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 يدخل كتاب املغاربة يف مرص خالل القرن الثامن عرش حلسام حممد عبد املعطى، 
حاولت  التي  التارخيية  الدراسات  إطار  يف   ،2015 سنة  االسكندرية  مكتبة  عن  الصادر 
اعتمدت  وقد  الزمن،  من  قرن  عرب  مرص  نحو  واجلامعات  األفراد  حلركية  الدقيق  التتبع 
هذه الدراسة عىل منهج جاور بني الدراسة التارخيية واالقتصادية واالجتامعية والدينية، 
األمر  ويتعلق  الزمن؛  يف  فاعل  موضوع  عىل  العريب  القارئ  الطالع  فرصة  وشكلت 
واحلمولة  االستقبال  وبالد  اهلجرة  بالد  املتعددة،  أبعاده  خالل  من  اهلجرة  بموضوع 

الثقافية واالقتصادية والسياسية وظاهرة االندماج. 
 لقد أعطت هذه التوجهات، الواردة يف هذا املؤلف، فرصة ملعرفة احلركة التجارية 
يف بعدها الدويل بني الرشق والغرب اعتامدا عىل املؤسسة الدينية التي يمثلها موسم احلج 
باعتباره فرصة ألداء املناسک، ويف الوقت نفسه لقاء جتاريا بامتياز. وانطالقا من ذلک، 
تدخل هذه الدراسة يف إطار القراءة متعددة التوجهات، فهي تنطلق من القراءة األحادية 
للعائالت الفاسية، باعتبارها تشكل حصة األسد من املهاجرين املغاربة يف اجتاه املرشق 
ألسباب تفصل فيها هذه الدراسة، نحو منطق الدراسات التارخيية التي تنطلق، منهجيا، 

من امليكرو تاريخ نحو إطار أشمل يدخل يف إطار املاكرو تاريخ. 
 انطلق املؤلف، ولو مل يعرب عن ذلک يف عنوان دراسته، من التأريخ للعائلة ومن 
خالهلا للبحث يف بنية أشمل للحياة االقتصادية واالجتامعية والسياسية ملجال االستقبال، 
مرص، باعتبارها يف زمن الدراسة حمور التجارة العاملية، حيث تشكل معربا دينيا نحو مكة 
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القرسية  للرضورة  أو  طواعية  عن  إما  نحوها  تتجه  حركية  وهي  األزهر،  نحو  وعلميا 
انطالقا من األندلس وتنبكتو وفاس واسطنبول نحو احلجاز واليمن واهلند.

 تعددت توجهات القراءة يف هذه الدراسة، عن وعي أو غري وعي، وانطالقا من 
خالل  من  الوقف،  وحجج  الرشعية  املحاكم  أرشيف  مثل  املعتمدة  النوعية  املرجعيات 
مقاربة متميزة ألبعاد متعددة ومعقدة ترتبط بالديمغرافيا التارخيية حني نتعامل مع وثائق 
والوسائل  وأثامهنا  ومكاييلها  املنتوجات  أنواع  ونالمس  االقتصادي  والتاريخ  الرتكة 
املستعملة يف النقل، أو حني نالمس تقلبات السوق واالنتاج واالسترياد والتصدير مع 
المست  عندما  السيايس  التاريخ  الدراسة  استحرضت  كام  املحيل،  اإلنتاج  استحضار 

العالقة بني السلطة واملال أو السلطة والعلم. 
املهاجر  لتفاصيل  القارئ  تقريب  املعقد،  التنوع  هذا  خالل  من  املؤلف،  استطاع   
املغريب الفايس، ومعه التطواين واملراكيش والسالوي، الذي استطاع حتقيق التميز داخل 
العرص  بلغة  واستطاع  والثقافية،  واالجتامعية  السياسية  تناقضاته  بكل  املرصي  املجتمع 
والثقافية  والسياسية  واملالية  االقتصادية  اللعبة  دواليب  يف  التحكم  بل  االندماج،  حتقيق 
من خالل التأقلم والتلون مع تقلبات السوق ومنطقه من جهة، وتعقيدات البنية السياسية 

يف استقرارها وأزماهتا.
 لقد اعتمد املؤلف أسلوبا مبسطا ومنسجام استطاع من خالله تقريبنا من العرص 
الذي يكتب عنه ومن احلياة العامة التي كانت تعرفها القاهرة؛ ومنها مرص زمن الدولة 
معضلة  حلل  التي كانت أساسا  الفرنسية  احلملة  وزمن  املامليک،  سلطة  وزمن  العثامنية، 

فرنسا االقتصادية يف تلک الفرتة. 
مرص  يف  املغاربة  كتاب  لتقديم  نقرتحها  التي  والتبسيطية  املنهجية  القراءة  تعتمد   
الكتاب  بنية  منطق  يف  األول  يتمثل  أساسيني،  مسارين  عىل  عرش  الثامن  القرن  خالل 
الذي يتضمن بعدين؛ بعد أضع له العنوان التايل: ”من اهلجرة نحو مسببات االستقرار 
واالندماج،“ ويتضمن الفصول الثالثة األوىل للكتاب، أما البعد الثاين فأمثله بالعنوان 
التايل: ”من االندماج نحو الفاعلية والتأثري يف البنية االقتصادية السياسية والثقافية ملجال 
االستقبال، مرص،“ ويتضمن الفصول الثالثة األخرية. أما املسار الثاين، فله عالقة بالبناء 

املنهجي وأمهية الكتاب التارخيية، وما يفتحه من مقاربات جديدة يف البحث التارخيي.
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حماولة  يف  أساسا،  تكمن،  الدراسة  هذه  يف  حتقيقها  املراد  التارخيية  املعرفة  إن   
استقبلت  التي  وهي  بعينها  مغربية  مدن  من  انطلقت  التي  املغربية  األرس  من  االنطالق 
فاس  يف  واستقروا  املغرب  إىل  غرناطة  سقوط  بعد  هاجروا  الذين  واملورسكيني  اليهود 
وتطوان وسال بشكل أسايس، ويف مراكش ومكناس بشكل ثانوي، حيث أن األصل يف 
غري  مهاجرين  أمام  فنحن  املجاالت،  هذه  إىل  تعود  الكتاب  هذا  يف  املعتمدة  املرجعيات 
عاديني يمثلون جمتمع حرضي، ذي مرجعية ثقافية متنوعة، يتقن فن الربح واخلسارة من 

خالل ممارسة التجارة أصال. 
 إن هذه القراءة تسمح لنا بطرح مقاربتني من الفهم حيث حاول املؤلف أن جيعلنا 
تسميته  يمكن  ما  إطار  يف  الفهم  من  األوىل  املقاربة  تندرج  مؤلفه،  خالل  من  نستشفهام 
بالفهم العام الذي يكمن يف صعوبة دراسة عائلة أو مجاعة أو جمموعة دون االنطالق من 
األفراد أنفسهم، من خالل ترصفاهتم والعالقات التي نسجوها فيام بينهم، فقد رسم لنا 
املؤلف من خالل املسار األول بيوغرافيات منتقاة ألهم األرس الفاعلة يف مرص يف جمال 
االقتصاد والتجارة واملال والسياسة، معتمدا منطق سبب اهلجرة الذي بحث له فيها عن 
والعنارص  الفاسية  العنارص  يف  تتوفر  أساسية  جينة  ملنطق  متجاوزا  املغرب،  داخل  مربر 
”البلديني،“ وهي  بمجموعة  املغرب  تاريخ  يف  عرف  ملا  املنتمية  اليهودية  األصول  ذات 
التجارة ومنطق الربح واخلسارة ومنطق التأقلم مع تقلبات السوق وهو ما تبني بامللموس 
بيوغرافية  دراسة  أمام  نحن  إذن  املؤلف.  هذا  من  األوىل  الثالث  الفصول  مضامني  يف 
والسيايس  واالقتصادي  التجاري  املشهد  يف  متفاوتة  بأشكال  أثرت  وشخصيات  ألرس 

والثقايف املرصي والعاملي بمنطق املركزية االقتصادية ملجال مرص وحميطه.
 إن نجاح املغاربة يف مرص مل يكن صدفة وهجرهتم إليها مل تكن كذلک، ولكن كان 
موسم احلج فرصة دينية وجتارية بامتياز بحيث شكلت القاهرة بخاناهتا مركز التوقف، 
للتعرف  املميز  الكتاب  هذا  لقارئ  فرصة  األول  املسار  هذا  كان  لقد  االستقرار.  ال  وملا 
عن كثب عن أنواع املواد املتبادلة وأثامهنا ومكايلها ورواجها وكسادها وتقلبات السوق، 
البنية  داخل  متثله  الذي  والوزن  آخر  دون  جمال  يف  عائلة  كل  لتخصص  أداة  شكلت  كام 

االقتصادية واالجتامعية والسياسية لبالد االستقبال.
 وتندرج املقاربة الثانية من الفهم، التي يمكن استنباطها من هذه القراءة، يف إطار 
ما يمكن تسميته بالفهم اخلاص، أو ما أسميته بالفاعلية يف املسار الثاين التي تتجاوز البعد 
العام الذايت الرباگاميت نحو الفاعلية يف املحيط، من خالل تنظيم مهنة التجارة وتدبريها 



Ḥusām Muhamad ʽabd al-maʽtī (ʼiʽdād wa taḥrīr)380

املؤثر  االندماج  نحو  اهلجرة  من  التحول  يؤكد  ما  وهو  السوق،  توجهات  يف  والتحكم 
يف اقتصاد السوق، فمؤسسة الشهبندر، ولو أنه يف األصل منصب رشيف فهو يف حقيقة 
املنصب  هذا  إىل  املغاربة  وصول  أن  يؤكد  ما  بامتياز،  واقتصادي  سيايس  منصب  األمر 
يؤكد مد تأثريهم يف املشهد التجاري يف مرص وحميطها، وبقدر ما استطاع املغاربة أن 
يكونوا فاعلني يف البنية التنظيمية، بقدر ما استطاعوا تنظيم األسواق واخلانات، وخلق 
شبكات للتجارة والتمويل، وتأسيس الوكاالت والتمثيليات التجارية يف أهم األسواق 
للتداول  قاعدة  أضحت  التي  املامرسات  من  جمموعة  أدخلوا  حيث  والعاملية،  املحلية 
كبار  عملياهتا  يف  التحكم  من  استفاد  والتي  والرهن،  والقروض  االئتامن  مثل  التجاري 
التجار وخاصة منهم املغاربة، ما سمح هلم، من خالل العالقات التي نسجوها مع سلطة 
حلظات  خاصة  احلاكمة  السلطة  عرفتها  التي  التناقضات  يف  مؤثرين  يصبحوا  أن  املال، 
الذي  الثاين  البعد  االندماج،  مسار  يف  األول  البعد  يشكل  ما  وهو  السياسية،  األزمات 
قضايا،  عدة  حول  املؤلف  أسسه  الذي  االجتامعي  بالبعد  عالقة  له  املسار  هلذا  يؤسس 
اخلروج  إىل  واملصاهرة  الزواج  طريق  عن  سريها   ومد املغربية  الطائفة  بنية  يف  حددها 
من بوتقة االنغالق نحو االندماج يف املجتمع املرصي، خاصة عىل مستو اجليل الثاين 
والثالث والرابع، بحيث أضحت مؤسسة الزواج أداة للحراک االجتامعي، فقد سمح 
امتالک املغاربة للثروة دخوهلم إىل دواليب النخبة السياسية، إما عن طريق االنضامم إىل 
الفرق العسكرية أو عن طريق الزواج. ومل يفت املؤلف أن يتطرق اللطالق، الذي قاربه 

من خالل الوثائق التي متيز النزعة الذكورية يف املجتمع. 
املغربية  لألرسة  قراءته  خالل  من  املؤلف،  هذا  يف  متثلت،  كذلک  املغاربة  فاعلية 
من الداخل انطالقا من مقاربة بنيتها التي حتمل ثقافة أصلية نقلتها معها من بال اهلجرة 
وتفاعلت بواسطتها مع ثقافة االستقبال، حيث أثرت وتأثرت هبا، الفاعلية كذلک تربز 
من خالل األثر الذي خلفه املغاربة يف البنية احلضارية والعمرانية يف مرص من خالل بناء 
لألرس  الفعيل  االندماج  خالهلا  من  املؤلف  أثبت  والتي  واملساجد،  والزوايا  الوكاالت 
واألثر  والعلم  املال  بني  العالقة  عن  ناهيک  املقاييس،  بكل  املرصي  املجتمع  يف  املغربية 
املبارش وغري املبارش يف أول مؤسسة دينية يف البالد، األزهر الرشيف، الذي أسس لنفود 
حممد  اعتمدها  التي  املؤسسة  وهي  السلطة،  جتاوزات  ضد  املجتمع  أطر  سيايس  علمي 

عيل بداية القرن التاسع عرش للقضاء عىل سلطة املامليک. 
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يريد  الذي  العام  باهلدف  ترتبط  املؤلف  هذا  يقرتحها  التي  الفهم  مقاربتي  إن   
الكاتب إيصاله إىل قارئه، واملتمثل أساسا يف قراءة ثانية للمجتمع املرصي يف مستويات 
متعددة من خالل جزئية العائلة، ومن خالل وثائق يف جمملها هتم بشكل أسايس العائالت 
املغربية التي هاجرت واستقرت يف مرص خالل القرن الثامن عرش حيث يعترب هذا القرن 
مرحلة التمهيد، عىل مجيع املستويات، النسالخ مرص عن اإلمرباطورية العثامنية نحو بناء 
شخصية مستقلة لعب فيها العنرص املهاجر، من املغرب وغريه، دورا أساسيا بل رياديا. 
املعطى املنهجي الثاين الذي يكتيس أمهية بالغة يف جتديد الكتابة التارخيية، يتمثل يف الطريقة 
التي نقل لنا هبا املؤلف معلومات عن املامرسات االقتصادية واالجتامعية، والتي متكننا 
من كتابة تاريخ اقتصادي متجدد اعتامدا، كام قال العروي، عىل التأريخ بالعدد من خالل 
اعتامد وثائق املحاكم الرشعية ووثائق األوقاف، كام أن هذه الوثائق تسمح لنا بتتبع البنية 
الديمغرافية هلذه العائالت، وهو ما يسمح لنا بدراسة نوعية ملؤسسة العائلة عن طريق 
تتضمن  التي  الرتكات  وثائق  عىل  اعتامدا  والوفيات  والوالدات  الزواج  عمليات  تتبع 

إحصائيات بديلة غري مبارشة خاصة حينام تغيب أو تنعدم االحصائيات الرسمية.
بني  املؤلف  فيه  جاور  التارخيية  الكتابة  يف  مميزا  توجها  يمثل  الكتاب  هذا  إن    
وثائق  الوثائق  من  مميز  نوع  مع  للتعامل  منهجا  يفتح  أنه  كام  والشامل،  اجلزئي  التاريخ 
املحاكم الرشعية التي تزخر بمعلومات من املؤكد أهنا ستسمح بقراءات أخر للتاريخ 

االقتصادي واالجتامعي والديمغرايف.

عبد الكريم مدون
جامعة ابن زهر بأگادير


