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تقديم
الباحث
اختيار املوضوع" (ص  .)6ويف نظره ،فقد "نحت
الباحث ،جمال حيمر" ،أحسن
إن
ُ
َ
َّ
قدم للكتاب إبراهيم القادري بوتشيش ،وقال ّ
َ

َ
الخوض يف تفاصيل هذا السؤال من شحنة
سؤال البعثات التعليمية املغربية يف عهد السلطان الحسن األول نحو أوروبا عىل الرغم مما يحمله
ُ

األبحاث السابقة ال تجرؤ عىل املغامرة باقتحام هذا املوضوع الشائك" (ص  .)7 - 6وبالنسبة إليه،
استشكالية ومفاهيم ملتبسة ومعقدة ،جعلت
َ
ً
فإن "الكتاب يعترب -دون مدافع ً -
مضافة ووز ًنا من العيار املعريف الثقيل الذي يرشف الخزانة التاريخية املغربية" (ص  .)9من جانب آخر،
قيمة
ّ
عالج املؤلف ،يف نظر بوتشيش ،إشكاليات هذا الكتاب بنوع من االحرتاف التاريخي القائم عىل منهج متكامل زاوج بني االستنباط واالستقراء
لدراسة هذه التجربة اإلصالحية اعتما ًدا عىل رصيد توثيق متعدد ومتنوع املظان (ص  .)7ويستمر بوتشيش يف التعريف بجمال حيمر ً
قائل

إن له قدرة عىل "التماهي مع الطريقة التوثيقية املؤصلة التي تحيل عىل طريقة املؤرخني الكبار من طينة النجلوا" (ص  .)8ومن جانب
عنه ّ
وأساسيا ال يستغني عنه أي باحث يف القرن التاسع عرش" (ص .)9
مهما
آخر ،يشكل الكتاب يف نظره
ً
"مرجعا ً
ً

متوخيا بذلك مناقشة املعلومات الواردة فيه ومساءلة اإلشكاليات املتناثرة
تدفعني هذه املالحظات إىل قراءة الكتاب برؤية نقدية ومقارنة
ً
عملية النقد التاريخي ٌ
َ
لبنة أساسية يف تطوير البحوث وتجويدها.
أن
بني صفحاته ظا ًنا ّ
املقدم (القادري بوتشيش ،الباحث املتخصص يف تاريخ املغرب الوسيط) وال املؤلف (املتخصص يف التاريخ املعارص) إىل
بداية لم يرش
ُ

أصل الكتاب؛ وهو عبارة عن أطروحة جامعية أنجزها جمال حيمر بكلية اآلداب بمدينة فاس .وكان األوىل ،من الناحية العلمية ،اإلشارة إىل

وتنويرا له بأصل الكتاب ومنبته .فالكتاب ،يف أصله ،عبارة عن بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا يف التاريخ الحديث
توضيحا للقارئ
ذلك
ً
ً
الكتاب الذي نناقشه اآلن قد صدر سنة  ،2015بدعم من وزارة
واملعارص ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس1988 - 1987 ،م؛ وإذا كان
ُ
َ
كتابه بما استجد من
الفاصلة بني مناقشة األطروحة وبني إصداره تكاد تقارب الثالثني سنة؛ وكنا ننتظر أن يدعم
فإن الفرت َة
ُ
الثقافةّ ،
الباحث َ
دراسات وما توافر من وثائق ُترثي املوضوع وتمأل بياضاته املعرفية وثقوبه املنهجية؛ وهي جوانب نتناولها يف حينها.

َ
تطرق يف
املصادر التي
تناول يف الباب األول
قسم جمال حيمر موضوعه إىل ثالثة أبواب،
ْ
َ
أوحت بفكرة البعثات ،وج َّزأه إىل فصلنيّ ،
ّ

الفصل األول إىل ما سماه مصادر داخلية ممثلة يف بعض الرؤى النظرية حول إصالح الجيش ويف تقارير الرحالت السفارية .ويف الفصل
املصادر الخارجية؛ وتتجىل يف الحضور األجنبي ويف التأثري املحتمل لتجربة محمد عيل يف مرص .أما الباب الثاين ،فتناول يف ثناياه
الثاين عالج
َ

مسألة البعثات التعليمية إىل الخارج ووزعه إىل فصلني؛ ففي الفصل األول حلل الجوانب التنظيمية والعملية للموضوع وقسمه إىل ثالث
مظان بحثية؛ وهي اإلجراءات اإلعدادية واألصول االجتماعية ألفراد البعثات والنفقات املالية؛ أما يف الفصل الثاين املعنون بمقاصد البعثات

فصدره بتوضيحات أولية أعقبه بالحديث عن البعثات نحو مرص ثم البعثات نحو أوروبا (جبل طارق وإنكلرتا وأملانيا وفرنسا وإيطاليا) .ويف الباب
َّ
َ
النتائج العملية من النواحي العسكرية والدبلوماسية واإلدارية
حصيلة التجربة اإلصالحية من خالل فصل أول عالج
الباحث
الثالث ،أورد
ُ
َ

والنتائج العلمية .ووقف يف الفصل الثاين عند أسباب فشل البعثات التعليمية ،وختم موضوعه بخالصة عامة ،وبالئحة املالحق والبيبلوغرافيا.

موضوع البيبلوغرافيا ،وإشكالية البحث والتنقيب
اعتمد الباحث بيبلوغرافيا متنوعة ،وظف أغلبها بشكل متناسق ،وعىل الرغم من ذلك ،أسجل املالحظات اآلتية:
أورد جمال حيمر وثائق الخزانة العامة بتطوان (خ .ع .ت ،).بأرقام املحافظ ،رقم  ،15 - 14 - 13 - 10 - 8 - 7 - 5وهو ترتيب ال يفيد

الباحثني ،وكان األوىل تسجيل رقم املحفظة وتاريخها ورقمها ومضمونها ،كما سنبني يف ما بعد .ويف عالقة باملوضوع قال يف بداية مؤلفه:
"بعد تصفح أغلب املحافظ املحتوية للوثائق الرسمية الخاصة بعد السلطان الحسن األول بالخزانة الحسنية ،وبعد مراجعة أغلب املراسالت
التي تبودلت بني الحسن األول ونائبه الطريس بالخزانة العامة بتطوان ،فإين لم أظفر منها بيشء يذكر ،عدا بعض الوثائق القليلة التي
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ً
وتفصيل ،ذلك أن العدد األدىن من الوثائق ذات
تخص الجوانب املرتبطة من بعيد بموضوعنا" (ص )14؛ وهو قول ال ُيستساغ جملة
العالقة املبارشة بموضوع البعثات التعليمية املغربية نحو الخارج تقارب الخمسني وثيقة (بالخزانة العامة بتطوان) ،وهي ذات أهمية تاريخية

أغلبها يف بحث املؤلف .وإفادة للباحثني نورد بعضها باملعايري التوثيقية الالزمة (لم نرد إيراد الخمسني رسالة املخزنية ذات
قصوى؛ وغاب ُ
العالقة املبارشة باملوضوع ،لكن أوردنا عينة محدودة للتوضيح بأرقامها وأطرافها األساسية):

ӵӵرسالة الحسن األول إىل النائب محمد الطريس بتاريخ  20آب /أغسطس 1883م ،خ.ع.ت ،محفظة .148 / 6

ӵӵرسالة محمد بن العريب إىل النائب محمد الطريس بتاريخ  9شعبان 1301ﻫ1884/م ،خ.ع.ت ،محفظة .111 / 34

ӵӵرسالة تيودور ويبري  ،Theodor Weberسفري أملانيا ،إىل الحاج محمد بن العريب الطريس بتاريخ  11حزيران /يونيو 1885م ،خ.ع.ت،
محفظة .48 / 18

ӵӵرسالة املوىل الحسن األول إىل النائب محمد الطريس بتاريخ  11ترشين األول /أكتوبر 1885م ،خ.ع.ت ،محفظة .2 / 4
ӵӵرسالة محمد بركاش إىل النائب محمد الطريس بتاريخ  28نيسان /أبريل 1886م ،خ.ع.ت ،محفظة .67 / 71
ӵӵرسالة املوىل الحسن األول إىل الحاج محمد الغسال بتاريخ  29أيار /مايو 1887م ،خ.ع.ت ،محفظة .101 / 5

ӵӵرسالة الحسن األول إىل القائد محمد بن عبد الصادق ،بتاريخ  8كانون األول /ديسمرب 1891م ،خ.ع.ت ،محفظة .75 / 10

ӵӵرسالة املوىل عبد العزيز إىل النائب محمد الطريس بتاريخ  20ترشين الثاين /نوفمرب 1895م ،خ.ع.ت ،محفظة .102 / 14

ӵӵرسالة املوىل عبد العزيز إىل النائب محمد الطريس بتاريخ  27شباط /فرباير 1896م ،خ.ع.ت ،محفظة .14 / 145
ӵӵرسالة ماملويس  Malmoussiإىل النائب محمد الطريس يف  7أيار /مايو 1896م ،خ.ع.ت ،محفظة .107 / 57
ӵӵرسالة أحمد بن موىس إىل النائب محمد الطريس بتاريخ  8تموز /يوليو 1897م خ.ع.ت ،محفظة .15 / 24

ӵӵرسالة أحمد بن موىس إىل أمناء مرىس طنجة بتاريخ  24كانون الثاين /يناير 1898م ،خ.ع.ت ،محفظة .131 / 24

ӵӵرسالة املوىل عبد العزيز إىل النائب محمد الطريس بتاريخ  13ترشين األول /أكتوبر 1900م ،خ.ع.ت ،محفظة .18 / 120

يستحيل عىل الباحث التنقيب يف موضوع البعثات التعليمية املغربية من دون االطالع عىل وثائق الخزانة العامة بتطوان الرثية

َ
الباحث ،كما كانت مادة البحث واستنتاجاته قارص ًة من
تضعف املادة املصدرية التي اعتمدها
منتظرا أن
واملتنوعة .من هذا الجانب ،كان
ُ
ً
دون توضيح املبهم من املوضوع وخاصة يف جوانب التمويل وبعض اإلشكاالت العالقة التي كانت مادة للمراسالت املخزنية املذكورة أعاله،

وهي جوانب نتناولها الحقًا.

الباحث ً
ُ
مجلة الوثائق التي تصدرها مديرية الوثائق
قائل" :وأهم الوثائق التي ارتكز عليها بناء هذه الدراسة ،...
رصح
ُ
من جانب آخر َّ

يحي معلوماته واقترص عىل إيراد املجموعتني الثالثة والرابعة،
امللكية بالرباط وخاصة يف عددها الثالث" (ص  .)14ويبدو أن الباحث لم ّ
أثرا يف مؤلف جمال حيمر ،وهي:
يف حني أننا بصدد إصدارات جديدة ومهمة وذات عالقة مبارشة باملوضوع ،وهي مع أهميتها ال نجد لها ً

ӵӵمجموعة الوثائق ،العدد األول 1976م؛ مجموعة الوثائق ،العدد الثاين 1976م؛ مجموعة الوثائق ،العدد السادس 1987م؛ مجموعة
الوثائق ،العدد السابع 1989؛ مجموعة الوثائق ،العدد العارش 2000م؛ مجموعة الوثائق ،العدد الثاين عرش 2008م.

ويف عالقة باملوضوع تتوافر مديرية الوثائق امللكية عىل وثائق تاريخية أخرى ال نجد لها صدى يف كتاب "البعثات التعليمية" ،مع

أهميتها وسهولة الحصول عليها.

أثرا
كما نتوافر عىل رسائل ذات قيمة تاريخية متميزة أوردها خالد بن الصغري" ،املغرب يف األرشيف الربيطاين" ،وهي وثائق ال نجد لها ً
يف كتاب البعثات التعليمية لجمال حيمر؛ ومنها عىل سبيل الحرص:

ӵӵرسالة موىس بن أحمد إىل جون دريموند هاي  ،John Hay Drummond Hayبتاريخ  13كانون الثاين /ديسمرب 1877م.F.O.174/89 ،
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ӵӵرسالة دريموند هاي إىل بركاش يف  17ترشين الثاين /نوفمرب .F.O.174/144 ،1884

ӵӵرسالة جون دريموند هاي إىل محمد بن العريب بن املختار ،بتاريخ  6أيار /مايو  21( 1885رجب  ،)1302وثيقة .F.O. 174 / 144

والتنسيق بينها ،واعتمد يف ذلك عىل مصادر مهمة
جمعها
َ
ويف ما يخص الكتابات املصدرية الخاصة باملوضوع فهي متناثرة ،وقد حاول الباحث َ

من قبيل إتحاف أعالم الناس ...والعز والصولة ...والدرر الفاخرة البن زيدان ،مع تسجيل غياب كتاب العالئق السياسية للدولة العلوية.

يحي جمال حيمر معلوماته التوثيقية ،فقد ضمت الئحة البيبلوغرافيا مجموعة من املصادر املخطوطة ،منها عىل سبيل املثال،
لم ّ

رحلة الصفار إىل فرنسا ،وقد جرى تحقيقُها من طرف الباحثة األمريكية سوزان ميالر بمشاركة خالد بن الصغري الذي عرب الدراسة.
واملرشيف محمد بن مصطفى ،الحلل البهية يف ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها غري املتناهية ،دراسة وتحقيق :إدريس بوهليلية،

منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،اململكة املغربية ،2005 ،الجزآن األول والثاين .ويعد كتاب االستيطان والحماية باملغرب

جديرا بالقراءة واالستفادة بالنظر لحجم الوثائق التي وظفها يف محور البعثات التعليمية ،وكان بإمكان الباحث
ملصطفى بوشعراء ،مؤلفًا
ً
االستفادة منها يف بناء موضوعه التاريخي.

بالنظر للمالحظات التي سجلناها أعاله ،يبدو أن الرصيد البيبلوغرايف الذي اعتمده جمال حيمر يحول دون مقاربة املوضوع بشكل

مناسب ودقيق ،وهو رصيد لم يطرأ عليه تحول كبري من إنجاز أطروحته األصلية منذ ما يقارب الثالثني سنة.

فكرة البعثات ،أصلها ودوافعها
بدأ جمال حيمر موضوعه /إشكاليته بإثارة سؤال إشكايل صاغه كاآليت :هل صدرت فكر ُة إرسال بعثات للتكوين والدراسة بأوروبا

مواطن الضعف يف األجهزة املؤطرة لبنية املخزن من إدارة وجيش ،أم كانت مجرد استجابة
باقتناع من السلطان ،وجاءت كخطوة أمل ْتها
ُ
ألحد مقرتحات و"نصائح" الخرباء والقناصل األوروبيني (ص )19؟

اإلجابة عىل السؤال بالتمهيد له بمجموعة من الضوابط التاريخية ،وقدم لها ً
َ
قائل :إن كل املبادرات
الباحث
وبحس استقرايئ حاول
ُ

اإلصالحية جاءت يف الغالب من الجهات الرسمية وتمت عىل يد الدولة إن لم تكن أحيا ًنا عىل يد السلطان (ص .)19

الباحث إىل ما يمكن تسميته بنظرية االستعداد
وضمن السياق اإلصالحي نفسه ،ومقدمات إرسال البعثات التعليمية إىل الخارج ،أشار
ُ
ِ
أساسا إىل األطراف املخزنية ،والتي
وو ِّجهت ً
التي صيغت مضامي ُنها إثر الصدمات العسكرية القوية التي تعرض لها املغرب (إيسيل ،وتطوان) ُ
َ
ُ
اإلعجاب بعنارص قوته
الوقوف عند "كل إحالة إىل الغرب تفيد
املؤلف
قد تكون أحد أهم األسباب التي دفعت نحو هذا اإلرسال ،وقد اختار
َ
فإن "خلو هذه التآليف من اقرتاح رصيح ومبارش
العسكرية أو ترصح بتقليد نظام جيشه أو توحي بأسباب قوته" (ص )24 - 23؛ ويف نظرهّ ،
يقيض بإيفاد بعثات دراسية إىل أوروبا ،ال يمنع من تصنيفها كباعث من بواعث هذا اإلصالح" (ص .)30

أساسا عىل رحلة
من جانب آخر أثار
ُ
دور الرحالت السفارية يف تنبيه املخزن إىل رضورة األخذ بفكرة البعثات إىل الخارج؛ واعتمد ً
الباحث َ

الصفار إىل فرنسا ( ،)1846 - 1845وهو اختيار جيد بالنظر إىل تاريخ الرحلة وظروفها العسكرية والسياسية ،إال أن ما يؤخذ عليه اعتما ُده يف
أن النسخة محققة بشكل جيد ومفيدة.
علما ّ
مقاطع عديدة عىل املخطوط املوجود بالخزانة الحسنيةً ،

كما اقتبس أكرث من مرة مضمون الرحلة من تاريخ تطوان ملحمد داود (الجزء  ،3ص  ،)307وهو اقتباس تكرر يف مناسبات عدة ،عىل

مرارا.
الرغم من ّ
أن النص السفاري األصيل موجود لديه واستشهد به ً

وردت عبارة الفتة لدى الصفار ،فقد أشار إىل وجود "سبعة من أهل مرص  ...ومعهم هنالك غريهم جملتهم نحو  ،60أرسلهم محمد بن

أن
عيل لهنالك لتعلم العلوم التي ال توجد إال عند هؤالء القوم" .وكان األوىل ربطها بعبارة مهمة وردت لدى عبد الرحمن بن زيدان ،فقد ذكر ّ
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خاصا بتوجيه البعثات العلمية إىل أوروبا لتعلم اللغات والفنون والصنائع مثلما فعل محمد عيل بمرص"((( مما
موالي الحسن "اهتم
اهتماما ً
ً

يفيد بوجود فرضية تأثري إشارة الصفار يف موضوع إرسال بعثات تعليمية إىل أوروبا.

اعتبار إشارة الصفار السالفة مقدمة موضوعية نبهت املخزن إىل رضورة اتباع املسلك املرصي نفسه؛ أي
ضمن هذا السياق ،يمكن
ُ

أن رحلة الصفار لم تكن سوى تقرير ُرفع إىل الدوائر املخزنية العليا للدراسة واالستثمار.
إرسال بعثات تعليمية إىل أوروبا ،خاصة إذا علمنا ّ

أثناء حديثه عن رحلة "االبتسام عن دولة ابن هشام" ،قال املؤلف" :وتحتفظ الخزانة الحسنية بنسخة ملخطوط مجهول  ...والذي
ِ
التحقق من املوضوع /املخطوط ،ومؤلفه الذي وصفه
بالباحث
حريا
ُ
لخصه محمد الحجوي بعنوان (اختصار االبتسام)" (ص  ،)61وكان ً
معلوما :أبو العالء إدريس" ،مخطوط االبتسام عن دولة ابن
باملجهول وهو معلوم .ونقدم التوضيح اآليت الخاص بهذا املصدر الذي أصبح
ً
هشام أو ديوان العرب يف أخبار أهل الثالث عرش ،تحقيق ودراسة لقضايا تواصلية" :نور الدين بيطاري ،أطروحة لنيل الدكتوراه يف اآلداب،
وحدة تاريخ اإلسالم وحضارته ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة ،السنة 2006م.

الحديث عن هذه اإلصالحات
دور الحضور األجنبي يف موضوع البعثات وأثار السؤال اآليت" :إن
إثر هذه التوطئة ناقش
ُ
َ
الباحث َ

املزعومة يدفعنا إىل التساؤل حول ما إذا كانت فكرة إرسال البعثات الطالبية إىل الخارج قد تبناها السلطان الحسن األول بإيعاز أو اقرتاح من

"إن الدور األجنبي ،وإن لم يكن وراء خلق هذه املبادرة،
إحدى الدول األوربية؟" (ص  .)46وبإيراده مجموعة من الشواهد يقول الباحث ّ

فقد عمل عىل محاولة تبنيها" (ص .)56

محوريا يف بلورة موضوع إرسال البعثات التعليمية نحو الخارج؛ فقبيل زيارته
دورا
ونختلف مع جمال حيمر ونظن ّ
ً
أن لربيطانيا ً

الدبلوماسية للسلطان أورد جون دريموند هاي يف إحدى مراسالته ً
قائل" :سأبذل جهدي لحث السلطان الشاب عىل إدخال بعض

اإلصالحات والتحسينات"((( .واقرتح عىل السلطان توجيه بعض الرعايا املغاربة للتكوين بجبل طارق.

ودار بني الرجلني حوار ،نعتقد بأهميته يف الكشف عن الدور املحتمل إلنكلرتا يف بلورة فكرة إرسال البعثات التكوينية إىل أوروبا :قال

السلطان بأن األمية منترشة بني رعاياه وبأنهم ال ينضبطون لقانون  ،...وأجبته ً
طلبت يف السنني األخرية من الحكومة
قائل:
"أوضح
هاي:
ُ
ُ
َ
الربيطانية السماح ملئتني من رعايا جاللتكم للتكوين بجبل طارق  ...وقد قبلت الحكومة الطلب وتم إرسال  200مغريب ،ومكثوا هناك ما بني

سنتني وثالث سنوات  .((("...وهو قول يؤكد دور الخارجية الربيطانية يف بلورة موضوع إرسال البعثات التعليمية املغربية نحو بريطانيا وجبل
املراسالت التي أوردها خالد بن الصغري يف مؤلفاته الثالث املذكورة آنفًا ،ولم يلتفت إليها األستاذ جمال حيمر يف كتابه.
طارق ويعضد ذلك
ُ

الجوانب التنظيمية
أت أفراد البعثات لاللتحاق
يف ما يخص الجوانب التنظيمية ملوضوع البعثات التعليمية ،اسرتسل
ُ
هي ْ
الباحث يف ذكر املؤسسات التعليمية التي ّ

بالخارج ،ومنها املدرسة التي أسسها محمد الرابع بجوار القرص السلطاين بفاس "كمؤسسة متخصصة يف تعليم ثلة من الطلبة علوم الهندسة

والحساب والتوقيت والهيئة والتنجيم" (ص  )68ومدرسة األلسن بطنجة ،ويبدو أنها لم تخضع لنظام درايس محدد؛ وضمن هذا اإلطار أورد

إن مدة التكوين لم تكن متجانسة ولم تخضع ملعيار تربوي محدد (ص .)75 - 74 - 73
ُ
الباحث مجموعة من الشواهد التي تؤكد ذلك حيث ّ

محمد الصفار ،رحلة الصفار إىل فرنسا 1846 - 1845م ،سوزان ميالر (دراسة وتحقيق) ،خالد بن الصغري (مرتجم ،ومشارك يف التحقيق)( ،الرباط /الدار البيضاء:
1
منشورات كلية اآلداب بالرباط ،ومطبعة النجاح الجديدة ،)1995 ،ص .185
Brooks Louisa Annette, A memoir of Sir John Drummond Hay (London: John Murray, 1896), p. 307.

2

Ibid., pp. 279 - 280.

3
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من جانب آخر قال جمال حيمر" :إن مدة التكوين األويل كانت غري كافية لتجعل الطلبة مؤهلني باملستوى املطلوب ملتابعة تكوينهم

أن مدة التكوين التي استفاد منها املتعلم الطاهر محمد ومحمد الكعاب استغرقت
وتعميق معارفهم يف معاهد أوروبا" (ص  ،)75يف حني ذكر ّ

ست سنوات (ص  ،)72وهي مدة طويلة تحتاج إىل استقراء وبحث عن األسباب التي قد تكون وراء طول املدة التكوينية ،كما أنها تناقض
قول الباحث" :إن مدة التكوين األويل كانت غري كافية".

عملية االنتقاء ،تناقضات وإشكاالت
وبي األصول املختلفة ألفراد البعثات من
بالنسبة إىل األصول االجتماعية ألفراد البعثات التعليمية ،أجاد
ُ
الباحث يف مقاربة املوضوع ّ

عائالت عريقة ومن أفراد الجيش ومن عائالت تنتمي إىل دائرة العلم .وما غاب عن األستاذ جمال حيمر الربط بني عدم فاعلية االنتقاء

وغياب مؤسسات تربوية شاملة تعفي املخزن من عمليات االختيار التي اتسمت بالعشوائية وغياب التنظيم ،ولعل ذلك ما كان يثري مشاكل

وأن آخرين لم يرغبوا يف
أن بعض األفراد عانوا مشاكل مالية عويصةّ ،
تستدعي إرجاع بعض املتعلمني .ومن ثنايا بعض املراسالت يتضح ّ
االلتحاق بالخارج طالبني الشفاعة من ممثيل املخزن الذين كانوا يرشفون عىل عمليات االنتقاء.

أشخاصا قليلني طلبوا استفادة أبنائهم من السفر الدرايس للخارج ،ونقرأ هذه املعاين يف رسالة سلطانية متميزة ورد
يف اآلن نفسه ،نجد
ً

طالبا بلغ مبلغ الرجال ،وطلب من جانبنا العايل بالله انتظامه
أن له ً
فيها ما ييل ..." :وبعد فقد أخربنا الحاج عبد الرحمن بن إدريس الطنجي ّ
ولدا ً

أن العديد من اآلباء كانوا
يف جملة من يتوجه بقصد التعلم عند بعض األجناس فساعدناه عىل ذلك  .((("...وهو اختيار استثنايئ ،ذلك ّ
درءا إلرسال أبنائهم للتكوين بالخارج ،كما يتضح من رسالة مخزنية وجهها محمد بركاش إىل النائب محمد الطريس ورد
يطلبون الشفاعة ً
فيها ..." :وهؤالء املتعلمون هم غاية ما تيرس يف الوقت مع طول املدة وكل من توفرت فيه الرشوط ال يسمح به أهله وال يخفاك كرثة الشفعاء

الذين يتعني قبول شفاعتهم (((("...؛ وهي معلومات موثقة غابت عن جمال الحيمر وأثثت بياضات عميقة يف مضمون اجتهاده التاريخي.

إشكالية التمويل
إن "املصادر املتوافرة تلوذ بالصمت بخصوص هذا الجانب ،باستثناء
قال املؤلف بخصوص تمويل أفراد البعثات التعليمية بالخارجّ ،

الدارس يف تقديم صورة واضحة ومفصلة حول التغطية املالية للبعثات الطالبية" (ص .)79
بعض اإلشارات املقتضبة التي ال تسعف
َ

وعكس ذلك تقدم وثائق الخزانة العامة بتطوان معلومات متميزة ومتعددة تفصح بلغة األرقام عن قضايا تمويل املتعلمني املغاربة

بإيطاليا وبلجيكا وفرنسا وأملانيا؛ ومنها رسالة وجهها املوىل الحسن األول إىل الحاج محمد بن العريب الطريسً ،
بأن
قائل ..." :وصل جوابك ّ

أمناء مرىس طنجة تحاسبوا مع ترجمان البلجيك عىل مئونة املتعلمني ببالدهم املنجزة لهم عىل أيديهم وعىل ثمن كسوتهم وكراء محل

تعلمهم وشهرية معلميهم والحوايج واملكينات التي يخدمون بها كل حاجة ومكينة باسمها وثمنها عىل حدتها وقف أمرنا الرشيف بمحرض
الطالب محمد بن الكعاب لكونه عىل بال من سائر الصائر وتفصيله ،فخرج ً
مدركا عىل املخزن من قبل ما ذكر كله ( 29797.15تسعة
وعرشون ألف فرنك وسبعمئة وسبعة وتسعون ً
سنطيما)"(((.
فرنكا وخمسة عرش
ً

كما يمكن رصد دور املخزن يف تمويل البعثات التعليمية من خالل العديد من املراسالت والظهائر؛ فقد أصدر السلطان الحسن األول

ظهريا خاطب فيه محمد بركاش ً
قائل" :وبعد وصلنا كتابك بأن نائب الفرنصيص طلب منك مشاهرة املتعلمني الذين بباريز
يف سنة 1888م
ً
4

رسالة الحسن األول إىل الحاج محمد بن العريب الطريس ،بتاريخ 25 :محرم 1304ﮪ /ترشين األول /أكتوبر 1886م ،خ.ع.ت ،محفظة .5 / 5

6

رسالة الحسن األول إىل الحاج محمد الغسال بتاريخ  25تموز /يوليو 1887م ،خ.ع.ت ،محفظة .110 / 5

5

رسالة محمد بركاش السالفة إىل النائب محمد الطريس ،بتاريخ  11شوال 1303ﮪ 13/تموز /يوليو 1886م ،خ.ع.ت ،محفظة .99 / 71
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عن تسعة أشهر ،وقدرها خمسة عرش ريال وأربعة وستون ريال  ...فقد أمرناهم -األمناء -بتنفيذ العدد املذكور له ،وبأن يكونوا يدفعون واجب

كل ثالثة أشهر يف املستقبل"(((.

ويف رسالة بعثها السلطان إىل محمد بن العريب الطريس جاء فيها" :وبعد وصل كتابك بأن نائب الطليان كتب لك بما يف كتابه الذي

وجهت من أن مرتب املتعلمني الخمسة عرش الواجب لهم يف كل سنة هو سبعة وثالثون ألفًا وخمسمائة من البسيطة بحساب ألفني
وخمسمائة من البسيطة لكل واحد منهم وطلبه إصدار أمرنا الرشيف لألمناء بدفعه له مع صاير سفرهم من جنوه لطورينو"(((.

وتفصل مراسلة مخزنية أخرى يف مصاريف الدراسة بإيطاليا ،وتقول ..." :وبعد وصل كتابك بأن نائب الطليان كتب لك عىل لسان
ّ

طالبا تنفيذ الصائر الذي صري عىل املتعلمني الخمسة الواردين من عندهم املبني بكتابه الذي وجهت طيه يف رضوريات قدومهم زيادة
دولته ً
سنطيما وأنهينا ذلك
عىل الصائر املعتاد الذي يوجه لهم عند رأس الثالثة أشهر وقدره خمسة آالف واثنان وأربعون من الفرنك وأربعة عرش
ً

لعلم سيدنا أيده الله ،فأصدر أمره الرشيف ألمناء املرىس بتنفيذه"(((.

أن عينة املراسالت التي ذكر ُتها تبني توافر وثائق مهمة خاصة بالخزانة العامة بتطوان ،وأدى تغييبها يف مؤلف الباحث إىل
ونظن ّ

حدت من فاعلية املعلومة التاريخية وتوظيفها بالشكل الذي يخدم إشكاليات البحث.
بياضات عميقة َّ

مقاصد البعثات
مقاصد البعثات التعليمية نحو مرص ثم أوروبا بجبل طارق وإنكلرتا وأملانيا وفرنسا وإيطاليا؛ وتثري الطريقة التي تناول بها
الباحث
عدد
ُ
َ

الباحث موضوعه مجموعة من اإلشكاالت ،ومنها عىل سبيل الحرص:

أن بعثة  ،1875مؤطرة برسالة سلطانية ،تحدثت عن عدد الطلبة املوفدين وعن بلدان استقبالهم ،وهي بريطانيا وفرنسا وأملانيا

وإيطاليا وإسبانيا.

أهمل الباحث موضوع البعثات نحو بلجيكا (باستثناء إشارة مقتضبة يف ص  ،)104والتي توزعت إىل ستة أفواج كما ذكر ذلك ابن

مرتجمي متمرسني وهما :محمد بن الكعاب الرشقي والطاهر بن الحاج األوديي اللذان جاءهما
زيدان يف العز والصولة .وعني املخزن لهم
ْ

األمر بالسفر إىل بلجيكا ابتداء من  17حزيران /يونيو 1884م.

وقد أجمل صاحب العز والصولة ،املعلومات املتعلقة باختصاصات هؤالء املتعلمني ً
قائل" :فمنهم من تعلم صنعة استخراج الحديد من

املعدن ثم استخراج الهند من هذا الحديد ،ومنهم من تعلم صنعة املدافع وما يتعلق بها ،ومنهم من تعلم صنعة جعاب املكاحل وتركيبها

وطالء جعابها ،ومنهم من تعلم صنعة قرطوسها ،ومنهم من تعلم صنعة قرطوس الصيد وقرطوس الكوابيس"(.((1

إن البعثات التعليمية نحو بلجيكا حققت نتيجة متميزة إذ أدمج أغلب أعضائها ضمن دار املكينة بفاس ،وهو جانب لم
ويمكن القول ّ
ِ
كبري اهتمام.
يلتفت إليه الباحث ولم ُيع ْر ُه َ
7
8
9

10

عبد الرحمن بن زيدان ،اتحاف أعالم الناس بجمال حارضة مكناس ،ج ( 2املغرب :املطبعة الوطنية ،ط  ،)1990 ،2ص .470

رسالة السلطان الحسن األول إىل النائب محمد بن العريب الطريس بتاريخ  3كانون الثاين /يناير 1888م ،خ.ع.ت ،محفظة .46 / 6

رسالة أحمد بن موىس إىل النائب محمد الطريس بتاريخ  9آب /أغسطس 1897م ،خ.ع.ت ،محفظة .32 / 24

عبد الرحمن بن زيدان ،العز والصولة يف معالم نظم الدولة ،ج  1و( 2الرباط :املطبعة امللكية1962 ،م) ،ص .155
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"حصيلة التجربة اإلصالحية"
الباحث املجاالت التي تحقق فيها اندماج أعضاء هذه البعثات يف املجال العسكري واملجال
يف الفصل األول من الباب الثالث تناول
ُ

ً
وصول إىل إبراز النتائج العملية والعلمية لهذه التجربة اإلصالحية املتعرثة.
الدبلومايس واإلداري،

ً
متسائل عن أسباب قصور البعثات
الباحث من خالل الفصل الثاين واألخري من هذه الدراسة عىل تقويم هذه التجربة اإلصالحية
وركز
ُ

التعليمية عن تحقيق اإلصالح املنشود من طرف املخزن املغريب ،إذ أرجع املؤلف مسببات الفشل وعراقيل النجاح إىل عوامل داخلية لخصها
يف عبارة املؤرخ النارصي التي تقول ":إال أن ذلك لم يظهر له كبري فائدة ،إذ كان ذلك يحتاج إىل تقديم مقدمات ،وتمهيد أصول"(((1؛

وعوامل خارجية ً
ممثل يف الهجمة الغربية العنيفة واملنظمة وعرقلتها للمشاريع اإلصالحية املختلفة واملتعددة.

ُ
محوريا يف إفشال عملية البعثات التعليمية ومن أبرزها "أن ال ينظر
دورا
وضمن املوضوع نفسه ،تحدث
ً
املؤلف عن الفئات التي أدت ً

العلماء بعني االرتياح اىل مجموعة الشبان املغاربة باعتبارهم درسوا ديار األجنبي وعادوا حاملني ألفكار جديدة وعلوم دخيلة" (ص ،)135
ُ
وي ْع ُض ُده.
وأحال يف (ص )13عىل نص لعباس الجراري يدعم هذا القول َ

التحقق من األمر والقطع بذلك من خالل أقوال وشهادات ،وهو ما ال يمكن إثباته .من جانب آخر نتوافر
البحث التاريخي
ويفرتض
ُ
َ

عىل مصادر تاريخية تتحدث عن دور "البطانة" املخزنية يف إفشال موضوع البعثات التعليمية؛ ويف مقدمة ذلك شهادة األعرج السليماين؛

معاكسا
وضمن هذا السياق قال" :وملا زاولوا دروسهم وملؤوا بكل علم نافع حقائبهم يمموا بالدهم ليبثوا فيها ما ينفع مستقبلهم فلم يعدموا
ً
وقف يف سبيلهم وحرم البالد والعباد ما كان يرجى من فوائد معرفهم"( .((1وهي العبارة نفسها التي وردت لدى ابن زيدان؛( ((1ولم يج ِر

استثمارهما من طرف جمال حيمر ملعرفة دور اإلدارة البريوقراطية يف تعطيل مفعول البعثات التعليمية.

أن البعثات التعليمية افتقدت للمقدمات
من غري املناسب نسبة أسباب الفشل إىل فئة مجتمعية ،أو نخبة فكرية أو مخزنية ،ذلك ّ

ومجتمعا -يتوافر عىل أدىن الرشوط الذاتية إلنجاز هذه املهمة التاريخية .لم تكن أزمة
املؤسسة للفعل التحديثي؛ فلم يكن املغرب -سلطة
ً
املغرب خالل النصف الثاين من القرن التاسع عرش عارضة ومؤقتة ،بل كانت بنيوية ومعقدة ،ومما زاد يف تعقيدها الدور األوريب ،الذي لم

يكن يروم من هذه البعثات إال إلحاقها بخدمة مؤسساته العسكرية باملغرب وتنمية املرشوع االستعماري األجنبي.

لم يذكر ابن زيدان ومن قبله األعرج السليماين( ((1هؤالء الذين حرموا البالد والعباد أسباب الرتقي والتمدن ،فغابت عنا معلومات كانت

ستمكننا من تحديد دقيق لعنارص الخلل اإلداري املسؤول عن أحد جوانب األزمة املغربية يف أواخر القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين.

تقييم عام للكتاب
ً
مقبول وخاصة يف بعض عنارص األرشيف األورويب ،ورتب معلوماته مستقر ًئا وثائقه ومعلوماته
علميا
جهدا
بذل األستا ُذ جمال حيمر ً
ً

أن ما غاب عنه
التاريخية ،وحاول تقديم إجابات نظنها مهمة وخاصة يف منظور اإلصالح وعالقته ببنية الدولة وعطبها التحديثي .إال ّ
 11أحمد بن خالد النارصي ،زهر األفنان من حديقة ابن الونان ،ج ( 2الدار البيضاء :دار الكتاب ،)1954 ،ص  ،304ورد يف محمد املنوين ،مظاهر يقظة املغرب
الحديث ،ج ( 1الدار البيضاء :رشكة النرش والتوزيع املدارس ،)1985 ،ص .386

 12محمد بن محمد بن األعرج السليماين ،زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ ،إعداد عبد الرزاق بنواحي ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف التاريخ املعارص ،كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بفاس ،السنة 1997م ،ص .392
13
14

بن زيدان ،اتحاف أعالم الناس ،ص .465

عبد الرحمن بن زيدان ،العالئق السياسية للدولة العلوية ،عبد اللطيف الشاذيل (تحقيق وتقديم) (الرباط :املطبعة امللكية ،)1999 ،ص .149
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التوثيق التاريخي املناسب وخلو كتابه من املعلومات التي توفرها الخزانة العامة بتطوان ومديرية الوثائق امللكية وبعض املصادر واملراجع
ُ

الباحث يف ملء البياضات العديدة التي احتواها مؤلفه.
املهمة التي كان باإلمكان أن تساعد
َ

التوسع يف املوضوع
كان بودنا إثارة قضايا أخرى تروم النقد وبناء الدرس التاريخي خدمة للقارئ واملتتبع ،وبإمكان الباحث املتخصص
ُ

يف إصدار لنا(.((1

يحي األستاذ جمال حيمر يف نظرنا معلوماته التاريخية وظل أسري أطروحته الجامعية خالل موسم  1988 /1987مما أثر يف
لم ّ

وحد من استنتاجاته العامة.
معلوماته التاريخية َّ

 15يحيى بولحية ،البعثات التعليمية يف اليابان واملغرب من أربعينيات القرن التاسع عرش حتى أربعينيات القرن العرشين ،تباين املقدمات واختالف النتائج
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2016 ،
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