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19 الرحالت الفرنسية إىل الجنوب املغريب خالل القرن
الوقائع والتمثالت

French Expeditions to the Moroccan South during the 19th Century
Fact and Representation
عامل عجل بإرســال الجواسيس واملكتشــفني إىل الجنوب املغريب بهدف البحث عن
ً
كان احتالل فرنســا للجزائر والســنغال

 وشجعت الرحالني عىل تدوين،سبل ربط االتصال املبارش بني املستعمرتني؛ فنظمت الحكومة الفرنسية رحالت لهذا الغرض

 انضافت إليها التمثالت الخاطئة،را
ً  مثّلت العوامل الطبيعية والبرشية عائقًا جعل اخرتاق املجال عســ.مالحظاتهم ونرشها

 إذ، جعلت الكثري من الدارســن يتحفظــون عىل مضامينها، فــكان ذلك من النواقص الكبرية لهذه النصوص،حــول املنطقة
 هكذا كانت.كان مــن الصعب عزل ذات الرحالة عن اليشء املوصوف ما دام أنه يعرب انطالقًا من رؤية عرصه وثقافة موطنه

 وهو ما تحاول الدراســة، تؤطرها عدة مرجعيات عميقة يف التاريخ األورويب،تكريســا لصورة منطية متكررة
هذه الكتابات
ً

.تفنيده وعرضه

. التمثالت، القرن التاسع عرش، الجنوب املغريب، الرحالت الفرنسية:الكلامت املفتاحية

France's occupation of Algeria and Senegal created a frontier which was ideal for exploration by the country's
travelers and spies on the southern rim of the Maghreb. The country aimed to find a direct means of
communication between its two colonial outposts. The French government organized expeditions to this end,
encouraging travelers to record and publish their observations. Natural and human barriers, however, prevented
a fuller understanding of the area. This was reflected as a major shortcoming of the texts in questions, and many
students are today cautious of their contents. Separating the objective reality they are supposed to reflect from
the author's subjectivity is difficult; the works often better express the perspective of the period more than of the
place they describe. Inevitably, the works end up rehearsing entrenched European stereotypes. This study aims to
reexamine this body of texts in a new light.
Keywords: French expeditions, Moroccan south, 19th Century, Representations.
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مقدمة
بعد أن استكملت فرنسا احتالل الجزائر ّ
ووطدت سلطتها بالسنغال ،أصبحت النخبة الحاكمة تفكر يف وسيلة لربط املستعمرتني((( ،والتي

كانت تستلزم ،بالرضورة ،املرور بأرايض موريتانيا وجنوب املغرب؛ ما كان يستدعي اكتشاف تلك املناطق التي كان الفرنسيون يجهلونها ،وال
يعرفون ما تخبئه من مخاطر وأهوال(((؛ فقد جاء يف رسالة وجهها البارون روجي الذي كان يشغل منصب رئيس الجمعية الجغرافية لباريس
ورئيس لجنة الجزائر واملستعمرات بالربملان الفرنيس ،إىل وزير البحرية األمريال فريمنهاك بتاريخ  27ترشين الثاين /نوفمرب 1848؛ "إن القيام برحلة

استكشافية ملعرفة وسيلة الربط الربي بني الجزائر والسنغال ستكون له أهمية كبرية للتجارة والعلوم والسياسة"((( .ولتحقيق هذه الغاية نظمت

فرنسا مجموعة من الرحالت إىل الجنوب املغريب؛ بهدف تفعيل مخططها االستعماري ،فمعرفة دقائق املجال ستمكن ال محالة من الوقوف عىل

جزءا من اإلمرباطورية الفرنسية،
نقط القوة والضعف عند هذا "املتوحش واملتخلف" ،بحسب التعبري االستعماري الشائع ،والذي "سيصبح ً
يوما ما ً
فرنسا الديمقراطية التي يمكنها أن تقوده بخطى ثابتة نحو التطور"((( .فهذه لدريت دولشاريري تعيب عىل الذين قاموا باحتالل الجزائر كو َنهم لم

يستطيعوا "معاينة الصدع الذي يجب تعميقه من أجل تفكيك هذه الكتلة"((( .لهذا؛ يجب عىل الرحالة "أن ال يكتفي فقط بأداء أدوار املسافر
والجماع ( ،)collectionneurفقبل كل يشء هو يتطلع إىل خدمة بلده ،ومن خالل األحالم املرتقبة كرحالة يرى ظل علم
والطبوغرايف والفوتوغرايف
ّ

(((
تحولت محاوالت التعرف واالستكشاف إىل "بحث مؤسسايت مؤيد ومؤازر بكل أنواع املساعدة من طرف أجهزة السلطة
بالده يرفرف أينما حل" ّ .

والحكام العامني للجزائر والسنغال ،وأصبح العلم ،حتى يف مرحلته االستكشافية الوصفية ،أداة فعالة للغزو ،ويعكس أطماع فرنسا االستعمارية"(((.

الجنوب املغريب "الغامض" قبلة للرحالني الفرنسيني ما بني  1850و1887
وجد الرحالون الفرنسيون الجنوب املغريب مناطق مختلفة عن فرنسا وعن باقي جهات املغرب؛ فاملعطيات الطبيعية واالجتماعية

باهرا ،وهو ما يفرس الحوافز املالية املغرية ،واألوسمة التي كانت
أمرا
عىل نقيض ما ّ
ً
عظيما وإنجا ًزا ً
تعودوا عليه ،ونجاح الرحالت ُي َع ُّد ً

ُتمنح ملن استطاع إنهاء رحلته بسالم .وخاصة إذا استحرضنا أسماء الرحالني الذين فشلوا يف مسعاهم ،كفشل الضابط املاجور سپيتسبورو

 Spietsburoعند سواحل سوس ،وهي املحاولة التي عرفت آنذاك بمغامرة  .(((Tourmalineواملصري نفسه كان من نصيب محاولة
دوسيغونزاك  De Segonzacعندما أراد الوصول إىل وادي نون" ،حيث قامت جماعة من الشلوح بأرسه"((( بحسب تعبري روالند لوبيل.
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Editions l'Harmattan, 1985), p. 126; Guy Midiohouan Ossito, "Un Auteur africain francophone de XIX° siècle face à la conquête coloniale,
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تاـسارد

"غالبا ما
م ّثلت العوامل الطبيعية والبرشية عائقًا زاد من صعوبة القيام بالرحالت ،وهو األمر الذي جعل لويس جونتي يكتب:
ً

أمور غري منتظرة [ ]...فقبل اثنتي عرشة سنة فقط من اآلن ،كان السفر من مراكش أو موغادور حتى
تصادف املسافر يف الصحراء ٌ

وادي درعة ملي ًئا باألخطار ،فلم يكن تحقيقه إ ّ
ال تحت غطاء من التنكر"( ،((1إذ كانت الصحراء متاهة ملن لم يألفها ،هي موت بطيء
منعدما يف أطراف واسعة منها ،واملناخ ٍ
قاس تصل الحرارة إىل درجات يصعب تحملها.
ورسيع ملن يغامر يف عبورها ،فاملاء نادر إن لم يكن
ً
ً
فضل عن صعوبة التنقل وانعدام األمن ومعرفة مسارات القوافل يف أرض تتشابه رمالها املمتدة التي ال يحدها برص .هذا إضافة إىل
الزوابع الرملية التي تزيد من صعوبة التنقل ،والجفاف وتبخر املياه التي يحملها معهم الرحالون ،فالصحراء ،كما كتب ديشان؛ "تفرتس

والحمى
من ال تعرفه"( .((1هذا ،من دون أن نغفل األمراض واألعطاب الناجمة عن وعورة التضاريس وتطرف املناخ" ،فالجفاف
ّ
كانتا ِ
عسريا ،فمنها ما
معرقلتني أكرث من الحيوانات املفرتسة"( .((1عديدة هي العوامل السوسيوثقافية التي جعلت اخرتاق هذا املجال
ً
تروجه كتب األدب الغرائبي بفرنسا وعموم أوروبا؛
هو مرتبط بالرحالني أنفسهم ،والتي تتمثل يف جهلهم باملنطقة ،مكتفني بما كانت ّ

"فأغلب هؤالء الرحالني ،ومن بعدهم الباحثون املهتمون ،لم يأتوا إىل الجنوب املغريب من دون معلومات سابقة؛ فهم يقومون بأبحاثهم
ويوجهونها انطال ًقا مما يتوفرون عليه من كتب تناولت هذه املنطقة؛ ما أثّر يف قيمة معلوماتهم [ ]...فالنسق الداليل املرتبط بها يصبح
ً
مستقبل"(.((1
موجها ملا سيكتبونه أو يحكونه
ً

ينضاف إىل ذلك جهل جل املستكشفني بلسان السكان املحليني من الحسانية واألمازيغية واللغة العربية الفصحى؛ ما مثل حاج ًزا

دون تفاهمهم مع "البيضان" أو األمازيغ .ولتجاوز هذه الصعاب عملت اإلدارة الفرنسية عىل تمكني الرحالني من تعلم اللغة العربية قبل

سفرهم ،واالطالع عىل التقاليد املحلية وبعض مبادئ الدين اإلسالمي .كما أنها جندت رحالني ينحدرون من السنغال ومن املنطقة،

وهي معتقدة بذلك أنها توفر سبل إنجاح رحاالت استكشافها ،باعتبار أنهم متعودون عىل املناخ ،وعاداتهم قريبة من العادات التي
سيصادفونها ،ومن أبرز هؤالء ليوپولد پاين وابن املقداد وأبو الرسور.

وضحه كايي يف نصه
ولتجاوز هذه العوائق؛ لجأ الرحالة إىل التخفي أو طلب حماية أحد الصلحاء أو األعيان ،وهو األمر الذي ّ

صغريا
متنكرا يف هيئة مسلم ،أو أن يستخدم جيشً ا
مسلما أو
الرحيل؛ إذ أوضح أن "من يطمح إىل النجاح يف مهمته يجب أن يكون
ً
ً
ً
ِّ
(((1
جيدا أو مزو ًدا بالهدايا"  .وتبقى فكرة الرحالة ميشيل فيوشونج  Michel Vieuchangeفريدة؛ إذ قطع املسافة بني مراكش
مجه ًزا ً
زي امرأة أمازيغية.
والسمارة
متخفيا يف ّ
ً

وعىل الرغم من امتداد املغرب عىل مشارف أوروبا ،فإنه ظل إىل بداية القرن العرشين غري معروف بما فيه الكفاية ،مع تعدد الكتابات

الفرنسية حول مغرب ما قبل القرن التاسع عرش( .((1فدراسة أحوال سكانه عرفت الكثري من النواقص ،ما "استدعى التفكري يف تلوين
Louis Gentil, Voyages des explorations dans l'Atlas Marocain (Paris: Publication du Comité de L'Afrique Française, 1924), p. 59.
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هناك كتابات أوروبية عديدة حول مغرب ما قبل القرن التاسع عرش ،نذكر منها عىل سبيل املثال:

;)Morsy Magali, La Relation de Thomas Pellou: Une lecture du Maroc au 18ème siècle (Paris: édition recherche sur les civilisations, 1983
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البقع البيضاء املوجودة يف خريطة املغرب والتي تجعل العجائبي يغلق التخيالت"( ،((1بحسب قول لوبيل ،وهذا ما جعل روبري مونطاين

يرصح بدوره بـ "أن عدم كفاية املصادر التاريخية للقرن التاسع عرش تستلزم القيام بأبحاث مبارشة ،فالوثائق التي تسمح لنا بمعرفة تاريخ
الجنوب املغريب قليلة ،فكتابات املؤرخني أكنسوس وأحمد النارصي توضح لنا فقط املظاهر التي توافق الحياة باإلمرباطورية الرشيفة []...

وبسبب النصوص غري املكتملة والتي عن طريقها يمكننا معرفة سياسة املخزن يف الجنوب املغريب خالل هذا القرن ،فإن معلوماتنا تبقى

"كتابا مغلقًا ،لم يقرأه أحد
بذلك ناقصة"( .((1وهو األمر الذي جعل الرحالني الذين زاروا املغرب يرصحون بأن املغرب بالنسبة إليهم ما زال
ً
إىل اآلن"( .((1وبحق ،يم ّثل املغرب حالة مفارقة يف تاريخ االستكشافات األوروبية ،فعىل الرغم من أنه ال يبعد عن أوروبا إال بمسافة تقل

ً
طويلة صعبة التحقيق،
عن  15كلم ،وهي طول مضيق جبل طارق الذي يفصل إسبانيا عن املغرب ،فإن الرحالت األوروبية ظلت مد ًة
بعدا وانغال ًقا .فهذا جريارد رولفس
إىل درجة أنه مع بداية القرن العرشين لم تعد أية دولة مستعصية أمام املد االستكشايف حتى
األشد ً
ّ

سوءا من انغالق الصني التي هي عىل األقل تحتفظ بعالقات دبلوماسية مع الدول املسيحية،
يقول" :إن انغالق املغرب كان ّ
أشد ً

فاملغرب يبقى مغلقًا بإحكام"(.((1

مرشوعا ،يف وقت تحقق اخرتاق أمريكا وآسيا وقلب أفريقيا .وإذا كان هذا
أمرا
ً
جعلت هذه الحقيقة التساؤل عن أسباب هذا الجهل ً

رضبا من رضوب املستحيل ،عىل الرغم من أن "الصحراء
يقال عن املغرب القريب من أوروبا فإن الجزء الجنويب منه كان التسلل إليه ً
اهتماما باملنطقة [ ]...فأرسلت
م ّثلت منذ عقود سحيقة مجال اهتمام العديد من اإلمرباطوريات [ ]...إذ ما انفكت فرنسا وإسبانيا تبديان
ً

يعد حاج ًزا
لهذا الغرض مبعوثني لها"( .((2فهل يجب إرجاع ذلك ،كما فعل ديشان ،إىل الطبيعة املتمثلة يف الصحراء والساحل الذي ُّ

طبيعيا ،أم إىل املناخ
والحمى واإلسهال ،أم إىل اإلنسان املعادي للمسيحيني ،أم إىل التجزئة واالضطرابات السياسية؟(.((2
ّ
ً

كانت معرفة املغرب عامة ،وجنوبه عىل الخصوص ،مقترصة عىل ما ورد يف كتاب ليون األفريقي وصف أفريقيا ،وعىل شهادات

األرسى األوروبيني الذين تم افتكاكهم أو الذين توسطوا يف ذلك ،إضافة إىل تقارير السفراء .فكانت "رواياتهم تعج بالغرائبية ،وقد وجدت

ً
كبريا يف وسط كان ُيق ِبل عىل قراءة هذه األخبار بنهم"( ،((2وكانت تغذي فضوله للتعرف إىل عوالم مخالفة بالرضورة لواقعه املتحول،
إقبال ً

حتما يف التخيل عن روحه واالرتماء يف أحضان التحوالت التي أفرزتها الثورة الصناعية .وهكذا قدم املغرب عامة والصحراء عىل
اآلخذ ً

ً
الخصوص يف أحيان كثرية "كآخر معقل للجمال ،وأحيا ًنا كمتحف للحضارة اإلسالمية"( .((2أو
"مجال للوحشية والهمجية"( ،((2هو

"عالم معزول منغلق ،كامل وخصويص [ ]...إننا ال يمكننا مقاومة أحاسيس مقيتة ومحزنة"(.((2
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Robert Montagne, Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc, Collection Archives (Casablanca: Afrique ouest, 1989), p. 127.
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الرحالت الفرنسية إىل الجنوب املغريب خالل القرن :19
الوقائع والتمثالت

تاـسارد

إن هذه العالقة امللتبسة يمكن البحث عن تفسري لها يف العالقات التاريخية بني البلدين ،وهو االستنتاج نفسه الذي توصل

إليه بعض املؤرخني الفرنسيني ،فدوكاس ،عىل سبيل املثال ،كتب" :فكما هو معروف ،كان تاريخ العالقات املغربية الفرنسية ،مشحو ًنا

ً
فضل عن خلق ميثات ،وتكثري الرصاعات
بالعنف مدة قرون يف تطويع وعي هؤالء ضد أولئك ،وإثارة الخوف والكراهية وعدم الفهم،

واملعارضات وتفاقم الضغائن .هذه العالقات بدأت منذ الحروب الصليبية حتى ظهور حركات التحرر من االستعمار الحديث"(.((2

إال أن التحوالت التي عرفتها املنطقة خالل القرن التاسع عرش ،والتي دشنتها فرنسا باحتالل الجزائر سنة  ،1830وما أعقب ذلك

رجحت ميزان القوة بني
من أحداث كانت باكورتها هزيمة املغرب يف معركة "إسيل" يف سنة  ،1844والتي أظهرت هشاشة املغرب؛ إذ ّ

دافعا إىل تطاول دول أوروبية أخرى عليه .وهكذا صار يرتسخ يف فرنسا تصور جديد حول
املغرب وفرنسا ملصلحة الدولة األوروبية ،وكانت ً

بلدا "يمكن أن يصبح يف يوم
املغرب الذي لم يعد "دولة متوحشة ودولة العجائب واإلثارة والخوارق كما هو شان الرشق"( ،((2بل غدا ً

جزءا من اإلمرباطورية الفرنسية ،فرنسا الديمقراطية التي يمكنها أن تقوده بخطى ثابتة نحو التطور"( .((2لهذا حاولت فرنسا تنفيذ
ما ً
مخططها يف مرحلتني؛ األوىل مهدت للثانية ،ووفرت لها أسس النجاح ،فقد كانت تروم تحقيق تغلغل بطيء ضما ًنا لنجاعته وفاعليته.
ويمكن اختزال هذه السريورة فيما ييل:

ӵӵفرتة استكشاف املغرب ،ودراسته دراسة علمية كفيلة بجعل ساسة فرنسا يتعرفون إىل األرض التي يجب أن يتقدموا فيها(.((2

ӵӵفرتة السيادة الفعلية ،بحيث كان عىل فرنسا ،كما قال تومايس" ،أن تبادر إىل التعرف إىل ساحة املعركة ،حيث تنتظرها مصائر تزداد
مجدا كلما كانت أقل دموية ،وانتصارات تزداد رسوخً ا كلما تم الحصول عليها بأسلحة أكرث سلمية [ ]...إن العلم هو أحد هذه األسلحة،
ً

وأول سالح ينبغي توظيفه؛ ألنه هو الذي سيعمل عىل تعبيد األرضية التي ينبغي الزحف إليها"( .((3ومن هذا املنطلق كان الرحالون يف
البداية "منفردين وكشافني باملعنى الدقيق للكلمة ،متجسسني ملتقطني جميع املعلومات التي قد يستغلها ذات يوم جيش يروم الغزو"(.((3
مهما للمعلومات التي سوف يستغلها املستعمر يف وضع مخططاته اإلسرتاتيجية الحربية منها
هكذا ستشكل الرحالت
ً
مصدرا ًّ

واملدنية ،وما يدعم ذلك ما جاء يف تقديم كتاب التعرف إىل املغرب" .إن كتاب شارل دوفوكو كان ُيدرس للضباط الفرنسيني العاملني

باملغرب"( ،((3فليس هناك فرق بني البحث العلمي والعمل السيايس والعسكري .واالكتشاف أداة من أدوات الغزو(.((3

النص ال ِّرحيل ومحاذير اعتامده يف كتابة تاريخ املغرب
خالل القرن التاسع عرش
إن من النواقص الكبرية للنص الرحيل والتي جعلت الكثري من الدارسني يتحفظون يف التسليم بمضامينه ،هو صعوبة عزل ذات

الرحالة عن اليشء املوصوف ،ما دام الرحالة يعرب انطال ًقا من رؤية عرصه وقيم موطنه وثقافته ،ويؤكد ذلك عمر أفا بقوله" :فالرصيد
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ددعلاا

ويلوي  /زومتزومت

ضمنيا ثقافة املؤلف ،وتنعكس هذه الثقافة عىل كل الشهادات التي أدىل بها خالل رحلته ،لذلك فأثناء قراءة
املعريف للرحلة يختزن
ً

الرحلة ،يكون من الرضوري إقامة جدلية بني أطراف الخطاب ملعرفة مضامني الشهادات الواردة فيها ،وذلك باستبطان ثقافة الرحالة

تعد الرحلة
مصدرا لها"(.((3
التي ُّ
ً

جليا عند جردنا
ويزداد األمر
ً
تعقيدا عندما يتعلق األمر برحالني أجانب مختلفي الثقافة والديانة عن موطن الرحلة ،وهو ما يتضح ً

وخاص ًة إذا ما سلمنا بأن جلهم
لبعض األحكام التي وردت يف بعض النصوص الرحلية الفرنسية إىل جنوب املغرب يف القرن التاسع عرش،
ّ
معربا انطال ًقا من هذه الخلفية ،ما
جاء يف أوضاع خاصة ولتحقيق غاية قصوى هي تيسري احتالل البالد ،وبديهي أن يكون الرحالة ً

دامت "الرحالت الجميلة ال قلب لها"( ،((3بحسب تعبري إلياس كانيتي ،فجاءت أحكام الرحالني يف هذه الفرتة غنية باألحكام ،ومعربة

عن اإلحساس بالتفوق مقابل تخلف هذه املجتمعات (موضوع الرحالت) وخرافيتها؛ "فهذا الزنجي املتوحش واملتخلف قادر عىل أن

تصدر منه كل األفعال الدنيئة [ ،]...محكوم عليه أن يعيش يف بلده األصيل يف توحش وتخلف [ ،]...لكن غياب أية فكرة عن التقدم،
وأي إحساس أخالقي ال يسمح له بإدراك القيمة التي ال تعد لقوة العمل [ ،]...وقوانينهم ليست إال انفعاالت عنيفة [ ،]...يعيشون
يوميا ،غري مكرتثني للغد"( ،((3فزنوج جنوب املغرب "ليست لهم أية ديانة ،ويكادون ال يميزون يمناهم من يرساهم"( ،((3فهم
املغامرات ً

عبا عنهم "ففي هذا
متوحشون ينقصهم الفهم ،متخلفون وجهلة وكساىل ومكبوتون وقدريون ،ويم ّثل مرافق ليوپولد پاين
ً
نموذجا ُم ّ ً
الزنجي تتمثل كل العقد املعروفة وغري املعروفة"(.((3

هذا الخلفية هي التي جعلت كلود ليوزو يكتب" :إن الرشق هو التقاء بني العجائية والسخرية"( ،((3وهي التي أوحت إىل برونو

بأن الرشق "جنة جهنمية"( ،((4وإىل شفريلون بأن الرشق "يم ّثل حالة لالغرتاب والجنون وبنية متالحمة"( .((4من هذا املنطلق يصبح
االختالف حاج ًزا أمام رصد مضامني أكرث موضوعية وأكرث اتزا ًنا داخل النص الرحيل .لقد أقر تودروف بصعوبة معطى االختالف" ،الذي

خريا ورشًا بحسب الحاالت"( .((4زد عىل ذلك أن
ينفي كل صوت ثالث ،إذ ليس من السهل تقبل اآلخر ككائن تام االكتفاءّ ،
تعده ً
الرحالة يكتب عن اآلخر انطال ًقا من وضع مقارنات بينه وبني املجال موطن الرحلة ،وبني قيم وطنه والقيم السائدة يف مكان الرحلة،

وهو األمر الذي جعل أالن روسيو يخلص إىل إنه "منذ ثالثمئة سنة ،أو أربعمئة سنة ،وسكان أوروبا يغرقون األجزاء األخرى من العالم
ُ
ناسا غري األوروبيني"(.((4
بكتاباتهم ،وينرشون من دون انقطاع مجامع جديدة لرحالتهم وعالقاتهم ،لكنني اكتشفت أننا ال نعرف أ ً
إنه "من املؤكد أن 'اإلنسانية' يف كل األمكنة واألزمنة قد انتهت عند حدود القبيلة ،أو املجموعة اللغوية ،وأحيا ًنا يف حدود القرية"(.((4
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تاـسارد

ما دام "قارئ الرحلة ال يطلع عىل العالم الذي ينقله إليه املسافر صاحب الرحلة فحسب ،بل يتعرف إىل أفكار وتصورات ورؤى لذلك
الذي يحدثه عن موضوع رحلته ،وينقل إليه مشاهدات من البلد أو البالد الذي ينقل إليها"(.((4

هذا األمر جعل الحجومري يكتب إن الرحالت الفرنسية إىل املغرب إىل جانب الكتابات األخرى املسماة استعمارية "لم تعمل إال

عىل إماطته اللثام والكشف عن صورة كانت خفية ،وميتا  Myteمكو ًنا من عنارص مختلفة ،تكون انطال ًقا من اآلداب املرتبطة بالرشق

والحضارة العربية واإلفريقية .نكتشف ،إ ًذا ،هذا االحتقار اتجاه العرب الذي عمل التوسع االستعماري عىل تكثيفه ،والذي تكون يف
الالوعي الجماعي للمجتمع الفرنيس منذ قرون ،إنه حقد الحروب الصليبية"(.((4

تكريسا لصورة نمطية متكررة ،تعرب بجالء عن مكنونات هذا اآلخر اتجاه املغاربة
نجد يف الكتابات األوروبية عامة والفرنسية خاصة
ً

"إن ما طبع صورة املغريب يف ذهنية الرحالة األورويب طوال قرون عدة هو النفور ،فهو لم يتحدث عن هذا اإلنسان بموضوعية إال ً
قليل

[ ،]...أثّر الوضع املكاين (بالد الرببر) بكل حموالته الداللية يف العقلية األوروبية منذ القدم ،فكان قرب مناطق املغرب أو بعدها عن أوروبا

يحدد درجة تحرضها .فكلما كانت املناطق أبعد كان التخلف والتوحش أكرث [ ،]...لقد جعل هذا من حضارة املغريب حضارة 'التكرار'
و'النسخ' مقابل حضارة األورويب املبنية عىل أساس 'اإلبداع' و'االخرتاع' و'التنوع' و'التجديد' و'االبتكار' و'التخلف' و'التقدم'"( .((4لم

عموما إ ّ
مسبقات دينية واجتماعية ترسبت يف املتخيل الجماعي لألوروبيني منذ زمن طويل ،فهو كما
يكن ينظر إىل املغريب
ً
ال من خالل ّ
كتب عبد السالم حيمر" :محارب رشس ،مرعب يتزوج بأربع زوجات ،يرسق ويزين ،ويمارس اللواط ،متعصب ،وتعصبه ٍ
باد يف فرضه
حريما ،ويف اتباعه َ
نمط عيش خش ًنا ،يستبعد بعض مباهج الحياة كالخمر ولحم الخنزير [ ]...إضافة إىل كونه
الحجاب عىل املرأة بوصفها
ً

طماعا متهاف ًتا عىل املال"( .((4إنه يف جملة واحدة "حيوان يستحق اإلبادة أو يف ألطف الحاالت يحتاج إىل ترويض األورويب له"( .((4وبما
ً
إقرارا بمحدودية واقعية هذه الصورة بوصفها تنطلق من دوافع معلومة ،وتهدف إىل تحقيق مقاصد معروفة ،فإنها قلما تكون
أن هناك ً

كثريا ما تختلط الحقائق فيها بمزاعم ال أصل لها ،أو تأويالت مبالغ فيها،
صادقة أمينة .يف تعبريها عن طبيعة البلد ونفسية ساكنيه ،بل ً

فتخرج بذلك عن حدود الواقع ،وتصري يف جملتها من خلق اآلداب املختلفة"( .((5وهذا لسبب بسيط؛ لكون "ما من صورة إ ّ
ال وترتبط
أجنبيا يكشف عربه الفرد أو الجماعة املكونة له [ ]...عن الفضاء األيديولوجي
ثقافيا
واقعا
بوعي كيفما كان حجمها [ ]...ولكونها تمثل ً
ً
ً

الذي يتموضع داخله"( .((5لذلك لم يكن الكاتب األورويب والرحالة عىل الخصوص يف كثري من األحوال ،بحسب تعبري عبد النبي ذاكر،

"قار ًئا للواقع املغريب ،بقدر ما كان قار ًئا لنصوص سابقيه ومعارصيه []...؛ اليشء الذي ضيق حدود الواقعي يف فضاء الرحلة األوروبية إىل
(((5
كبريا عند األمم
فغالبا ما يختلط يف النص الرحيل املتخيل بالحقائق .إن املعلومات الخاطئة عن شعب ما تعرف
انتشارا ً
ً
أبعد حد"  .وبهذا ً

البعيدة ،وإن جهلهم بحقائق األمور ،يجعلهم يعتمدون يف معرفتهم املشوشة عىل ما ينقل إليهم "ما دامت األخطاء تنتقل بطريقة أرسع

وأفضل مما تنتقل الحقائق"( .((5وهو ما جعل الكثري من النصوص الرحلية عرضة لسهام النقد.
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مرجعيات متثل الفرنسيني للمغرب واملغاربة خالل القرن التاسع عرش
إن اإلقرار بكرثة مزالق النصوص الغريية والرحلية عىل الخصوص ،يستدعي التنقيب عن املرجعيات املوجهة لهذا الفكر الذي

سائدا خالل هذه الفرتة ،والذي ألهب خيال الرحالني وشجعهم عىل املغامرة واخرتاق مجاالت كانت مغمورة قبلهم أو شبه معلومة
كان
ً
عندهم ،ويمكن إرجاع ذلك إىل املرتكزات اآلتية:

ترسخ األفكار الرومانية واملسيحية أدى إىل "تقسيم الجنس البرشي إىل مؤمن وغري مؤمن (أي غري مسيحي)،
ӵӵاملرجعية األوىلُّ :
(((5
كثريا من األوروبيني يوقنون بأن
وهو ما يعني إلزامية انتزاع الشعوب من 'توحشها' ألن غري املسيحي هو بالطبيعة رشير"  ،ما جعل ً

مجتمعات القارة العجوز تمثل أوج الرقي والنهاية املعقولة للتاريخ البرشي ،وهذا ما يكرس الجزم يف االعتقاد بمقوالت كانت شائعة؛
بعد
الصفْر يعيشون يف املايض ،والسود يف الحارض ،والبيض يف املستقبل( .((5وبهذا؛ فإن أفريقيا ،كما كتب شالي "لم تعرف ُ
ككون ُّ

الرقي ،وما زالت يف مرحلة الطفولة ،كسكانها الذين يعيشون ليومهم [ ،]...وأوروبا هي وحدها القادرة عىل إحداث مستقبل فيها ال
َّ

انقطاعا"( .((5إن هذا ما يفرس ذلك الحضور القوي للوجود الروماين يف املغرب يف مخيلة هؤالء الرحالني ،وهو أمر كان
يعرف التطور فيه
ً
شائعا عند ّ
منظري هذه الفرتة ،وهو ما جعل جاك جاك فومو يتذمر بقوله" :لقد احتل هؤالء الرومان طفولتنا"( .((5إن هذا الفكرة وجدت
ً

استمراريتها إىل يومنا هذا ،ووجدت مروجني لها(.((5

حضاريا يف نظر ّ
منظري االستعمار الفرنيس ،فلم يستسيغوا "غلطة" املغاربة يف رفضهم االحتالل
نموذجا
كانت روما بالفعل
ً
ً

الروماين ،لقد طلب املارشال روندان  Randonمن فريدريك الكروا " F. Lacroixدراسة النظام االستعماري الذي تبناه الرومان بأفريقيا،
وعىل الخصوص كيف تمكنوا من تنظيم هذا البلد ،وكيف كانت نظمهم الفالحية والعقارية ،واإلدارية ،والقانونية ،والسياسة ،والدينية،

والعسكرية [ ]...وكيف كانت النتائج االقتصادية للهيمنة الرومانية عىل املنطقة ،ودور التأثري الروماين عىل السكان ،وما هي أسباب

أفوله؟( ((5من هنا ،كان مصدر تلك النظرة التحقريية االنتقاصية ذات البعد االستعماري ،والتي حاولت أن تعتمد مرجعية تاريخية

تهدف إضفاء املرشوعية عىل االستعمار ،فلم "يكن الرحالة يف حاجة إىل خلق ما يهمه من الغرائبي لوجود عدد ال يحىص من امليثات التي
عمليا عندما وجدوا أوضاع املغرب مالئمة لتكريس
مرت بأيدي عدد من الكتاب ،والتي ما زالت صالحة لالستعمال"( .((6وهو ما ُترجم
ً

هذه النظرة لتربير واقعيتها .لقد حاولوا ،بحسب تعبري الحجومري" ،أن يعطوا هذه الحضارة طلقة الرحمة التي تبقيها تحت السيطرة
رضوريا للغرب لتغذية طموحاته السياسية"(.((6
الدائمة ،وتضمن تفو ًقا
ً

فدائما ما تقام املقابلة
ӵӵاملرجعية الثانية :نربطها بالعالقة بني الغرب والرشق ،وهي تمثل عالقة تضاد ،سواء عىل املستوى الواقعي أو الوجداين،
ً
واملقارنة انطال ًقا من مالحظة الذات يف مواجهة اآلخر ،وبهذا مثل الرشق للغرب :التخلف /التقدم ،والجمود /التغيري ،والخرافة /العقل.
54

سمري بوزويتة ،مكر الصورة :املغرب يف الكتابات الفرنسية ( 1912 - 1832الدار البيضاء :منشورات أفريقيا الرشق ،)2006 ،ص .14

Louis Mallert, L'exotisme indochinois dans la littérature française depuis 1860 (Paris: Larousse, 1934), p. 80.

55

Félicien Challaye, Le Congo Français (Paris: Cahiers de la quinzaine série, 1906), p. 17.

56

57 Jacques Femaux, Le Maghreb fantasmatique souvenirs de Rome et présence français au Maghreb: essai d'investigation, connaissance du
Maghreb (Paris: L. N. R .E, 1984), p. 30.
Ibid., p. 31.

58

Frédéric La croix, "La Colonisation et administration, Romains dans l'Afrique septentrionale," Revue Africaine, no. 41 (1863), pp. 364 - 366.

59

60

ذاكر ،ص .206

Lahjomri, p. 19.

72

61

الرحالت الفرنسية إىل الجنوب املغريب خالل القرن :19
الوقائع والتمثالت

تاـسارد

لذلك فإن "الرشق حضارة جامدة يف الوقت الذي تتحرك فيه حضارتنا ،إن اإلنسان هنا خاضع للقدرية ،واملؤسسات الثابتة ،والتقنية
التقليدية من دون سبق إىل االبتكار [ ]...هذا الرشق أرض للهروب ،وموضوع متكرر لألدب"( .((6كما كتب جان روبريت هرني.

وكونتا أساس الفكر الغازي بغية تحقيق فكرة "اإلمرباطورية الفرنسية
أصبحت هاتان املرجعيتان محفزتني ّ
للمد االستعماريّ ،

بديهيا أن ينظر إىل
األفريقية" التي يف إمكانها تحقيق نتائج مثيلة لتلك التي حققتها اإلمرباطورية الرومانية بشمال أفريقيا .لهذا ،كان
ً

املغرب من هذه الزاوية التحقريية ،وأن لفرنسا رسالة مجيدة تتمثل يف تطوير هذا "الشعب املتوحش" .لقد لخص ذلك فيكتور پييك

عدوا العنرص العريب
بقوله" :أقحم الفرنسيون املجتمع املغريب ضمن املجتمعات السفىل ،فعىل الرغم من إشادتهم بالعنرص الرببري ،فقد ّ
أكرث تحرضًا منه؛ إذ وصفوا األول بامليل الغريزي إىل الشغب والفوىض والنهب والسلب"(.((6

كان ترويج صورة املغرب البدايئ واملتخلف يهدف إىل تحقيق غايتني أساسيتني؛ أولهما دفع الرأي العام الفرنيس إىل االنخراط يف

املرشوع االستعماري ،بوصفه رسالة سامية تهدف إىل اقتسام الرقي الحضاري الذي حققته فرنسا مع هذا الشعب املتخلف ،وثانيهما

جعل املغاربة يدركون تخلفهم مقارنة بهذه الدولة التي حققت انتصارات عسكرية مشينة بفضل تقدمها ،وذلك بغية تهيئتهم "لتقبل
االستعمار الفرنيس ،انطال ًقا من اقتناعهم بهذه الصورة"( .((6واالعتقاد بصحتها والتطلع إىل تجاوزها ما دام "اإلنسان الرببري (كما

كتب ميشو بلري) ً
قابل للتطور والتكييف مع األوضاع الجديدة وأكرث استعدا ًدا لبدء 'حياة جديدة' وخاصة بعد أن بدا للدولة الفرنسية مدى
ً
مجهول ومهيب الجانب ،والتي خلقت ما يسمى باألسطورة الرببرية التي
هشاشة صناعة الدولة املغربية ،التي ظلت إىل عهد قريب عا َل ًما

مجدت كل أخالق الرببري وتقاليده وعاداته عىل غرار العريب الذي ا ُّتهم بالخيانة والكسل"( .((6انعكس هذا عىل كتابات هؤالء الرحالني
الذين قدموا "كل ما قد يستفيد منه الجيش واإلدارة الفرنسية ،بغية استعمار املغرب ،فاهتموا بشتى الجوانب من وصف للبالد ودراسة

للعقليات ،وتحليل للخصائص اإلثنية لسكانه ،ومعرفة معتقداتهم وتقاليدهم"(.((6

خامتة
كان من نتائج تطور الرأسمالية يف أوروبا خالل القرن التاسع عرش؛ ظهور الحركة اإلمربيالية ،والتي كان من مظاهرها دخول دولها

الصناعية يف سباق محموم للسيطرة عىل األسواق الخارجية؛ لترصيف الفائض من البضائع املصنعة ومن رؤوس األموال ،وتلبية حاجات
معاملها املتزايدة من املعادن ومصادر الطاقة واملنتجات الفالحية .لذلك قامت هذه الدول بتشجيع الرحالني واملغامرين الستكشاف
وسياسيا.
اقتصاديا
تمهيدا إلحكام سيطرتها عىل هذه البلدان واستغاللها
األصقاع األخرى
ً
ً
ً

ً
عجل بإرسالها الجواسيس واملكتشفني إىل الجنوب املغريب بهدف البحث عن سبل
م ّثل احتالل فرنسا للجزائر والسنغال
عامل ّ

نهائيا عىل الوساطة التجارية التي كانت تقوم بها قبائل املنطقة ،وكذلك للوقوف عىل
ربط االتصال املبارش بني مستعمرتيها ،والقضاء
ً

املؤهالت الطبيعية لهذا املجال.
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حاول الكثري من الرحالني يف فرتات مختلفة اخرتاق رشنقة قبائل املنطقة ،منهم من نجح يف ذلك ومنهم من فشل ،فقام من نجح

ً
محاول استعادة مالحظاته وانطباعاته ،فجاءت معربة عن العقلية األوروبية السائدة يف هذا الوقت ،فكانت
بكتابة تقارير عن رحلته،
رقي أهل صاحب الرحلة ،عىل نحو ظاهر
األحكام التي حفلت بها متكررة؛ تميل نحو التنقيص من شأن أهل املنطقة مقابل إظهار ّ

وعموما ،لم تجتمع األوضاع لتعطي صورة أمينة وكاملة
معي ًنا من الحقيقة.
أو مضمر .وبهذا ،ال تعدو هذه الرحالت أن تكون ً
ً
وجها ّ
مصدرا من مصادر
نوعا من االنسياب اللغوي الذي يختلط فيه الذايت واملوضوعي؛ فإن االعتماد عليها
عن املنطقة .وما دامت الكتابة ً
ً

املوجهة لهذه الرحالت ،والتي نجدها
الكتابة التاريخية يستدعي جملة من اإلجراءات االحرتازية؛ أولها استحضار الخلفية االستعمارية ِّ
مكشوفة بجالء يف هذه النصوص ،ما جعل النظرة الدونية للظواهر املالحظة تطغى عىل كالم الراوي الذي ينىس املهمة التي أوكلت إليه،
تاما.
واملتمثلة يف جمع أكرب قدر من املعلومات املختلفة يف حياد مأمول فيه أن يكون ًّ

لهذا ،نعتقد أنه من الالزم ضبط السياق العام الذي تمت فيه هذه الرحالت ،مع التدقيق يف حياة أصحابها ومقاصدها ،واعتماد
ما ورد فيها باحرتاز كبري ،يستدعي تفكيك نصوص هذه الرحالت ،والعمل عىل مقابلتها بنصوص من الشاكلة ِ
عينها ،أو بكتابات محلية
للتحكم يف مضامينها حتى يتم تفادي أحكام القيمة التي قد تستهوي دارسها.
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