع متبادلة ،وذلك ببناء اقتصاد

ً
مستقاًل من االقتصاد العاملي ،اعتما ًدا عىل الدولة التي سيطرت عىل كل القطاعات
جزءا
مستقل يقوم عىل اإلنتاج السلعي ،ويمثل ً
عبأ لخدمة مرشوعاته ،وتثبيت مركزه يف مرص ،وتقوية نفوذه وتمكينه من امتالك مقومات القوة
االقتصادية ،من أجل تحقيق فائض ُي َّ

والندية ملحاربة أعدائه(((.
ّ

ولتحقيق فائض عىل عجل ،وتعبئته لخدمة التنمية الشاملة والرسيعة ،عملت الدولة عىل تنظيم قطاع الزراعة ،باعتباره أكرث

امللحة ،فقررت زحزحة امللتزمني عن األرايض الزراعية والحلول
القطاعات االقتصادية استجابة ورسعة الحتياجات محمد عيل باشا املالية ّ

محلهم يف استغاللها ،واتجهت إىل السيطرة عىل أرايض الوقف بعد أن ثبت لها سوء إدارتها من القائمني عليها من النظ ّار ،واالهتمام
1

2

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية اآلداب ،جامعة القاهرة.

Professor of Modern and Contemporary History and Dean of the Faculty of Arts, Cairo University.

el_sherbini1@hotmail.com

رؤوف عباس حامد ،النظام االجتماعي في مصر في ظل الملكيات الزراعية الكبيرة (( )1914-1837القاهرة :دار الفكر الحديث للطباعة والنشر ،)1973 ،ص .12
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محسنة
بالتعليم الزراعي الذي انترشت مدارسه خارج القاهرة ،وعىل مقربة من حقول التجارب الزراعية التي اهتمت باستنباط نوعيات
ّ

من البذور الزراعية .وبعد أن وضعت الدولة يدها عىل كل األرايض ،قامت بتوزيعها عىل السكان املحليني بمساحات صغرية لزراعتها(((،
يف مقابل االلتزام بدفع الرضائب عنها للحكومة ،بعد أن أُلغيت األطر الرضيبية القديمة .(((Tax farming
الري((( ،واستصالح األرايض البور
وإضافة إىل ذلك ،عملت الدولة عىل زيادة املساحة الزراعية ،بعد عام  ،1820بتطوير وسائل ّ
وتحويلها إىل ٍ
أراض زراعية من خالل تشجيع أغنياء املجتمع وأعيانه عىل استصالحها ،يف مقابل اإلعفاء من الرضيبة بعض الوقت ،كما

حدث يف الفرتة  1840-1828لألرايض التي ُعرفت باألبعاديات(((( .وإىل جانب سيطرة الدولة عىل األرايض الزراعية ،اتجهت إىل استغاللها
عىل نحو يساعد عىل زيادة مواردها من العمالت الصعبة ،بتوجيه السكان املحليني إىل زراعة محاصيل نقدية كانت تحددها ،وإمدادهم

خصما من جملة ثمن تلك املحاصيل ،بعد تسليمها
باإلمكانات الالزمة لزراعتها ،يف شكل ُسلف ،كان يجري تحصيلها مع املريي
ً
للحكومة فور حصادها بالسعر الذي تحدده(((( .ولم تنفرد دولة محمد عيل بتسويق املحاصيل الزراعية النقدية فحسب ،بل امتد تسويقها

أيضا(((.
إىل املحاصيل املخصصة لالستهالك املحيل ً

ويف الوقت الذي اهتمت فيه دولة محمد عيل باشا بحصد الفائض الزراعي ،من خالل انفرادها بتسويق املحاصيل الزراعية،

أيضا بتوجيه البالد نحو نهضة صناعية جريئةُ ،تحقق لها استقاللها وتحفظ لها فوائضها .وقد بدأ برنامج محمد عيل التصنيعي
اهتمت ً
برعاية الصناعات الصغرية ،أو باألحرى ِ
الحرف التي كانت قائمة ،وتنميتها وتنشيطها من خالل العمل بنظام الـ  ،(((Verlageأو املصنع

املنزيل ،الذي عرفته بعض دول أوروبا يف عرص الرأسمالية التجارية ،ولكن بآلية مختلفة عن تلك التي عرفتها الدول األوروبية .وقد حلت
الدولة يف مرص محل األفراد يف أوروبا ،وأصبح أصحاب الصناعات اليدوية (األسطوات يف ورشهم) يعملون فيها لحساب الحكومة،

فيحصلون عىل املواد الخام منها ،ثم يسلمونها ما يصنّعونه باألسعار التي تحددها .ويف الوقت نفسه ،احتفظت الحكومة لنفسها بحق
ترصيف أمور التجارة؛ األمر الذي م ّكنها من االنفراد بتسويق إنتاج طوائف ِ
الحرف بأسعار عالية ،وكانت املنتجات التي تسلّم إليها ُتختم

بعيدا
بختم الحكومة قبل الرشوع يف بيعها ،لتمييزها من املنتجات الحرفية األخرى التي قد يدفع بها رجال طوائف الحرف إىل األسواق ً
عن أنظار الحكومة ،والتي كانت عرضة للضبط واملصادرة لصالح الحكومة ،ومعاقبة أصحابها(.((1

وقد أتاح ربط طوائف الحرف الصناعية بالحكومة لألخرية املجال لتوجيهها يف املسار الذي يحقق أهدافها ومقاصدها ،وملّا عجزت

الصناعات الحرفية عن سد حاجات البالد ومجاراة تطور الجيش واألسطول ،اتجه محمد عيل إىل محاكاة خطوات الدول األوروبية
3

لمزيد من المعلومات عن كيفية تركيز الباشا لألراضي في يد الدولة ،ينظر :المرجع نفسه ،ص .16-12

Charles Issawi, "Egypt since 1800: A Study in Lop - sided Development," Journal of Economic History, vol. 21, no. 1 (March 1961), p. 5.

4

الري ،ينظر:
 5لمعرفة كثير من التفاصيل عن جهود محمد علي في مجال ّ

A. E. Crouchley, The Economic Development of Modern Egypt (London: Longmans, Green and Co., 1936), pp. 54-56,58.
Ibid., p. 58.

6

Ibid., pp. 60-61.

7

 8هيلين آن ريفلين ،االقتصاد واإلدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر ،ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى ومصطفى الحسيني (القاهرة :دار المعارف،
 ،)1968ص .162-159

 9كان هذا النظام معروفًا عند األلمان باسم  Verlageوعند الفرنسيين باسم  .Commandit Indu Trielleوبمقتضاه ،يقوم أحد التجار أو الوسطاء ،على سبيل المثال،
بتقديم الخامات إلى الصناع لتصنيعها مقابل أجر ،وقد أدى هذا النظام ،كما هو معروف ،إلى زيادة اإلنتاج في أوروبا ،حيث انتشر فيها في القرنين السابع عشر والثامن عشر،
واع ُتبر خطوة نحو الصناعات الحديثة .ينظر :حلمي عبد الملك" ،السياسة الصناعية في عهد محمد علي" ،مجلة غرفة القاهرة ،العدد ( 8تشرين األول /أكتوبر ،)1941
ص .136

10 Crouchley, p. 67.
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التي انترشت فيها الصناعات الحديثة بمعناها الواسع ،فأنشأ مصانع كبرية ،عىل غرار مصانعها برؤوس أموال حكومية ،واستورد آالتها

مع مهندسيها من بعض الدول األوروبية ،وحشد فيها آالف العمال الذين كان نصيبهم من القيام بالعمليات الصناعية ال يتعدى األجور

التي تقررها لهم الحكومة( ،(((1إذ أصبح يعمل يف تلك املصانع يف نهاية ثالثينيات القرن التاسع عرش ما يراوح بني  30000و40000
عامل ،يف الوقت الذي بلغت فيه االستثمارات الصناعية حواىل  12مليون جنيه يف عام .((1(1838

واملالحظ أن مجمل الصناعات الحديثة لم تقم العتبارات اقتصادية ،بل العتبارات سياسية ،الرتباطها بمؤسسة محمد عيل

يصدر إىل الخارج،
العسكرية؛ فقد جاءت يف معظمها استجابة الحتياجات الجيش واألسطول ،وكان ما يفيض عنها يباع لألهايل ،أو ّ

وال سيما األسواق العربية املحيطة .وكانت صناعة السفن من أهم الصناعات التي أوالها محمد عيل أهميةً  ،بعد أن رشع يف بناء أسطول
مصنعا
يف املياه املرصية ،فأنشأ ترسانة يف بوالق يف عام  ،1810وأخرى يف السويس ،وثالثة يف الخرطوم ،ثم رابعة يف اإلسكندرية ،وأقام
ً
لصناعة الرشاع يف رشيد ،وآخر للحبال يف القاهرة ،وكان إنتاجه من الحبال يرسل إىل اإلسكندرية ُليضم إىل ما يصنّع فيها لحاجة
أيضا مصانع لألسلحة
األساطيل املرصية .وأنشأ بالقلعة
مصنعا إلنتاج ألواح النحاس التي كانت ُتستعمل يف تبطني السفن( .((1وأنشأ ً
ً

لصب املدافع بالقلعة ،ومسبك للحديد
والذخرية ،منها مصنعان للبنادق بالقلعة والحوض املرصود ،إضافة إىل معمل للبارود ،ومعمل
ّ
ببوالق كان يخدم الصناعات الحربية واملدنية(.((1

وإىل جانب هذه الصناعات ،أقام محمد عيل مصانع لغزل القطن والكتان ونسجهما ،وصناعة املالبس لتوفري احتياجات الجيش

ومصنعا للجوخ ببوالق لصنع مالبس الجنود والضباط ،إضافة إىل البالطي
واألسطول ،فأنشأ مصانع للصوف بالقاهرة ودمنهور،
ً

ومصنعا لصهر الحديد ،وآخر الستخراج السكر يف رشيد.
ومصنعا للزجاج يف اإلسكندرية،
بفوه،
والبطاطني للبحارة،
ً
ً
ً
ومصنعا للطرابيش ّ
توسع كبري يف صناعة النيلة وزيت بذرة القطن والدقيق ورضب األرز(.((1
وحدث ً
أيضا ،بالتزامن مع ذلكّ ،

وملا كان هدف محمد عيل من التقدم الصناعي هو االستقالل االقتصادي ،وتجاوز األزمات التي قد تنتج من الحروب التي

أسعارها يف السوق ،وخصص لها أبواب مرصوفات ،إال أن احتفاظ الدولة بفائض
تمسك باستمرار صناعات فاقت تكاليفُها
خاضها ،فقد ّ
َ
تدر ً
دخاًل ،ساعد يف تعويض خسائر تلك الصناعات.
اإلنتاج الزراعي وصناعات أخرى كانت ّ

ولتعبئة الفائض الزراعي ،وتنشيط القطاع الصناعي وحماية الصناعة الناشئة ،سيطرت الدولة عىل التجارة بشقيها الداخيل

والخارجي حتى تتحكم يف إيقاع السوق عىل نحو يم ّكنها من توفري املواد األولية الالزمة للصناعة بأسعار منخفضة ،وفرض أنماط
معينة عىل األهايل.
استهالك ّ

وقد بدأت دولة محمد عيل سيطرتها عىل املحاصيل الزراعية باملحاصيل النقدية ،التي كان تصديرها إىل الخارج يضمن لها تحقيق

إيرادات نقدية تم ّكنها من تغطية نفقات استرياد مستلزمات الصناعات الحديثة التي أنشأتها ،وبعد عام  ،1829فرضت الدولة قيو ًدا عىل
 11محمد فهمي لهيطة ،تاريخ مصر االقتصادي في العصور الحديثة (القاهرة :مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،)1944 ،ص 126؛ .Issawi, p. 5
12
13

عبد الملك ،ص .634-630
المرجع نفسه ،ص .634

 14لهيطة ،ص 130؛ .Crouchely, pp. 66, 70
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البيع يف الداخل ،وألزمت الفالحني بتسليم جزء عظيم من إنتاجهم إىل شون الحكومة (مراكز تجميع الحاصالت الزراعية) ،وفرضت

رضيبة الدخولية عىل املواد الغذائية التي تدخل املدن للبيع(.((1

تمهيدا
وكانت املحاصيل التي يجمعها وكالء الحكومة من أنحاء القُطر ُتنقل مبارشة إىل املخازن الرئيسة (الشون) يف اإلسكندرية،
ً

للتجار األجانب الذين حيل بينهم وبني رشائها يف الداخل ،طبقًا لرشوط الباشا(.((1
لبيعها ّ

وسيطرة الدولة عىل املحاصيل الزراعية واملصانع جعلها تتحكم يف تجارة مرص الخارجية ،حتى إنها يف عام -1836عىل سبيل

صدرت  95يف املئة من إجمايل البضائع املصدرة التي ُسلّمت للتجار من املخازن الحكومية ،لكنها ،يف املقابل ،لم تتمكن من
املثال ّ -

التحكم يف املستوى نفسه يف تجارة الواردات ،رغم سعيها لفرض رسوم جمركية مرتفعة عىل الواردات من السلع التي لها ٌ
مثيل محيل.
ومع ذلك ،أدت سياسة محمد عيل التجارية إىل جعل امليزان التجاري يف ِّ
جل سنوات حكمه يف مصلحة مرص ،رغم ازدياد قيمة الواردات
نتيجة التوسع يف استرياد مستلزمات اإلنتاج الصناعية ،وهذا ما توضحه األرقام الواردة يف الجدول (.)1
الجدول ()1

قيمة الصادرات والواردات املرصية يف الفرتة ( 1849-1800بالجنيهات املرصية)
العام

قيمة الواردات

قيمة الصادرات

1800

228000

269000

1823

1455000

656000

1824

2127000

1009000

1826

1455000

656000

1831

1609000

1529000

1836

2142000

2612000

1845

1747000

1007000

1848

1574000

1480000

1849

1661000

1474000

املصدر :أحمد أحمد الحتة ،تاريخ مرص االقتصادي يف القرن التاسع عرش (اإلسكندرية :مطبعة املرصي ،)1967 ،ص .285

تغرّي حاله وأصبح
كبريا يف عام ّ ،1800
بقراءة األرقام الواردة يف الجدول ( ،)1يتضح أن امليزان التجاري ،بعد أن كان يحقق عج ًزا ً

تحسن
يف مصلحة مرص يف فرتة محمد عيل باشا ،باستثناء عامي  1836و ،1848فقد كانا يف غري مصلحتها بنسبة محدودة .ويعكس ّ
امليزان التجاري عىل هذا النحو نجاح دولة محمد عيل يف إقامة اقتصاد مستقل ،ومتوازن القطاعات ،وقادر عىل االستجابة الحتياجاته

التنموية ،اعتما ًدا عىل إمكانات مرص الذاتية ،بعد االستبعاد املتعمد لرأس املال األجنبي.

16 Ibid., pp. 87-88.
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عد أحد أهم أبعاد مرشوع محمد عيل باشا ،باهتمام جيل الرواد باملدرسة التاريخية
وحظيت التجربة االقتصادية ،التي كانت ُت ّ

املرصية ،الذين اهتموا يف أعقاب الحرب العاملية الثانية بدراستها ،يف محاولة إلعادة تقييم الوضع يف مرص ،يف مرحلة كانت األرسة العلوية

تواجه أزمة هي األصعب منذ بداية حكمها يف مطلع القرن التاسع عرش؛ تلك األزمة التي كانت تهدد عرشها ،يف ظل ارتباك املشهد

السيايس ،وتعقّد املسألة السياسية ،وتصاعد املسألة االجتماعية .وجاء االهتمام بتقييم تجربة محمد عيل باشا ،يف ذلك التوقيت ،بوصفها
محاولة للتذكري بهذه التجربة ،والدعوة إىل إحيائها ،لكونها لم تكن تجربة التحديث الرائدة يف مرص واملنطقة العربية يف مطلع القرن

التاسع عرش فحسب ،بل كانت من أوىل تجارب التحديث الناجحة خارج أوروبا يف ذلك الوقت .ويف هذا اإلطار ،جرى االهتمام بدراسة
أبعاد تجربة محمد عيل االقتصادية ،باعتبارها مصدر نجاح مرشوعه التحديثي والسيايس.

تغرّيا بتغري الوضع السيايس ،مع
وتواصل تقييم هذه التجربة بعد ثورة يوليو  ،1952وإن كانت نظرة البعض إليها وتقييمه إياها قد ّ

تماشيا مع املشهد السيايس الجديد ومماألة رجال الثورة ،التي ال أظن أنها استهدفت
زوال حكم أرسة محمد عيل ،وإقامة الجمهورية،
ً
أرسة محمد عيل باشا ،بدليل أنها لم تقم بتصفية رموزها ،كما حدث لبعض األرس الحاكمة يف املنطقة حال العمل عىل زحزحتها عن
السلطة ،حتى إن نظام ثورة يوليو أبقى عىل صورة رموز هذه األرسة حيةً يف وجدان املرصيني ،وحافظ عىل املنحوتات الفنية ملحمد عيل

باشا ونجله إبراهيم باشا ،والخديوي إسماعيل ،كما ظلت لوحات البناء والتشييد يف عهد تلك األرسة عىل جدران املنشآت التي جرت يف
عهدها ،بما فيها لوحة تأسيس منشآت جامعة القاهرة.

( ((1هذا االتجاه ،بعد أن قطعت مرصّ ،إبان سنوات حكم امللك أحمد فؤاد (،)1936-1917
وقاد محمد شفيق غربال (( )1961-1894

خطوات لتمصري املدرسة التاريخية التي اهتم روادها ،يف ثالثينيات القرن العرشين وأربعينياته ،باإلفادة من االتجاهات الحديثة يف
الكتابة التاريخية التي تبلورت يف أوروبا قبل نهاية القرن التاسع عرش ،وكانوا عىل وعي بها بحكم اتصالهم برواد املدرسة التاريخية
األوروبية يف مرص وخارجها ،من خالل مزاملتهم التدريس يف مرص ،أو الدراسة عىل أيديهم يف أوروبا.

وبتأثري هذه االتجاهات ،و ّجه غربال بعض طالبه لدراسة موضوعات يف تاريخ مرص االقتصادي واالجتماعي ،جاءت يف معظمها

متصلة بعهد محمد عيل باشا ،فو ّجه أحمد الحتة إلعداد أطروحته للماجستري يف موضوع "الفالح املرصي يف عهد محمد عيل باشا"،
ثم إعداد أطروحته للدكتوراه يف موضوع "تطور الزراعة املرصية يف النصف األول من القرن التاسع عرش" ،كما وجه فائق جربه لدراسة

موضوع "رضائب األطيان املرصية يف عهد محمد عيل" ،وأمني مصطفى عفيفي إلعداد أطروحته للماجستري يف موضوع "تجارة مرص يف

عهد محمد عيل".

ويف الذكرى املئوية األوىل لوفاة محمد عيل باشا يف عام  ،1949ا ّتجه غربال ،ومن خالل الجمعية املرصية للدراسات التاريخية ،إىل

إحياء تلك الذكرى بإجراء دراسات عن تجربة محمد عيل باشا وطبعها ،ويف هذا اإلطار ،و ّجه عيل الجريتيل إلعداد دراسة عن الصناعة يف
عهد محمد عيل باشا ،وقام بمراجعتها ،وتصدير طبعتها األوىل التي نُرشت يف حزيران /يونيو .1952

أما محمد فؤاد شكري ،فقد اهتم بوجه آخر من أوجه اهتمامات محمد عيل باشا ،يتعلق بالتاريخ االجتماعي وعالقات مرص

بدول الجوار ،وخاصة السودان وليبيا .ويف هذا الباب ،نرش العديد من الكتب ،أهمها :مرص والسودان :تاريخ وحدة وادي النيل
تابع دراسته العليا في جامعة ليفربول في بريطانيا ،وأنجز أطروحة بإشراف المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي
 18يعتبر محمد شفيق غربال من المؤرخين البارزين في مصرَ ،
 Arnold J. Toynbeeفي موضوع "بداية المسألة المصرية وظهور محمد علي" .وعندما عاد إلى مصر اشتغل بجامعة القاهرة ،وكان له الفضل في تكوين جيل من الباحثين
المصريين في حقل الدراسات التاريخية ،وال سيما تلك التي اهتمت بزمن محمد علي ،كما كان من المؤسسين لــ "الجمعية المصرية للدراسات التاريخية" ،إضافة إلى
المتحف المصري .ينظر :أحمد عبد الرحيم مصطفى" ،شفيق غربال مؤر ًخا" ،المجلة التاريخية المصرية ،مج  ،11العدد  ،)1963( 11ص .278-255
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السياسية1899–1820 ،؛ والحكم املرصي يف السودان1885-1820 ،؛ والحملة الفرنسية وخروج الفرنسيني من مرص؛ والرصاع
بني الربجوازية واإلقطاع1848–1789 ،؛ ومرص والسيادة عىل السودان :الوضع التاريخي للمسألة.

وتواصل االهتمام بتاريخ مرص االقتصادي واالجتماعي من جانب رموز املدرسة التاريخية املرصية بعد محمد شفيق غربال ومحمد

فؤاد شكري ،ففي السنوات األخرية من حياتيهما ،عاد محمد أنيس من مهمة علمية لدراسة الدكتوراه بإنكلرتا ،عام  ،1950ليعمل يف
وجودهما ،مع أحمد عزت عبد الكريم ،ألكرث من عقد من الزمان عىل مواصلة الدفع نحو بلورة مدرسة للتاريخ االقتصادي واالجتماعي،

ويعد رؤوف عباس وعاصم الدسوقي وعيل بركات من أهم رموزها ،ألن إسهاماتهم يف تناول
تجلت يف أبناء جيل ستينيات القرن العرشينّ .
موضوعات يف التاريخ االقتصادي واالجتماعي كانت وراء إعطاء دفعة قوية لهذا االتجاه ،جعلت لتلك املوضوعات يف السنوات األخرية

الغلبة يف حقل الدراسات التاريخية ،عىل األقل بالنسبة إىل تاريخ مرص الحديث واملعارص.

لقد كانت دراسة رؤوف عباس للنظام االجتماعي يف مرص يف ظل املَلكيات الكبرية منذ أواخر عرص محمد عيل باشا حتى عام ،1914

وإدراكه تأثري تطور حيازة األرض الزراعية ،واالتجاه إىل إقرار حق امللكية لنوعيات من األرايض الزراعية يف عرص محمد عيل باشا ،يف تنامي

امللكيات الزراعية الكبرية ،عىل نحو أ ّثر يف النظام االجتماعي للمجتمع املرصي يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش ،وراء اهتمامه
بإعادة تقييم تجربة محمد عيل االقتصادية واكتشافها ،من خالل الدراسات التي أجراها عىل تلك التجربة ،أو من خالل موضوعات

الرسائل العلمية التي أرشف عليها.

ويف حني كان غربال يو ّجه طالبه نحو دراسة موضوعات تتصل بتجربة محمد عيل باشا االقتصادية ،كان املعنيون بتاريخ مرص

االقتصادي ،من حملة الدكتوراه ،يهتمون بإعداد دراسات عن تاريخ مرص االقتصادي الحديث ،أمثال محمد فهمي لهيطة ،وجمال
الدين سعيد ،وأمني مصطفى عفيفي وراشد الرباوي وغريهم .وبدا من خالل هذه الدراسات اهتمام أصحابها برصد تجربة مرص االقتصادية

منذ مطلع القرن التاسع عرش ،حتى منتصف القرن العرشين .وحظيت تجربة محمد عيل باشا باهتمام بالغ ،باعتبارها تجربة رائدة ،جعلت
املجتمع املرصي يمتلك مقومات القوة والندية يف وقت قيايس ،بإمكانات وسواعد مرصية ،وإن اعتمدت عىل الخربات األجنبية.

وجاء االهتمام بدراسة تلك التجربة ،يف املرحلة األوىل من عمر املدرسة التاريخية املرصية ،من املعنيني باالقتصاد السيايس ،الذين

أفردوا لهذه السياسة مساحة يف دراستهم يف إطار تأصيلهم لوضع مرص االقتصادي قبل ثورة يوليو بشهور قليلة ،ويف وقت كانت البالد

تعيش فيه أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة ،وتسعى حكومات تلك الفرتة لرسم سياسة اقتصادية تم ّكنها من تجاوزها(.((1

وإذا كانت الدراسات التي أُعدت قُبيل ثورة يوليو  1952وتناولت تجربة محمد عيل باشا بالتقييم ،قد أفاضت يف الحديث عن

اإلنجازات التي جرت يف عهده يف املجاالت االقتصادية املختلفة (الزراعة ،والصناعة ،والتجارة) ،فقد ُعنيت بالحديث عن األسباب التي

وقفت وراء هذه التجربة ،والفلسفة االقتصادية التي قامت عليها ،واملدى الذي كانت فيه تجربةً مفيدة للمجتمع ،وأسباب تراجعها.

ثانيًا :املدرسة التاريخية وأسباب التجربة
ربطت الدراسات التي اهتمت بتقييم تجربة محمد عيل االقتصادية وجودها بمرشوعه الطموح ذي األبعاد املختلفة ،الذي

تم َّثل بتكوين إمرباطورية واسعة انطالقًا من مرص  -التي تطلّع إىل تكوين دولة حديثة فيها يحكمها هو وأرسته من بعده  -عىل حساب
19
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اإلمرباطورية العثمانية املضمحلة ،وتحويل أجزاء األخرية إىل سوق تكون مرص مركزها ،وتكون منفذً ا لترصيف ما يفيض عن حاجة

السوق املرصي من املحاصيل الزراعية ،واملنتجات الصناعية ،وبما يوفر ملرص وللسوق أسباب االكتفاء الذايت(.((2

وملا كانت الدولة العثمانية ،والدول الصناعية التي لها مصالح فيها ،رافضة مرشوع محمد عيل باشا بأبعاده السياسية واالقتصادية،

فقد توق َّع محاربتهم إياه ،وعملهم بكل السبل عىل إجهاض مرشوعه ،وذلك بعزل مرص عن العالم الخارجي ،وفرض حروب عليها
والندية والصمود ،بتحويلها
الستنزاف إمكاناتها االقتصادية والبرشية .لذا راح محمد عيل يعمل من أجل إكساب مرص مقومات املنعة ّ
إىل دولة تعتمد عىل نفسها يف سد احتياجاتها ،وعدم االعتماد عىل البالد األجنبية فيما يلزمها من سلع ،بما يف ذلك احتياجات جيشه
التسليحية ،أو حتى نقل صادرات مرص ووارداتها ،إال يف حالة الرضورة القصوى(.((2

ويف تصديره كتاب تاريخ الصناعة يف مرص يف النصف األول من القرن التاسع عرش ،لم يربط محمد شفيق غربال تجربة

محمد عيل باشا االقتصادية بمرشوع سيايس طموح له عىل حساب الدولة العثمانية باملنطقة العربية ،بل ربطه بظروف الداخل املرصي
التي تجلّت يف أن شعور محمد عيل بعدم األمان يف مرص ،وإدراكه للمؤامرات التي ُتحاك من حوله ،جعاله يؤمن بحاجته إىل قوة
أي غزو عثماين ،أو بريطاين ،وأن االحتفاظ بتلك القوة العسكرية تقتيض
عسكرية  -جيش قوي وأسطول كبري  -تجعله بمأمن من ّ

بدائيا ،وغري قادر عىل
محليا ،وملا كان جهاز اإلنتاج الذي ورثه عن املماليك
السيطرة عىل املرافق االقتصادية وإنتاج األسلحة والعتاد
ً
ً
بتحمل مسؤولياتها إلقامة صناعات قادرة عىل االستجابة الحتياجاتها ،وال سيما
مفرا من قيام دولته
ّ
االستجابة الحتياجاته ،فلم يجد ً

حاجات الجيش واألسطول(.((2

وعىل الرغم من هذا الجدل حول األسباب التي كانت وراء مرشوع محمد عيل االقتصادي ،ومدى ارتباطه بمرشوعه السيايس،

ير غضاضة يف ارتباط سياسة محمد عيل باشا االقتصادية بمرشوعه السيايس ،فليس "يف االرتباط بني الحرب وبني
فإن هناك من لم َ

الصناعة ما يدعو إىل الدهشة [ ]...فمعظم الدول الحديثة شهدت ارتباط ًا وثيقًا بني نمو الجيش وازدهار الصناعة [ ]...فأدت الحروب
النابليونية إىل توسع الصناعة يف إنجلرتا ،كما جاء ازدهار الصناعة يف الواليات املتحدة بعد الحرب األهلية ،وارتبط نمو الصناعة األملانية

بعهد التوسع الحريب الذي بدأ عىل يد بسمارك .ويف نفس الوقت أدى التوسع يف اإلنتاج الحريب خالل الحرب العاملية الثانية إىل نمو كبري
يف الصناعة ،وخاصة يف الواليات املتحدة .ونفس اليشء يقال عن االرتباط بني تطور ونمو جيش روسيا يف عهد بطرس األكرب وتطور
الصناعة .وحدث األمر نفسه يف فرنسا زمن كولبري"(.((2

فحينما أدرك محمد عيل باشا عدم كفاية اإلنتاج الزراعي ،وقصور الصناعة املحلية عن الوفاء بتطلعاته لبناء جيش قوي ،أقدم عىل

تنفيذ برنامج لالستثمار متعدد الجوانب ،شمل الزراعة والصناعة والنقل والتجارة والتعليم ،لزيادة اإلنتاج وتنمية موارد الدولة لدعم
القوات املحاربة( .(((2ولعل هذا الطموح هو ما دفعه إىل التحلل من مشورة العلماء يف أمور الدولة عىل عجل ،حتى يستطيع فرض

تذمر دافعيها ،أو لجوئهم إىل زعماء الشعب يف ذلك الصدد؛ األمر الذي م ّكنه من تجميع موارد كثرية
الرضائب وجبايتها من دون ّ

ساعدته يف تنفيذ برامج اإلصالح من دون أن يلجأ إىل االستدانة ،أو إىل قروض داخلية أو خارجية(.((2
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ومع ذلك ،أرجع البعض إخفاق تجربة محمد عيل باشا االقتصادية يف ترك أثر لها يف املجتمع املرصي ،إىل ارتباطها بمرشوعه

السيايس ،حتى إن جمال الدين سعيد ذهب يف كتابه التطور االقتصادي يف مرص الذي صدرت طبعته األوىل بعد ثورة يوليو مبارشة،
كثريا مما يصح أن تكون عليه [ ]...ألنه أخضع
إىل ّ
"أن مدى البقاء الذي صادفته إصالحات محمد عيل باشا االقتصادية كان أقل ً

سياسته وإصالحاته االقتصادية لألغراض السياسية [ ]...وأنها كانت وسيلة ال غاية يف نفسها" ،ويضيف أنه بناء عىل ذلك "توقفت
لتغرّيت
تماما بعد معاهدة لندن  ،1840ولم يحاول الباشا املحافظة عليها ،ومتابعتها [ ]...ولو أنه [ ]...اتبع اإلصالح االقتصادي كغاية ّ
ً

مؤكدا عدم لومه "إخضاعه اإلصالحات االقتصادية لألغراض السياسية التي ليست خاضعة لسلطانه ،وإنما تتوقف عىل
الحال"،
ً
الظروف الدولية التي يصعب التنبؤ بها"(.((2

أثرا يوازي ما أنفق من أجلها ،مر ّدها أنها لم تقم
إن قناعة جمال الدين سعيد بأن انهيار تجربة محمد عيل باشا من دون أن ترتك ً

العتبارات اقتصادية ،بقدر ما قامت العتبارات سياسية وعسكرية ،وتفريط محمد عيل فيها ،بعد حصار مرشوعه السيايس ،دفعته إىل

انتقاد من دافعوا عنها ،ممن ذهبوا إىل أن اإلصالحات االقتصادية ،ليك تكون مجدية ،احتاجت إىل االستقرار السيايس الذي استلزم

الدخول يف عدة حروب ،أدت إىل انحراف مرشوعات اإلصالح عن املسار الذي كان يجب أن تسري فيه ،فذهب سعيد إىل القول إن

االستقرار السيايس الذي تحقق كان مكلفًا ،وبعد تحقُّقه ضاعت اإلصالحات وأصيبت مرص بعدها بفرتة طويلة من الجمود عىل يد خلفاء
محمد عيل(.((2

وأبدى سعيد موافقته الجزئية عىل تربير املدافعني عن سياسة محمد عيل االقتصادية؛ من أن الحروب ودعم اإلنتاج الحريب وخشية

فرض حصار اقتصادي دويل عىل مرص ،فرضت عليه انتهاج سياسة االستقالل االقتصادي القومي لتقوية الدولة ودعم استقاللها ،وهي
السياسة ذاتها التي انتهجها فيما بعد هتلر يف أملانيا ،وستالني يف روسيا .بيد أنه أثار ً
جداًل حول تربير الحروب العديدة التي اشرتك فيها،
باعتبار تربيرها مسألة تقديرية محضة ،ألن هناك فريقًا يقطع بأنها كانت رضورية لبقاء الحكم واستقراره حتى ال تعود مرص إىل عهد

الفوىض التي كانت قائمة قبل ّ
تويّل محمد عيل السلطة ،يف حني يرى فريق آخر أن محمد عيل قام بها لتحقيق منافع شخصية ،وأنه يف
الدول الدكتاتورية  -عىل اعتبار أنه حاكم مستبد – يصعب ،بل قد تستحيل التفرقة بني مصلحة الحاكم املستبد ومصلحة الدولة ،وليس
جرتها هذه الحروب عىل مرص توازي االستقرار الذي تحقق فيما
من السهل أن نحكم إذا ما كانت األعباء املالية واملعنوية الباهظة التي ّ

علميا تربير هذه السياسة يف ضوء الظروف واألوضاع التي كانت سائدة يف مرص آنذاك(.((2
بعد وتكافئه ،وانتهى إىل أنه يصعب علينا
ً

طبقت من خالل
وقد ذهب جمال الدين سعيد يف كتابه اقتصاديات مرص ،الذي صدرت طبعته األوىل يف عام  ،1950إىل أن مرص ّ

هذه السياسة ألول مرة سياسةً اقتصادية منظمة ،وعىل الرغم من أنها كانت موجهة نحو مساعدة الباشا يف كفاحه ضد الباب العايل

لتحقيق أطماعه يف إمرباطورية واسعة ،فإنها أفادت مرص يف عدة نواحٍ(.((2

ويبدو أن قيام ثورة يوليو  ،1952وإنهاءها حكم أرسة محمد عيل ،كانا وراء تراجع البعض عن موقفه من تجربة محمد عيل باشا،

موضوعيا ،باعتبارها تجربة فريدة ،م ّثلت نقطة
بما فيها تجربته االقتصادية الرائدة ،حتى جاء جيل الستينيات ،ليعيد تقييم هذه التجربة
ً
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تحول مهمة يف تاريخ املجتمع املرصي ،وأن إخفاقها ارتبط بما حاكه لها أصحاب النفوذ يف العالم الذين لم يكن يروق لهم أن تتحول
مرص إىل قوة إقليمية ،ت ِرث دور دولة الخالفة العثمانية ومكانتها يف املنطقة.

ثالثًا :املدرسة املرصية وفلسفة التجربة االقتصادية
حينما رشع محمد عيل باشا يف القيام بعملية تنمية اقتصادية شاملة احتاجت إىل تدبري موارد مالية ضخمة ،وال سيما بعد إقامته صناعات

هشا ،النعدام رأسمالية وطنية يتوافر لديها الوعي واإلدراك
حديثة مكلفة ارتبطت يف معظمها بالجيش ،كان الوضع االقتصادي يف مرص ً
للمساهمة يف التنمية التي تساهم يف تحقيق االستقالل االقتصادي الذي ارتآه ،يف ظل شيوع أساليب اإلنتاج التقليدية يف الزراعة والصناعة

وتمسك املرصيني بها ،وصعوبة إقبالهم عىل تغيري أوضاعهم بمفردهم ،وتحويلهم عما درجوا عليه ،عىل وجه الرسعة ،يف الوقت
والتجارة
ُّ
الذي كان يسعى فيه أصحاب رأس املال األجنبي النتهاز الفرص للسيطرة عىل املرافق االقتصادية يف بلدان الرشق األدىن ،وخوف محمد

(((3
تحملت مسؤولية التخطيط
عيل من سيطرة رأس املال األجنبي عىل مرشوعاته ( .وقد رأى املعنيون بدراسة تجربته االقتصادية أن دولته ّ

( ((3التي صادفت هوى يف
للتنمية ،والسيطرة عىل الفائض االقتصادي لتدبري املوارد املالية الالزمة لها ،بانتهاج أساليب االشرتاكية الحكومية (

زينها له خرباؤه الفرنسيون ممن اعتنقوا مذهب الفردية أو مذهب االشرتاكية عىل حد سواء(.((3
نفس محمد عيل باشا ،بعد أن ّ

وفلسفة أو مبدأ االشرتاكية الحكومية التي انتهجها محمد عيل لبناء اقتصاد مرصي حديث ،فرضت عىل الدولة القيام بالتخطيط

لالقتصاد وتوجيهه ،عىل نحو يساعدها يف حصد الفائض االقتصادي ،وإعادة استثماره يف مرشوعات اقتصادية وخدمية ،وهو املبدأ الذي

أطلق عليه البعض رأسمالية الدولة ،وهو ذاته املبدأ الذي يتقاطع مع الفلسفة التجارية أو املاركنتيلية التي سادت يف عرص الربجوازية ،أو
الرأسمالية التجارية يف أوروبا؛ فذهب عيل الجريتيل ،يف كتابه تاريخ الصناعة يف مرص يف النصف األول من القرن التاسع عرش ،إىل

رضبا من التفكري االقتصادي الذي يشبه يف الكثري آراء أصحاب مذهب التجاريني Mercantilism
"أن رسائل وأحاديث محمد عيل تعد ً

التي انترشت يف أوروبا خالل الثالثة قرون السابقة لعرصه ،حيث اهتم محمد عيل بالحصول عىل املعادن النفيسة ،من خالل تشجيع
اإلنتاج املحيل واإلصدار ،والعمل عىل الحد من االسترياد"( .(((3وقد ساعدت هذه الفلسفة التي اتبعها محمد عيل يف تحويل مرص من
االقتصاد البدايئ املغلق إىل االقتصاد املنفتح عىل العالم الخارجي(.((3

اقتصاديا ملرشوعه ،وحذا حذو الحكومات املستبدة
مذهبا
كذلك ،رأى السيد رجب حراز أن محمد عيل أخذ سياسة التجاريني
ً
ً

سدة الحكم ،اتجه إىل العمل عىل ترقية شؤون
املستنرية يف أوروبا ،إذ يف الوقت الذي كان يسعى فيه لرتكيز السلطة يف يده منذ وصوله إىل ّ

البالد ،من خالل برنامج لإلصالح واسع النطاق ،احتاج نفقات طائلة لتنفيذه ،األمر الذي دفع حكومته املركزية إىل االهتمام منذ بداية
سنوات حكمه بتنمية موارد البالد ،وتحقيق "االكتفاء الذايت" الشديد االرتباط بالنظام التجاري  The Mercantile Systemالذي ظلت
الحكومات املستبدة املستنرية يف أوروبا حتى أواخر القرن الثامن عرش ومطلع القرن التاسع عرش تعتمد عليه يف إنعاش نشاطها االقتصادي

واستثمار مواردها الداخلية وإنماء عالقتها التجارية مع غريها من البلدان املجاورة ،وهو نظام يقوم عىل إدارة الدولة لالقتصاد عىل نحو
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يجعل امليزان التجاري يف مصلحتها ،من خالل تشجيع الصادرات بكل الوسائل ،والحد من االسترياد بطرق ش ّتى ،ولذا اقرتن تطبيق
هذه السياسة بإقامة الحواجز الجمركية العالية ،وفرض املكوس وغري ذلك من األمور التي يقتضيها العمل بمبدأ حماية التجارة(.((3

غريبا ،بما أن مرص كانت بعيدة عن مذهب االنقالب الصناعي
ويرى حراز أن أخذ محمد عيل باشا بفلسفة املذهب التجاري لم يكن ً

الذي بدأ طريقه يف أوروبا الغربية يف القرن التاسع عرش إىل الزوال مع حدوث االنقالب االقتصادي الذي اقتىض تدبري وسائل جديدة لسد
حاجات الصناعة الحديثة الناشئة ،وذيوع مبادئ آدم سميث التي أسست للحرية االقتصادية وانتشارها(.((3

عرف أمني مصطفى عفيفي ،يف كتابه تاريخ مرص االقتصادي واملايل يف العرص الحديث ،عرص محمد عيل باشا
وعىل جانب آخرّ ،

بعرص "الرأسمالية االحتكارية أو التجاريني" أو عرص "نظام االقتصاد املرسوم" الذي قامت فيه الدولة بالتخطيط االقتصادي ،فكانت

تفكر يف املرشوعات وتدرسها ،وترسم الخطط املنفذة لها ،وتراقب خطوات التنفيذ لتجني األرباح الصافية التي تعود بها هذه السياسة(.((3
يف حني أن حسني خالف أفاض يف الحديث عن آليات دولة محمد عيل باشا لحصد الفائض االقتصادي ،التي تشبه آليات الدولة

وعرف سياسة محمد عيل بنظام االحتكار أو "التحجري"(.((3
القومية يف عرص الرأسمالية التجاريةّ ،

ويتضح ،من خالل استعراض هذه الكتب ،أن هناك شبه إجماع بني من درسوا وقوموا سياسة محمد عيل باشا االقتصادية عىل

أن اهتمامه بتنفيذ مرشوعه السيايس وحاجته إىل موارد مالية من الداخل دفعاه إىل األخذ بفلسفة اقتصادية ،كانت أغلب الدول القومية

زينها له أصفياؤه من األجانب ،أمثال بوكتي ،قنصل السويد
األوروبية قد تجاوزتها .تلك الفلسفة التي وجدت هوى يف نفسه ،بعد أن ّ
العام يف مرص ،والسكاريس ،التاجر اليوناين ،ودروفيني ،القنصل الفرنيس(.((3

عا :املدرسة املرصية وجدوى التجربة االقتصادية
راب ً
هناك تردد يف تقييم تجربة محمد عيل االقتصادية ،وال سيما التجربة الصناعية منها ،وما تركته من تأثري يف املجتمع يوازي ما

تحمله يف سبيلها ،وهذا الرتدد كان بني نظرة إيجابية للتجربة ،وأخرى سلبية لها ،وقد أكدت النظرة اإليجابية أنها كانت بمنزلة انقالب
ّ
عضو فيها
يكف
يف اإلنتاج القومي (الزراعي ،والصناعي ،والتجاري) بتوجيه حكومي  -مركزي قىض بتحويل الشعب إىل خلية نحل ال ّ
ٌ

عن العمل( ،((4حتى لو كان يف منظومة فقد فيها الشعب ذاتيته ،وقاىس الحرمان والفاقة ولبس ثوب البؤس(.((4

وقد أشاد أصحاب هذه النظرة بما حققته دولة محمد عيل من انقالب يف اإلنتاج القومي ،عىل املستوى العسكري ،والعلمي،

والثقايف ،واإلداري ،بإمكانات مرصية ،مع االستبعاد املتعمد لرأس املال األجنبي ،بعد أن رفض محمد عيل اللجوء إىل االقرتاض من
مغبة االستدانة والتبعية(.((4
الداخل أو الخارج ،لتجنيب البالد ّ
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وقد اعترب هؤالء أن هذه التجربة وضعت أسس النهضة الحديثة يف مرص ،بعد أن نجح محمد عيل يف تنفيذ برنامج لالستثمار متعدد

الجوانب  -يف الزراعة ،والصناعة ،والنقل ،والتجارة ،والتعليم  -رغم أنها لم تؤ ِّد إىل رفع مستوى معيشة الغالبية العظمى من املرصيني

الذين ظلوا يعيشون دون خط الفقر(.((4

يصح أن تكون عليه ،بسبب
كثريا مما
ّ
ويف املقابل ،هناك من ذهب إىل أن ما تبقّى من إصالحات محمد عيل باشا االقتصادية أقل ً

إخضاع سياسته االقتصادية ألغراضه السياسية ،التي تم ّثلت يف تثبيت أقدام أرسته يف حكم مرص وتوسيع دائرة ممتلكاته؛ األمر الذي

تماما بعد معاهدة لندن عام  ،1840من دون أن يحاول املحافظة عليها ،أو
جعل تلك اإلصالحات وسيلةً  ،ال غاية يف حد ذاتها ،وتتوقف ً

كونها ورعاها(.((4
حتى متابعتها .وحينما فشل حلمه يف إقامة إمرباطوريته ،تراجعت مرشوعاته االقتصادية التي ّ

ولهذا ،يالم محمد عيل باشا عىل إخضاعه اإلصالحات االقتصادية لألغراض السياسية التي ال تخضع لسلطانه ،بقدر ما تتوقف

عىل الظروف الدولية التي يصعب التنبؤ بها( .(((4يف حني دافع البعض عن ربط محمد عيل إصالحاته االقتصادية بمرشوعه السيايس،

بدعوى أن اإلصالحات االقتصادية ال تكون ُمجدية إال إذا صاحبها االستقرار السيايس الذي كان الدعامة لثبات الحكم يف يده ،والذي
أدى إىل اشتباكه يف حروب متعددة ساهمت يف انحراف مرشوعات اإلصالح عن املسار الذي كان يجب أن تسري فيه(.((4

كانت الصناعة من أكرث القطاعات االقتصادية التي أثري جدل كبري حول جدواها ،ففي حني رأى البعض أن اهتمام محمد عيل

املهمة التي يشاد عليها البناء
بتصنيع مرص كان هدفه إكساب األمة حرفةً جديدة  -إىل جانب حرفة الزراعة  -تصبح زاوية من الزوايا
ّ
االقتصادي القومي( ،((4وال سيما أنه حاول توطني بعض الصناعات التي اختار لها مجاالت ومواقع مهمة ،والتي استمد بعض أفكاره

بشأنها من أصفيائه من القناصل والتجار األوروبيني(.((4

ومع هذا ،فقد ُو ّجه إىل تلك التجربة نقد من املعنيني بتقييمها ،حتى إن البعض رأى أن اتجاه محمد عيل باشا لتصنيع مرص كان

خطأً ،ألن مرص لم يكن يتوافر لديها مقومات الصناعة ،التي من بينها جودة طرق املواصالت ،ووفرة املخازن ،وحصافة اإلدارة ،وتوافر

القوى املحركة ،وجودة الكفاية الفنية ،ألن مستوى املعرفة الفنية فيها لم يصل إىل األخذ بكل جديد ،كما أن األيدي العاملة فيها لم

ً
فضاًل عن ندرة رأس املال ،األمر الذي أدى إىل معاناة معظم الصناعات ،وارتفاع تكلفتها ،وصعوبة منافستها
تكن من النوع املاهر،
املنتجات األجنبية ،وانهيارها يف أواخر عرصه(.((4

تماما السياسة التي
مهيأة للتصنيع ،واستقبال ثورة صناعية ،بل كانت يف حاجة إىل سياسة اقتصادية ُتنايف ً
لقد كانت مرص غري ّ

اتبعها محمد عيل باشا؛ سياسة تو ّجه بمقتضاها مواردها وقوتها العاملة نحو الزراعة ً
بداًل من الصناعة ،وال سيما بعد أن أدى االتجاه
إن فرتة حكم
نحو التصنيع إىل سحب األيدي العاملة التي كانت الزراعة يف أشد الحاجة إليها( .(((5ولعل هذا هو ما دفع البعض إىل القول ّ

محمد عيل لم تكن سوى فرتة شاذة و ّجهت املوارد فيها توجي ًها غري سليم ،وبددت الجهود ،بعد أن انتهج سياسة اقتصادية منافية لروح
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روطسأ ةودن

رصم يف ةيخيراتلا ةباتكلااا

العرص ،حالت دون سري مرص يف االتجاه الطبيعي ،يف عرص ساده التخصص وحرية التجارة بني الدول ،وأنه كان يف إمكان مرص دخول
عرص الحرية االقتصادية والتخصص مبارشة ،ألن مبدأ التخصص وظاهرة تقسيم العمل قاما مع قيام املجتمعات ،بما فيها املجتمعات

البدائية .وإذا كانت أوروبا لم تأخذ بمبدأ الحرية االقتصادية إال قبيل منتصف القرن التاسع عرش ،فهذا ال يعني أنها لم تعرفه من

قبل ،فقد نادى به الفيزيوقراط يف فرنسا منذ القرن السابع عرش ،وأشاد به آدم سميث يف كتابه ثروة األمم الذي كتبه يف مطلع النصف
الثاين من القرن الثامن عرش ( .)1764-1760وكان يف اإلمكان األخذ به برصف النظر عن تطبيقه يف إنكلرتا وأملانيا يف منتصف القرن

التاسع عرش ،ألن مظاهر اإلقطاع ظلّت قائمة يف روسيا حتى بدء القرن العرشين ،رغم انتهائها يف أوروبا الغربية قبل ذلك بكثري(.((5

وهناك من دافعوا عن تجربة محمد عيل االقتصادية – من أمثال راشد الرباوي ،ومحمد عليش  -يف مواجهة من هاجموها،

وأكدوا أنه ينبغي ملن يهاجم سياسة محمد عيل االقتصادية أن يتذكر "روح العرص الذي عاش فيه ذلك الحاكم العظيم ،وحالة مرص
والرشق ،ال أوروبا ،يف أوائل القرن التاسع عرش .ومن العسري دراسة مرص يف أيام محمد عيل باشا ،يف ضوء ما كان يف بعض دول أوروبا،

نحو إنجلرتا وفرنسا ،ألن هذه الدول تخلصت من ّ
جل مساوئ العصور الوسطى قبل مرص بزمن طويل ،ودخلت عرص النهضة ،وتأثرت

بالثورة الفرنسية بطريق مبارش أو غري مبارش ،وأخذت بأسباب التطور الصناعي الحديث ،لذا جاء تفضيلها سياسة الحرية االقتصادية

متماشيا مع ظروفها ،ومع هذا ،فإنجلرتا لم تطبق مبادئ الحرية االقتصادية بحذافريها إال يف منتصف القرن التاسع عرش ،أو قبل ذلك
ً
بسنوات قالئل .واستمرت بعض نظم اإلقطاع يف أملانيا حتى  .1865ولهذا ينبغي أن نعدل يف حكمنا عىل تجربة محمد عيل باشا وأال
كثريا بأقوال الساسة والرحالة والكتاب املعارصين له من األجانب؛ ألن معارضتهم لسياسته وأعماله جاءت لتعارضها مع مصلحة
نتأثر ً

بالدهم [ً ]...
أواًل وقبل كل يشء"(.((5

ويف الوقت الذي رأى فيه البعض أن سياسة محمد عيل االقتصادية التي أولت القطاع الصناعي أهمية كربى ،سياسةٌ خاطئة،
حمل
مهي ًأ لها ،كان هناك من ّ
ساهمت يف تبديد موارد املجتمع املرصي وإمكاناته ،بعد توجيه معظمها نحو صناعات لم يكن املجتمع ّ

مغبة تدمري طوائف الحرف ،لسيطرة الدولة عليها ،بتجميع أصحاب الصناعة الواحدة يف مكان محدد بكل مدينة،
تلك السياسة ّ
لتسهيل مراقبتهم ،واإلرشاف عىل إنتاجهم ،وحظره من دون ترخيص ،والتضييق عليها يف الحصول عىل املواد األولية ،ومنع اتباعها

طرقًا جديدة لإلنتاج ،خوفًا من ازدياد العرض يف السوق ،عىل نحو يؤ ّثر يف سوق منتجات املصانع األمريية ،وبلغت الرقابة عىل طوائف
تسول له نفسه
الحرف إىل حد أن محمد عيل كان يرسل عيونه عىل الناس يف كل مكان للتحري عن اإلنتاج الرباين ،وإنزال العقاب بمن ّ
اإلنتاج خفية(.((5

أعباء مالية ضخمة ،لكرثة املوظفني
حملت اإلجراءات التي اتخذتها دولة محمد عيل لتطبيق هذه السياسة خزانةَ الدولة
وقد ّ
ً

رضوريا لتطبيقها .ومع هذا ،لم تؤ ِّد إىل منع التهرب واإلنتاج "الرباين" بسبب ضعف األداة القائمة عىل الرقابة،
الذين كان وجودهم
ً

وانتشار الرشوة بني أفرادها( .((5غري أن طوائف الحرف عانت يف ظل هذه السياسة ،بعد أن ضنت الحكومة عليها باإلرشاد والتوجيه
الستخدام وسائل اإلنتاج الحديثة ،والتزويد باالئتمان الذي كانت تفتقر إليه ،لرفع مستوى صناعاتها ،األمر الذي أدى إىل قتل روح

االبتكار والتجديد وزيادة اإلنتاج لديهم ،وال سيما بعد أن قلت أمامهم فرص الربح ،مع اتجاه الحكومة إىل احتكار بيع إنتاج طوائف
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وامتد هذا االحتكار إىل ما كان ُيصنع يف املنازل ،وختمه
الحرف بالسعر الذي تحدده ،وإرغام شيوخ القرى والبلدان عىل رشاء حصة منه،
َّ
بعالمة املريي ،ومصادرة غري املختوم منه ومعاقبة منتجيه ،ملنع التهريب(.((5

توفريا للعمالة القادرة عىل
وهذا التضييق عىل اإلنتاج الحريف عزاه هؤالء إىل أن محمد عيل كان يرى يف اضمحالل طوائف الحرف
ً

العمل يف املصانع الحكومية الكبرية ،وإفساح املجال إلنتاجها يف السوق املرصية(.((5

برأ سياسة محمد عيل من أزمة طوائف الحرف يف القرن التاسع عرش ،حتى إنه ذهب إىل
ومع هذه االنتقادات الالذعة ،هناك من ّ

أن من الخطأ املغاالة يف تقدير الرضر الذي لحق بالصناعات الصغرية من جراء هذه السياسة ،وإهمال عوامل أخرى كان لها عظيم األثر

يف القضاء عليها ،وال سيما أن محمد عيل لم يكن يسعى إىل هدم هذه الصناعات ،بدليل أنه ملا أدرك يف أواخر حكمه عاقبة اإلفراط يف

فرض الرقابة عليها ،عدل عن سياسته تجاهها ،واكتفت حكومته بفرض رضائب معتدلة عليها( .((5وعىل الرغم من رفع الدولة قبضتها يف

أواخر عهد محمد عيل عن طوائف الحرف ،فإن ذلك لم يبعث الروح فيها من جديد ،بعد أن دخلت مرحلةً من الركود الطويل ،استحال
معها التغلب عىل الصعوبات التي كانت تواجهها ،نحو الحصول عىل املواد األولية والتمويل ومنافسة الصناعات األوروبية التي غزت
السوق املرصية يف ظل ترسيخ معاهدة لندن مبدأ حرية التجارة ،وإقبال املستهلك املرصي عليها بسبب رخص ثمنها ومتانتها ،وموافقتها
للعادات االستهالكية التي قلّد فيها الرشق الغرب(.((5

وعىل الرغم مما أبداه البعض من انتقاد لتجربة محمد عيل االقتصادية ،فإن تجربته كانت ناجحة بكل املقاييس ،برصف النظر عن

النقد الذي ُو ّجه إليها ،وكان يف إمكان هذه التجربة أن تستمر وتنقل مرص من مرحلة االقتصاد التقليدي إىل اقتصاد متعدد القطاعات،

ٍ
لكن هناك ظروفًا موضوعية أ ّثرت يف أدائها،
لسوق عربية واسعةّ ،
محوريا ،وتتحول مرص يف ظله إىل مرك ٍز
دورا
ً
تؤدي الصناعة فيه ً
ووقفت وراء قلة تأثريها يف املجتمع ،منها ظروف داخلية تعلقت ببنية التجربة واألسس التي قامت عليها يف الداخل ،وظروف خارجية

تمثلت بالظروف الدولية التي انطلقت يف ظلها.

كبريا له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية ،وال أحد ينكر
ومما ال شك فيه أن تجربة محمد عيل كانت يف مجملها
ً
مرشوعا ً

حد إقامة دولة آمنة ومستقرة عىل تراب الوالية املرصية ،يحكمها هو وأرسته من بعده ،والسعي لتحويلها إىل مركز
أن طموحه تجاوز َّ

إلمرباطورية تستوعب أمالك اإلمرباطورية العثمانية ،بعد أن يحل نفوذ مرص محلها يف املناطق التي كانت تخضع لها .وملا كان هذا

تقرر تخليق تلك الجماعات عىل حساب نفوذ أصحاب املصالح
املرشوع يف حاجة إىل دعم جماعات جديدة من أصحاب املصالحّ ،
القدامى ،الذين تقررت تصفيتهم بتصفية األساس االقتصادي لهم ،ومن هنا جاء االرتباط بني مرشوع محمد عيل السيايس ومرشوعه

االقتصادي ،الذي قام عىل فلسفة االشرتاكية الحكومية ،أو ما عرف بالفلسفة التجارية (املاركنتيلية) يف ثوب مرصي ،وهي فلسفة

مرحليا يف السوق الرأسمالية العاملية ،من
تجاوزتها أوروبا منذ فرتة ،وكان يصعب استمرارها مع اتجاه سياسة محمد عيل إىل دمج مرص
ً
خالل إدخال محاصيل نقدية ،وبعض السلع السودانية يف جدول صادراتها للسوق العاملية ،وازدياد طلبها عىل سلع رأسمالية ،أصبح

رضوريا.
استريادها من تلك السوق
ً
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وأما عن الظروف الداخلية التي أحاطت بمرشوع محمد عيل وأ ّثرت فيه ،فهي ظروف كل تجربة تحديث وصناعات ناشئة،
ّ

تدريجيا إذا ما توافرت لها أسباب التحول
ونقائصها هي من قبيل معوقات التحول ،وعيوب الصناعة عند نشوئها ،وهي التي تزول
ً

والنمو واالستمرار(.((5

وحينما قرر محمد عيل تحويل الزراعة املرصية من زراعة تقليدية إىل زراعة رأسمالية ،أقدم عىل تحديث أساليب الزراعة والري،

وإقامة الجسور والقنوات ،وإنشاء املدارس ،ومراكز البحوث الزراعية ،وتغيري حيازة األرايض الزراعية ،عىل نحو يساعد عىل رضب
األساس االقتصادي لجماعات أصحاب املصالح القديمة ،واستحداث جماعات مصالح تؤمن بنظامه وتستجيب الحتياجاته ،يف الوقت

الذي اهتم فيه بتنشيط التجارة ،لجعلها قادرة عىل االستجابة الحتياجات دولته ،بما يف ذلك تمكينه من حصد الفائض االقتصادي،

فاهتم بتطوير شبكة الطرق واملوانئ ،وتوقيع اتفاقيات مع رشكات التجارة واملالحة العاملية من أجل الرتدد عىل املوانئ املرصية بانتظام،
معربا للتجارة العاملية ،كما اهتم بتخليق قطاع صناعي قادر عىل االستجابة الحتياجات املجتمع ،ومؤسسته العسكرية،
واتخاذ مرص ً

فنشأت صناعات بقرارات حكومية ،من دون أن تتوافر كل مقومات قيامها يف مرص ،من املواد األولية ،والوقود ،واآلالت ،وقطع الغيار،
والعمالة املدربة ،واستخدام السخرة يف تشغيلها ،وانخفاض مستوى الكفاية الفنية عند كثري من املشتغلني بالصناعة ،وعدم رغبة الفنيني
األوروبيني يف تدريبهم ،خشية أن يحلّوا محلهم ،واتباع الوسائل البريوقراطية يف إدارة املصانع ،بعد أن انفرد محمد عيل  -الذي لم

يكن رجل صناعة  -بقرار إنشائها ،وتعيني مديريها ،واإلرشاف عىل سري العمل فيها ،مستعينًا يف ذلك برأي مستشاريه األجانب ،الذين

دائما من املخلصني أو من ذوي الكفاءة العالية ،يف الوقت الذي لم يكن متفرغًا للصناعة ،النشغاله بغريها من أمور الدولة.
لم يكونوا ً
وال شك يف أن تركيز شؤون الصناعة يف شخصه عىل هذا النحو ،واعتمادها عىل الخارج يف توفري مستلزماتها ومعظم مدخالتها ،أديا إىل
تعرضها ألول أزمة استهدفت تجفيف أسواق منتجاتها يف مرص وجاراتها العربية(.((6
معاناتها وتراجعها عند ّ

ويف حني كان نجاح تجربة محمد عيل لتصنيع مرص ،والسعي لتحويلها إىل مركز لسوق عربية واسعة يسري عىل قدم وساق ،كانت

بهمة للهيمنة عىل أسواق املنطقة ،لذا جاء عملها من أجل اإليقاع بتلك التجربة
الرأسمالية العاملية التي تقودها دول أوروبا الغربية تسعى ّ
منذ أن بدأت خطواتها ،والعمل عىل وأدها ،بعد أن أدركت خطورة استمرارها عىل مصالحها يف املنطقة ،بما فيها أسواق اإلمرباطورية

العثمانية ،فتحركت ملحارصة املرشوع وإجهاضه ،منذ عرشينيات القرن التاسع عرش ،من خالل الدولة العثمانية .وملا فشلت محاوالتهم،
برمته يف املنطقة.
قرروا استخدام القوة لوأد تجربته ومرشوعه ّ

لقد أزعج الرأسماليةَ العاملية ،بما فيها الربيطانية ،مناهضةُ محمد عيل لتجارتها وسياستها يف بالد الشام من جهة ،وخطورة اتساع

دولته يف املنطقة من جهة أخرى ،يف وقت اهتمت فيه بريطانيا بالعمل عىل تأمني حرية التجارة يف اإلمرباطورية العثمانية ،وضمان
أي تمييز يف املعاملة لرعاياها داخلها(.((6
أسواق منتجاتها الصناعية بها ،وإزالة ّ

ويف حني كانت الدول الكربى ،وال سيما بريطانيا ،تسعى لحماية مصالحها يف األسواق العثمانية ،وتتطلع إىل الهيمنة عىل األسواق

عد مصدر
العربية ،تطلعت الدولة العثمانية إىل تصفية مرشوع محمد عيل يف املنطقة ،بالعمل عىل رضب األساس االقتصادي الذي ُي ُّ
قوته .لهذا ،التقت مع إنكلرتا والدول الغربية عىل تصفية مرشوعه ،وتوجهت إىل منح الدول العظمي امتيازات جمركية وإعفاءات يف
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أراضيها؛ بقصد إحراجه وإيقاع الشقاق بينه وبينها ،ووضع العراقيل يف سبيل دعم االقتصاد املرصي ،وكذلك تأليب بريطانيا ومن ورائها
الدول الغربية عليه ،يف وقت كانت الدول األوروبية تدعو إىل تدويل مشكلته والسلطان العثماين(.((6

جرى كل هذا يف الوقت الذي استغلت فيه الدول األوروبية ،وعىل رأسها بريطانيا ،تبعية مرص للدولة العثمانية وإمكانية خضوعها،

كغريها من الواليات العثمانية ،ملا ترتبط به دولة السلطنة من معاهدات تجارية مع الدول األوروبية .وراح قناصلها يمارسون ضغوطهم

أي صناعة ناشئة ،بإلزام
عليها التخاذ إجراءات من شأنها حرمان الصناعة املرصية من أدىن درجات الحماية الجمركية التي تحتاج إليها ّ

محمد عيل بعدم الخروج عىل املعاهدات التي وقّعتها مع الدول األوروبية بشأن حرية التجارة ،حتى تحرم الصناعة املرصية من الحماية

وتحول بينها وبني امتالك القدرة عىل منافسة املنتجات األوروبية التي كانت قد اجتازت مرحلة التجريب يف السوق العثمانية.
يف سوقهاُ ،
وبدأت محاوالت االلتفاف حول مرشوع محمد عيل من جانب الدولة العثمانية ،بدعم بريطاين ،منذ عرشينيات القرن التاسع عرش،

بحرية إدخال منتجاتهم إىل كل أمالك الدولة العثمانية ،بما فيها مرص،
حتى إنها أصدرت يف عام  1820فرمانًا سمح للتجار األجانب ّ

وبيعها يف مقابل رسوم عىل الواردات بلغت  3يف املئة( .((6ويف عام  ،1834صدر فرمان ألغى االحتكار الحكومي يف بالد الشام  -التي كانت

تقيد يد الدولة املرصية يف
تخضع ملحمد عيل حينئذ  -يف الوقت الذي كانت تسعى فيه بريطانيا ،لدى الدولة العثمانية ،لتوقيع اتفاقية ّ

توجيه اقتصادها وإدارته ،وانتهت هذه املساعي يف  16ترشين الثاين /نوفمرب  1838إىل توقيع اتفاقية بلطة ليمان التجارية التي أعطت
لرعاياها حرية التجارة يف كل أنحاء اإلمرباطورية العثمانية ،بما فيها مرص من دون قيد أو رشط ،وتم ّتعهم بامتياز الدولة األَوىل بالرعاية،
وإلغاء الحظر املفروض عىل تصدير بعض السلع بمقتىض نظام االحتكار الحكومي ،رشيطة االلتزام بدفع رسوم جمركية قيمية حددتها

االتفاقية للصادرات بنسبة  12يف املئة ،و 5يف املئة للواردات(.((6

وعىل الرغم من املحاوالت العثمانية املدعومة من بريطانيا عىل مدار عقدين من الزمان ملحارصة مرشوع محمد عيل االقتصادي،

ُدما يف إنجاز مرشوعها ،بااللتفاف عىل
وخاصة الصناعي ،التي كان يدرك خطورتها ،فإنها لم تفلح يف ثني الدولة املرصية عن امليض ق ً

تحمل دفع مبالغ طائلة للسلطان العثماين،
هذه املحاوالت والعمل بكل الوسائل لتفاديها ،وحماية السوق املرصية ،حتى إن محمد عيل ّ
نظري التزام جمارك مرص الخارجية  -عىل البحرين املتوسط واألحمر  -والداخلية ،لحماية السوق املرصية ،يف الوقت الذي تملّص فيه من

تنفيذ االتفاقيات الجمركية بني الدولة العثمانية والدول األوروبية(.((6

وتحايل محمد عيل عىل الفرمانات العثمانية ،وعدم تنفيذها ،ملا فيها من حيف بالتجارة املرصية ،واهتمامه بخفض الرسوم الجمركية

للمصدرين ،ولتوفري الحماية للسوق املرصية من خالل السيطرة عىل أكرث من  90يف املئة من
إغراء
عىل صادرات املحاصيل املرصية،
ِّ
ً
الصادرات ،وأكرث من  40يف املئة من الواردات ،ومضاعفة الرسوم الجمركية عىل الواردات األجنبية ،وفتح أسواق خارجية للمنتجات

املرصية ،وإعفائها من الرسوم الجمركية(.((6

وأمام إرصار محمد عيل باشا عىل االستمرار يف سياسته االقتصادية ،ورفضه العمل بمعاهدة بلطة ليمان ،ش ّكلت بريطانيا

دوليا  -ضم بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا وتركيا  -للضغط عليه ،حتى يقبل بتنفيذ هذه املعاهدة ،وانتهى األمر بصدام
تحالفًا ً
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بني محمد عيل وهذا التحالف الذي نجح يف النهاية يف فرض معاهدة لندن عليه يف عام  ،1840التي أكدت تفعيل بنود معاهدة
بلطة ليمان ،التي فرضتها بريطانيا عيل الباب العايل يف عام  .1838بيد أن محمد عيل لم ُيذعن لهذه املعاهدة التي فُرضت عليه

تدريجيا ،لخطورة إلغاء نظام اعتادته البالد مد ًة طويلة دفعةً واحدة،
تحت تهديد السالح ومحارصة السواحل املرصية ،إال
ً
ّ
فتخىّل يف  23ترشين الثاين /نوفمرب  ،1841تحت إلحاح بريطانيا ،عن سيطرة الدولة عىل املنتجات الصناعية ،واملحاصيل الزراعية ،ما عدا
القطن الذي أعلن يف أيار /مايو  1842عن تحرير تجارته مع بداية املحصول الجديد ،واستمر محمد عيل يف رفض تنفيذ االتفاقيات

الجمركية بني الدولة العثمانية والدول األوروبية ،إال بعد تحديد التعريفات الجمركية يف عام .((6(1847

ِ
تقرر تحديد أمالكه ،ومن
أي حال ،لم ُيجد التدرج يف تطبيق اتفاقية لندن يف حماية مرشوع محمد عيل من االنهيار ،بعد أن ّ
عىل ّ

ثم أسواقه ،وتصفية مؤسسته العسكرية التي ارتبطت معظم الصناعات بها ،وتراجعت الدولة عن االستمرار يف إدارة االقتصاد وتوجيهه،
ّ
يف وقت لم يكن فيه ٌ
محيل يحل محلها يف القيام باملهمة ،األمر الذي أدى إىل أن يحل محلها رأس املال األجنبي ،الذي عمل عىل
بديل
ٌ
أساسا عىل قطاع الزراعة ،الذي تخصص
إعادة هيكلة مفاصل االقتصاد املرصي ،وإبعاده عن الصناعة ،وتحويله إىل اقتصاد تابع يعتمد
ً

يف إنتاج واحدة من أهم املواد األولية التي تحتاج إليها الصناعة األوروبية (القطن) يف عرص ُعرف بعرص حرية التجارة الذي استمر حتى
عام .1931
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الرواية التاريخية لعلم اآلثار يف مرص
The Historical Narrative of Archaeology in Egypt
مقدمة
عد رسد الرواية التاريخية لعلم اآلثار رس ًدا لتطور وعي املرصيني بحضارتهم وتاريخهم ومدى إدراكهم لدور األثر يف تشكيل
ُي ّ

ً
وبلور ًة نحو بناء علم لآلثار يف
وشدا
الهوية الوطنية ،وهنا نرى
جدااًل ًّ
مثارا ورغبة عارمة يف الحفاظ عىل الرتاث الوطنيَ ،
ً
وجذبا ،بل قلقًا ً
ٍ
وومضات مرشقةً هنا وهناك .يف هذه الدراسة يطرح الباحث كل هذه املظاهر من خالل رسدية تهدف إىل
وقصورا هنا وهناك،
مرص،
ً
بتطور النظر إىل اآلثار ودورها يف صياغة الهوية الوطنية.
بناء رؤية لعلم اآلثار يف مرص مرتبطة
ّ

أواًلً  :املشهد األثري
عاكسا لطبيعة مرص ،فهو قديم قدم الزمن وحديث بدأ مع الحداثة
متشع ًبا ومعق ًّدا ومر ّك ًبا
مشهدا
يعترب املشهد اآلثاري يف مرص
ً
ّ
ً

وبناء عليه ،فإن الباحث يذهب إىل تقسيم الفضاء اآلثاري يف مرص إىل:
املعارصةً .

ӵعلم املرصيات الذي يتناول مرص من عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية العرص البطلمي.

يمتد من االحتالل الروماين ملرص إىل الفتح العريب اإلسالمي.
ӵعلم اآلثار الرومانية البيزنطية الذي ّ

محمد عيل.
ويمتد إىل نهاية عرص أرسة
ӵعلم اآلثار اإلسالمية الذي يبدأ مع الفتح العريب اإلسالمي ملرص
ّ
ّ

يقدم اإلطار الفلسفي وتاريخ العلم اآلثاري ،ويتناول طبيعة
بد من التنبيه يف البداية إىل أن ما نقصده بعلم اآلثار هو العلم الذي ّ
ال ّ

والتطورات املتالحقة فيه .وهو يتداخل مع بناء الدولة الوطنية يف مرص التي يبدأ التأريخ لها مع ّ
محمد عيل باشا حكم
تويّل
هذا العلم
ّ
ّ
مرص يف عام  ،1805وإن كان بعضهم يبدأ تأريخ علم اآلثار مع الحملة الفرنسية عىل مرص  .1798غري أن الفرنسيني عملوا لصالحهم،

لكن الفرنسيني أثاروا بعنايتهم اهتمام املرصيني،
وإن كان إسهامهم يف مجاالت اآلثار كافّةً ال ينكر ،فإنهم حفزوا عىل نهب تراث مرصّ .
وساهموا يف بناء علم املرصيات ،وكان للنخبة الوطنية التي تعلّمت يف أوروبا دور يف الحفاظ عىل آثار مرص ودراستها.

ّ
وتجىّل وعي النخبة املرصية من خالل كتابتها التي بدأت بصورة محدودة يف مجلّة روضة املدارس املرصية التي كان يصدرها

مبكرا بأهمية بالرتاث الوطني .ودليل ذلك قوله:
وعيا
ً
رفاعة رافع الطهطاوي ( )1873-1801من ديوان املدارس؛ فقد حمل الطهطاوي ً
1

خبير في مكتبة اإلسكندرية ،حاصل على الدكتوراه في "اآلثار اإلسالمية" من جامعة القاهرة.

Expert at the Bibliotheca Alexandrina, he received a PhD. in Islamic Archaeology from Cairo University.
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املتفرجني من سائر بالد الدنيا"((( .وال ّ
شك يف أن الطهطاوي كان
"إذ هي زينة مرص وال يجوز تجريد مرص من حليتها التي تجلب إليها
ّ

محمد عيل باشا ( )1848-1805ملوافقته عىل نقل مسلّة مرصية إىل فرنسا لتنصب يف ميدان الكونكورد يف باريس(((،
بذلك يو ّجه ً
نقدا إىل ّ
محمد عيل له.
ويعترب هذا النقد من النوادر التي حدثت من رجال دولة
ّ

مرة عن ّ
كل ما
كان الطهطاوي من أوائل النخبة املرصية التي اهتمت بتاريخ مرص القديمة ،وقدم لنا رس ًدا
تاريخيا مختلفًا ألول ّ
ًّ

علوي الجليل يف أخبار مرص وتوثيق
سبقه من مرويات باللغة العربية عن تاريخ مرص يف عصور ما قبل اإلسالم ،وذلك يف كتابه أنوار
ّ
بني إسماعيل .ومن الرضوري أن نشري إىل أن تقويم هذه الرسدية عن تاريخ مرص قبل اإلسالم ينبغي أن يأخذ يف االعتبار سياق العرص
الذي جرى فيه إنتاجها.

أمر أصدره
يبقى تعامل الدولة مع اآلثار
حاسما يف الحفاظ عليها ويف اكتشاف الذات الوطنية يف ضوء مكتشفات هذا العلم .ويشري ٌ
ً

أن محمد عيل باشا نفسه يف بدايات القرن  19كان له اهتمام باآلثار.
حاكم مرص محمد عيل باشا يف  29ترشين األول /أكتوبر  1835إىل ّ

أن عىل مشايخ النواحي إرسال ما لديهم إىل
يوضح ّ
يشدد
محمد عيل يف هذا األمر عىل تعليمات سابقة يف هذا الشأن ،بل نرى األمر ّ
ّ
ّ
مدرسة األلسن لدى الطهطاوي بقائمة ترسل صورة منها إىل ديوان الوايل .هنا كانت بدايات فكرة الحرص والتسجيل التي تأيت يف

مرشوعا ملتحف مرصي أسند تصميمه إىل يوسف حككيان ( ،(((()1875-1807وهو
السياق البريوقراطي للدولة املركزية املرصية ،لرنى
ً
مهندس أرمني كان والده يشتغل ترجمانًا لدى محمد عيل.

عنّي له مم ّثلون يف األقاليم لدعمه يف
أول مسؤول مرصي يعنى بالحفاظ عىل اآلثار من الحفر خلسةّ ،
كان يوسف ضياء أفندي ّ

تخيل اآلن ،عدا أن
التفتيش عىل املواقع األثرية .هذه الجهود األوىل لم ُي َ
مما ُي ّ
جي ًدا؛ إذ كان نهب األوروبيني لرتاث مرص أكرب ّ
نب عليها ّ
عدم إدراك الدولة قد أ ّدى الحقًا إىل إهداء أول مقتنيات متحف مرصي إىل األوروبيني.

تطبيقيا؛ إذ من دون حفائر ال مكتشفات تقود إىل الجديد ،ومن دون
عمليا
أن له شقًّا
علما ،تقوم عىل ّ
ّ
ًّ
ًّ
إن إشكالية اآلثار ،بوصفها ً

تطور الرواية
متحف لن تحفظ املكتشفات وتدرس ،ومن دون مواقع وبنايات أثرية لن نعرف الطرز املعمارية وتراث األقدمني؛ لذا ّ
فإن ّ

لتطور بنية الحفاظ عىل اآلثار وبناء املتاحف.
التاريخية لآلثار املرصية جرى عىل نح ٍو مالزم
ّ

ثان ًيا :اآلثار وإعادة اكتشاف مرص
نص أمر صدر من مجلس
عباس حلمي األول ( )1854-1848نرى ً
بعدا آخر فيه إدراك ملاهية اآلثار بالنسبة إىل مرص ،إذ ّ
يف عهد ّ

"إن اآلثار القديمة املوجودة [يف] األرايض املرصية توجب افتخار البالد [وتزيينها] ،و[هي]
األحكام يف  10أيار /مايو  1849عىل ما ييلّ :

أن يف عرص عباس حلمي األول كانت هناك خطوة
سبب لالستكشاف واالط ّالع عىل األحوال املاضية[ ،ولزوم حفظها ووقايتها]"(((( ،لرنى ّ
2
3

رفاعة رافع الطهطاوي ،أنوار توفيق الجليل في أخبار مصر وتوفيق بني إسماعيل ،ج ( 1القاهرة :بوالق ،)1868 ،ص .49
المرجع نفسه.

 4يوسف حككيان أرمني ولد في إستانبول في عام  ،1870هاجر إلى مصر مع والده ،وابتعثه محمد علي باشا إلى بريطانيا ليدرس فيها في عام ّ ،1817
وظل هناك إلى عام
يومياته موظفًا
فيها
دون
 ،1831حيث درس الهندسة وركّز على آالت الغزل والنسيج وبناء الطرق والكباري .تقلّد العديد من الوظائف في دولة محمد علي ،وترك 24
ً
مجلدا ّ
ّ
في الدولة المصرية ،وهي محفوظة في المكتبة البريطانية ،عمل في عهد ّ
مهمة في إدارة الدولة .لمزيد من التفاصيل
كل من عباس األول وسعيد باشا حيث كانت له أدوار ّ
عن دوره ينظر :أحمد عبد الرحيم مصطفى ،عصر حككيان ،سلسلة مصر النهضة (القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب.)1990 ،
5

أشرف محمد حسن علي ،اآلثار المصرية المستباحة (القاهرة :دار الكتب والوثائق القومية ،)2019 ،ص .259-258
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رصم يف ةيخيراتلا ةباتكلااا

ّ
سجاّلت بها لدى الدولة .لكن القول
أيضا يف إدراك أهمية الحفاظ عىل البنايات القديمة والتالل األثرية ،مع البدء بحفظ
أخرى متأخرة ً
وأن يف هذا الرتاث إنجا ًزا يستحق االهتمام.
ترس ًبا بدأ تأثريه بأهمية تاريخ مرص قبل اإلسالمّ ،
يف األمر باالفتخار كان يعني ّ
أن هناك ّ

وقد اتخذت خطوة أخرى مهمة يف مسلسل مأسسة العمل األثري بتعيني أوغست مارييت ( (((August Mariette )1881-1821يف

وظيفة (مأمور أشغال العاديات) يف مرص ليبدأ بتشييد متحف لآلثار افتتحه الخديوي إسماعيل يف  18ترشين األول /أكتوبر  .1863كان
ٍ
لضغط مارسته النخبة املرصية التي تبلور دورها يف وظائف عليا يف الدولة املرصية؛ ما جعلها مؤ ّثرة يف ا ّتخاذ القرار خاصة وأنّها
هذا نتا ًجا

قويا ملاهية مرص نتيجة لالكتشافات األثرية وتزايد حجم املعارف عن مرص القديمة .ويربز من هذه النخبة
وعيا وإدرا ًكا ًّ
كانت تمتلك ً
مرات عديدة
وزيرا ّ
املهمات ذات الصلة بالبنايات األثرية ،حيث كان ً
بصورة أساسية عيل باشا مبارك ( ،)1893-1823الذي تقلّد العديد من ّ

ووزيرا لألوقاف .ويكشف كتابه الخطط التوفيقية((( عن أول حرص للتالل األثرية واملواقع األثرية يف مرص،
يف "قطاع األعمال العام"
ً
إملاما بالنظر يف تاريخ مرص وآثارها (الفرعونية) ،وقد كان لعدد قليل من األوروبيني واألمريكيني دور يف ذلك.
ونرى ً
أيضا بني فقراته ً

أ ّدت الحفريات غري املنظمة ،التي أجراها األوروبيون واملرصيون ،إىل عدم بناء سجل علمي منظ ّم للعديد من القطع املكتشفة؛ إذ

ّ
يحدد سياقها الذي وجدت
محد ًدا
بفقدان
تاريخيا لزمن القطعة ومكانها ّ
تحدد مكان اكتشاف القطعة ومثيلتها ،فقدنا ّ
السجاّلت التي ّ
ًّ

أيضا بفقدان التسلسل
فيه .هذا ما تنبهت له النخبة املرصية ،فليس األمر متعلقًا بتهريب اآلثار والحفر خلسة فقط ،ولكنّه متعلق ً
املهربة .وهذا ما أحدث ً
خلاًل يف كتابة أجزاء من تاريخ مرص القديمة ،لرنى رصخات النخبة
الزمني ومكان اكتشاف القطع األثرية
ّ

املرصية ال تذهب سدى ،حيث استجاب الخديوي إسماعيل لها بإنشاء مدرسة اللسان املرصي القديم يف عام  ،1868التي عاد فألغاها

يف عام  .1874أنشئت هذه املدرسة عىل نحو ما كانت تعرفه البلدان األوروبية التي أحدثت يف جامعاتها مدارس لتدريس علم اآلثار،
وبالخصوص علم املرصيات ،وعهد بإدارتها إىل هايرنيش كارل بروغش ( ،Heinrich Karl Brugsch )1894-1827وقد استقطبت
املدرسة يف سنتها األوىل عرشة ّ
متخصصون يف هذا العلم.
طاّلب ،وما لبث أن تخرج فيها مرصيون
ّ

ٍ
ً
تفاعاًل مع
اهتمام أكرب باآلثار املرصية القديمة؛ فالوعي واإلدراك الوطني أصبح أكرث
لقد كان إلنشاء هذه املدرسة دور كبري يف خلق

هذه اآلثار ،ح ّتى ألقى بروغش محارضات يف كلية دار العلوم كان يرتجمها من الفرنسية ّ
للطاّلب أحد تالمذته .صاحب هذا نشاط متزايد

ثم مقاالت تنرش عن تاريخ الفراعنة يف الصحف،
للمجمع العلمي املرصي يف محارضات عامة تلقى عن االكتشافات األثرية الجديدةّ ،
أيضا أفسح الطهطاوي املجال يف مجلّة روضة املدارس للنرش عن آثار الفراعنة.
لكن ً

اقرتح جاستون كاميل شارل ماسبريو ( ،Gaston Camille Charles Maspero )1916-1846الذي ّ
توىّل إدارة اآلثار يف مرص ،عىل

مجلس النظ ّار املرصي افتتاح مدرسة ملحقة باملتحف املرصي ،وبدأت املدرسة بإرشاف أحمد كمال بخمسة ّ
استمرت املدرسة
طاّلب.
ّ
أربع سنوات ،ويف  29كانون األول /ديسمرب  1885ألغاها ماسبريو.

وهرب من مصر  513قطعة إلى فرنسا،
 6جاء ماسبيرو إلى مصر في عام  1850من قبل متحف اللوفر لجمع
مهمته ،فتوجه إلى الحفائر األثريةّ ،
البرديات ّإاّل أنّه فشل في ّ
ّ
وأسس المتحف المصري ،وكان له هنا دور إيجابي في تكوين مجموعاته .وائل إبراهيم الدسوقي ،التاريخ الثقافي لمصر
وبدعم من فرنسا تولّى مسؤولية مصلحة اآلثار ّ
الحديثة ،سلسلة نهضة مصر (( )87القاهرة :دار الكتب والوثائق القومية ،)2012 ،ص .240-235

مسهبا لمدن مصر وقراها ،وللحياة االجتماعية واالقتصادية في مصر .وبمقارنته بكتاب وصف مصر الذي
تقدم وصفًا
 7الخطط التوفيقية هو واحد من أهم الكتب التي ّ
ً
يتكون الكتاب من عشرين
الميالدي.
19
القرن
خالل
مصر
في
حدث
الذي
ر
التطو
رصد
الباحث
يستطيع
مصر،
ألّفه علماء الحملة الفرنسية وتقارير الرحالة األجانب عن
ّ
ّ
ثم يصف العديد من اآلثار اإلسالمية التي هدمت أو اندثرت الحقًا،
،
ذلك
بعد
نهبت
أو
هدمت
التي
األثرية
والمعابد
يقدم وصفًا للتالل
جزءا،
وأهميته في مجال اآلثار أنه ّ
ّ
ً
ّ
تعددت طبعاته .وقد نسب علي باشا مبارك الكتاب إلى الخديوي توفيق الذي صدر الكتاب أثناء
ثم
،1886
عام
في
مرة
أول
نشر
للباحثين.
عنه
غنى
ال
مصدر
فهو
لذا
ّ ّ
حكمه مصر.
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ثالثًا :التأليف يف اآلثار
ثم بدأت الكتب تنرش عن مرص الفرعونية مرتجمةً ومؤلّفة ،ويف هذا السياق يربز اسم عبد الله أبو السعود بك(((( .لم يكن أبو السعود
ّ

لقرائه ليستوعبوها .ترجم كتاب قناصة أهل العرص من خالصة تاريخ مرص ،الذي
مرتجما ،بل كان ذا رؤية يف تقديم املادة املرتجمة ّ
ً

يعرف بتاريخ قدماء املرصيني ،والذي ألّفه أوغست مارييت ( ،Mariette Auguste )1881-1821وقد ترجم الكتاب بأمر من نظارة املعارف
ّ

ضم أبو السعود إىل الكتاب ملحقني
أن الدولة املرصية تويل هذا التاريخ واملعرفة به ونرشه
املرصية ،وهو ما يعني ّ
اهتماما ًّ
ً
خاصا .وقد ّ
طيات الكتاب .وطبع الكتاب سنة 1281ه1864 /م .وإضافة
أحدهما للمسائل التاريخية وتسلسل األحداث ،والثاين ملا رآه من غرائب يف ّ
املتفر ج عىل األنتيقة خانة الخديوية الكائنة
إىل قناصة أهل العرص ،عكف أبو السعود عىل ترجمة دليل املتحف املرصي بعنوان فرجة
ّ

ببوالق مرص املحمية ،وهي عبارة عن وصف نخبة اآلثار القديمة املرصية املوجودة يف خزينة التحف العلمية املرصية ،وقد طبع يف مطبعة
وادي النيل (1286ه1869 /م).

ويمكن القول ،من خالل هذه األعمال ،بوجود اتجاه لدى املرصيني للتأليف يف تاريخ مرص الفرعونية؛ فقد ألّف أحمد حسن

سيد عزمي إتحاف أبناء العرص بذكر قدماء
لب التاريخ
املرصي ّ
ّ
ثم ألّف ّ
العام فيما صدر يف غابر األعوام ،الذي صدر يف عام ّ ،1887
ملوك مرص ،الذي طبع يف عام  1900يف املطبعة األمريية .ولم يكن هؤالء يف مستوى ما بلغته الدراسات األوروبية يف علم املرصياتّ ،إاّل
مؤرّشا ًّ
خريجي مدرسة اللسان
ّ
أن أعمالهم تعترب ّ ً
تكرس هذا التو ّجه الحقًا يف أعمال اثنني من ّ
دااًّل عىل بداية الـتأليف برؤى مرصية .وقد ّ

املرصي ،هما:

ӵأحمد نجيب ( :)1910-1847عمل مف ّت ًشا لآلثار يف القرن التاسع عرش ،وأتاحت له وظيفته إجراء حفريات أثرية ألول مرة ٍ
بأيد مرصية،
ّ

واحدا من أفضل الكتب يف تاريخ مرص
تدرج يف املناصب حتى صار أول مرصي يشغل منصب (مف ّتش عموم اآلثار املرصية) ،وألّف
ً
وقد ّ

أعد أحمد
عد أفضل ما كتب يف عرصه(((( .وإضافة إىل هذا املؤلّفّ ،
وي ّ
القديمة ،هو :األثر الجليل لقدماء وادي النيل ،صدر يف عام ُ ،1892

نجيب كتابني آخرين :األول بعنوان العقد النظيم يف مأخذ الحروف املرصية من اللسان القديم ،وقد صدر يف عام  ،1872وهو عبارة
عن ترجمة ملؤلف أستاذه بروغشّ .أما الكتاب الثاين فهو بعنوان القول املفيد يف آثار الصعيد ،وقد نرش يف بوالق عام .1893

ӵأحمد كمال ( :(((1()1923-1850كان التحاق أحمد كمال بالعمل يف املتحف املرصي حد ًثا كرس احتكار األجانب له .اقترص شغله يف

أن دأبه جعله ينرش أبحا ًثا يف حولية مصلحة اآلثار العلمية ،واستطاع أن ينجح
البداية عىل العمل يف املكتبة والقيام بأعمال أخرى ،غري ّ

تخرج فيها جيل
يف إقناع أحمد حشمت ( )1926-1858ناظر املعارف بإنشاء مدرسة مسائية لآلثار يف مدرسة املعلّمني يف عام  ،1910وقد ّ
وتخرج فيها على يد الطهطاوي ،وأتقن الفرنسية واإليطالية،
 8عبد الله أبو السعود بك ( )1878-1820ولد في البدرشين بمحافظة الجيزة ،ثم انتقل إلى مدرسة األلسن،
ّ
رئيسا لقلم الترجمة في عهد الخديوي إسماعيل ،وهو أول صحافي سياسي في تاريخ مصر الحديث .أسس صحيفة وادي النيل في عام
وارتقى في المناصب حتى صار ً
تطور
عبده،
إبراهيم
100-99؛
ص
،)2021
والتوزيع،
للنشر
اإلسكندرية
مكتبة
(اإلسكندرية:
عشر
التاسع
القرن
في
مصر
في
الترجمة
 .1869ينظر :تاجر ،تاريخ
ّ
الصحافة في مصر (القاهرة :مؤسسة سجل العرب ،)1982 ،ص .62 ،59 ،49

 9األثر الجليل لقدماء المصريين ،طبع بمطبعة بوالق في عام 1311ه ،عرضه المؤلّف على يعقوب أرتين ،وأمره بتدريس مادة الكتاب في مدرسة دار العلوم وطالب
المدارس العليا (الكليات اآلن) ،وقد دفعه إلى تأليف الكتاب ما رآه من ٍ
ٍ
أن بناء وعي وطني بأهمية
وتخريب من المصريين لتراث أجدادهم وحف ٍر من دون وعي ،فرأى ّ
هدم
ّ
ً
متكاماًل،
معرفيا
بناء
ًّ
التراث لن يكون ّإاّل عن طريق النشر عنه باللغة العربية .بدأ كتابه بدرس أول عن النيل ومصر وأصل سكّانها ،وهو بهذا يهدف إلى بناء المتلقّين لكتابه ً
مستعرضا بعد ذلك الدول التي حكمت مصر منذ العصور القديمة ح ّتى عصر أسرة محمد علي ،مرفقًا بها جداول زمنية لها،
عرف بتاريخ مصر القديم والحديث بإسهاب،
ً
ثم ّ
ّ
فصاًل ً
وخصص لألهرام وبنائها ً
كاماًل ،ليكتمل كتابه بجوالت بين آثار قدماء الفرنسيين .
ثم ركّز على اآلثار القديمة في مصر الوسطى والصعيدّ ،
ّ
فمترجما في
ومترجما في نظارة المعارف ،ثم أستاذًا للغة األلمانية في المدارس األميرية،
مساعدا
تخرجه في مدرسة اللسان المصري
ً
ً
ً
 10بدأ أحمد كمال حياته بعد ّ
مصلحة البوستة وديوان البحرية .استطاع بفضل نفوذ رياض باشا االلتحاق بالعمل في المتحف المصري .وائل إبراهيم الدسوقي ،تاريخ علم المصريات (القاهرة :الهيئة
العامة للكتاب ،)2000 ،ص .238
المصرية ّ
ّ
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ثالث من األثريني من بينهم سليم حسن ( ،)1961-1886وأحمد عبد الوهاب ،ومحمود حمزة (( )1976-1890أصبح أول مدير مرصي

للمتحف املرصي يف عام  ،)1950وأحمد البدري ،ورمسيس الشافعي ،ورياض ملطي ،ومحمد فهيم.

سيد باشا خشبة ،الذي أقنعه بإقامة
ّ
تعد الحفريات األثرية أبرز ما أنجزه أحمد كمال ،إضافة إىل أنّه قام بحفريات يف أسيوط لصالح ّ

أول متحف إقليمي يف أسيوط .وقد ألّف أحمد كمال عد ًدا من الكتب ،هي:

ӵالعقد الثمني يف محاسن وأخبار وبدائع آثار األقدمني من املرصيني ،بوالق1300 ،ه.

ӵالفرائد البهية يف قواعد اللغة الهريوغليفية ،مطبعة مدرسة الفنون والصنائع املريية1303 ،ه.

ӵبغية الطالبني يف علوم وعوائد وصنائع وأحوال قدماء املرصيني ،الجزء األول يف علوم املرصيني ،مطبعة مدرسة الفنون والصنائع

الخديوية1309 ،ه.

ӵالخالصة املفيدة ودليل املتفرج بمتحف الجيزة1310 ،ه.
ӵترويح النفس يف مدينة عني شمس ،بوالق.1896 ،

ӵالدر املكنون والرس املغروز يف الخبايا والدفائن والكنوز ،مطبعة مجلس املعارف الفرنيس ،القاهرة.1907 ،
ӵالدر النفيس يف مدينة ممفيس ،القاهرة.1901 ،

ӵصفائح القبور يف العرص اليوناين الروماين ،صدر بالفرنسية يف جزأين.1904 ،

ويعد أول قاموس مرصي للغة قدماء
جزءاّ ،
ӵمعجم اللغة املرصية القديمة ،صدر منه الجزء األول يف عام  ،2002وهو ّ
يتكون من ً 22

تتكرر هذه املحاولة(.((1
املرصيني ،ولم
ّ

ӵقاموس النباتات واألشجار املرصية القديمة ،صدر يف عام .1890

تحول نوعي يف علم املرصيات؛ إذ صار للمرصيني باع فيه ،وكان للصحافة دور كبري يف نرش نتائج الحفريات والتداخل
نحن هنا أمام ّ

تغرّي الوعي املرصي يف عرص الخديوي إسماعيل .فمرص بدأت تعيد اكتشاف نفسها عرب علم اآلثار ،حتى إنّنا نرى
بشأنها ،ما أ ّدى إىل ّ
تقدم مرص بصورة مختلفة؛ فعىل الرغم من مشاركات مرص يف عدد من املعارض
بدايات تش ّكل هوية مرصية أعمق
جذورا ،وبدأت ّ
ً

فإن حضورها يف املعرض الدويل يف باريس يف عام  1867كان وازنًا .وقد كان الشعار الذي رفع يف هذا الحضور "إذا لم تذهب
الدوليةّ ،

ثم باملرشبيات والقاعات العربية ،إضافة إىل املالبس املرصية
إىل مرص [ّ ]...
فإن مرص ستأيت إليك" مم ّث ًاًل بطريق الكباش وبمعبد فرعوين ّ
التقليدية واألطعمة املرصية ،وهو ما ّ
يدل عىل استثمار نتائج البحث األركيولوجي يف مرص يف أفق تقديم هوية مرص.
فماذا عن داخل مرص؟
تغرّي يف تعامل املرصيني مع حضارتهم القديمة ،كان منها ظهور رموز فرعونية يف الصحف مثل
هناك العديد من املؤرشات عىل ّ

أن عهد الخديوي
بد من اإلشارة إىل ّ
اسما
وشعارا لها .وال ّ
صحيفة أبو نظارة ليعقوب صنوع وجريدة األهرام التي ا ّتخذت من األهرام ً
ً

إسماعيل عرف استبدال الطغراء العثمانية باألهرام وأيب الهول عىل طوابع الربيد .ويف العقد األخري من القرن التاسع عرش ُيالحظ
أن شعراء مرصيني يشيدون بآثار مرص
نسجل ّ
ظهور أسماء مرصية مثل :مينا ورمسيس يف شهادات مواليد املرصيني .ويف اآلن نفسهّ ،

11

يعد تجربة فريدة من نوعها ،وعالمة على تخط ّي المصريين لمرحلة البدايات ،واالنتقال إلى المساهمة بقوة في علم المصريات.
هذا القاموس ّ
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يف أشعارهم ،فقد ألقى أحمد شوقي ( )1932-1870قصيدة أمام مؤتمر املسترشقني يف جنيف يف عام  ،1894أشاد فيها بالفراعنة والبطاملة
وحضارة اإلسالم.

عا :املتاحف
راب ً
تزامن صعود الوعي برتاث مرص مع تم ّكن النخبة الوطنية من املناصب العليا يف الدولة وانتشار الصحافة وازدهار نرش الكتب.

ليكرس هذا الوعي؛ إذ أضحت استعادة الذات عرب اآلثار إحدى وسائل املقاومة وتأكيد
وقد جاء االحتالل الربيطاين ملرص يف عام ّ 1882
تجسد يف عرص الخديوي عباس حلمي الثاين يف أربعة متاحف ،هي:
الهوية الوطنية؛ وهو ما ّ

ӵاملتحف املرصي :يف عام  ،1893بدأت تتبلور رؤية إلنشاء متحف مرصي حديث ،يستوعب مقتنيات املتحف القديم التي لم يعد ي ّتسع

لها ،إىل أن نقل إىل رساي الجيزة التي اكتظ ّت بدورها .وبعد فتح مسابقة معمارية ،اختري تصميم املعماري الفرنيس مارسيل دورنون

عباس حلمي الثاين يف  13تموز /يوليو .((1(1902
( ،Marcel Dourgnon )1911-1858فصار أحد رموز القاهرة ،افتتحه الخديوي ّ

إن املهندس املرصي محمود الفليك( ((1بدأ حفريات أثرية يف
ӵاملتحف اليوناين الروماين :يقودنا هذا املتحف إىل ما هو أبعد؛ إذ ّ

اإلسكندرية يف عام  ،1886 / 1865لريسم عرب تحقّقه من عدد من املواقع القديمة أول خريطة أثرية لإلسكندرية .كان املجتمع املدين

حيويا نشط ًا حتى أعيد إحياء املجمع العلمي املرصي يف اإلسكندرية يف عام  1859تحت اسم مجلس املعارف املرصي.
يف اإلسكندرية
ًّ
جدد
ثم ّ
ثم كان لوجهاء املدينة سعي ،يف عام  ،1884إلنشاء متحف لآلثار اليونانية الرومانية .لكن الحكومة املرصية رفضت الطلبّ ،
ّ
تربع بها حائزوها يف  17ترشين
يف عام  1892ليوافق عليه ،برشط توقيع ا ّتفاق مع املتحف املرصي .وقد افتتح يف بناية مستأجرة بقطع ّ
ثم بعد ثالث سنوات يعود الخديوي ليفتتح مبناه الذي جاءت واجهته عىل
األول /أكتوبر  1892بحضور الخديوي عباس حلمي الثاينّ ،

زخما ،بتأسيس جمعية اآلثار يف نيسان /أبريل  ،1893التي كان لها دور كبري يف النرش
الطراز الدوري اليوناين القديم .أعطي املتحف ً

العلمي والحفائر والرتميم حتى خمسينيات القرن العرشين ،وما تزال الجمعية تعمل إىل اآلن.

جديدا بتأسيس جامعة
بعدا
ً
يقودنا الحديث عن هذا املتحف إىل إثارة موضوع تأسيس الدراسات اليونانية الرومانية ،التي أخذت ً

حاليا) ،بإيعاز من الدكتور طه حسني ،حيث أخذت هذه الدراسات مكانة كبرية يف كلية اآلداب ،فطه حسني
فاروق األول (اإلسكندرية ً
أن التأسيس الفعيل لقسم الحضارة اليونانية الرومانية لم
بدأ حياته يف التدريس الجامعي بتدريس التاريخ الروماين يف جامعة القاهرة .بيد ّ

تخرج ً
املهتمني بالدراسات اليونانية والرومانية ،ومن بينهم
املؤرخني
ّ
يتم ّإاّل يف عام  ،1963وقد استطاعت كلية اآلداب أن ّ
جياًل من كبار ّ
ّ
مصطفى العبادي ( ،)2017-1928ولطفي عبد الوهاب يحيى ،وفوزي عبد الرحمن الفخراين ،واآلن فيها جيل منه محمد عبد الغني،

حجاج.
ومنى ّ

ӵاملتحف القبطي :جاء االهتمام بإحداث املتحف القبطي بمبادرة من مرقص سميكة ( )1944-1864أحد أعيان األقباط ،الذي

مد اختصاص (لجنة حفظ اآلثار العربية)
مهمة جمعها ودعا إىل ّ
تتعرض له التحف القبطية من ضياع ،فأخذ عىل عاتقه ّ
مما ّ
تضايق ّ
 12عن تشييد المتحف المصري ،ينظر :الدسوقي ،التاريخ الثقافي لمصر الحديثة ،ص 256-253؛ محمد حسن علي ،اآلثار المصرية المستباحة ،ص .403-400

 13كان محمود باشا الفلكي ( )1885-1815المصري الوحيد الذي حظي باعتراف األوروبيين في مجال الدراسات األثرية الكالسيكية .ولد في محافظة الدقهلية ،وتركها
ثم التحق بمدرسة المهندسخانة في القاهرة ،وبدأ التدريس فيها في عام  ،1839فتعلّم على يديه علي
ليلتحق بالمدرسة البحرية التي أقامها محمد علي في اإلسكندريةّ ،
باشا مبارك الذي أقنع عباس حلمي األول بإيفاد معلّمه السابق محمود أحمد حمدي إلى فرنسا لدراسة الفلك ،وكان عندئذ في الخامسة والثالثين من عمره ،فعاد ليكون أحد
رواد الدراسات الفلكية واألثرية في مصر .ينظر :دونالد مالكوم ريد ،فراعنة من؟ ترجمة رؤوف عباس (القاهرة :المركز القومي للترجمة ،)2005 ،ص .224
ّ
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ثم جرت املوافقة عىل إنشاء
ليشمل ترميم الكنائس واألديرة التاريخية .وهو ما وافق عليه البابا كريلس الخامس (ّ ،)1927-1874

التربعات عونًا للمتحف
املتحف القبطي يف عام  .1908وقد جاب مرقص سميكة مدن مرص ،لغاية جمع القطع األثرية للمتحف ،وجاءت ّ
وتطور هذا االتجاه بإنشاء جمعية اآلثار
الذي افتتح يف عام  .1910كان إنشاء هذا املتحف باع ًثا عىل دراسة اآلثار والفنون القبطية.
ّ

القبطية برئاسة مريت بطرس غايل ( )1991-1908يف  24نيسان /أبريل  ،1934وكانت تحت إرشاف األمري عمر طوسون (.)1944-1872

الفن القبطي .وبعد انضمام عالم اآلثار شارل بشتيل (Charles Bachatly )1957-1909
ومحبي ّ
تأسست الجمعية باسم جمعية أصدقاء
ّ

إىل مجلس إدارتها ،جرى تغيري اسمها إىل جمعية اآلثار القبطية يف عام  .1937تصدر الجمعية دورية علمية ،وقد قامت بحفائر أثرية،

معرضا لآلثار القبطية رعاه امللك فاروق يف عام .1944
وأصدرت العديد من الكتب ،وأقامت
ً

الفن اإلسالمي :يمكن اعتبار قصة إحداث هذا املتحف بمنزلة قصة علم اآلثار اإلسالمية يف مرص؛ فقد ش ّكل الخديوي
ӵمتحف ّ

شق شارع محمد عيل من القلعة إىل ميدان رمسيس أثار
ثم ّ
إن ّ
إسماعيل يف عام  1869لجنة لحفظ اآلثار العربية .لكنها لم تقم بأي دورّ ،
غضبا بسبب هدم آثار مدينة ألف ليلة وليلة (القاهرة) .يف  18كانون األول /ديسمرب  ،1881أصدر الخديوي توفيق
يف الصحافة األوروبية
ً

ّ
سجل لآلثار اإلسالمية للحفاظ
عاليا بتشكيل لجنة حفظ اآلثار ،برئاسة محمد زيك باشا ناظر األوقاف واملعارف( ،((1التي قامت ببناء
أمرا ً
ً

عليها .لكن يؤخذ عىل هذه اللجنة تركيزها عىل تسجيل املساجد ،بينما لم تحظ بقية املنشآت باالهتمام ذاته ،خاصة املنشآت الصناعية.
مقرا له ،وأسند املتحف إىل لجنة حفظ اآلثار العربية.
بدأ إنشاء املتحف يف عام  ،1881فا ّتخذ من أحد أروقة جامع الحاكم بأمر الله ًّ

ماسة إىل بناية تليق به .ويف عام  ،1899وضعت أسس املتحف يف منطقة
لكن رسعان ما ّ
تكدست فيه التحف ،وأصبحت هناك حاجة ّ

باب الخلق ،بتصميم املعماري اإليطايل ألفونسو مانيسكالكو ( ،Alfonso Manescalco )1903-1895عىل الطراز اإلسالمي الحديث.

وهو أقدم متحف بني يف العالم للفن اإلسالمي ،وقد افتتح الخديوي عباس حلمي الثاين املتحف يف عام .1903

لقد كان افتتاح املتحف بداية النطالق مدرسة علمية مرصية يف اآلثار اإلسالمية ،وقد أبرز الوعي املرصي املتنامي باآلثار .وبرز

الدور العلمي للمتحف مع ّ
تويّل عيل بهجت ( )1924-1858إدارته يف عام  .((1(1914وكان قد قام بحفائر يف منطقة درنكة يف أسيوط يف
مخيلة املرصيني .ونرش بهجت نتائج حفائره يف كتابني ،أحدهما باالشرتاك
ثم يف الفسطاط .وأثارت اكتشافات الفسطاط ّ
عام ّ ،1910

املتخصصني يف الدراسات األناضولية ،ومدير املعهد
مع ألربت جابرييل ( ،Albert Gabriel )1972-1883وهو أحد الباحثني األثريني
ّ
الفرنيس األركيولوجي يف إستانبول ،ونرشه يف عام  .1921والثاين باالشرتاك مع فيلكس ماسول ( ،Felix Massoul )1942-1896نرش

بعد وفاته يف عام .((1(1930

كان األوروبيون يف حقل اآلثار اإلسالمية أكرث تحفي ًزا للمرصيني عىل دخول هذا الحقل ،بعكس حقل املرصيات .نرى هذا بوضوح

مع جاستون ويت ( Gaston Wiet )1971-1887الفرنيس الذي ّ
توىّل إدارة دار اآلثار العربية ()1935-1926؛ فقد حفَّز ًّ
كاًّل من زيك محمد
حسن ،ومحمد مصطفى عىل النرش العلمي ،بل أوكل إىل كليهما الحقًا إدارة املتحف بالتناوب :زيك محمد حسن (،)1954 –1951

ويف فرتته أصبح اسم املتحف متحف الفن اإلسالميّ .أما محمد مصطفى ،فقد أداره يف الفرتة  .1963-1954وكان ما نرشاه هو ما
 14ينظر في ذلك :كراسات لجنة حفظ اآلثار العربية ،مكتبة متحف الفن اإلسالمي القاهرة.

ثم عمل
 15علي بهجت ّ
مدر ًسا للّغة الفرنسيةّ ،
يعد من كبار األثريين المصريين ،ولد في القاهرة في عام  ،1868وحصل على شهادة عليا في الهندسة من باريس ،وعمل ّ
ثم
العربية،
اآلثار
لدار
ا
مساعد
ا
ن
أمي
عمل
ثم
العربية،
الكتابات
قراءة
في
برشم،
فان
ماكس
السويسري،
للمستشرق
ا
مساعد
ثم
الشرقية،
لآلثار
الفرنسي
مترجما في المعهد
ً
ً
ً
ً
ّ
ّ
ّ
تولى إدارة متحف الفن اإلسالمي ( ،)1924-1914وكان سافر إلى باريس ( ،)1924-1920حيث عاد إلى منصبه وتوفي في عام .1924
 16علي بهجت وألبير جبرييل ،حفريات الفسطاط ،ترجمة علي بهجت ومحمود عكوش (القاهرة :دار الكتب المصرية)1928 ،؛ علي بهجت وفيلكس ماسول ،الخزف
اإلسالمي في مصر (القاهرة :دار اآلثار العربية.)1930 ،
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جعل منهما علمني بارزين يف مجال البحث األثري عىل الصعيد العريب وكذلك الدويل ،فنرش زيك محمد حسن يف عام  1935كتابه الفن
الفن اإلسالمي ،ومن أبرزها "أطلس الفنون والتصاوير
اإلسالمي يف مرص ،عن دار اآلثار العربية ،وتتابعت مؤلّفاته املؤسسة لدراسات ّ
اإلسالمية" ،واستعانت به جامعة بغداد من عام  1954ح ّتى وفاته يف عام .1957

عباس حلمي الثاين ،عن صياغة
ّ
تعرّب املتاحف األربعة (املرصي ،اليوناين الروماين ،القبطي ،اإلسالمي) ،التي افتتحت يف عرص ّ

مرص لتاريخها بصورة مخالفة ملا كانت عليه يف بدايات القرن التاسع عرش امليالدي؛ إذ إننا ،مع مطلع القرن العرشين ،نرى مرص مختلفة

عما كانت عليه منذ قرن ،لتأيت أحداث ثورة ّ ،1919
وفك االرتباط مع الدولة العثمانية ،وتؤ ّدي إىل إعادة صياغة مرص بهوية وطنية.
جذريا ّ
ًّ

فكري يف شأن هوية مرص نرى صداه يف البنايات العامة .فرضيح
ثم تصاعدت رغبة املرصيني يف اكتشاف تراثهم الوطني مع جدل
ّ
ّ
صمم عىل الطراز الفرعوين يف قلب القاهرة ،وعىل مقربة منه بني بيت الحكمة (نقابة األطباء) عىل الطراز اإلسالمي
سعد زغلول باشاّ ،
إن اكتشاف مقربة توت عنخ أمون يف عام
ثم ّ
الحديث ،وكذلك بناية جمعية املهندسني .أ ّدى هذا الجدل إىل حيوية يف الحياة العامةّ ،
أول برملان مرصي يف ظل االستقالل يف عام  ،1924ألغت إدارة اآلثار الترصيح
 1922ش ّكل حد ًثا أثار مرص والعالم .وعقب انتخاب ّ

املمنوح لهوراد كارتر مكتشف مقربة توت عنخ أمون ،حيث أصبح توت أيقونة االستقالل الوطني ،وبدأ السياسيون مثل سعد باشا زغلول
أيضا طريقة لتأكيد الوعي
ومرقس حنّا يزورون املقربة .لم تكن هذه الزيارات تؤكد ّ
أن مرص القديمة ساحرة الجماهري فحسب ،بل ً

أن املايض القديم
املرصي عىل سيادة مرص عىل مواقع اآلثار التي كانت تحت سيطرة األجانب الذين نهبوها لعقود ،والتأكيد بذلك عىل ّ
جزء من التاريخ الوطني.

عرّب عنه تمثال نهضة مرص؛ فكأنّما هي تستعني بعظمة املايض يف نهضة الحارض.
أخذت هوية مرص ً
بعدا آخر بعد ثورة ّ ،1919

مؤرخة
جاء تمثال أيب الهول من املايض البعيد ليستنهض الحارض ،وقد ّ
عرّب سعد زغلول عن هذا األمر يف رسالة منه إىل محمود مختار ّ
يف  6أيار /مايو  1920نرشها الدكتور عماد أبو غازي.

قدمه علم املرصيات للمرصيني ،بأمجاده يف حقل الرواية
كان نجيب محفوظ عالمةً أخرى عىل استلهام املايض القديم ،الذي ّ

عد حقًّا بداية للرواية التاريخية
عامي  1935و 1936وصدرت يف عام ُ ،1939ت ّ
األدبية ،فكانت روايته األوىل عبث األقدار ،التي كتبها بني َ

(((1
عامي 1937
عامي  1936و 1937وصدرت يف عام  ،1943وكفاح طيبة التي كتبها بني َ
ثم تلتها رادوبيس التي كتبها بني َ
املرصية (ّ ،

و 1938ونرشها يف عام  ،1944وكانت هذه الروايات قد نرشت مسلسلة ً
أواًل .كان إدراك محفوظ ملرص بثوبها القديم الجديد هو ما جعله
أدبا يربط مايض املرصيني بحارضهم.
يصوغ ً

خامسا :صعود املرصيني
ً
كلية
لقد أخذت الدراسات األثرية منحى
تصاعديا بعد ثورة  ،1919فأعيد افتتاح مدرسة اآلثار العليا يف املدرسة الخديوية ،واف َت َتحت ّ
ًّ

ضم الجامعة األهلية إىل الحكومة املرصية
اآلداب يف جامعة فؤاد األول ً
يدرس اآلثار املرصية واآلثار اإلسالمية ،وذلك بعد ّ
قسما لآلثار ّ
لتخرج ً
وتحول القسم إىل معهد لآلثار ملحق بكلية اآلداب يمنح درجة الليسانس املمتازة بعد
جياًل من األثريني الرواد.
يف عام ،1925
ّ
ّ

ثم يف عام  1954عاد املعهد إىل قسم يف كلية اآلداب(.((1
دراسة ّ
مدتها ثالث سنواتّ ،
17
18

طه وادي ،مدخل إلى تاريخ الرواية المصرية (القاهرة :مكتبة النهضة المصرية ،)1972 ،ص .67

"رواد التاريخ" ،مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ،مج  ،)1996( 39ص .265
جاب الله علي جاب اللهّ ،
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برز يف هذ املرحلة الدكتور عبد املحسن بكري يف اللغة املرصية القديمة ،وألّف كتاب قواعد اللغة املرصية القديمة يف عهدها

ثم برز إبراهيم رزقانة ( )1997-1912يف دراسات ما قبل عرص األرسات .يف هذا
الذهبي ،وقد صدر أربع ّ
مرات كان آخرها يف عام ّ .1982

(((1
ثم جاءت الفرصة املناسبة إثر ثورة
مدر ًسا بعد ّ
تخرجه يف مدرسة اآلثارّ ،
الجيل ،برز الدكتور سليم حسن ( وهو عالمة فارقة ،بدأ حياته ّ

ّ
استغل وزير األشغال ،شفيق باشا ،فرصة تعيني فرنسيني أمينيني باملتحف املرصي ليشرتط تعيني مرصيني أمنيني مساعدين
1919؛ إذ

وتقدم ّ
فإن إداراته لم تتح لهما أداء دورهما كما يجب،
كل من سليم حسن ومحمود حمزة؛ وعىل الرغم من التحاقهما باملتحفّ ،
لهماّ ،
واستمرا إىل أن ابتعث سليم حسن إىل املعهد الكاثولييك يف جامعة باريس يف عام  1922ليحصل عىل دبلوم يف اللغات
بيد أنّهما ثابرا
ّ

ثم عاد يف عام  1927ليلتحق باملتحف املرصي ،لكن ذلك كان يف املكتبة.
الرشقية ،وآخر يف تاريخ الديانات ،وثال ًثا يف اللغات القديمةّ ،
وعنّي
عنّي يف الجامعة املرصية ،ونفّذ حفريات يف منطقة األهرام ،ونال درجة الدكتوراه من جامعة فيينا يف عام ّ ،1935
ويف عام ّ ،1928
يف عام ً 1936
أول مرصي يشغل هذا املنصب .لكنّه أجرب عىل االستقالة يف عام  ،1940فعكف عىل التأليف
وكياًل ملصلحة اآلثار ،وكان ّ

والتدريس يف كلية اآلداب /جامعة عني شمسّ .
تويّف يف عام  .1961وكان من بني مؤلّفاته أول موسوعة يف تاريخ مرص القديمة من 16
يتكرر حتى اآلن.
بأول جزء يف عام  ،1940وانتهى من آخر جزء يف عام  ،1960وهو عمل لم
ً
مجلدا بدأ ّ
ّ

(((2
مديرا ملصلحة اآلثار يف عام  ،1953وأدخل
فعنّي مصطفى عامر
انتهت سيطرة األجانب عىل مصلحة اآلثار مع ثورة يوليو ّ ،1952
ً

لكن القيود التي فرضت عىل تحويل العملة حتى قرب نهاية
إصالحات هيكلية يف مصلحة اآلثار م ّكنت املرصيني من العمل األثريّ .

عقد السبعينيات من القرن العرشين أ ّدت إىل ندرة املراجع األجنبية يف املرصيات .ومن ناحية أخرى ،كان هناك استثناء قامت به الدكتورة

الحوليات والكتب
حولية اآلثار املرصية عرب توليها أمانة مكتبة املتحف املرصي غريها من
ضياء أبو غازي؛ إذ استطاعت أن تتبادل بـ
ّ
ّ

فاستمرت مكتبة املتحف يف أداء دورها.
ّ

برز خالل هذه الحقبة جيل من علماء اآلثار ،نذكر منهم:

(((2
ّ
وتجىّل ذلك يف إرصاره عىل كتابة مؤلّفاته باللغة العربية حاملة
جسد نضج املدرسة املرصية يف علم املرصيات،
ӵعبد العزيز صالح (ّ :

أفكارا ورؤى جديدة ،ليؤسس مرحلة جديدة جعلته يطلق عرب عضويته يف مجمع اللغة العربية دراسة عن املشرتك بني اللغة العربية واللغة
ً

املرصية القديمة ،ومن مؤلّفاته :الرتبية والتعليم يف مرص القديمة ،وحضارة مرص القديمة وآثارها :وهو موسوعة لم ينرش منها سوى
األول.
الجزء ّ

أسس مدرسة تقوم عىل تأصيل العنارص
موسوعيا استطاع أن يربط العديد من
عد عاملً ا
ӵحسن الباشا(ُ :(((2ي ّ
ّ
التخصصات بعضها ببعضّ .
ًّ

ثم
الفنية وتحليلها ،وقد أخذ منحى التأصيل عنده ً
بعدا ًّ
مهما حينما أصدر موسوعته األلقاب اإلسالمية يف التاريخ والوثائق واآلثارّ ،
العربية .وانرصف
اإلسالمية والوظائف عىل اآلثار
عمل عىل ترشيح الوظائف املتعلّقة باآلثار اإلسالمية عندما وضع كتابه الفنون
ّ
ّ
 19ولد سليم حسن في قرية ميت ناجي مركز ميت غمر في  15نيسان /أبريل  ،1886ثم التحق بمدرسة المعلمين وانضم إلى الفرقة التي سعى أحمد كمال إلنشائها لدراسة
علم المصريات .ينظر :محمد جمال مختار" ،سليم حسن كمنق ٍ
ّب وعالم آثار" ،المجلة التاريخية المصرية ،مج  ،19العدد  ،)1972( 19ص .76

بقوة إلى النقالت التي حدثت مع العديد
مهمتين في مجال تاريخ المصريات والمصريين العاملين في هذا الحقل ،وأشارا ّ
 20أنجزت فايزة هيكل وعمر عمرو دراستين ّ
منهم ،ينظر:

Fayza Haikal & Amr Omar, "The Founding Institutios," in: Hana Navratilova et al. (eds.), Towards a History of Egyptology (Münster: Zaphon,
2018); Fayza Haikal & Amr Omar, "Egyptian Egyptology, from its Birth in the Late Nineteenth Century Unitil the Early 2000s: The Founding
Generations," in: Amar S. Baadj (ed.), A Handbook of Modern Arabic Historical Scholarship on the Ancient and Medieval Periods (Leiden:
Brill, 2021).

21

22

ولد الدكتور عبد العزيز صالح في  13أيار /مايو  ،1921وتوفي في  20تموز /يوليو .2001
ولد الدكتور حسن الباشا في  30تشرين األول /أكتوبر  ،1919وتوفّي في عام .2001
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جديدا يف دراسة تصاوير املخطوطات من خالل كتابه التصوير اإلسالمي يف
منهجا
بعد ذلك إىل البحث يف مسألة املنهج ،حيث ابتدع
ً
ً

فإن كتبه يف تاريخ
التخصصات ّ
متعدد
وعربيا يف دراسات تصاوير املخطوطات ،ولكونه
مرصيا
تيارا
ّ
ّ
ًّ
ًّ
العصور الوسطى ّ
ليؤسس بذلك ً
الفن كانت عميقة ،وقد توجها بإصدار موسوعة للعمارة والفنون اإلسالمية ضمت ٍ 200
بحث باللغة العربية و 50بح ًثا باللغة اإلنكليزية.
ّ
ّ
ӵعبد اللطيف إبراهيم( :(((2لقد ّ
ظل اسمه مرتبط ًا بالربدي العريب الذي اكتشف يف مرص يف عام  1824يف سقّارة ،وتتابعت بعد ذلك

وبدءا من عام  1896بدأت الكشوف عن أوراق الجنيزة اليهودية يف
االكتشافات يف مواقع أثرية للربدي العريب والقبطي والفرعوين،
ً

مقابر اليهود ومعابدهم يف مرص .هنا برزت الحاجة إىل دراسة الوثائق األثرية املكتشفةً ،
املؤرخني املرصيني
فضاًل عن إدراك العديد من ّ

مصدرا للدراسات التاريخية ،مثل عيل مبارك وأمني سامي .لقد اقتىض ذلك يف رأي الدكتور عماد أبو غازي
لقيمة الوثائق بوصفها
ً

(((2

خطوات عديدة.

قام الدكتور عبد اللطيف إبراهيم بوضع أسس مدرسة مرصية وعربية يف الدراسات الوثائقية ،ولكونه حصل عىل ليسانس يف التاريخ

تراكما غري مسبوق يف هذا الحقل الجديد.
ثم عىل دبلوم يف اآلثار اإلسالمية ،فقد جعله ذلك متم ّكنًا من العلمني ،فحقّق
ً
يف عام ّ ،1949

فإن دراسته يف
غنيا باملعلومات؛ لذا ّ
مصدرا
يعد ورق الربدي ،الذي عرث عليه خالل الحفريات األثرية أو عن طريق الصدفة،
ّ
تاريخيا ًّ
ًّ
ً
وتتميز يف هذا الباب جامعة اإلسكندرية املختصة يف الحقبة اليونانية الرومانية ،فإليها
مرص تراوح بني االهتمام وندرة من يعملون عليه.
ّ

تميز ماهر عيىس يف الربدي القبطي؛ ويف الربدي
ينتمي مصطفى العبادي
ومحمد عبد الغني اللذان نرشا العديد من الربديات ،وقد ّ
ّ
فإن حقل الربديات مصدر لم يأخذ حقّه من العناية الكافية
مما تحقّق يف مجال الوثائق الربديةّ ،
تميز سعيد مغاوري .وعىل الرغم ّ
العريب ّ

يف مرص.

أ ّدت ّ
عدة علوم
تميزت بالرصانة واإلنتاج الغزير ،وتبلور علم اآلثار يف ّ
كل الجهود السابقة إىل بلورة حركة علمية وطنية يف مرصّ ،

وتخصصات فرعية ،فقاد هذا إىل تأسيس كلية اآلثار يف جامعة القاهرة يف عام  1970لتبدأ الدراسة فيها يف عام  1974بقسمني لآلثار
ّ

وقسم لآلثار اليونانية الرومانية يف عام ً ،2013
فضاًل عن مسالك
قسم للرتميم يف عام 1977
ٌ
ثم أضيف إليهما ٌ
املرصية ولآلثار اإلسالميةّ ،
متخصصة أبرزها دبلوم ما قبل التاريخ.
تتوج بدبلومات
ّ
دراسية ّ

لكن البحث يف اآلثار ،يف حقيقة األمر ،ال ينحرص يف أقسام علم اآلثار ،فقسم الجيولوجيا يف كلية العلوم يف ّ
كل من جامعتي القاهرة
ّ

إن قسم األنرثوبولوجيا يف جامعة اإلسكندرية أسس فيه
ثم ّ
واملنصورة ،عىل سبيل املثال ،أنتج أبحا ًثا ّ
قيمة عن حقبة ما قبل التاريخّ ،
الدكتور أحمد أبوزيد دراسات بينية بني علم اآلثار واألنرثبولوجيا .وعىل الرغم من الجهود التي بذلت يف دراسة عصور ما قبل التاريخ يف

الفيوم ،وافتتاح برنامج قوي آلثار ما
كليات العلوم يف مرص ،والتي أ ّدت إىل اكتشاف بقايا ديناصورات يف الصحراء الغربية وبقايا أخرى يف ّ
ّ
فإن هذه الحقبة ما زالت غائبة عن الوعي الوطني املرصي.
قبل التاريخّ ،

ً
مجااًل ّإاّل طرقته .لكن يبقى التساؤل
يقودنا هذا إىل النظر يف مجاالت علم اآلثار يف مرص؛ إذ لم ترتك الدراسات األثرية يف مرص

حول وضعية هذه الدراسات ،ومدى مساهماتها يف كتابة التاريخ الوطني ويف إدراك املرصيني ووعيهم برتاثهم.

ت ّتجه األجيال الجديدة ،مثل األجيال السابقة يف علم املرصيات ،إىل النرش بلغات أجنبية ،خاصة اإلنكليزية والفرنسية واألملانية،

سعيا للحصول عىل اعرتاف دويل بها وبقدراتها ،يف الوقت الذي ال يوجد فيه اهتمام بالنرش باللغة العربية يف هذا الحقل .فعىل الرغم
ً
23

ولد الدكتور عبد اللطيف إبراهيم في  29نيسان /أبريل  ،1926وتوفي في  11أيلول /سبتمبر .2011

 24عماد أبو غازي" ،رواد الدراسات األكاديمية في مجال الوثائق" ،مجلة الدراسات التاريخية والحضارية المصرية ،مج  ،1العدد ( 1تشرين األول /أكتوبر ،)2016
ص .3
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مرصيا بعد ،وقد ساهم يف هذا عزوف دور النرش عن نرش كتب املرصيات،
من مرور أكرث من قرنني عىل علم املرصيات ،فإنّه لم يصبح
ًّ

ثمانينيات القرن العرشين قد
أو بصورة أدق عدم وجود برنامج وطني لتحفيز النرش يف املرصيات ،وإن كانت (هيئة اآلثار املرصية) يف
ّ

التطورات التي
املهتمني بتتبع
مرشوعا للنرش يف املرصيات .وكانت االنطالقة قوية ،لكنّها رسعان ما تباطأت ،وأ ّثر ذلك يف قدرة
بدأت
ً
ّ
ّ
سد بعض الفراغ حينما أقدم عىل ترجمة بعض الكتب
عرفها حقل املرصيات عىل املستوى الدويل ،وإن كان املركز القومي للرتجمة قد ّ
إىل اللغة العربية.

إن ما سبق يشري إىل فجوة بني الجديد يف علم املرصيات وما يعرفه املرصيون من هذا العلم ،فاكتشافات البعثة األملانية يف أبيدوس،
ّ

إن أسطورة
ثم ّ
التي تعيد كتابة عرص ما قبل األرسات وبدايات الكتابة يف مرص القديمة ،ما زالت مجهولة بالنسبة إىل معظم املرصينيّ ،
اختفاء جيش االحتالل الفاريس بقيادة امللك قمبيز يف نهاية عرص الفراعنة باتت غري معروفة ،إذ أبيد جيش قمبيز عىل يد امللك بتويا

البطلمية حقبة ملحقة باالحتالل
ستيس الرابع يف حركة تحرر وطني بدأت من واحات مرص الغربية .ويعترب العديد من الدراسات الحقبة
ّ

املركزوية
تعد امتدا ًدا للعصور املرصية القديمة .وتدفعنا هذه الخالصة إىل االنتباه إىل تأثري
الروماين والبيزنطي ملرص ،يف حني أنها حقبة ّ
ّ
املركزوية.
األوروبية يف علم املرصيات القديم وإىل رضورة أخذ الحذر من نتائج بعض الدراسات األسرية لهذه
ّ

فإن جهود العلماء املرصيني
مما نرش منها بالعربية وغطى مجاالت عديدةّ ،
ومن جانب آخر يف مجال اآلثار اإلسالمية ،عىل الرغم ّ

دوليا.
يف هذا الحقل البحثي غري معروفة ًّ

سادسا :تطور علم اآلثار
ً
ً
مذهاًل؛ إذ إن علم اآلثار يف عرصنا يقوم عىل الحفاظ عىل املكتشفات التي
تقد ًما
لقد شهد علم اآلثار يف العقود الثالثة األخرية ّ

لكن حدوده ال تقف عند ذلك ،بل تتجاوزه إىل محاولة فهم
تعود إىل املايض السحيق واملايض القريب ،وذلك بالكشف عنها وحفظهاّ .
تبنّي اآلثار
اإلنسان
وتطور املعرفة اإلنسانية ،فعالم اآلثار يضع افرتاضات وتساؤالت ليصل إىل رؤية ملا جرى الكشف عنه ،ومن هنا ّ
ّ
التطور الذي
الناتجة من هذا العلم :كيف كنّا؟ وكيف نحن اآلن؟ بني هذين التساؤلني بون شاسع سواء من حيث الزمن أو املعرفة أو
ّ

سد الفجوة بني التساؤلني.
لحق باإلنسانية ،ويكمن دور علم اآلثار يف ّ

أساسيتان لقيام نظرية مرصية يف
فماهية هذا العلم وفلسفته
علما ،لم يأخذ حقّه بعد يف الجامعات املرصية،
ّ
ّ
ّ
إن علم اآلثار ،بوصفه ً

إن دراسات تاريخ علم اآلثار وعلوم اآلثار يف مرص ما زالت محدودة ،وإذا كان عدد من املرصيني قد أجروا دراسات رائدة
ثم ّ
مجال اآلثارّ ،
( ((2ودراسة وائل الدسوقي يف تاريخ علم املرصيات ،فإن الفروع األخرى ما زالت
يف هذا املجال ،مثل دراسات فايزة هيكل وعمرو عمر (

تعاين قلّة الدراسات واألبحاث.

قدم يف السنوات األخرية دراسات جادة ،عىل نحو ما قام به عكاشة الدايل حينما كشف عن جهود
ّ
إن العديد من األجيال الجديدة ّ

العرب يف ّ
فك رموز كتابات قدماء املرصيني ،مثل ابن وحشية وذي النون املرصي .وقد م ّكنت الخالصات التي انتهى إليها الباحث من

يعد بمنظور علم اآلثار
تقي الدين أحمد بن عيل املقريزي املواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار الذي ّ
التفكري يف إعادة النظر يف كتاب ّ
املعارص دراسة أثرية متكاملة سابقة لعرصها بكثري.

25 Fayza Haikal & Amr Omar, "Egyptian Egyptology, from its Birth in the Late Nineteenth Century Unitil the Early 2000s: The Founding
Generations," in: Amar S. Baadj (ed.), A Handbook of Modern Arabic Historical Scholarship on the Ancient and Medieval Periods (Leiden:
Brill, 2021), pp. 42-99.
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اتجاهات كتابة تاريخ مرص يف الحقبة العثامنية
خالل الربع األخري من القرن العرشين

Trends in Writing the History of Egypt in the Ottoman Era
During the Last Quarter of the Twentieth Century
املد القومي العريب يف ّ
التيار
ُتش ّكل فرتة السبعينيات بداية رؤية جديدة لكتابة تاريخ مرص خالل الحقبة العثمانية .فمع تراجع ّ
ظل ّ

النارصي ،وانتهاء كتابات عبد الرحمن الرافعي عن تاريخ مرص القومي ،يف خمسينيات القرن املايض ،وقد ر ّكزت عىل دراسة عالقة التاريخ

أقسام أكاديمية علمية يف الجامعات تهدف إىل كتابة تاريخٍ
وتطور الدولة القومية الحديثة ،كانت تتش ّكل يف مرص
بالوعي القومي وبنشوء
ٌ
ّ

انصب اهتمام املؤرخني عىل مراجعة كتابة تاريخ مرص
التيار الجارف،
منهجي
عىل نحو
علميً ،
ّ
بعيدا عن الشعارات القومية .ومع تراجع ذلك ّ
ّ
ٍّ
ّإبان الفرتة العثمانية التي ش ّكلت يف رأي أغلبهم فرت ًة مظلمة من تاريخ مرص.

ثمة املركزية األوروبية .لقد حرصت املدرسة
و ُتم ّثل بداية السبعينيات ،عىل املستوى العاملي ،تراجع الفكر االسترشاقي؛ ومن ّ
ٍ
ً
إجمااًل ،ورسم صورة ُمنفِّرة لها ،صورة
االسترشاقية ،يف معالجتها لتاريخ مرص الحديث واملعارص ،عىل تهميش تاريخ الدولة العثمانية
"االنحطاط"  -أي التدهور  -قبل وصول "الرجل األبيض" إىل هذه املنطقة .ولـ "الْتهام" واليات الدولة العثمانية واحد ًة بعد أخرى ،كان
تأكيدا لرسالة "تمدين" البلدان التي يستعمرونها .وتش ّكلت قناعة
ال ّبد من تهميش التاريخ السابق لالستعمار  -تاريخ الفرتة العثمانية -
ً
وأن نجاح محمد عيل باشا إنّما يعود إىل
أن تاريخ مرص الحديث يبدأ مع الوصول األورويب والحملة الفرنسية عام ّ ،1798
لديهم مفادها ّ

استناده إىل أفكار بناء الدولة الحديثة.

أن االسترشاق رسعان ما أعاد النظر يف العديد من الصور النمطية؛ ما فتح املجال أمام بروز مدرسة جديدة يف الدراسات األوروبية
بيد ّ

املتعلقة بمرص العثمانية تمثلت يف الدراسات التي أنجزها كل من ستانفورد جاي شو  ،Stanford Shawوأندريه ريمون ،André Raymond

وميشيل ترشير  ،Michel Tuchschererوغريهم من الباحثني .وعىل مستوى آخر ،برز ٌ
جديد من املؤرخني املرصيني خرج من أرس
جيل
ٌ
القومية؛ من بينهم عبد الرحيم عبد الرحمن ،وصالح هريدي ،وعبد الحميد سليمان.

املتعددة يف كتابة تاريخ مرص العثمانية ،وأثرها يف ظهور نخبة جديدة يف التسعينيات
التيارات
ّ
تسعى هذه الدراسة لتحليل رؤية هذه ّ

وتبلورها ،ممثلةً يف ظهور سيمنار (منتدى) القاهرة للدراسات العثمانية .وقد أضحى هذا السيمنار ،الذي تبنته الجمعية املرصية للدراسات
1

أستاذ مساعد في التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة قطر.

Assistant Professor of Modern and Contemporary History, Qatar University.
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مؤثرا يف إنتاج دراسات جديدة متعلقة بهذه الحقبة من تاريخ مرص ،ويف إعداد جيل جديد من
التاريخية تحت إرشاف رءوف عباس ونليل حنّاً ،

للتأمل النقدي يف تاريخ تلك الحقبة من تاريخ مرص.
املؤرخني بإتاحة نافذة فكرية جديدة لهم ّ
ّ

أواًلً  :عوامل رسم صورة سلبية لتاريخ مرص خالل الحقبة العثامنية
تعد هذه الكراهية تقترص عىل األوروبيني
ش ّكل النصف األول من القرن العرشين أكرث فرتات الكراهية لتاريخ الدولة العثمانية ،فلم ُ

ثم فقد ُرسمت صورة قاتمة لتاريخ الدولة العثمانيةّ ،
ولكل ما هو عثماين.
فقط ،بل أصبحت سائدة يف أوساط املؤرخني األتراك أنفسهم ،ومن ّ

كثريا يف كتابة تاريخ مرص خالل الحقبة العثمانية ،وكانت توجد العديد من العوامل التي تح ّكمت يف رسم هذه الصورة السلبية
وقد أ ّثر ذلك ً
للدولة العثمانية ،والتي يمكن إبرازها فيما يأيت الحقًا.

 .1رؤية املسترشقني وأثرها يف كتابة تاريخ مرص العثامنية
مع نشأة الجامعة املرصية يف عام  ،1908نشأ قسم التاريخ يف كلية اآلداب ،وكان ّ
جل أساتذة التاريخ من املسترشقني ،وقد كان لذلك

ٌ
تداخل كبري بني التاريخ واأليديولوجيا يف تناول القضايا املتعلقة بالدولة
تاريخ مرص خالل الحقبة العثمانية؛ إذ جرى
أثره الكبري يف تدريسهم
َ

العثمانية ،وجاء ذلك يف الواقع نتيجةً ملجموعة من العوامل التاريخية ،فسقوط عاصمة الدولة البيزنطية القسطنطينية يف أيدي العثمانيني

تحمل العثمانيني املرياث التاريخي لرصاع الرشق والغرب يف العصور الوسطىً ،
فضاًل عن ازدياد هذا األمر بالنظر
يف عام  1453أ ّدى إىل ّ
أن الدولة العثمانية هي آخر خالفة
إىل فتوحات العثمانيني يف رشق أوروبا ووصولهم حتى أسوار فيينا .ويف هذا السياق ،ال يمكن نسيان ّ

إسالمية .فقد سعت الكتابات الفرنسية إىل إبراز حملة نابليون بونابرت عىل مرص عىل أنّها ليست حملة فريدة وغري عادية بفضل ما حققته من
ٍ
برّش بالحرية والحضارة(((.
أمجاد عسكرية فحسب ،بل ً
أيضا بالنظر إىل أنّها أعطت ،بحسب زعمهم ،نموذ ًجا لالحتالل الذي ّ
املؤرخني املرصيني؛ إذ درس هؤالء عىل أيدي املسترشقني ،فتلقّى محمد شفيق غربال،
وقد أ ّثرت كتابات املسترشقني ً
كثريا يف رؤية ّ

املؤرخني ،تعليمهم عىل أيدي نخبة من هؤالء املسترشقني .ونتيجةً لعدم وجود كتب ومقررات دراسية
وأحمد عزت عبد الكريم ،وغريهما من ّ

ثم أصبحت هذه الكتب واملؤلفات املا ّدة
واضحة خالل هذه الحقبةُ ،ترجمت أجزاء كبرية من كتب هؤالء املسترشقني ومؤلفاتهم؛ ومن ّ
العلمية واملرجع املعريف يف حقل الدراسات التاريخية العثمانية بالنسبة إىل الجيل األول من املؤرخني املرصيني.

مؤسسا ملرص الحديثة
 .2مساهمة األرسة العلوية يف إبراز دور محمد عيل بوصفه
ً
تعمد الربيطانيون تهميش تدريس "تاريخ مرص يف املدارس" حتى جاء
خالل الفرتة التي خضعت فيها مرص لالحتالل الربيطاينّ ،

فؤاد األول إىل السلطة فو ّجه االهتمام نحو كتابة تاريخ "األمة املرصية"؛ إذ عهد بهذه املهمة إىل مؤرخني فرنسيني ،كان عىل رأسهم

غابرييل هانوتو  Gabriel Hanotauxالذي أرشف عىل تحرير املرشوع ،وقد ر ّكز عىل أن تاريخ مرص الحديث يبدأ مع وصول الحملة الفرنسية،
وأما التاريخ الوسيط فينتهي بسقوط دولة سالطني املماليك يف عام ،1516
حملة التنوير والحريةّ ،أما التاريخ السابق فقد ّ
هملةّ ،
عده فرتة ُم َ

وأن الحملة الفرنسية هي التي
جسدا بال روحّ ،
أن مرص كانت
عد فرتة الحكم العثماين مرحلةً من التخلّف والجمود والركود ،ورأى ّ
ً
يف حني َّ
فإن التاريخ الحديث يبدأ مع الحملة
ثم ّ
صدمت هذا الجسد فبعثت فيه الروح فأخذ يفيق عىل أصوات مدافع بونابرت وصحفه وعلمائه ،ومن ّ
ٍ
سنوات عاىن فيها
أن محمد عيل هو الذي أخذ يبعث الدماء يف رشايني هذا الجسد لينهض من جديد من كبوة
الفرنسية يف عام  ،1798بيد ّ

الثبات والتخلف(((.
2
3

ليلى عنان ،الحملة الفرنسية :تنوير أم تزوير؟ (القاهرة :دار الهالل ،)1998 ،ص .12

ناصر أحمد إبراهيم سليمان" ،الحملة الفرنسية بعين فرنسية :قراءة نقدية في المنظور القومي الفرنسي" ،مرايا ،العدد ( 1أيلول /سبتمبر  ،)2017ص .44
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تروم هذه الرسدية إبراز الدور الذي أ ّدته أرسة محمد عيل يف تاريخ مرص الحديث واملعارص .فهي ُتعيل من قيمة محمد عيل باشا باعتبار

أنه هو الذي بعث مرص من الركود والتدهور وأعادها من جديد إىل مضمار الحضارة .وهو ،بحسب هذه الرسدية الجديدة ،باعث النهضة

عاما يف كتب
تيارا
فكريا ًّ
ًّ
الحقيقية ملرصّ ،أما ما قبله فال يعدو أن يكون ً
خرابا .وقد كان لذلك أثره الكبري يف استمرار هذه الرؤية التي أضحت ً
التاريخ املرصي ومناهجه.

 .3بروز مدرسة التاريخ القومي مع الثورة املرصية يف عام 1919
ٍ
متعددة كان أبرزها التيار القومي ،ونهضة مرص الفرعونية ،وقد دعمت هذا التيار
مع قيام ثورة  ،1919عرفت مرص
تيارات ثقافية ّ

جزءا.
األفكار القومية املرصية املستندة إىل كتابات عبد الرحمن الرافعي ،التي صدرت عرب سلسلة تاريخ القومية يف مرص يف خمسة عرش ً

ويف الوقت الذي كان فيه عبد الرحمن الرافعي ينتهي من كتابته عن تاريخ مرص القومي يف خمسينيات القرن املايض ،حيث ركز عىل دراسة

عالقة التاريخ بالوعي القومي ،وبنشوء الدولة القومية الحديثة وتطورها((( ،كانت تتش ّكل يف مرص أقسام أكاديمية علمية لدراسة التاريخ يف
بعيدا عن الشعارات القومية .ورغم أثر التيار القومي الشديد يف مرص خالل الحقبة
الجامعات هدفها كتابة تاريخ عىل نحو منهجي علميً ،
حرة بعيدة عن هذا التيار كانت ُتولد لدى هؤالء املؤرخني.
النارصية وهيمنة الفكر القومي العريب ،فإن مالمح أفكار ّ

ثان ًيا :بداية االهتامم األكادميي بدراسة تاريخ مرص العثامنية
جاءت البداية األكاديمية لدراسات تاريخ مرص العثمانية يف نهاية الخمسينيات؛ فقد دفع ذلك املؤرخني يف اتجاه دراسة مصادر

تلك الفرتة املتاحة ،فكان ما نرشه أول مؤرخي مرص األكاديميني محمد شفيق غربال يف بحثه العميق "مرص عىل مفرتق الطرق"((( ،وقد

ٍ
مخطوط بعنوان "ترتيب الديار املرصية يف عهد الدولة العثمانية" ،ورشحه حسني أفندي أحد أفندية الروزنامة يف مرص
اشتمل عىل تحقيق
العثمانية ،وهو عبارة عن أسئلة موجهة من "املسيو إستيف" مدير مالية مرص خالل الحملة الفرنسية إىل حسني أفندي بشأن أحوال مرص
اإلدارية واملالية وإجابات حسني أفندي عنها .أثارت تلك الدراسة العديد من األسئلة ،فدعا غربال أحد طالبه ،وهو محمد رفعت رمضان،

أيضا إىل إقامة ندوة فكرية
إىل اختيار موضوع عيل بك الكبري((( .وحقّق أحمد عزت عبد الكريم كتاب حوادث دمشق اليومية((( ،ودعا ً
عن عبد الرحمن الجربيت ،نظمتها الجمعية املرصية للدراسات التاريخية بمشاركة املجلس األعىل لرعاية الفنون واآلداب(((( .كشفت هذه

حث تالميذه ،من أمثال عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ،عىل
تجسد ذلك يف ّ
الدراسات عن الحاجة إىل دراسة الفرتة العثمانية ،وقد ّ
دراسة الحقبة العثمانية وتتبع أطوارها.

4

عبد الرحمن الرافعي ،تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر (القاهرة :مكتبة النهضة المصرية.)1955 ،

6

محمد رفعت رمضان ،علي بك الكبير (القاهرة :دار الفكر العربي ،)1950 ،ص .9

8

أحمد عزت عبد الكريم ،عبد الرحمن الجبرتي :دراسات وبحوث (القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب.)1976 ،

 5محمد شفيق غربال" ،مصر عند مفترق الطرق  :1801-1798ترتيب الديار المصرية في عهد الدولة العثمانية" ،مجلة مصر الحديثة ،مج  ،7العدد ،)2008( 7
ص .395-325
7

أحمد البديري الحالق ،حوادث دمشق اليومية 1175-1154ه1762-1741 /م ،تحقيق أحمد عزت عبد الكريم (القاهرة :مطبعة لجنة البيان العربي.)1959 ،
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ثالثًا :الدراسات الغربية عن مرص العثامنية
خالل نهاية الخمسينيات كان ستانفورد شو قد نجح يف إنجاز دراسته "التنظيم املايل واإلداري يف مرص العثمانية،((("1798-1517 :

أعدت تحت إرشاف الربوفيسور لويس توماس والربوفيسور هاملتون أ .جيب ،ونُرشت الحقًا ضمن منشورات جامعة برينستون يف
التي ّ

مؤرخي مرص خالل هذه
عام  .1962وكان شو قد التقى خالل تر ّدده عىل مرص محمد شفيق غربال وأحمد عزت عبد الكريم ،وغريهما من ّ
الفرتة .وقد ُس ِمح لهذا املؤرخ باالطالع عىل الوثائق يف دار املحفوظات بالقلعة بإذنٍ من الرئيس جمال عبد النارص .واتضح ،من خالل دراسة
ّ
سجاّلت املحاكم الرشعية التي
الكم الهائل من الوثائق العثمانية املحفوظة يف أضابري ذلك األرشيف .ويف إثر ذلك ،جرى الكشف عن
شوّ ،

ّ
وتجىّل هذا
تحوالت عىل مستوى العالقة مع هذا األرشيف،
كانت مودعة بأرشيف الشهر العقاري بالقاهرة .وكان من شأن ذلك أنْ يؤ ّدي إىل ّ
ٍ
رسميا يف عام .1971
جديد لدار الوثائق القومية حيث ُو ِضع حجر أساسها يف عام  ،1961وجرى افتتاحها
التحول يف صدور قرا ٍر بتأسيس مبنًى
ًّ
لتطور
أيضا ،وضع ريمون يف كتابه الحرفيون والتجار يف القاهرة يف القرن الثامن عرش (،)1972
وخالل تلك الفرتةً ،
مهما ّ
محورا ًّ
ً

الدراسات املتعلقة ببناء املجتمع املرصي يف العرص العثماين .وحقّق هذا الكتاب نقلةً نوعية كبرية يف حقل الدراسات االجتماعية واالقتصادية،
فقد درس التنظيم الحريف من خالل وثائق املحاكم الرشعية ،وأبرز آالف الوثائق والنصوص التي تناولت تركات هؤالء الحرفيني( .((1ولم

يقف دور ريمون عند هذا الحد؛ إذ كتب عرشات الدراسات التي تناولت التطور العمراين والحريف يف القاهرة العثمانية ،ونجح يف تقديم تالميذ
قدم ميشيل
معم ٍق،
كثريا عن آراء االسترشاق املسبقة عن مرص يف العرص العثماين .وقد ّ
ً
مبتعدا ً
وزمالء له لدراسة تاريخ تلك الحقبة عىل نح ٍو ّ
تورشير دراسته املتعلقة بالنب واملقهى يف مرص خالل العرص العثماين ،وأبرز أهمية تجارة النب آنذاك ،وأنها أصبحت التجارة الذهبية لهذا
العرص ،مثلها مثل تجارة التوابل يف العصور الوسطىً ،
فضاًل عن أهمية نشأة املقاهي يف إنعاش الحياة االجتماعية والثقافية(.((1

و ُتعترب نليل حنّا أبرز تالميذ ريمون عىل اإلطالق ،وذلك بالنظر إىل العديد من األسباب التي يأيت يف مقدمتها نشأتها ودراستها يف بيئة
املعمق عىل
ثم ّ
إن وجودها يف القاهرة ،عىل نح ٍو شبه مستمر ،سمح لها باالطالع ّ
مرصية ،وهو ما جعلها متشبعةً بأجواء ما سوف تكتب عنهّ .

ولكن أهمية حنّا ،كما سنربز ذلك
ّ
حد بعيد ،وقد أنجزت أطروحة يف موضوع بيوت القاهرة يف القرنني السابع عرش والثامن عرش.
األرشيف إىل ّ
الحقًاّ ،
نبنّي كيف أنها شقّت من هذا الجرس
تتجىّل يف كونها جرس التواصل بني املدرسة الغربية الحديثة واملدرسة املرصية يف الداخل ،وسوف ّ

جديدا يف دراسة تاريخ مرص العثمانية.
نهجا
طريقًا مختلفًا عن
ً
اإلطارين لتشكل ً
َ

كثريا الكتابات العلمية عن تاريخ مرص العثمانية .وعىل الرغم
وي ّ
عد نيقوال ميشيل  Nicolas Michelآخر تالميذ ريمون الذين أ ْثروا ً
ُ

من تخصص ميشيل يف دراسة الريف يف املغرب حيث كان موضوعه يف رسالة املاجستري تاريخ األوبئة واملجاعات يف املغرب خالل القرن
الثامن عرش ،وكانت أطروحته يف الدكتوراه متعلقة باالقتصاد الريفي يف مغرب ما قبل االستعمار ،فإنّه مع انتقاله للعمل يف املعهد الفرنيس

ّ
سجاّلت اإلدارة املالية ،وهو ما دفعه إىل دراسة النظام الزراعي يف صعيد
وخصوصا
تعرف إىل األرشيف املرصي الكبري،
ً
لآلثار الرشقية بالقاهرة ّ

مرص خالل العرص العثماين؛ إذ ر ّكز ،من خالل نحو اثنتي عرشة مقالة ،عىل أشكال الحيازة الزراعية يف الريف املرصي ،وحلّل تطور نظام
املقاطعات ونشأة نظام االلتزام ،وامللكية الزراعية واالقتصاد الريفي ،والعالقة بني السلطة املركزية والقرية(.((1

9 Stanford Shaw, The Financial and Administrative Organization and Development of Ottoman Egypt, 1517-1798 (Princeton: Princeton
University Press, 1962).

10

أندريه ريمون ،الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر ،ترجمة ناصر أحمد إبراهيم وباتسي جمال الدين (القاهرة :المجلس األعلى للثقافة.)2004 ،

11 Michel Tuchscherer, "Café et cafés dans l'Égypte ottomane, xvi - xviii siècles," in: Condtridutions au thème du et des cafés dans les
sociétés du Proche-Orient (Aix - en - provence: Hélène Desmet - Grégoire, 1992), p. 81.

 12كارم يحيي" ،المؤرخ الفرنسى نيقوال ميشيل لـ 'األهرام' :أنا تلميذ أندريه ريمون ..وهذه هي نتائج أبحاثي العلمية عن الريف المصري في العصر العثماني" ،جريدة
األهرام ،2016/2/7 ،شوهد في  ،2022/4/24فيhttps://bit.ly/3L5Tm6J :
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ّأما مؤلَّف دانيال كريسليوس جذور مرص الحديثة ،فكشف عن مرشوع عيل بك الكبري لالنفصال بمرص عن الدولة العثمانية
أيضا إحياء طريق التجارة عرب البحر األحمر ،واتصاله مع حلفائه بالقوى
وعوامل فشل هذا املرشوع ،وكشف كذلك عن محاوالت عيل بك ً
(((1
ثم إنه ال يمكن أن ُتتجا َهل يف كتاب بيرت جران  ،Peter Granالجذور اإلسالمية للرأسمالية :مرص ،)1979( 1840-1760
األوروبية (ّ .

الحركةُ الفكرية يف مرص يف النصف الثاين من القرن الثامن عرش وأوائل القرن التاسع عرش ،وهي الفرتة التي شهدت صحو ًة يف مختلف
ميدايَن العلوم العقلية والنقلية عىل السواء.
وخصوصا األزهر يف
املؤسسات التعليمية يف مرص
َ
ً

ٍ
انعكاسا لواقع اجتماعي ّ ٍ
معنّي ،فقد
مؤرشات لتلك الصحوة .وملّا كانت الصحوة الفكرية
ويتخذ جران من أعمال الشيخ حسن العطار
ً

رأسمايل؛ إذ شهد رأس
تحول
ذهب إىل دراسة التطور االقتصادي واالجتماعي ملرص يف هذه الفرتة ،وانتهى إىل ّ
أن مرص شهدت إرهاصات ّ
ّ

ازدهارا تم َّثل يف مجاالت تجارة العبور وصادرات الحبوب املرصية لعالم البحر املتوسط ،وتطور التقنيات التي استخدمها
املال التجاري
ً
مهما يف تكنولوجيا الثورة الصناعية .وبذلك ،شاركت مرص يف تش ّكل املنظومة الرأسمالية والصناعية
الحرفيون املرصيون ،والتي كانت ركنًا ًّ

ضم التجار وأمراء
ٌ
وأنماط التجارة واالستهالك ،وع ّززت أهمية النقود والنظم املرصفية الناشئة حول العالم يف ذلك الوقت؛ إذ نشأ
ائتالف ّ
عرّبوا عن مصالح ازدهار الرأسمالية التجارية يف مرص ،وذلك قبل
املماليك والعلماء ،إضافةً إىل قطاعٍ من التجار
الشاميني واألجانب الذين ّ
ّ
(((1
كبري يف مجمل مجتمع املؤرخني املرصيني.
أثر ٌ
وصول الغرب مم ّث ًاًل يف الحملة الفرنسية ( .وكان لكتابات جران ٌ

عا :الكتابات العربية عن تاريخ مرص العثامنية من الستينيات إىل الثامنينيات
راب ً
والتعرف إىل األرشيف الكبري املوجود يف دار املحفوظات العمومية،
مع تزايد اهتمام أحمد عزت عبد الكريم بدارسة الفرتة العثمانية،
ّ

تلقف عزت عبد الكريم الخيط عندما و ّجه أحد تالميذه ،وهو عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ،إىل االنتقال من دراسة الدولة السعودية
مهم لدراسة تاريخ مرص خالل
لتيا ٍر
األوىل يف املاجستري ،إىل دراسة الريف املرصي يف القرن الثامن عرش ،وقد ش ّكل عبد الرحيم بدايةً ّ
ٍّ
فكري ٍّ
الكم الهائل
الحقبة العثمانية .وسار عىل نهجه الباحثون املرصيون؛ من بينهم ليىل عبد اللطيف أحمد ،وصالح هريدي ،بعد أن ُكشف عن ّ

تميزت بها هذه الوثائق؛ حيث إنّها لم تدون لكتابة
من الوثائق التي تتناول الفرتة العثمانية يف األرشيف .ونتيجةً للخصائص التوثيقية التي ّ
أبوابا عديدة لرؤى
ثمّ ،
فإن هذه السجالت فتحت ً
التاريخ ،وإنّما لتوثيق وقائع حالة ،عقد زواج أو قرض أو رشاء عقار أو جريمة أو أزمة .ومن ّ
متنوعة من أجل دراسة املجتمع املرصي خالل الحقبة العثمانية.

جذري يف كتابة تاريخ مرص العثمانية ،فلم تعد الكتابة التاريخية تستند إىل
تغرّي
وقد أ ّدى التوسع يف استخدام األرشيف الوثائقي إىل ّ
ّ

أيضا،
دونها وكتبها اإلخباريون أو أصحاب الرتاجم من أمثال محمد بن أحمد بن إياس والجربيت فقط ،بل صارت تستندً ،
املصادر التي ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ومتطورة
متحركة
وتدوين للغريب من األحداث ،إىل مواجهة مع صفحات
إىل تراكم املعطيات التي تنقل التاريخ من رسد للوقائع واألخبار،
ّ
ّ
تتضافر فيها مجموعة من املعطيات االقتصادية والثقافية واالجتماعيةً ،
فضاًل عن دور الدين والفقهاء وحركاته يف تفسري عالقات السلطة

بالفئات املجتمعية ،وتطور األسعار والغالء وحركات العامة والثورات ،ثم االنتقال من املؤسسات التقليدية إىل الحديثة.

تحول الدراسات التاريخية املتعلقة بالفرتة العثمانية من الكتابة التاريخية املؤسسة عىل فرضيات أيديولوجية
وكان لذلك أثره الكبري يف ّ
ٍ
تماس مع العلوم
إىل علم يعتمد عىل الوثائق عىل اختالف أنواعها (رشعية ،إدارية ،تجارية ،قنصلية) ،وهو ما وضع هؤالء املؤرخني عىل ّ
اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية واإلحصائية .وبسبب الطبيعة الخاصة للمصادر التاريخية التي ال تكشف عادة ّإاّل عن ٍ
جزء من الصورة
13

14

دنيال كريسليوس ،جذور مصر الحديثة ،ترجمة عبد الوهاب بكر (القاهرة :مكتبة نهضة الشرق.)1985 ،

بيتر جران ،الجذور اإلسالمية للرأسمالية :مصر  ،1840-1760ترجمة محروس سليمان ،مراجعة رءوف عباس حامد (القاهرة :دار الفكر للدراسات والنشر.)1992 ،
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وخصوصا التي ُكشف عنها خالل هذه الفرتة جعل دراسة هذه الفرتة التاريخية
فإن استخدام الوثائق إىل جانب املصادر األخرى،
الكاملةّ ،
ً

وتوشحت تلك الدراسات أسفل كل عنوان بـ "دراسة وثائقية".
اكتشاف
ٌ
خالل الستينيات والسبعينيات تبدو كأنّها
علمي جديدّ .
ّ

أثرا وإنتا ًجا ،فإضافة إىل كتابه املهم عن الريف املرصي يف القرن الثامن عرش ،نرش عد ًدا
والواقع أن عبد الرحيم أكرث هؤالء املؤرخني ً

قدم أكرث من إحدى عرشة مقالة تناولت
كبريا من الدراسات واملقاالت .ففي كتابه فصول من تاريخ مرص االقتصادي واالجتماعيّ ،
ً
موضوعات مختلفة ،كان منها وثائق تاريخ مرص االقتصادي واالجتماعي ،والنشاط التجاري يف البحر األحمر يف العرص العثماين ،ونشوء

الرأسمالية املحلية املرصية يف العرص العثماين ،والعالقات االقتصادية واالجتماعية بني مرص والواليات العربية يف الدولة العثمانية .ونرش،

كبريا من الوثائق تتعلق بتاريخ املغاربة يف مرص يف العرص العثماين ،وحقّق العديد من املخطوطات املهمة منها الدرة املصانة يف
ً
أيضا ،عد ًدا ً
أخبار الكنانة لألمري أحمد الدمرداش الذي ّأرخ ملرص يف الفرتة  .1755-1689وإضافة إىل ذلكّ ،
توىّل تحقيق تراجم الصواعق يف واقعة
الصناجق إلبراهيم بن أيب بكر الصوالحي ،وكتاب عبد الرحمن الجربيت عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار.

أن مقاالته كانت مقدمات
وقد ش ّكل عبد الرحيم بإنتاجه الغزير مدرسةً فكريةً م ّهدت السبيل لألجيال من بعده ،ويكفي أنْ نعرف ّ

أيضا تحقيقاته نوافذ
معمق يف كل الجامعات املرصية ،وفتحت ً
لعرشات الرسائل العلمية التي تناولت هذه املوضوعات بالبحث عىل نحو ّ
وطالبا
فإن عبد الرحيم لم يؤسس ملدرسة علمية من بعده؛ إذ لم يرتك تالميذ
علمية كانت مغلقة .وعىل الرغم من هذا املجهود الكبريّ ،
ً

فكري واضح( .((1وقد نجح
إطار
ثم ّ
ّ
إن كتابته العلمية ،رغم أهميتها الكبرية ،اتسمت بالرصد والرسدية ،ولم يكن لها ٌ
ليكملوا ما بدأهّ ،
عبد الرحيم يف تكوين مكتبة كبرية ،من خالل عمله يف األرشيف يف وقت مبكر ،إذ إنّها ضمت عرشات املخطوطات غري املنشورة ،وآالف

الوثائق ،حيث تم وضعها يف دارة امللك عبد العزيز بالرياض.

مع تراجع التيار القومي يف مرص خالل السبعينيات ،برزت دراسات أكاديمية عىل نحو أكرب ،وكانت توجد العديد من العوامل التي

ساعدت عىل ذلك (منها انتفاء الرصاع السيايس مع غياب الدولة العثمانية من الذاكرة الحارضة خالل هذه الفرتة ،وفتح أرشيف الدولة

العثمانية وإعادة تنظيمه ،وفتح األرشيف املرصي مع افتتاح دار الوثائق يف عام  ،)1971وتأثرت املدرسة التاريخية بتيار دراسات مدرسة

الحوليات الفرنسية بالرتكيز عىل التاريخ االقتصادي واالجتماعي .ومع وجود ريمون يف القاهرة خالل عمله باملعهد الفرنيس لآلثار الرشقية

خاصةً  ،تزايد عدد أقسام التاريخ يف الجامعات املرصية التي بلغ عددها  12جامعة يف نهاية السبعينيات من القرن املايض؛ إذ افتتحت أقسام
للتاريخ بها ،وأقسام للغات الرشقية ،وقد كانت اللغة الرتكية واحدة من بني هذه اللغات؛ ما أسهم يف تزايد االهتمام بالتاريخ العثماين.

مهمني من أمثال صالح هريدي(،((1
خالل هذه املرحلة ظهر العديد من أسماء املؤرخني؛ فإىل جانب عبد الرحيم ،ظهرت أسماء مؤرخني ّ

أيضا اتجاه أيديولوجي آخر يف جامعة األزهر يدعو إىل الدفاع عن الدولة العثمانية ،وقد
وعبد الحميد سليمان( ،((1وعراقي يوسف( ،(((1وظهر ً
قاده عبد العزيز الشناوي الذي أصدر موسوعة من ثالثة مجلدات بعنوان الدولة العثمانية دولة إسالمية مفرتى عليها( .((1ودعا الشناوي

أيضا إىل دراسة تاريخ مرص خالل العرص العثماين .وقد تتلمذ عىل يديه بعض املؤرخني منهم مصطفى محمد رمضان ،وعبد الجواد صابر
ً
إسماعيل ،وإلهام ذهني( .(((2ورغم األهمية الكبرية للدراسات التي قدمها هؤالء املؤرخون؛ إذ قاموا بتمهيد األرض ،وتوفري البيئة املناسبة
15

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ،فصول من تاريخ مصر االقتصادي واالجتماعي في العصر العثماني (القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب.)1980 ،

17

عبد الحميد سليمان ،تاريخ الموانئ المصرية في العصر العثماني (القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب.)1995 ،

16

صالح أحمد هريدي ،دور الصعيد في مصر العثمانية 1213-923ه1798-1517 /م (القاهرة :دار المعارف.)1984 ،

 18عراقي يوسف محمد ،الوجود العثماني في مصر في القرنين السادس عشر والسابع عشر :دراسة وثائقية (القاهرة :بيت الحكمة لإلعالم والنشر)1996 ،؛
عراقي يوسف محمد ،الوجود العثماني المملوكي في مصر في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر (القاهرة :دار المعارف.)1985 ،

 19عبد العزيز الشناوي ،الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها (القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية .)1980 ،وقد تتلمذ ٌّ
كل من مصطفى رمضان ،وعبد الجواد
صابر إسماعيل ،والسيد الدقن ،على أيدي الشناوي وتركزت كتاباتهم في تاريخ األزهر في العصر العثماني.
20

عبد الجواد صابر إسماعيل ،مجتمع علماء األزهر إبان الحكم العثماني ( 1798-1517القاهرة :دار الكتب والوثائق القومية.)2016 ،
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روطسأ ةودن

رصم يف ةيخيراتلا ةباتكلااا

ورصديا ،ولم تحفل هذه الدراسات
رسديا
فإن الجزء الرئيس من هذه الدراسات جاء
لتطور الدراسات عن تاريخ مرص يف العرص العثماينّ ،
ًّ
ًّ
إن عدم النقاش املوسع ،املتعلق بنصوص الوثائق يف البداية ،أوجد
ثم ّ
نظري
بوجود إطا ٍر
ّ
ّ
وفكري واضح ،ور ّكزت عىل التفسريات الجزئيةّ .
عدم ٍ
مهمة تالية.
فهم للمصطلحات
ّ
وتحورها عرب الفرتة التاريخية الطويلة؛ لذلك جاءت هذه الدراسات بمنزلة مقدمة ملرحلة ّ

خامسا :كتابات تاريخ مرص العثامنية يف أقسام اللغات الرشقية (اللغة الرتكية)
ً
ً
مستقاًل للغات الرشقية لدراسة "الليسانس" وما بعدها يف
قسما
كانت كلية اآلداب يف جامعة عني شمس أول كلية يف مرص أنشأت ً

اللغات الرشقية اإلسالمية والسامية وآدابها مع تأسيس الجامعة يف عام  .1950ومع بداية السبعينيات ،وعىل وجه التحديد يف عام ،1970
تأسس قسم اللغات الرشقية يف كلية اآلداب بجامعة القاهرة ،وكان الهدف الرئيس من تأسيسه هو توفري أطر متخصصة يف الرتجمة من اللغة

لسد احتياجات املجتمع؛ من أجل االطالع عىل ثقافة الشعوب الرتكية يف مصادرها األصلية ،وإيجاد جسور ثقافية بني العالم
الرتكية وإليها ّ
العريب والشعوب الرتكية ،ودراسة تاريخ مرص من خالل الوثائق واملصادر الرتكية (العثمانية).

انصب ّ
القسمني عىل
جل اهتمام
أساسا عىل اللغة الرتكية الحديثة .ويف مجال الدراسات والبحوث،
أن جهود
والواقع ّ
ّ
َ
القسمني تر ّكزت ً
َ
بحي ٍز صغ ٍ
القسمني .ورغم ذلك ،أثرى
ري يف كتابات
َ
الدراسات األدبية ،وتاريخ الدولة العثمانية ،ولم تستأثر دراسات تاريخ مرص العثمانية إال ّ
القسمان الكتابات التاريخية املتعلقة بمرص العثمانية عرب ثالثة محاور أساسية ،هي:

ӵإصدار القواميس وتعريب املصطلحات العثمانية وتعريفها :يش ّكل املعجم الذي أصدره حسني مجيب املرصي معجم الدولة

أيضا ،تأصيل ما ورد يف الجربيت من
العثمانية
واحدا من بني أكرث هذه املعاجم أهميةً  ،يف حني يش ّكل كتاب أحمد السعيد سليمانً ،
ً
نوعا آخر متعلقًا بتوضيحٍ ورشحٍ للمصطلحات العثمانية التي دخلت اللغة العربية.
الدخيل(ً ((2

ӵترجمة النصوص الرتكية (العثمانية) وتحقيقهاّ :
أن النصوص العثمانية كانت
نظرا إىل ّ
لعل هذا الجانب كان أكرث الجوانب أهميةً ؛ ً
ٍ
موجودة يف مرص .ويشكل قانون نامة مرص الذي أصدره السلطان سليمان القانوين لحكم مرص( ،(((2والذي ترجمه أحمد
يف أغلبها غري
نوعا آخر من
فؤاد متويل أحد أهم هذه النصوص( .((2ويش ّكل كتاب سياحتنامه مرص ،الذي كتبه الر ّحالة العثماين الرتيك أوليا جلبيً ،
إنجازات هذه املدرسة يف ترجمة النصوص املهمة املتعلقة بتاريخ مرص العثمانية .وبسبب ضخامة هذا النص ،فقد ترجمه محمد عيل عوين

وحقّقه ّ
ثم راجع متويل
كل من عبد الوهاب عزام وأحمد السعيد سليمان .وتأ ّخر نرش الرتجمة حتى عام  2005بسبب وفاة املرتجم ،ومن ّ
مهما بسبب أهمية هذا املصدر الذي ُك ِتب خالل النصف الثاين من القرن السابع عرش
النص وأنجز
تقديما له .ويش ّكل هذا العمل إنجا ًزا ًّ
ً
امليالدي ،وهي فرتة تاريخية مهمة شهدت العديد من التحوالت .وقد اعتمدت الرتجمة عىل النسخة الرسمية املطبوعة يف إسطنبول من
جهة وزارة التعليم القومية وعنوانها أوليا جلبي سياحتنامه يس :مرص ،سودان ،حبيش(.((2

تميزت بكونها تستمد معلوماتها من
ӵكتابة املؤلفات العلمية عن تاريخ مرص العثمانية :كتب عد ٌد كبري من ّ
رواد هذه املدرسة دراسات ّ

األرشيف العثماين .وتش ّكل هذه الدراسات مراجع فريدة يف نوعها نتيجةً لنوعية املصادر التي جرى االعتماد عليها .ويأيت يف هذا الصدد
21

أحمد السعيد سليمان ،تأصيل ما ورد في الجبرتي من الدخيل (القاهرة :دار المعارف.)1998 ،

23

قانون نامة مصر ،ترجمة أحمد فؤاد متولي (القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية.)1986 ،

أيضا نتيجةً ألهميته ،وكذلك لوجود بعض النقص في النص ،ينظر :ماجدة مخلوف ،القانون اإلداري لوالية مصر في العهد
 22ترجمت ماجدة مخلوف هذا النص ً
العثماني (القاهرة :دار اآلفاق العربية.)2008 ،
 24أوليا جلبي ،سياحتنامه مصر ،ترجمة محمد علي عوني ،تحقيق عبد الوهاب عزام وأحمد السعيد سليمان ،مراجعة وتقديم أحمد فؤاد متولي (القاهرة :دار الكتب
والوثائق القومية ،)2005 ،ص .16
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مؤلَّف سيد محمد السيد تاريخ مرص يف العرص العثماين ،الذي كان يف األصل رسالة للدكتوراه حصل عليها من جامعة إسطنبول ،وقد

أول محاولة لكتابة تاريخ مرص خالل القرن السادس عرش من خالل األرشيف العثماين يف
كان هذا العمل بالفعل ،كما قال صاحبهّ ،
(((2
إن ألحمد فؤاد ّ
متويّل
ثم ّ
إسطنبول ،غري ّ
أن ما قلّل من أهمية مؤلَّفه ،عىل ّ
حد قول صاحبه ،هو عدم رجوعه إىل األرشيف املرصي ّ .

ومقدماته من منظور الوثائق
مهمة من خالل األرشيف العثماين عن تاريخ مرص العثمانية؛ مثل الفتح العثماين للشام ومرص،
ّ
كتابات ّ

(((2
ثم أثرت
واملصادر الرتكية والعربية املعارصة له  ،وموقف الدولة العثمانية من مرشوع قناة السويس استنا ًدا إىل الوثائق الرتكية؛ ومن ّ

هذه األعمال املجاالت الفكرية يف كتابة تاريخ مرص ،خاصة مع اعتمادها عىل مصادر عىل األرشيف العثماين.

سادسا :ظهور سيمنار القاهرة للدراسات العثامنية خالل التسعينيات
ً
تجمعت العديد من العوامل وراء ظهور تو ّجه جديد إلعادة كتابة تاريخ مرص خالل العرص العثماين يف التسعينيات من القرن العرشين؛
ّ

تطور الدراسات التاريخية ،وتزايد االهتمام بالتاريخ االقتصادي واالجتماعي ،وتراجع أهمية التاريخ السيايس "التقليدي" ،إىل
فقد أ ّدى ّ
وقدم أرشيف دار الوثائق مع بدء تنظيمه ً
جديدا يف هذا
وفتحا
منهاًل ثمينًا،
ً
تزايد االهتمام بفهم تاريخ مرص خالل هذه الفرتة التاريخيةّ .
ً

االتجاه؛ إذ مثلت سجالت املحاكم الرشعية أكرب رصيد وثائقي يف بواكري تاريخ مرص الحديث .وقد مثلت هذه املحاكم ذاكرة املجتمع
لفض املنازعات والحكم عىل الخارجني عىل القانون واألعراف بقدر ما كانت تقوم بدور الشهر العقاري والسجل
واإلدارة ،فلم تكن مكانًا ّ

التجاري والسجل العيني؛ إذ كانت املحكمة أدا ًة لتسجيل امللكيات العقارية واألوقاف وعقود إنشاء الرشكات واملؤسسات التجارية وإنهائها،

أيضا أداة إشهار القوانني واألحكام الخاصة بالجهاز
كما كانت ميدانًا لتسجيل الرتكات وتحصيل ديونهم وسداد مديونياتهم ،وكانت املحكمة ً
اإلداري املركزي ،والجهاز اإلداري املحيل يف ّ
كل مدينة.

التطورات ،ظهر اهتمام رءوف عباس بالتاريخ العثماين من خالل اهتمامه بتاريخ مرص يف القرن التاسع عرش .ففي كتاباته
وخالل هذه
ّ

أن دراسته لتجربة التحديث يف عرص محمد
معتربا أنها مرحلة من التخلف والجمود والركود ،غري ّ
األوىل ،هاجم عباس فرتة الحكم العثماين
ً
عيل جعلته يثري العديد من األسئلة منذ بداية تسعينيات القرن املنرصم .ومن بني هذه األسئلة :هل جرت التحوالت التي عرفتها مرص زمن

خصوصا أنه لم يعتمد عىل رأس املال األجنبي يف إقامة البنية األساسية القتصاد السوق الخاضع إلدارة الدولة ،وإنّما
محمد عيل من فراغ،
ً
اعتمد عىل موارد مرص وحدها طوال حكمه ،وحقق الرتاكم األويل الالزم إلقامة تلك البنية من خالل إعادة تنظيم االقتصاد املرصي وتوجيه
ٍ
وجهات جديدة؟ ّأما السؤال الثاين فيتعلق بكيفية قدرة االقتصاد املرصي يف مطلع القرن التاسع عرش عىل توفري ّ
كل تلك
بعض قطاعاته
(((2
مجتمعا يعاين
راكدا  ،وكيفية استطاعة املجتمع املرصي أنْ يتجاوب مع إصالحات محمد عيل إذا كان
املوارد إذا كان االقتصاد
تقليديا ً
ً
ًّ
االضمحالل والتخلف ،بل كيفية استطاعة العامل املرصي أنْ يستوعب األساليب الفنية الحديثة يف مصانع محمد عيل إذا كان ً
عطاًل من
مفتقرا إىل االستعداد ،وكيفية استطاعة الفتية املرصيني الذين تعلّموا يف ّ
ظل نظام التعليم التقليدي يف العرص العثماين أنْ يتجاوبوا
الخربة،
ً
مع التعليم الحديث ،وأن يتابعوا الدراسة يف املعاهد الفرنسية إذا كان النظام التعليمي األسايس الذي أخرجهم متخلّفًا عاج ًزا.

إن احتكاكه باملدرسة الغربية ،عرب بيرت جران ودانيال كريسليوس ،ونليل حنّا ،وقراءته
ثم ّ
كل هذه تساؤالت أخذت تراود رءوف عباسّ ،

التحليلية ألعمالهم ،أ ّديا إىل إثارة اهتمامه باستكشاف الحقبة العثمانية وفهمها ،وإعادة اختبار زيف املقوالت الغربية التي حاولت قولبة
العرص العثماين يف ٍ
قالب واحد من التخلّف والركود والجمود .وبالنظر إىل انتماء عباس إىل املدرسة العقالنية النقدية يف فهم التاريخ ،فإنه
25

أحمد فؤاد متولي ،الفتح العثماني للشام ومصر ومقدماته من واقع الوثائق والمصادر التركية والعربية المعاصرة له (القاهرة :دار الزهراء.)1995 ،

27

نللي حنّا ،تجار القاهرة في العصر العثماني :سيرة أبي طاقية شاهبندر التجار ،ترجمة رءوف عباس حامد (القاهرة :الدار المصرية اللبنانية.)1997 ،

 26سيد محمد السيد ،تاريخ مصر في العصر العثماني في القرن  :16دراسة وثائقية في النظم اإلدارية والقضائية والمالية والعسكرية (القاهرة :مكتبة مدبولي،
 ،)1997ص .16
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بأن األفكار يمكن أن تتغري يف ضوء أطروحات جديدة تستقي معلوماتها من مصادر معارصة لألحداث ،وال تتمسك بالرضورة بما
كان يؤمن ّ
ٍ
ير ّدده التيار الجارف يف عمومه .لذلك ،عكف عىل طرح أفكاره وهواجسه عىل ٍ
جديد من الباحثني لكشف غموض هذه الفرتة التاريخية
جيل

بعض
ثم إنه طلب من كريسليوس وجران تدريس طالب الدراسات العليا يف قسم التاريخ بجامعة القاهرة َ
التي سبقت حكم محمد عيلّ ،
املوضوعات ،وقد دفعته رغبته يف سرب أغوار هذه الفرتة التاريخية إىل وضع خطة لتفعيل الدراسات العثمانية ،وخط ّط لذلك عرب محاور

تتطور مع مرور الوقت ،وهي:
أساسية أخذت
ّ

ӵتبنّي جيل جديد من الباحثني ليعملوا يف تاريخ مرص العثمانية داخل قسم التاريخ بجامعة القاهرة.

تمت بشأن هذه الفرتة التاريخية من أجل توفري اإلطار الفكري والنظري ملا يجري طرحه
أهم الدراسات الحديثة التي ّ
ӵترجمة ّ
يف املؤسسات الغربية.

ӵتبنّي سيمنار وحلقة فكرية ثابتة إلثارة حالة من الحوار والجدل بشأن هذه الفرتة حتى يمكن استكشاف تاريخ هذه الفرتة
نفسها وتحليلها.

ӵعقد ٍ
عدد من املؤتمرات والندوات متعلقة بتاريخ مرص يف العرص العثماين وطبع هذه الندوات لكشف مزيد من الحقائق بشأن
هذه الحقبة.

تطور الدراسات املتعلقة بتاريخ مرص العثمانية كما سرنى ذلك.
كبري ًّ
أثر ٌ
جدا يف ّ
وكان لكل هذه الخطوات ٌ

تجمعت العديد من العوامل وراء ظهور "مدرسة جديدة" إلعادة كتابة تاريخ مرص خالل العرص العثماين؛ إذ شهدت تسعينيات القرن
ّ

عام  -دفع إىل الصدارة التاريخ االقتصادي االجتماعي الذي أصبح مح َّ
ط
العرشين
تطورا ً
كبريا يف ميدان الدراسات التاريخية  -عىل نحو ّ
ً

وقدم أرشيف دار الوثائق مع بدء تنظيمه ً
جديدا يف هذا
وفتحا
منهاًل ثمينًا،
ً
اهتمام الجميع ،وتراجعت أهمية التاريخ السيايس "التقليدي"ّ ،
ً
االتجاه ،ومصادر محلية مهمة تغني عن االعتماد عىل املصادر األجنبية املوجهة بطبيعتها.

واسعا أمام تطور الدراسات العثمانية ،وإعادة رسم واقع املجتمع من خالل الوثائق ،وتحليل الظواهر
وفتحت كتابات جران وحنّا الباب ً

تحيزات وأيديولوجيات مسبقة .ومع ترجمة عباس لهذا الكتاب ،وقد كان يشغل
واألحداث ،التي جرت ّإبان هذه الفرتة التاريخية ،من دون ّ

أن
غرّي من وجهة نظره التي دأبت عىل مهاجمة الفرتة العثمانية ،ودعا إىل إعادة النظر يف دراستها؛ إذ أ ّكد ّ
رئيس قسم التاريخ بآداب القاهرةّ ،
ثانيا ،تركيزه يف البداية ّ
وجهة نظره هذه كانت ترجع إىل ما ييلً :
كل مرشوعه البحثي عىل
أواًل ،قلة الدراسات التي جرت بشأن هذه الفرتة؛ ً
وحث العديد من تالميذه األوائل عىل دراسته.
دراسة القرن التاسع عرش ،وتقديم العديد من الدراسات املتعلقة بهّ ،

ٍ
ويف إطار تبنّي ٍ
جديد من الباحثني داخل جامعة القاهرة ،دفع رءوف عباس بتلميذه األول محمد عفيفي إىل دراسة هذه الفرتة،
جيل
ٍ
باهتمام كب ٍ
ري يف األوساط البحثية ،وهو "األوقاف يف مرص العثمانية"( ،(((2ثم حثه عىل
أهم املوضوعات التي ال تزال تحظى
وتخرّي ً
ّ
واحدا من ّ
(((2
وينم اختيار املوضوعني عن عمق رؤية عباس ،ولم يكن
أن يميض ق ً
ُدما لينجز الدكتوراه يف موضوع "األقباط يف مرص يف العرص العثماين" ّ .

أيضا إىل دراسة القرن السابع عرشّ ،
أقل الفرتة العثمانية حظ ًّا من الدراسة ،فأنجز
ذلك فقط هو ما فعله؛ فقد دفع بتلميذه نارص أحمد إبراهيم ً
رسالته املاجستري عن موضوع األزمات االجتماعية يف مرص يف القرن السابع عرش( .(((3وألنه كان يريد أن يكشف عن األثر الحقيقي للحملة

أيضا عىل دراسة النظام املايل للحملة الفرنسية يف صعيد مرص.
يف فكرة الحداثة واألثر الذي تركته يف املجتمع والواقع املرصيني ،فقد ح ّثه ً
 28محمد عفيفي ،األوقاف والحياة االقتصادية في مصر في العصر العثماني (القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب.)1991 ،
 29محمد عفيفي ،األقباط في مصر في العصر العثماني (القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب.)1992 ،
30

ناصر أحمد إبراهيم ،األزمات االجتماعية في مصر في القرن السابع عشر (القاهرة :دار اآلفاق العربية.)1988 ،
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غرّي سيد عشماوي،
يغرّيوا توجهاتهم يف البحث؛ إذ ّ
ودفع اهتمام عباس بالعرص العثماين العديد من املحيطني ،بما أثاره من قضايا ،إىل أنْ ّ

ً
ليقدم العديد من الدراسات عن العرص العثماين.
دوما يف دراسة القرن العرشين ،من تو ّجههّ ،
مثاًل ،وهو الذي ّ
تخصص ً

ويف ميدان الرتجمة حرص عباس عىل انتقاء العديد من الدراسات الجا ّدة التي اعتمدت يف تكوينها عىل املصادر األولية واألرشيفية،

واملنهج العلمي الجا ّد والحديث .ويف البداية ،عمل مراجعةً وإرشافًا ،عىل ترجمة كتاب جران الجذور اإلسالمية للرأسمالية .ولم تكن
ٍ
أعمال أخرى ،فقد تصدى لرتجمة كتابات حنّا تجار القاهرة يف العرص العثماين ،وثقافة الطبقة
ترجمة هذا الكتاب سوى البداية لرتجمة
الوسطى يف مرص العثمانية :ق 16م – ق 18م ،ثم أعقب ذلك بإرشافه عىل ترجمة العمل الضخم له الحرفيون والتجار يف القاهرة يف

القرن الثامن عرش .وال ّ
نظرا إىل
شك يف ّ
أن هذه األعمال املرتجمة ش ّكلت إحدى أهم اإلضافات لتطوير الدراسات العثمانية يف مرصً ،
وتتميز الرتجمات التي أنجزها بتلك
مساهمتها يف االنفتاح عىل رؤية جديدة يف تناول مواضيع غري مسبوقة وتبني منهجٍ جديد يف معالجتها.
ّ
يعرف فيها القارئ بأهمية الدراسات والسياقات التي أنتجت يف إطارها .وقد كان تلقي هذه الرتجمات يف األوساط
املقدمات النقدية التي ّ

جدا ،وينهض ً
دلياًل عىل ذلك عدد املراجعات التي ُخ ِّصصت لها يف أعقاب صدورها يف املجالت املرصية.
مهما ًّ
التاريخية املرصية ًّ

أن التطور األكرب كان سيمنار التاريخ العثماين؛ إذ يقول عباس إنه جاءه نفر من أولئك الشباب ،من طالب الدراسات العليا
غري ّ

بمختلف الجامعات املرصية ،يف عام  ،1994ليطلبوا منه أنْ يساعدهم عىل تنظيم سيمنار خاص بالعرص العثماين ،يطرحون فيه أفكارهم
ويتبادلون الخربات مع بعضهم ،فوافق عىل تبنّي هؤالء الشباب بقسم التاريخ بكلية اآلداب بجامعة القاهرة .وبسبب جديته وإرشافه املحكم،

تدريجيا
رسعان ما جذب السيمنار عد ًدا من كبار األساتذة؛ أمثال نليل حنّا ،وعاصم الدسوقي ،وعيل السيد ،وعبادة كحيلة .وأضحى السيمنار
ً
ِقبلةً للباحثني األجانب الوافدين إىل مرص من أجل األبحاث أو الدراسات العليا .وخالل العامني األولني من عمر السيمنار (،)1995-1994
منفصاًل ّ
ً
لكل عام لدراسة أحد الجوانب يف تاريخ مرص
موضوعا
تطور األمر ،وأصبح السيمنار يختار
ً
كانت موضوعات السيمنار مختلفة ،ثم ّ

مؤسسيا ضمانًا الستمرار نشاطه ،اقرتح نقله إىل مقر
طابعا
خالل الحقبة العثمانية.
ً
وحرصا من أعضاء السيمنار عىل أن يتخذ السيمنار ً
ًّ
ً
وفضاًل عن ذلك ،جرى فتح حقل الدراسات ليشمل
الجمعية املرصية للدراسات التاريخية؛ بوصفها بيت جميع املؤرخني منذ عام .2000

تاريخ مرص يف الفرتة 1914-1517؛ تاريخ إعالن الحماية الربيطانية عىل مرص ،وقد استمر السيمنار حتى اآلن ليصل عمره إىل ما يقارب سبعة
عاما.
وعرشين ً

فريدا يف املجال األكاديمي املرصي؛ بالنظر إىل ما حقّقه جيل الباحثني
هكذا أصبح سيمنار التاريخ العثماين تحت رعاية عباس نموذ ًجا ً
الشباب الجدد من نجاحٍ يف تنظيم النشاط العلمي وإدارته .ومن خالل الجمعية املرصية للدراسات التاريخية ،أخذ شكل السيمنار يف التغري؛

مرة  -منذ عام  2002إىل تسجيل إنتاجه وتدوينه يف ّ
فبعد أنْ ّ
كل عام .وكان لنارص
ظل ً
تحول ّ -
دوما خالل سنوات "حلقة نقاشية" فقطّ ،
أول ّ
دور كبري يف تحرير ّ
كل اإلصدارات التي نجح السيمنار يف إنجازها؛ إذ ش ّكلت هذه اإلصدارات بداية تبلور رؤية فكرية متحدة
إبراهيم سليمان ٌ
التكوين بشأن هذه الفرتة التاريخية ،فكان اإلصدار األول هو العدالة بني الرشيعة والواقع يف مرص يف العرص العثماين( ،((3وقد ُخ ِّصص

لدراسة املحاكم وأسلوب عملها وكيفية االستفادة من األرشيف الذي نجم عن تلك املحاكمً ،
فضاًل عن الفقهاء واملؤلفات الفقهية والفتاوى،

أيضا ،الضبط االجتماعي من االتجاهات الحديثة التي دخلت إىل
وتأثري الفقه يف القضاء ،والعالقة بني السلطة والفقهاء .وناقش الكتابً ،
ٍ
عام  -عن مختلف القوى التي يمارسها املجتمع للتأثري يف أفراده؛ من عرف ،وتقاليد ،وقوانني،
موضوعات البحث التاريخي ،وهو ّ
يعرّب  -بوجه ّ
وترشيعات ،ويتخذ من الجزاء والعقوبات وسيلةً لتقرير األحكام؛ من التشهري والتجريس إىل السجن واإلعدام بالنسبة إىل ّ
كل من يخرج عىل

املجتمع وقوانينه وعاداته املرعية التي هي بمنزلة قوانني عرفية .ووسائله يف ذلك كثرية وأجهزته متنوعة؛ منها ما يرتكز يف االلتزام األخالقي
نقدي إلعادة فهم نظام الضبط االجتماعي وتفسريه؛
الديني ،مثل دور املحتسب ،ومنها ما يرتكز يف الترشيع الوضعي .وقد جاء ذلك يف إطا ٍر
ٍّ
 31ناصر أحمد إبراهيم وعماد هالل ،العدالة بين الشريعة والواقع في مصر في العصر العثماني ،إشراف رءوف عباس حامد (القاهرة :مركز البحوث والدراسات
االجتماعية ،جامعة القاهرة.)2002 ،
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يف ّ
ظل نظام العالقات الطبقية أو السياسية يف املجتمع .وإضافة إىل ذلك ،تناول موضوعات كان الهدف منها يف األساس الكتابة عن
ٍ
األرشيف يف أفق تقديم تجربة رواد السيمنار للجيل القادم وتعريفهم بأهمية ّ
وحدة أرشيفية وخصائصها.
كل
( ((3الذي ر ّكز عىل مسألة الطوائف الحرفية وتنظيمها
ثم كان اإلصدار الثاين الطوائف املهنية واالجتماعية يف مرص العثمانية (
ّ

والتطورات التقنية التي مرت بها ،وكيف يمكن استخدام األرشيف يف التأريخ لها ،وعالقة الطوائف بالسلطةّ .أما اإلصدار الثالث ،فقد جاء
التمرد عىل السلطة
بعنوان الرفض واالحتجاج يف املجتمع املرصي يف العرص العثماين ،وقد ر ّكز عىل فكرة عالقة السلطة باملجتمع ،وأسباب
ّ
وأما اإلصدار الرابع ،فهو الفرد
والخروج عليها ورفض قرارتها ،وأشكال الرفض واالحتجاج عىل قرارات السلطة أو ممثليها يف األقاليمّ .

واملجتمع يف مرص يف العرص العثماين( ،((3وقد تناول بروز النزعة الفردية يف املجتمع املرصي يف العرص العثماين ،وبروز رأس املال التجاري
أيضا ،نمو عالقة الفرد باملحيط االجتماعي ،وتفاعله مع ما يحيط
لدى األفراد ودورهم يف عمليات التنمية يف محيطهم االجتماعي ،وتناولً ،

به من تطورات ،وعالقته بالسلطة ،والطوائف والتنظيمات االجتماعية .وكان اإلصدار الخامس ،وهو اإلصدار األخري ،بعنوان ثقافة النخبة
وخصوصا دراسة املؤسسات التعليمية
وثقافة العامة يف مرص العثمانية( ((3الذي ر ّكز عىل تحليل بنية الثقافة املرصية خالل الفرتة العثمانية،
ً
أيضا ،التعليم خارج املؤسسات التعليمة ،وأثر اللغة يف الثقافة.
الرسمية؛ مثل الجامع األزهر ،والكتاتيب وأثرها يف تطور التعليم .وتناولً ،

لكل هذه األعمال وحرص عىل مراجعتها وتنقيحها حتى يو ّجه أولئك الشباب الوجهة الصحيحة ،وقد كانً ،
قدم عباس ّ
فعاًل ،البوصلة

التي تو ّجه ذلك الجيل.

تضمن برنامج السيمنار يف بداية ّ
كانت ّ
كل
جل املوضوعات التي يطرحها السيمنار تحتاج إىل استخدام املنهجية عىل نحو أعمق؛ لذلك ّ
ٍ
ٍ
محارضات متعلقة باملنهجية التي يمكن أن يدرس الباحث من خاللها مثل هذه املوضوعات .فعندما تناول السيمنار موضوع "الرفض
عام

ً
مدخاًل لفهم ظاهرة الرفض واالحتجاج ،وكتب مجدي عبد الحافظ عن اإلشكالية الفلسفية للتمرد
واالحتجاج" ،كتب عاصم الدسوقي
والرفض .وقد أتاح النقاش حول الرؤية املنهجية لتفسري ّ
كل موضوعٍ من املوضوعات التي تناولها السيمنار يف كل عام فرصةً جيد ًة لتش ّكل
علميا لدارسة تاريخ مرص خالل الحقبة العثمانية.
ً
منهجا ًّ

وفتح إصدار الحولية املرصية للوثائق املعروفة بـ الروزنامة بابا مهما لنرش األبحاث التي تعتمد عىل األرشيف عىل نحو ٍ
رئيس .وبالطبع،
ً ًّ

ُدما .و ُتربز مراجعة فهرس إصدارات الحولية
ساهم تالميذه من املداومني عىل السيمنار العثماين لإلنتاج والنرش يف دفع الحولية الجديدة ق ً
ٍ
رواد السيمنار
وأفكارا
تصدر أعضاء السيمنار العثماين ملقاالتها( .(((3وهكذا ،حملت هذه اإلصدارات أبحا ًثا
ّ
لجيل جديد من الباحثني من ّ
ً
أسماء من بينها نارص أحمد إبراهيم ،وعماد هالل ،ومجدي جرجس ،ومحمد صربي الدايل ،وصربي العدل ،وعبد الرزاق
العثماين ،وبرزت
ٌ
عيىس ،ومحمد رفع اإلمام ،ونيفني علوان ،وغريهم.

ٍ
أجيال من الباحثني الشباب ملعرتك العمل العلمي يف
قدم ثالثة
لم تكن هذه اإلصدارات الثمر َة الوحيدة للسيمنار العثماين الذي ّ
التاريخ؛ فقد أصبح السيمنار ِقبلة ّ
كل الوافدين من مختلف الجامعات لدراسة تاريخ مرص العثمانية ،وفتح الباب أمام الجميع للمشاركة.
وحرص عباس عىل أنْ يرشد الجيل األول من أبناء السيمنار لرضورة األخذ بيد ٍ
جيل جديد من الباحثني.

 32ناصر أحمد إبراهيم ،الطوائف المهنية واالجتماعية في مصر العثمانية ،إشراف رءوف عباس حامد (القاهرة :مركز البحوث والدراسات االجتماعية ،جامعة القاهرة.)2003 ،

 33ناصر أحمد إبراهيم ،الفرد والمجتمع في مصر في العصر العثماني ،إشراف رءوف عباس حامد (القاهرة :مركز البحوث والدراسات االجتماعية ،جامعة القاهرة.)2005 ،

 34ناصر أحمد إبراهيم ،ثقافة النخبة وثقافة العامة في مصر العثمانية ،إشراف رءوف عباس حامد (القاهرة :مركز البحوث والدراسات االجتماعية ،جامعة القاهرة.)2008 ،
35

لمراجعة أعداد مجلة الروزنامة وأبحاثها في شكلها اإللكتروني ،ينظر الموقع التالي :الروزنامة :الحولية المصرية للوثائق ،فيhttps://bit.ly/3POeD7x :
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 ددعلالا

ويلوي /زومتزومت

مسمى سيمنار التاريخ
وقد أ ّثر السيمنار ً
كثريا يف مجتمع الدراسات التاريخية يف مرص ،وانعكس ذلك يف قيام حلقات بحثية أخرى تحت ّ

اإلسالمي ،وسيمنار تاريخ العصور الوسطى ،وسيمنار اآلثار ،وقد جعل كل ذلك الجمعيةَ املرصية للدراسات التاريخية تتحول خالل العقد
األول من األلفية الثالثة إىل بؤرة للنشاط العلمي ،يف ظل ترحيب كبري من رئيس الجمعية رءوف عباس ومجلس إدارتها.

أدرك عباس أهمية عقد الندوات واملؤتمرات الدولية لخلق حالة من الحوار بني الباحثني املرصيني واألجانب ،بوصف ذلك خطوة أوىل
يف سبيل إقامة نوعٍ من التنسيق بني الباحثني املرصيني وزمالئهم األجانب ،فنجح يف عقد ندوة يف الفرتة  3-1أيلول /سبتمرب  1992بقسم
التاريخ ،بجامعة القاهرة ،موضوعها "تاريخ مرص االقتصادي واالجتماعي يف العرص العثماين" .وقد واصل جهوده ليخرج أعمال هذه الندوة

إن الهدف الرئيس منها هو
يف عدد خاص من مجلة كلية اآلداب بجامعة القاهرة ،ضمن العدد  .57يقول عباس يف مقدمة هذه الندوة ّ
كثريا يف
السعي "وراء تكوين مدرسة مرصية للتاريخ العثماين" .وجاء املؤتمر الثاين يف  4-2نيسان /أبريل 2005
تكريما لريمون الذي أسهم ً
ً

إماطة اللّثام عن العديد من الحقائق املتعلقة بمرص العثمانية .وخالل هذا املؤتمر الذي حمل عنوان "املجتمع املرصي يف العرصين اململويك

حث طالب السيمنار العثماين عىل املشاركة بأوراق وأبحاث املؤتمر لهدفني؛ أولهما إظهار الجيل الجديد من الباحثني الذين
والعثماين"ّ ،
ٍ
باحث
تخصصوا يف الدراسات العثمانية وتقديمهم يف املحافل العلمية الدولية الكبرية وإظهار قدراتهم عىل تقديم الجديد ،وثانيهما تكريم
ّ
رضب من التخلف .كان املؤتمر الثالث ق َُبيل وفاته؛ ففي الفرتة  30-26ترشين الثاين /نوفمرب
ساهم يف كتابة تاريخٍ لوطن اعتقد الجميع أنّه
ٌ
ُ ،2007دعي إىل مؤتمر بني مرص وتركيا ،بعنوان "مرص يف العرص العثماين" ،وقد ترأّس هو الجانب املرصي بينما ترأّس أكمل الدين إحسان
أوغلو الجانب الرتيك .ومن يراجع أوراق املؤتمر من املشاركني عن الجانب املرصي سوف يدرك عىل الفور أثر السيمنار العثماين يف رعاية ٍ
جيل

جديدا قد
كأن شي ًئا
جديد من الشباب املرصيني يمكنهم أن يحملوا اسم مرص .لقد برز شباب السيمنار العثماين بأوراقهم ومناقشاتهم ،وبدا ّ
ً

مرصيا من رواد السيمنار العثماين ليم ّثلوا الجانب املرصي ،وقد
شابا
ًّ
حصل بالفعل يف واقع الدراسات العثمانية يف مرص؛ إذ شارك خمسة عرش ًّ
تعلموا وتمرسوا يف السيمنار العثماين.

ّأما عن دور نليل حنّا يف السيمنار العثماين ،فيتمثل يف كونها الجرس بني املدرسة الغربية صاحبة اإلطار النظري الواضح ،من دون
ٍ
االعتماد عىل املصادر عىل نح ٍو ٍ
نظري يعيد
كثيف من دون وجود إطا ٍر
كاف من جهة ،واملدرسة املحلية التي تعتمد عىل األرشيف عىل نحو
ٍّ
جنبا إىل جنب مع
تشكيل الجزئيات املوجودة يف األرشيف من جهة أخرى .عملت حنّا عىل دعم تطوير أعضاء السيمنار العثماين ورواده ً
عباس ،وذلك عرب ٍ
عدد من الخطوات .فمن جهة ،فتحت مكتبتها الغنية باملؤلفات الغربية ،وكان بيتها أمام رواد السيمنار ،وكانت ُتعقد يف
خصوصا خالل اإلجازة الصيفية .ومن جهة ثانية ،قامت بقراءة ومراجعة للنصوص املكتوبة التي أعدها
منزلها حلقات نقاشية موازية للسيمنار
ً
أعضاء السيمنار ورواده إلعادة تشكيل رؤية منهجية وعلمية يف هذه املوضوعات .ومن جهة ثالثة ،طرحت قضايا جديدة من خالل دراسات
ٍ
متعلقة بهذه الفرتة مع إثارة هذه القضايا يف السيمنار من أجل خلق ٍ
ذهني ألعضاء السيمنار.
عصف
بيئة علمية تساعد عىل إيجاد
ّ

لقد أثارت حنّا بكتاباتها قضايا لم تكن معهودة من قبل ،مثلما هو األمر يف كتابها تجار القاهرة يف العرص العثماين؛ إذ ألحت عىل الدور
الذي قام به رأس املال التجاري يف املجتمع املرصي وإسهامه ،عىل نحو كب ٍ
ري ،يف تطور االقتصاد ،واإلنتاج الزراعي ،والصناعي ،والتنمية

االجتماعية والعمرانية يف أواخر القرن السادس عرش ،وأوائل القرن السابع عرش .وقد تتبعت ّ
كل ذلك من خالل وثائق املحاكم الرشعية،
وتناولت بالدرس والتحليل سرية "إسماعيل أبو طاقية" ،الذى زاول نشاطه التجاري بالقاهرة يف بداية الثمانينيات من القرن السادس عرش،

كبريا خالل هذه الحقبة ،واستطاع أبو طاقية أن يصل بأرسته التجارية إىل الذروة التي كان
النُب
حيث شهدت صناعة السكر وتجارة ُ ّ
ازدهارا ً
ً
أي تاج ٍر يف زمانه ،من حيث الشهرة والرثاء واالتساع ،إىل أن لُقِّب بـ "شاهبندر التجار".
يتطلّع إىل بلوغها ّ
ويمثل هذا الكتاب ً
شكاًل من أشكال الكتابة التاريخية التي استقت مادتها من املعامالت اليومية الشائعة بني التجار فيما بينهم ،وبني
ٍ
شخصية معينة  -أنْ نضع أيدينا عىل سلوكيات نخبة من التجار
التجار وسائر الناس .ونستطيع انطالقًا من ذلك الشكل  -من خالل دراسة
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روطسأ ةودن

رصم يف ةيخيراتلا ةباتكلااا

ٍ
ٍ
تجارية ،حملت
أحياء
شيدوه من
خالل حقبة االزدهار ،وما تر ّتب عىل ّ
علو شأنهم ،من مساهمتهم يف العمران الحرضي ملدينة القاهرة ،وما ّ

أسماءهم منذ ذلك العرص(.((3

ّأما كتابها ثقافة الطبقة الوسطى( ،(((3فقد أوضحت فيه عىل نحو ٍّ
جيل رضورة عدم ربط الثقافة بالعامل الديني وحده ،وأوضحت أنّه

وضحت انتشار الكتابة والقراءة ،وعالقة
كانت هناك روافد أخرى ثقافية متم ّثلة يف الكتب البعيدة عن أعني املؤسسة الرسمية للتعليم .وقد ّ
أن الطبقة الوسطى كانت تحمل
إقليميا .وتحلّل حنّا كيف ّ
محليا أو
ذلك بالنهضة التجارية ،فربطت ذلك االنتشار بأصوله املادية ،سواء كان
ًّ
ًّ
دالالت قيادة ثقافية بالغة األهمية؛ فتلك الط ّبقة يمكن من خاللها بروز قيادة ثقافية تمتزج يف تركيبها األبعاد الدينية والتجارية واألدبية،

يعدون أنفسهم حماة الدين وحراس األخالق يف املجتمع ،والذين
تتميز من ثقافة كبار العلماء الذين كانوا ّ
فكانت ثقافة الطبقة الوسطى ّ
ٍ
بالسلطة ،وبقيادات ّ
قوة؛ مثل شيوخ الطرائق الصوفية.
أقل ّ
قويا ّ
يرتبطون ارتباط ًا ًّ
وأخريا ،جاء كتاب حنّا مرص العثمانية والتحوالت العاملية1800-1500 :م لتفكيك فكرة الهيمنة واملركزية األوروبية يف التاريخ
ً

عن طريق االهتمام باالقتصاد والعقالنية وإدارة املوارد وتنظيم العمل يف مرص خالل مرحلة ما قبل االستعمار؛ إذ فنّدت الرسدية
األوروبية التي عاد ًة ما تظهر الرشقي والعريب عىل أنه ذو عاطفة /ثقافة أسرية للعادات والتقاليد األصيلة والثابتة يف مقابل الرجل األبيض
االقتصادي /العقالين /الدينامييك .وليس ذلك من أجل الرتويج للحتمية االقتصادية ،بل لتحدي ثنائية العقل /العاطفة التي ش ّكلت خيالنا

كثريا ما تربط العقالنية والتطور باملراكز الرأسمالية يف الغرب والشمال ،بينما
الجمعي الحديث من خالل الكتابات الغربية االسترشاقية التي ً
ٍ
تربط العاطفة والتقاليد بأنظمة األطراف الرأسمالية يف الرشق والجنوب .عىل العموم ،كانت كتاباتها مصدر إلهام لجيل السيمنار ،كما كان

رواد السيمنار املعني الذي تستقي منه حنّا أفكارها لتطورها من خالل النقاش املوسع.
ّ

تكون
التطور الكبري يف كتابة تاريخ مرص يف العرص العثماين تحت مظلة السيمنارّ ،
ورغم ذلك
فإن هذه الدراسات لم يتمخض عنها ّ
ّ
ٍ
مدرسة فكرية ذات مالمح محددة وواضحة ،حتى يف ظل املحاوالت التي ُبذلت يف هذا اإلطار .ويرجع ذلك يف الواقع إىل العديد من العوامل
كبريا،
التي كان يف ّ
تأثرا ً
مقدمتها العمر القصري للنجاح الكبري بالنسبة إىل السيمنار .فمع وفاة رءوف عباس يف عام  ،2008تأ ّثر السيمنار ً
ٍ
سنوات الحقة ،حيث حاولت حنّا إدارته ،فإنّه رسعان ما تأثر برحيل عدد كبري من رواده إىل دول
ورغم استمراره بالقوة نفسها خالل بعض
بعيدا عن السيمنار .من ناحية أخرى ،أ ّدى عدم
الخليج للبحث عن فرص أفضل للحياة ،وانطوت حنّا يف منزلها متفرغة إلنتاجها العلمي ً
ٍ
تمويل للمرشوعات البحثية واعتماده عىل الجهود الذاتية من الباحثني إىل تراجع عدد الباحثني ،وعدم إقبالهم عىل ذلك التخصص.
وجود

كبريا يف عدد الباحثني الجا ّدين الحريصني عىل مراجعة األرشيف؛ بسبب صعوبة الحصول
وشهدت الفرتة التي تلت الثورة عام 2011
ً
تراجعا ً
ٍ
أخريا ،تفضيل الباحثني العمل الفردي عىل العمل الجماعي عىل
عىل ترصيحات أمنية تتيح لهم االطالع عىل األرشيف .يضاف إىل ذلكً ،
ٍ
عام .ورغم ّ
علمي حول
محفل
أهم
نحو ٍّ
كل ذلك ،ما زال السيمنار العثماين ُيعقد ًّ
سنويا يف الجمعية املرصية للدراسات التاريخية؛ إذ ال يزال ّ
ٍّ
الدراسات املتعلقة بتاريخ مرص يف العرص العثماين.

ٍ
بشكل جماعي عىل موضوعٍ
ٍ
واحد .وقد
تاريخي
ّأما عن نتائج تأسيس السيمنار العثماين ،فقد كانت بناء أول رؤية منهجية للعمل
ٍّ
ٍّ

تطورت قدرات هذا الجيل التحليلية وطرحهم ملوضوعات ودراسات تاريخية غري مسبوقة مثل الجريمة والرفض واالحتجاج؛ من خالل
ّ
ٍ
أيضا.
بها
متعلقة
جديدة
أسئلة
طرح
خالل
ومن
املعروفة،
النصوص
استنطاق
وإعادة
جديدة،
نصوص
استعمال
ً
ٍ
مسمى سيمنار التاريخ
لقد أ ّثر السيمنار ً
كثريا يف مجتمع الدراسات التاريخية يف مرص ،وانعكس ذلك يف قيام حلقات بحثية أخرى تحت ّ

اإلسالمي ،وسيمنار تاريخ العصور الوسطى ،وسيمنار اآلثار يف الجمعية املرصية للدراسات التاريخية.
36

37

حنا ،تجار القاهرة في العصر العثماني ،ص .15
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The Arab Center for Research and Policy Studies is an
independent social sciences and humanities institute
that conducts applied and theoretical research seeking
to foster communication between Arab intellectuals and
specialists and global and regional intellectual hubs. The
ACRPS achieves this objective through consistent research,
developing criticism and tools to advance knowledge, while
establishing fruitful links with both Arab and international
research centers.
The Center encourages a resurgence of intellectualism in
Arab societies, committed to strengthening the Arab nation.
It works towards the advancement of the latter based on
the understanding that development cannot contradict a
people's culture and identity, and that the development
of any society remains impossible if pursued without an
awareness of its historical and cultural context, reflecting its
language(s) and its interactions with other cultures.
The Center works therefore to promote systematic
and rational, scientific research - based approaches to
understanding issues of society and state, through the
analysis of social, economic, and cultural policies. In line with
this vision, the Center conducts various academic activities
to achieve fundamental goals. In addition to producing
research papers, studies and reports, the center conducts
specialized programs and convenes conferences, workshops,
training sessions, and seminars oriented to specialists as well
as to Arab public opinion. It publishes peer - reviewed books
and journals and many publications are available in both
Arabic and English to reach a wider audience.
The Arab Center, established in Doha in autumn 2010 with a
publishing office in Beirut, has since opened three additional
branches in Tunis, Washington and Paris, and founded
both the Doha Historical Dictionary of Arabic and the Doha
Institute for Graduate Studies. The ACRPS employs resident
researchers and administrative staff in addition to hosting
visiting researchers, and offering sabbaticals to pursue full
time academic research. Additionally, it appoints external
researchers to conduct research projects.
Through these endeavours the Center contributes to
directing the regional research agenda towards the main
concerns and challenges facing the Arab nation and citizen
today.

املركـز العـريب لألبحـاث ودراسـة السياسـات مؤسسـة بحثيـة فكريـة
 يف جوانبهـا، مختصـة بالعلـوم االجتامعيـة واإلنسـانية،مسـتقلة
، عرب نشـاطها العلمـي والبحثـي، تسـعى،النظريـة والتطبيقيـة
إىل خلـق تواصـل يف مـا بين املثقفين واملتخصصين العـرب يف
 وكذلـك بينهـم، وبينهـم وبين قضايـا مجتمعاتهـم،هـذه العلـوم
 يف عمليـة،وبين املراكـز الفكريـة والبحثيـة العربيـة والعامليـة
. وتطويـر األدوات املعرفيـة، والنقـد، مـن البحـث،تواصـل مسـتمرة
 ملتزمـة بقضايـا،يتبنـى املركـز رؤيـة نهضويـة للمجتمعـات العربيـة
ّ انطالقًـا مـن فهـم أن،ورهـا
ّ  والعمل على رقيها وتط،األمـة العربيـة
،ور مجتمـعٍ بعينه
ّ  بـل إنّ تطـ،التطـور ال يتناقـض مـع الثقافـة والهويـة
 ويف سـياق، غير ممكـنٍ إال يف ظروفـه التاريخيـة،بفئاتـه جميعهـا
. ومـن خلال تفاعلـه مـع الثقافـات األخـرى، وبلغتـه،ثقافتـه
 يعمل املركـز على تعزيز البحـث العلمـي املنهجـي،م
ّ ومـن ثـ
 بتحليـل السياسـات،والعقالنيـة يف فهـم قضايـا املجتمـع والدولـة
 ويتجاوز ذلك.االجتامعيـة واالقتصادية والثقافية يف الوطـن العريب
،إىل دراسـة عالقـات الوطـن العـريب ومجتمعاتـه مبحيطـه املبـارش
. بجميـع أوجههـا،وبالسياسـات العامليـة املؤث ّـرة فيـه
 يعمـل املركز عىل تحقيـق أهدافه العلمية،ويف ضـوء هـذه الرؤيـة
 فهو ينتج أبحاث ًا، عن طريق نشـاطاته األكادميية املختلفة،األساسـية
ً  ويصـدر كت ًبـا محكّم،ودراسـات وتقاريـر
 ويبادر إىل،ًة ودوريـات علميـة
 وورش، ويعقد مؤمتـرات، ويديـر عدة برامـج مختصـة،مشـاريع بحثيـة
 يف مواضيـع متعلقـة بالعلـوم، ونـدوات أكادمييـة،عمـل وتدريـب
 والـرأي العـام،جهـة إىل املختصين
ّ  ومو،االجتامعيـة واإلنسـانية
 يف توجيه األجندة البحثيـة، عبر كل ذلـك، ويسـاهم،العـريب أيضً ـا
نحـو القضايـا والتحديـات الرئيسـة التـي تواجـه الوطـن واملواطـن
. وينشر املركز جميـع إصداراتـه باللغتني العربيـة واإلنكليزية.العـريب
 ولـه فـرع يعنـى،0102 تأسـس املركـز يف الدوحـة يف خريـف
ّ
 يف تونـس، وافتتـح ثالثـة فـروع إضافيـة،بإصداراتـه يف بيروت
 ويشرف على املركز مجلـس إدارة بالتعـاون مع.وواشـنطن وباريـس
.املؤسـس
مديـره العـام
ِّ
 ومـا زال،أسـس املركـز مشروع املعجـم التاريخـي للغـة العربيـة
ّ
أسـس معهـد
ّ  كما،يشرف عليـه بالتعـاون مـع مجلسـه العلمـي
 وهـو معهـد جامعـي تشرف عليـه إدارة،الدوحـة للدراسـات العليـا
.أكادمييـة ومجلـس أمنـاء مسـتقل يرأسـه املديـر العـام للمركـز
 ويسـتضيف. وطاقـم إداري،يعمـل يف املركـز باحثـون مقيمـون
،باحثين زائريـن لإلقامـة فيـه فترات محـددة مـن أجـل التفـ ّرغ العلمي
 ضمـن أهدافـه،ويكلّـف باحثين مـن خارجـه للقيـام مبشـاريع بحثيـة
.ومجـاالت اهتاممـه

The Doha Institute for Graduate Studies (DI) is an
independent institute for learning and research
in the fields of Social Sciences, Humanities, Public
Administration and Development Economics in
Doha.

مؤسســة أكادمي ّيــة
معهــد الدوحــة للدراســات العليــا
ّ

Through its academic programs and the research
activities of its professors, the DI aims to achieve
its mission of contributing to the formation of a
new generation of academics and intellectually
independent researchers who are proficient in
international scholarship standards and modern
interdisciplinary research methodologies and tools,
and leading professionals who can advance human
knowledge and respond to the needs of the Arab
region, resulting in social, cultural and intellectual
development.

أســاتذته البحثيــة إىل تحقيــق رســالته املتمثلــة يف

The institute seeks to establish an intellectual hub
that will benefit the Arab region in particular. The
Institute supports academic research that deals with
Arab issues, in an atmosphere of institutional and
intellectual freedom.
The Institute works in cooperation with the Arab
Center for Research and Policy Studies and the Doha
Historical Dictionary of Arabic Language to facilitate
its students and faculty members in their research
of the most important current issues related to the
Arab world and the wider international community.
The involvement of students in the most important
research projects is at the heart of the Institute's
interests.
The Institute adopts Arabic as its official and primary
language for education and research. English serves
as an accompaniment to Arabic, with both languages
used in presenting and research.

مستقلّة للتعليم العايل واألبحاث يف العلوم االجتامعية
.مة واقتصاديات التنمية
ّ واإلنسانية واإلدارة العا
يهــدف املعهد من خــال برامجــه األكادميية ونشــاطات
ٍ
ٍاملســاهمة يف تكويــن جيــل
جديــد مــن األكادمييــن
والباحثــن املســتقلني فكريًّــا واملتمكّنــن مــن املعايري
العلميــة العامليّــة واألدوات البحثيــة املنهجيــة الحديثة
 ومن القادة املهنيني،القامئة عىل مبدأ تداخل التخصصات
ما باملعرفة اإلنسانية واالستجابة
ً القادرين عىل الدفع قُ ُد
ور الفكري
ّ إىل حاجــات املنطقة العربية يف ســبيل التطــ
.واالجتامعي واملهني
ويســعى املعهــد لتأســيس نــواة لــرح فكــري يفيــد
 ويدعــم املعهد البحوث.العــامل العريب عىل نحــو خاص
و من الحرية
ّ  يف ج،العلميــة التي تهتم بالقضايــا العربية
.املؤسسية والفكرية
يعمل املعهد بالتعاون مع املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياســات ومعجم الدوحة التاريخي للغــة العربية عىل
فتــح املجــال لطلبتــه وأعضــاء هيئتــه التدريســية للبحــث
يف أهــم القضايــا الراهنة التــي تتعلق بالعــامل العريب
 ويعتــر إرشاك الطلبــة يف أهــم.واملجتمــع الــدويل
.املشاريع البحثية يف صلب اهتاممات املعهد
ً  ولغ،ة للبحــث العلمي
ة
ً يعتمد املعهــد اللغة العربية أدا
ً  ولغــ،رســمية يف الخطــاب العــام
ة أساســية للتعليــم
ً  وت ُع ّد اللغــة اإلنكليزية لغ.والبحــث
ة مرافقــة يف التعلّم
 وتســتعمل اللغتان يف طــرح املواضيع.والبحــث العلمي
.املختلفة ودراستها

مجلة "أسطور" للدراسات التاريخية
مجلّة أسطور للدراسات التاريخية دورية مح ّكمة تصدر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .تحمل الرقم
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
مح ّكمة تصدر ّ

ُترشف عىل عملها ،وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد النرش وللعالقة بينها وبني الباحثني .كما تستند إىل الئحة داخلية

تنظ ّم 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.
يجددها
األوىل وال يقطع معها ،بل ّ
ّ
ويطورها ّ

تعتمد مجلة أسطور يف انتقاء محتويات أعدادها املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املح ّكمة وفق ما ييل:

حرصاّ ،
ً
ً ӵ
أي وسيلة
عدا للمجلة
أواًل ،أن يكون البحث
أصياًل ُم ًّ
جزئيا أو ًّ
وأاّل يكون قد نُرش ً
كليا ،أو نُرش ما يشبهه يف ّ
ً

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.
ً ӵ
ӵثال ًثا ،يجب أن يشتمل البحث عىل العنارص التالية:

1.عنوان 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.
ّ

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.تحديد مشكلة البحث ،وأهداف الدراسةّ ،

مؤرّشاته
التصور
فرضية البحث أو أطروحته ،ووضع
ما صدر يف مجال البحث ،وتحديد مواصفات
املفاهيمي وتحديد ّ
ّ
ّ
ّ

منهجية البحث ،والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .عىل أن يكون البحث ً
مذياًل بقائمة بيبليوغرافية
الرئيسة ،ووصف
ّ

أهم املراجع التي استند إليها الباحث ،إضافةً إىل املراجع األساسية التي استفاد منها ولم ُيرش إليها يف
يف آخره تتضمن ّ
الهوامش .و ُتذكر يف القائمة بيانات األبحاث بلغتها األصلية؛ أي باللغة األجنبية يف حال العودة إىل مصادر بلغة أجنبية.

4.أن 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.ال تنرش املجلة مستالت أو
فصواًل من رسائل جامعية أُ ّ

ويقدم بيانات وافيةً عن عنوان األطروحة
املجلة من جهة الباحث ،ويف هذه الحالة يجب عىل الباحث أن يشري إىل ذلكّ ،
وتاريخ مناقشتها واملؤسسة التي جرت فيها املناقشة.

6.أن يكون البحث يف مجال أهداف املجلة واهتماماتها البحثية.

بأي لغة من اللغات،
7.تهتم املجلة بنرش مراجعات نقدية للكتب املهمة التي صدرت حدي ًثا يف مجاالت اختصاصها ّ

عىل ّأاّل يكون قد مىض عىل صدورها أكرث من ثالث سنواتّ ،
وأاّل 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.تهتم 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 متعلّقة بفكرة أو نظرية أو قضية ُمثارة يف مجال علم التاريخ ،من دون أن يتجاوز عدد
بابا ً
ُ 9.تفرد املجلة ً

الكلمات املناقشة فيها  3000-2800كلمة ،وتخضع املناقشات إىل ما تخضع له البحوث من قواعد التحكيم.

 10.يراوح 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 ً
استثنايئ بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات.
بحسب تقديراتها وعىل نح ٍو
ّ
 11.يف 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.

ӵراب ًعا ،يخضع ّ
تخص ًصا دقيقًا بموضوع البحث ،ومن
متخصصان
تام ،يقوم به مح ّكمان
ّ
ّ
رسي ّ
كل بحث لتحكيم ّ
ذوي الخربة العلمية بما أُنجز يف مجاله ،ومن املعتمدين يف قائمة املح ّكمني  -القراء يف املركز .ويف حال تباين تقارير

املح ّكمنيُ ،يحال البحث عىل مح ّكم مر ّجح ثالث .وتلتزم املجلة بموافاة الباحث بقرارها األخري النرش /النرش بعد إجراء
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
ӵ
ً
ّ
ٍ
ٍ
أي شخص آخر غري املؤلّف واملح ّكمني
أي معلومات بخصوص البحث املُحال عليهم إىل ّ
وأعضاء هيئة التحرير عن ّ

وفريق التحرير (امللحق .)2

1.يخضع ترتيب نرش األبحاث ملقتضيات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث.
يتم نرشها؛ مثلما هو م َّت َب ٌع يف الدوريات
2.ال ُتدفع مكافآت ّ
مالية عن املوا ّد من البحوث والدراسات واملقاالت التي ّ

أي رسوم عىل النرش فيها.
ّ
العلمية يف العالم ،كما ال تتقاىض املجلة ّ
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ӵ
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topic which falls within the scope of the journal and within the reviewer's academic discipline and/

or main areas of research. Reviews are accepted for books written in any language. Book reviews are
subject to the same standards of rigorous scrutiny which apply to research papers. Book reviews must

be between 2,800 and 3,000 words in length. Book reviews/critiques are only accepted for titles
published within the three years leading up to the submission.

8. Ostour carries a special section devoted to the examination of original documents, primary sources

and manuscripts which are relevant to the journal's scope of interest. To the extent possible, publication

of manuscripts/original documents follows the same standards and guidelines as research articles
submitted to the paper. Before the publication of a text related to a manuscript can be considered,
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Ostour is a peer-reviewed academic journal focused on the academic study of history

(ISSN: 2305-2473). The first edition of this bi-annual journal was published by the Arab Center for

Research and Policy Studies in January, 2015. Ostour is overseen by a specialist academic editorial
board and an active international advisory board. Publication in Ostour and relations between authors

and the editorial staff are all governed by a strict code of ethics. Review of submitted journal articles

is overseen by a carefully selected list of approved reviewers who cover a broad range of academic
specialisms and is governed by an internal set of by-laws.
The name of the journal draws on the archaic Arabic root s-t-r and also echoes, if only phonetically,

the Greek and Latin historia and Istorein which have their contemporary cognates in today's history.

In a similar fashion, Ostour seeks to establish a "new Arabic history", one which is rooted in an older
tradition of Arabic historical writing and also builds to renew it.

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:
ӵ

Only 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.
ӵ

Submissions must be accompanied by the author's curriculum vitae (CV), in both Arabic and

English versions.
ӵ

All submissions must include the following elements:

1. A title in both Arabic and English, as well as the author's correspondence information and
institutional affiliation.

أسلوب كتابة الهوامش وعرض املراجع
الكتب
الصفحة؛
اسم املؤلّف ،عنوان الكتاب ،اسم املرتجم أو
املحرر ،الط ّبعة (مكان النّرش :النّارش ،تاريخ النّرش) ،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 النّحو التايل ً
مثاًل :ناش ،ص ( .116ما لم يكن
ُ

مخترصا :ناش ،السوسويولوجيا،
يتم استخدام العنوان
يوجد أكرث من مرجع واحد للمؤلّف نفسه ،ففي هذه الحالة ّ
ً
ص .)116

ّأما يف قائمة املراجع فريد الكتاب عىل النّحو 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 ،

القومي
عىل تجميع املادة مع عبارة "وآخرون" .مثال :السيد ياسني وآخرون ،تحليل مضمون الفكر
العريب ،ط 4
ّ
ّ
ويستشهد به يف الهامش الالحق كما ييل :ياسني وآخرون،
(بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1991 ،ص ُ .109

ص .109

القومي
السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
العريب ،ط  ،4بريوت:
ّ
ّأما يف قائمة املراجع فيكون كاآليت :ياسنيّ ،
ّ

مركز دراسات الوحدة العربية.1991 ،

الدوريات
الصفحة .مثال:
اسم املؤلّف" ،عنوان ّ
الدراسة أو املقالة" ،اسم املجلّة ،املجلّد و/أو رقم العدد (سنة النّرش) ،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 ّإاّل يف الهوامش (يف قائمة املراجع ال ُتذكر).

يحث الواليات املتحدة إلعادة فتح الط ّرق 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.

ً
كاماًل بحيث يوصل القارئ إىل الصفحة اإللكرتونية التي جرى االقتباس منها مبارشة وليس
يتعني ذكر الرابط

إىل العنوان العام للموقع.

يتعنّي اختصار الرابط اإللكرتوين من خالل "م ِ
خترِص الروابط اإللكرتونية" (.)e.g. Bitly or Goo.gl Shortener
ّ
ُ

العربية ،ينبغي أن يكون عنوان الكتاب أو املجلّة بالخ ّ
ط العريضّ .أما إن
مالحظة :يف الهوامش وقائمة املراجع
ّ
ط ٍ
كان بلغة أجنبية ،فينبغي أن ُيكتب بخ ّ
مائل.
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History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.
Books written by four or more authors should follow the same rules as above, but only the first
author is named, followed by "et al.". As an example: Dana Barnes et al., Plastics: Essays on
American Corporate Ascendance in the 1960s (Chicago: University of Chicago Press, 1982),
p. 142.
In successive footnotes: Barnes et al., p. 142.
The corresponding bibliographical entry: Barnes, Dana et al. Plastics: Essays on American
Corporate Ascendance in the 1960s, Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Periodicals
Author's name, "Title of the article," Name of Journal in italics, volume number, issue number,
page number. As an example:
Robert Springborg, "State-Society Relations in Egypt: The Debate Over Owner-Tenant Relations,"
Middle East Journal, vol. 45, no. 2 (Spring 1991), p. 247.

أخالقيات النرش يف مجالت املركز العريب
حد سواء،
ӵتعتمد مجالت املركز قواعد الرسية واملوضوعية يف عملية التحكيم ،بالنسبة إىل الباحث واملح ّكمني عىل ّ
معتمدين لديها من ذوي الخربة واالختصاص الدقيق بموضوع
و ُتحيل كل بحث قابل للتحكيم عىل مح ّك َمني
ْ
البحث ،لتقييمه وفق نقاط محددة .ويف حال تعارض التقييم بني املح ّكمنيُ ،تحيل املجلة البحث عىل قارئ

مر ّجح آخر.

ِ
مح ِ
ومجر ِبني ومن ذوي الخربة بالجديد يف اختصاصهم.
موثوقني
كمني
ӵتعتمد مجالت املركز ّ
ّ
داخليا دقيقًا واضح الواجبات واملسؤوليات يف عمل جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية.
تنظيما
ӵتعتمد مجالت املركز
ً
ً
للمحررين واملح ّكمني ،باستثناء املسؤول املبارش عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من ينوب عنه) أن
ӵال يجوز
ّ
ٍ
ٍ
متميزة أو ٍ
رأي جرى الحصول
معلومة
أي
ّ
أي شخص آخر ،بما يف ذلك املؤلّف .وينبغي اإلبقاء عىل ّ
يبحث الورقة مع ّ
ٍ
الستفادة شخصية.
أي منهما
الرسية ،وال يجوز استعمال ٍّ
عليه من خالل التحكيم قيد ّ
تقدم املجلة يف ضوء تقارير املحكمني خدمة دعم فنّي ومنهجي ومعلومايت للباحثني بحسب ما يستدعي األمر ذلك
ّ ӵ
ويخدم تجويد البحث.

بناء عىل ما يرد يف
ӵتلتزم 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.

ӵتلتزم مجالت املركز بجودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية واإللكرتونية التي تقدمها للبحث.
املحررون واملراجعون املا ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري ،مع مراعاة مبدأ عدم
يقيم
ّ
ӵاحرتام قاعدة عدم التمييزّ :
التمييز عىل أساس العرق أو الجنس االجتماعي أو املعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب.

ӵاحرتام قاعدة عدم تضارب املصالح بني املحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية أو تعاونية أو
الصلة بالبحث.
املؤسسات ذات ّ
أي مؤلّف من املؤلّفني ،أو الرشكات ،أو ّ
عالقات أخرى أو روابط مع ّ

أي من أعضاء هيئتها أو املحررين املواد غري املنشورة التي يتضمنها البحث
ӵتتقيد املجالت بعدم جواز استخدام ّ
املُحال عىل املجلة يف أبحاثهم الخاصة.

ӵالنسخة النهائية للبحث والتعديالت :تعرض املجلة النسخة املحررة شبه النهائية من البحث بصيغة  PDFعىل
ٍ
تصحيحات
مهمة أو إضافات عىل البحثّ ،إاّل ما كان من
أي تعديالت ّ
الباحث قبل النرش .ويف هذه املرحلة ،ال ُتقبل ّ
ٍ
حدده رسالة املجلة إىل الباحث.
جدا ُت ّ
أو تصويبات أو تعديالت طفيفة؛ وذلك ضمن أمد زمني وجيز ً
ӵحقوق امللكية الفكرية :يملك املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات حقوق امللكية الفكرية بالنسبة إىل املقاالت
سواء باللغة العربية أو مرتجمة إىل لغات
جزئيا أو كل ًّيا،
املنشورة يف مجالته العلمية املح ّكمة ،وال يجوز إعادة نرشها ًّ
ٌ
أجنبية ،من دون إذنٍ خطي رصيح من املركز العريب.

ً
كاماًل بالحصول عىل إذن الدورية األجنبية النارشة ،وباحرتام
تقي ًدا
ӵتتقيد مجالت املركز يف نرشها ملقاالت مرتجمة ّ
حقوق امللكية الفكرية.

ӵاملجانية :تلتزم ّ
بمجانية النرش ،و ُتعفي الباحثني واملؤلّفني من جميع رسوم النرش.
مجاّلت املركز العريب ّ
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دعوة للكتابة
تدعو دورية أُسطــور األكادمييني والباحثني وسائر الكتّاب املهتمني بالبحث التاريخي -املنفتح عن
منهجيات العلوم األخرى ومقارباتها مبا فيها مقاربات العلوم الدقيقة -إىل الكتابة يف صفحاتها.
تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية املكتوبة باللغة العربية ،وتفتح صفحاتها أيضً ا ملراجعات الكتب
متخصصني.
ونرش النصوص والوثائق الدفينة .تخضع كل املواد التي تصل إىل أُسطــور لتحكيم أكادمييني
ّ
تراكاًم علم ًيا جادًا
ولذلك تتوخّى الدورية التزام املعايري الدول ّية املتعارف عليها .ويضمن هذا االلتزام
ً
املتخصصني
وجودة املادة التي تصل إىل القراء .تهدف هذه الدورية إىل أن تكون طيّعة الفهم لدى
ّ
املتخصصني من القراء من دون التضحي ِ
ة برصانة املضمون.
وغري
ّ

ترسل كل األوراق املوجهة إىل النرش باسم رئيس التحرير عىل العنوان اإللكرتوين الخاص باملجلة
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