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�إدارة مركزية و�إقليمية وحملية ،وك��ان املقيم الفرن�سي
ل��ي��وط��ي �أول م��ق��ي��م ع����ام يف امل���غ���رب مي��ث��ل اجل��م��ه��وري��ة
وي�سي امل�صالح الإداري��ة والع�سكرية
الفرن�سية باملغرب،
ّ
وي�����س��ن ال��ق��وان�ين وي�����ص��ادق ع��ل��ي��ه��ا مب�����س��اع��دة ك��ات��ب ع��ام
ي�شرف على جميع الإدارات� ،إ�ضافة �إىل املديرين الذين
يتولون رئا�سة املديريات وال��وزارات امله ّمة ك��وزارة املالية
والداخلية والتعليم والفالحة� .أما الإدارة املركزية فكان
على ر�أ�سها ال�سلطان وله دور �شكلي حيث يوقع الظهائر،
ك��م��ا � ّأن ل��ه �سلطة دي��ن��ي��ة �أك�ث�ر منها �سيا�سية ،ي�ساعده
ال�صدر الأعظم ووزارت��ا العدل والأوق���اف .وبحلول �سنة
 1925حتولت احلماية �إىل �إدارة مبا�شرة تتخذ القرارات
متجاوزة الإدارة املغربية ،عك�س ما كانت ت�صرح به �سلطات
احلماية يف �شخ�ص مقدمها العام ليوطئ �أن الإدارة متت
مب�ؤ�س�سات وحكومة و�إدارة البلد وحت��ت ال�سلطة العليا
لل�سلطان وحتت الإ�شراف الب�سيط لفرن�سا.
�أم����ا ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ال��ت��ن��ظ��ي��م الإداري مب��ن��ط��ق��ة احل��م��اي��ة
الإ�سبانية التي ت�ضم جغراف ّياً املنطقة ال�شمالية واملنطقة
اجلنوبية ،فقد ذكر الكاتب �أنها متيزت باالزدواجية كما
هو ال�ش�أن بالن�سبة للإدارات الفرن�سية مبنطقة احلماية
ال��ف��رن�����س��ي��ة ،ب�ين الإدارة اال���س��ت��ع��م��اري��ة وال����دار املخزنية
املغربية ك���إدارة �شكلية مركزياً وحملياً .فكان على ر�أ�س
الإدارة امل��رك��زي��ة الإ���س��ب��ان��ي��ة م��ن��دوب ���س��ا ٍم مي��ث��ل ال��دول��ة
الإ���س��ب��ان��ي��ة ب��امل��غ��رب ي�سري منطقة االح��ت�لال وي�ستعني
مبجموعة م��ن الأج��ه��زة الإداري����ة يف �شكل ن��ي��اب��ات ،وق��د
عينت �إ�سبانيا حملياً قنا�صل يف املدن وعينت يف البوادي
�ضباطاً ع�سكريني .ويقت�صر دور ال�سلطان ال��ذي ميثل
الإدارة املغربية املركزية على �صالحيات �شكلية ك�إ�صدار
الظهائر ،كما يتوىل �إدارة العدل والأوقاف.
وقد �أ�شار الكاتب يف ف�صل �أورده حتت ا�سم «طنجة املنطقة
ال��دول��ي��ة»� ،إىل و�ضعية طنجة �آن���ذاك ،فذكر ب���أن طنجة
كانت لها و�ضعية خا�صة ،حيث �صارت عند �أواخر القرن
ال��ث��ام��ن ع�����ش��ر امل���ي�ل�ادي ع��ا���ص��م��ة امل��غ��رب ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة،
وبالتايل معق ً
ال لل�سفراء ومقراً لنائب ال�سلطان وذلك
ن��ظ��راً ل��ق��رب��ه��ا م��ن �أوروب�����ا وع��ل��ى م�ضيق مت��ر ب��ه معظم
�سفن ال��دول الأوروب��ي��ة ،بعدها مت فر�ض النظام الدويل
على طنجة وح��ددت �أجهزته مبوجب اتفاقية باري�س 18
دجنرب 1923بني فرن�سا و�إ�سبانيا وبريطانيا و�أملانيا.
وي��رى امل���ؤ ّل��ف ب���� ّأن �أب��ع��اد ت��دوي��ل مدينة طنجة تكمن يف
الأ���س��ا���س يف ف��ق��دان امل��غ��رب ل�سيادته على مدينة طنجة،
فقد �أ�صبح الأجانب هم �سادة طنجة والقائمني عليها� ،أما
بالن�سبة للدولة املغربية فقد ظل تواجدها �صوريا بعد
تعيني ال�سلطان مندوباً له بطنجة ،فاملندوب ال�سلطاين
ميثل ال�سلطان املغربي ،ويحر�ص على اح�ترام املغاربة
للنظام ال��دويل ويرت�أ�س املجال�س الت�شريعية لكن لي�س
له حق الت�صويت .وي�شري الكاتب �إىل �أن املنطقة الدولية
ت�ضم هيئة ت�شريعية ���ص��وري��ة �أك�ث�ر منها حقيقية ،وال
يتم انتخاب �أع�ضائها عن طريق اق�تراع ع��ام ولكن يتم
تعيينهم من طرف ممثلني دبلوما�سيني وهي تتكون من
�ست دبلوما�سيني � 4إ�سبان و 4فرن�سيني و 3من �إنكلرتا
و 3من �إيطاليا و� 3أ�سرتاليني وبلجيكي واحد وهولندي
وبرتغايل.
وخالل تواجد الكاتب يف طنجة التقى ب�شاب من املدينة
وتبادل معه �أطراف احلديث ،ف�أكد له هذا ال�شاب �أن امليزة
الوحيدة التي ام��ت��ازت بها عملية تدويل منطقة طنجة
هي �أن الدول التي تدخلت ب�شكل مبا�شر يف طنجة ان�ضم

�إليها عدد كبري من امل�س�ؤولني الذين ا�ستقروا فيها مع
عائالتهم ،ال�شئ ال��ذي انعك�س على امل��ج��ال االقت�صادي
�إي��ج��اب��ي��اً ،وك���ان الأج��ان��ب وم��ن��ه��م الإ���س��ب��ان والفرن�سيني
والإجنليز وغريهم ،قد هيمنوا على الأن�شطة االقت�صادية
مبنطقة طنجة من خ�لال ال�شركات التجارية والبنكية
و�أن�شطة التهريب ،وق��د ا�ستفادوا من امتيازات متعددة
منها �ضعف �أجور العمال وانخفا�ض �أ�سعار العقار وندرة
الر�سوم اجلمركية ،ورغم ذلك ف�إن العمال املغاربة �شكلوا
�أغ��ل��ب��ي��ة ال�����س��ك��ان ،وزاول�����وا �أن�����ش��ط��ة م��ت��وا���ض��ع��ة ك��خ��دم يف
البيوت وجتار حرفيني �صغار.
يخ�ص
وبخ�صو�ص امل�ستوى الثاين من التحليل وال��ذي
ّ
املجال الثقايف والأن�ثروب��ول��وج��ي فقد حظي ه��ذا املجال
بح�صة الأ���س��د يف ه��ذا امل���ؤ َّل��ف� ،إذ � ّأن معظم ف�صول هذا
الكتاب خ�ص�صها الكاتب لو�صف رحالته وزياراته ملختلف
���رح���ال���ة ال��ذي��ن
امل����دن امل��غ��رب��ي��ة ،وك��م��ا ي��ب��دو وب���خ�ل�اف ال ّ
يقت�صرون على زيارة املدن ال�سلطانية واملركزية (طنجة،
ف��ا���س ،مكنا�س ،ال��رب��اط ،م��راك�����ش) ،فقد و� ّ��س��ع الرحالة
�أدريان باتروين رقعة رحالته ف�شملت عدة مدن مغربية
م��ن ال�����ش��م��ال �إىل اجل��ن��وب ،وك��م��ا ذك��رن��ا ���س��اب��ق��اً ف��ق��د ق��ام
الرحالة الأرجنتيني برحلته يف ع�� ّز احلماية الإ�سبانية
��رح��ال��ة على
وال��ف��رن�����س��ي��ة ،ف��ه��ذا ع��ام��ل �أ���س��ا���س��ي ���س��اع��د ال ّ
تو�سيع جولته ب��امل��غ��رب� ،إ���ض��اف��ة �إىل �أن��ه��ا فتحت �أم��ام��ه
جما ًال ثقافياً وا�سعاً و�آمنا له ،من ناحية املجال ال�سيا�سي
والأم��ن��ي ،وم��ن ناحية الثقافة يف ه��ذه الرحلة فقد عزم
��رح��ال��ة على زي���ارة ع��دة م��دن لتو�سيع �أف��ق نظرته عن
ال ّ
ال��ب��ل��د ول��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف .وك���ان ال��ك��ات��ب قد
�أورد ف�ص ً
ال بعنوان امل��ر�أة املغربية وعاداتها عند خمتلف
الطبقات االجتماعية ،و�صفها بامر�أة ال تختلط بالرجال
وال مت�شي يف الأ���س��واق وال تخرج �إال �إذا غربت ال�شم�س
وه��ي ترتدي لبا�ساً حمت�شماً ال يك�شف عن وجهها ،تلك
هي املر�أة املغربية يف الثالثينات.
وت��ن��اول الكاتب يف اجل��ان��ب العقائدي وال��دي��ن��ي مو�ضوع
الدين والتد ّين ال�شعبي ب�شكل مف�صل يف ف�صل بعنوان
«امل��غ��ارب��ة م��ت��د ّي��ن��ون ب�شكل م��ف��رط» ،وم��ن خ�لال ع��ن��وان
الف�صل يظهر جل ّياً ر�أي الكاتب �أو نظرته جتاه املغاربة
ف��ي��م��ا ي��خ�����ص اجل���ان���ب ال��ع��ق��ائ��دي ،ف��ه��م ب��ال��ن�����س��ب��ة �إل��ي��ه

متدينون �أكرث من الالزم ،لهذا جنده قد تطرق بتف�صيل
ل��ه��ذا امل��و���ض��وع :ال��و���ض��وء وال�����ص�لاة والأع���ي���اد ال��دي��ن��ي��ة.
��رح��ال��ة ��� -س�يراً ع��ل��ى ن��ه��ج م��ن ���س��ب��ق��وه من
وق���د خ ّ
�����ص ال ّ
والرحالة الغربيني� -شهر رم�ضان بف�صل
امل�ست�شرقني
ّ
خا�ص بعنوان «رم�ضان وعيد الأ�ضحى».
�إن كتب الرحلة هي مزيج من ال�سرية الذاتية ،واحلبكة
الرحالة
الروائية ،والو�صف ال�سردي ،ولهذا فقد اعتمد ّ
الأرجنتيني �أدريان باتروين يف كتاباته بنية ال�سرد املعتادة
القائمة على الو�صف ،فمن خالل كتاباته ن�ست�شف هذا
العن�صر الأ�سا�سي يف الرحلة ،والذي ا�ستطاع من خالله
�أن ير�سم لنا �صورة �سيا�سية واجتماعية ودينية عن املغرب
واملغاربة يف فرتة احلماية ،وهذه الكتابات توفر للقارئ
ف�����ض��اء ف��ك��ري��اً ه��ام��اً ي�ست�شف م��ن خ�لال��ه ت��اري��خ و���ص��ورة
امل���غ���رب وامل���غ���ارب���ة يف ال��ك��ت��اب��ات اال���س��ت�����ش��راق��ي��ة ال��ن��اط��ق��ة
بالإ�سبانية.
مل يعتمد الرحالة على قراءة الكتب واملالحظة وامل�شاهدة
فقط ،بل كان يقوم بلقاءات ميدانية وحوارات مع النا�س
للتقرب منهم ومن عاداتهم وطبائعهم و�أمناط عي�شهم،
بالإ�ضافة �إىل �أن��ه مل يكن لديه م�شكل م��ع اللغة بفعل
احلماية الإ�سبانية والقرب اجلغرايف من �إ�سبانيا ووجود
الإ���س��ب��ان يف ال�����ش��م��ال امل��غ��رب��ي ���س��اع��دت��ه ع��ل��ى االخ��ت�لاط
ب��ال��ن��ا���س وت���ب���ادل �أط�����راف احل��دي��ث م��ع��ه��م ،ف��ه��و مل يكن
الرحالة الهولنديني
بحاجة ملحة �إىل مرتجم بخالف ّ
�أو الأملان على �سبيل املثال.
وه��ن��ا تكمن �أهمية الكتاب يف توثيق ال��رواب��ط الثقافية
والتاريخية ب�ين البلدين ،وك��ذا يف �إع���ادة �إ���ص��دار امل�ؤلف
ال��ذي ي���ؤرخ جلولة وا�سعة يف مناطق احلماية الإ�سبانية
والفرن�سية ،وهو يدخل يف �إطار جمموعة الطبعة امل�شرتكة
بني جامعة رو�ساريو ومعهد الدرا�سات الربتغالية التابع
جل��ام��ع��ة حم��م��د اخل��ام�����س يف �إط����ار ات��ف��اق��ي��ة ���س��م��ح��ت يف
ال�سنوات الأخ�ي�رة ببناء ج�سور الثقافة ب�ين الأرجنتني
وامل���غ���رب خ��ا���ص��ة وب�ي�ن امل��غ��رب وال���ع���وامل الأخ������رى ،فقد
ام��ت��دت ج���ذور ال��ع�لاق��ات امل��غ��رب��ي��ة-الإ���س��ب��ان��ي��ة �إىل حقب
غ��اب��رة يف التاريخ بحكم التقارب اجل��غ��رايف و احل�ضاري
بني البلدين ،وعلى امتداد الزمن عرف البلدان �أ�شكا ًال
عديدة من التفاعل الثقايف .وع�سى �أن يتم ترجمة هذا
الكتاب �إىل اللغة العربية و�أن يهتم ب��ه �أ�صحاب القرار
الثقايف وال�ترب��وي يف املغرب لكي يتعرف ال��ق��ارئ باللغة
العربية على ال�����ص��ور اال�ست�شراقية الأمريكو-التينية
التي �ش ّيدها الرحالة الأرجنتيني عن املغرب الإ�سالمي؛
وب���ال���ت���ايل رمب����ا ع���ن ال�����ش��رق الإ����س�ل�ام���ي يف ال��ك��ث�ير من
اجلوانب امل�شرتكة بني امل�شرق واملغرب الإ�سالميني.
---------------------ا�سم الكتاب« :من الأرجنتني �إىل املغرب ،جولة وا�سعة يف
مناطق احلماية الإ�سبانية والفرن�سية».
ا�سم الكاتب� :أدريان باتروين ((Adrián Patroni
دار الن�شر :معهد الدرا�سات الإ�سبانية الربتغالية التابع
جل��ام��ع��ة حم��م��د اخل���ام�������س ب���ال���رب���اط وج���ام���ع���ة حم��م��د
اخلام�س بالرباط ومن�شورات جامعة رو�ساريو الوطنية.
���س��ن��ة ال��ن�����ش��ر وم��ك��ان��ه ،2016 :رو����س���اري���و ()Rosario
الأرجنتني.
لغة الكتاب :اللغة الإ�سبانية

* باحثة يف الأدب املقارن /الرباط ،املغرب
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من األرجنتين إلى المغرب :جولة واسعة في مناطق
الحماية اإلسبانية والفرنسية لــ :أدريان باتروني

كلثوم بوطالب *
ّ
يطل علينا معهد الدرا�سات الإ�سبانية الربتغالية التابع جلامعة حممد اخلام�س بالرباط وجامعة حممد اخلام�س بالرباط ومن�شورات جامعة رو�ساريو الوطنية،
للرحالة �أدريان باتروين ((،Adrián Patroni
بكتاب رحلي ّ
مهم جدا ،هو «من الأرجنتني �إىل املغرب ،جولة وا�سعة يف مناطق احلماية الإ�سبانية والفرن�سية» ّ
رحالة قادته رحلته من الأرجنتني �إىل املغرب مرور ًا مبحطات عدة .تكمن
ويقدم امل�ؤلف يف كتابه هذا نظرة فريدة وا�ستثنائية عن املغرب واملغاربة ،ب�صفته ّ
خا�صة من اال�ست�شراق الذي تنتفي عنه �صفة اال�ستعمارية
�أهمية هذه الرحلة يف �أن ر�ؤية العامل فيه �صادرة عن �صحفي وباحث �أرجنتيني ،ينتمي �إىل نوعية ّ
كونه ا�ست�شراق ًا مل يكن لدى ر ّواده �أطماع امربيالية يف املغرب ،ويف �أن بلدانه الأ�صلية نف�سها كانت �ضحية للهجمة اال�ستعمارية يف القرن التا�سع ع�شر وبداية القرن
رحالة و�سائح عاملي .وكان هدف امل�ؤلف �أ�سا�س ًا من ال�سفر �إىل املغرب هو و�ضع مقارنات بني مناطق احلماية الفرن�سية والإ�سبانية
الع�شرين� ،إ�ضافة �إىل �أن امل�ؤلّف هو ّ
الرحالة وال�س ّياح من �أبناء وطنه التطلع لعي�ش هذه التجربة الفريدة.
يف املغرب ،منا�شدا ّ

كتاب «من الأرجنتني �إىل املغرب ،جولة وا�سعة يف مناطق
احل��م��اي��ة الإ���س��ب��ان��ي��ة وال��ف��رن�����س��ي��ة» ي��ج��م��ع ب�ي�ن خ��ط��اب
البحث النظري وخطاب التقارير الرحلية الإثنوغرافية
وخطاب املمار�سة امليدانية املختلفة يف املغرب ،وهو بهذا
ال يك�شف ف��ق��ط ع��ن ذل��ك االجت���اه امل����روري للرحلة كما
يو�ضحه العنوان  -من الأرجنتني �إىل املغرب -بقدر ما
ي���ؤل��ف ���ص��ورة ف��ري��دة ع��ن م��غ��رب ف�ترة الثالثينيات من
القرن الع�شرين.
والرحالة �أدري��ان باتروين م�ؤلف ه��ذا الكتاب ،هو ر�سام
ّ
و�شاعر غنائي� ،شارك يف الأو�ساط اال�شرتاكية العمالية
يف العقود الأخ�ي�رة م��ن ال��ق��رن التا�سع ع�شر ،ويعد �أح��د
م�ؤ�س�سي احلزب اال�شرتاكي العمايل يف الأرجنتني �آنذاك،
وك��ان��ت كتاباته ب�صفته حم���رراً وك��ات��ب ع��م��ود تعترب من
ب�ين �أن�شطته امل��ت��م��ي��زة وال�لام��ع��ة .يف �سنة  ،1905تخلى
�أدري������ان ب���ات���روين ع���ن ال��ع��م��ل احل���زب���ي وع��م��ل ب��ع��ده��ا يف
ال���وزارة الوطنية للفالحة ،وك��ان يتابع الكتابة ب�صفته
�صحفيا ع�����س��ك��ري��ا ،وب��ف��ع��ل اب��ت��ع��اده ع��ن امل��ج��ال احل��زب��ي
ان��ط��ل��ق��ت ك��ت��اب��ات��ه ع��ن ال��رح��ل��ة ���ض��م��ن م�����ش��روع ث��ق��ايف يف
جم��ال علم ال�شعوب؛ ويعترب ه��ذا الن�ص لبنة �أخ��رى يف
هذا امل�شروع الذي تبنته امل�ؤ�س�سات العلمية ،حول الرتاث
ال�سيا�سي والثقايف لل�شعوب� ،ضمن �أرب��ع م�ؤلفات �أخرى
يف ه���ذا امل��ج��ال وه���ي���« :س��ت��ة �أ���ش��ه��ر يف �أوروب�����ا» (،)1905
و»روائ�����ع ���ش��م��ال وو���س��ط الأرج���ن���ت�ي�ن» ( ،)1924و»روع����ة
جنوب الأرجنتني» ( ،)1928و»روائع بحريات الأرجنتني»
( ،)1938وكتابه «من الأرجنتني �إىل املغرب ،جولة وا�سعة
يف مناطق احلماية الإ�سبانية والفرن�سية» (.)2016
ح��ظ��ي��ت ال���روائ���ع ال��ت��ي ت��زخ��ر ب��ه��ا امل���دن الإ���س��ب��ان��ي��ة مثل
غرناطة و�إ�شبيلية وقرطبة وغريها ب�إعجاب الكاتب �أثناء
زي��ارت��ه لإ�سبانيا �سنة  ،1902و�شكلت بالن�سبة ل��ه داف��ع��اً
للقيام برحلة �إىل �إم�براط��وري��ة ال�سالطني «الأن��دل�����س-
ومدينة غرناطة باخل�صو�ص ،وبعدها قام بزيارة مدينة
طرابل�س وتون�س وال��ت��ي م��ازال��ت حمافظة على مظاهر
ح��ي��اة امل�سلمني ،وخ��ا���ص��ة يف مدينة تون�س ال��ت��ي و�صفها



الكاتب ب�أنها �أكرث املدن ت�شبعا باحل�ضارة الإ�سالمية ،وال
زالت املدينة حتتفظ مبظاهر احلياة الإ�سالمية.
ومبا�شرة بعد رحلته �إىل �إ�سبانيا ح��دّد ال��ك��ات��ب وجهته
املقبلة وه��ي امل��غ��رب ،بعد �أن ت�ش ّبع بعدة ح��واف��ز �أيقظت
بداخله ه ّمة ال�سفر �إىل املغرب دون تردد .فقد كانت حتدو
امل�ؤلف نزعة اال�ستك�شاف ملعرفة �أحوال النا�س يف املغرب.
ومن بني احلوافز الأخرى التي �شجعته على ال�سفر �إىل
املغرب م�شاهدته يف �إح��دى قاعات العر�ض ال�سينمائية
لفلم «�صقور ال�صحراء» م��ن �إن��ت��اج احلكومة الفرن�سية
ت�����س��ل��ط ف��ي��ه ه���ذه الأخ��ي��رة ال�����ض��وء ع��ل��ى ال��ت��ق��دم ال���ذي
�أحرزته يف منطقة احلماية الفرن�سية باملغرب .وكان هذا
الفلم ك��اف��ي��اً ليزيد م��ن ع��زم��ه على ال�سفر �إىل امل��غ��رب.
وعموماً فقد تعددت الأ�سباب التي جعلت املغرب وجهة
��رح��ال��ة ،ف��ع��دم ال��ت��واف��ق بني
�سفر مف�ضلة ع��ن��د بع�ض ال ّ
القرب اجلغرايف والبعد الثقايف بني املغرب و�أوروبا يخفي
وراءه م�ؤامرة بدرجات متفاوتة من التع�صب املعريف بني
الرحالة الذين
الرواة والك ّتاب .ويف احلقيقة ،ارتفع عدد ّ
زاروا املغرب يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر وبداية القرن
رحالة فرن�سيون وبريطانيون و�أملان،
الع�شرين ،و�أغلبهم ّ
ورحالة �إ�سبان ،وكانت الكتابات الالحقة يف العقد الأول
ّ
من القرن الأول متيز اجلغرافيا اجلديدة بانتمائها �إىل
احلماية الفرن�سية �أو الإ�سبانية يف املغرب.
«م���ن الأرج��ن��ت�ين �إىل امل���غ���رب ،ج��ول��ة وا���س��ع��ة يف مناطق
احل��م��اي��ة الإ���س��ب��ان��ي��ة وال��ف��رن�����س��ي��ة» ك��ت��اب ي��ع�� ّج ب��امل��ف��ارق��ات
رح��ال��ة متم ّر�س .ولهذا ال�سبب
ال�شرقية ،د ّونتها �أن��ام��ل ّ
ي��ب��دو � ّأن ال��ك��ات��ب مل ي��رغ��ب يف ح�صر ك��ت��اب��ات��ه يف زاوي���ة
ال��ك��ت��اب��ة ال��رح��ل��ي��ة ،ف��ق��د ك���ان ه��دف��ه ال��غ��و���ص يف �أع��م��اق
احل��م��اي��ة الفرن�سية والإ���س��ب��ان��ي��ة يف امل��غ��رب ،وك���ذا بع�ض
خ�صو�صيات منطقة طنجة الدولية وبلورة مقارنة بني
نظامي احلماية يف املغرب �آنذاك.
� ّإن متعة الو�صف تتجلى يف قدرتها على خلق ت�صورات
ا�ست�شراقية ب�سيطة لكنها دقيقة وجدلية ،لهذا تباينت
ال��ث��ي��م��ات امل�����ش�ترك��ة وال�ضمنية املهيكلة ل��ه��ذا ال��ن��وع من

الرحلة ،من بينها جمموعة من الق�ضايا التي ال تخلو
من الو�صف كو�صف ال�سوق وال��زي الرجايل والن�سائي،
وال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د وال���دي���ن �إ���ض��اف��ة �إىل اخل�صائ�ص
الظاهرية للت�سمية القدحية للمغربي -مورو ،-وغريها
من الثيمات امل�ؤ�س�سة لهذا النوع من الكتابة.
ما هي امل��ج��االت املهمة التي ميكن �أن ي�ضعها م�ست�شرق
ورح���ال���ة �أرج��ن��ت��ي��ن��ي حت��ت جم��ه��ر امل�لاح��ظ��ة؟ وه���ل ه��ذه
ّ
امل����ج����االت ت��ع��ط��ي ����ص���ور دق���ي���ق���ة ع����ن ال�������ش���رق وال���غ���رب
الإ�سالمي؟
ذال����ك م���ا ي���ح���اول ال��ك��ات��ب م��ع��اجل��ت��ه يف ن�����ص��ه .ف��ال��ك��ت��اب
ي���ت����أل���ف م����ن م���ق���دم���ة م���ط��� ّول���ة وم����رك����زة حت������اول ف��ي��ه��ا
حم��ررة املقدمة الأ���س��ت��اذة �سيلفيا مونيتينغرو (Sivia
���رح���ال���ة
� )Montenegroأن ت���ق���دم م������ادّة ك���ت���اب ال ّ
الأرجنتيني �أدري��ان باتروين وبع�ض ال�شيفرات التي قد
توجه القارئ لقراءته� .إ�ضافة �إىل جمموعة من العناوين
التي ّ
تبي م�سار رحلته يف املغرب واملناطق التي زارها.
وم���ن وج��ه��ة ن��ظ��ري مي��ك��ن �أن �أوزع ف�����ص��ول ه���ذا الكتاب
ع��ل��ى ث�لاث��ة م�����س��ت��وي��ات ،ال�����ش��يء ال���ذي ت��و���ض��ح��ه عناوين
ف�صول الكتاب؛ -1م�ستوى ا�ستعماري-2 ،وم�ستوى ثقايف
�أنرثوبولوجي -3 .وم�ستوى عقائدي ديني.
�أم��ا الن�سبة للم�ستوى اال�ستعماري فقد خ�ص�ص الكاتب
الف�صل الأول بعنوان «احلماية الفرن�سية والإ�سبانية»
وال��ف�����ص��ل ال���ث���اين ب��ع��ن��وان «ط��ن��ج��ة امل��ن��ط��ق��ة ال���دول���ي���ة».
ويقدم الكاتب يف ف�صل احلماية الفرن�سية ،التي �ضمت
املناطق الو�سطى باملغرب اب��ت��داء م��ن �سنة  1912و�صفاً
لنظام الإدارة املغربية و�أدوار ال��وزراء وخليفة ال�سلطان
ووظائفهم ومدى �صالحيتها ،وي�ؤكد �أن ال�سلطان املغربي
موالي يو�سف (اعتلى العر�ش �سنة  )1912يف ظل احلماية
ظل ذا �سيادة ا�سمية فقط ،وقد متتع بنف�س احلقوق التي
يتمتع بها يف رقعة احلماية الإ�سبانية ،يف حني كان يكلف
الوزراء وكتاب الدولة يف جممل الأحيان مبهمات خا�صة.
وقد �أحدثت فرن�سا �إدارة فرن�سية لرت�سيخ �سلطتها مع
االح��ت��ف��اظ ب��الأج��ه��زة امل��خ��زن��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ،ف��ت��وزع��ت بني

