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Nukhbat al-tujār al-yahūd wa al-ttaḥaoulāt 
 fī Maghrib mā qabla al-ḥimāya

نخبة التجار اليهود والتحوالت يف مغرب ما قبل احلامية 
حفصة احلايل
باحثة، الرباط

األورويب  التغلغل  بتفاقم  عرش  التاسع  القرن  من  الثاين  النصف  متيز   
انطالق  ذلک  تال  وقد  العاملية،  السوق  يف  املغرب  وإدماج  املجاالت  خمتلف  يف 
املخاطر  مواجهة  عىل  قدراهتا  وإضعاف  التقليدية  البالد  بنيات  زعزعة  مسلسل 
املستقاة  والدروس  األجنبية  الضغوط  وتزايد  األحوال  سوء  وأمام  هبا.  املحدقة 
من سقوط اجلزائر يف قبضة الفرنسيني واملحاوالت املبذولة يف مرص لتمكينها من 
ضمن  العنارص  بعض   لد الوعي  برز  واإلنجليز،  الفرنسيني  ألطامع  التصدي 
عىل  احلفاظ  منها  يتوخى  بإصالحات  القيام  برضورة  العليا  املخزنية  الدوائر 

وسيادهتا. البالد  استقالل 
مقومات النخبة اليهودية وعالقتها بالتحوالت الطارئة

اختاذها  املفرتض  العملية  واإلجراءات  احلرجة  الوضعية  هذه  استلزمت 
الالزمة  املؤهالت  ذات  والعنارص  الداخلية  الطاقات  من  وجوده  تيرس  ما  تعبئة 
لإلسهام يف املحاوالت الرامية إىل حتديث البالد ولو بصفة جزئية ويف القطاعات 
ذات األولوية القصو. وبفضل جتربتهم واحتكاكهم بأوروبا، بل وإقامة بعضهم 
بأراضيها بصفتهم مهاجرين، كان كبار التجار بام فيهم املتعاملون مع بلدان املرشق 
والسيام مرص، يف طليعة القو احلية التي يمكن االستعانة هبا نظريا بغية إرشاكها 
التجارية  النخب  متتعت  بالذات  املجال  هذا  ويف  املرتقبة.  اإلصالح  مبادرات  يف 
عىل  عنارصها  وتوفر  أوروبا  مع  القديمة  عالقاهتا  بفضل  متميز  بوضع  اليهودية 
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واإلنجليز  الفرنسيني  اليهود  املواطنني  مع  تواصلها  يف  املتمثل  التفوق  عامل  أحد 
واهلولنديني واألملان واألمريكيني وغريهم.1

اليهودية  النخب  دائرة  بدأت  عرش،  التاسع  القرن  أواسط  من  وانطالقا   
املغربية تتسع شيئا ما لتشمل عنارص من صنف جديد ومغاير لفئة التجار التقليدية، 
برزت ضمن الطوائف اليهودية بفضل التعليم الذي تلقته هذه العنارص يف مدارس 
وعبأ   1860 سنة  يف  باريس  يف  تأسست  التي  اجلمعية  العاملية،  اليهودية  الرابطة 
واالجتامعية والقانونية يف  االقتصادية  مسريوها جهودهم لتحسني أوضاع اليهود 

العامل اإلسالمي وأوروبا الوسطى والرشقية.
التجارية  النخبة  مواقف  عن  الصدد،  هذا  يف  خاص  وبشكل  التساؤل  وحيق 
اليهودية التقليدية إزاء التطورات التي مرت هبا البالد إبان القرن التاسع عرش ومطلع 
القرن العرشين، وجتاه احلداثة بصفة عامة وقضايا اإلصالح عىل وجه التحديد؟

بحوايل  عرش  التاسع  القرن  أواخر  عند  اإلمجايل  املغرب  ساكنة  عدد  يقدر 
6.000.000 نسمة، وتشكل نسبة اليهود يف غياب إحصائيات دقيقة حوايل 200.000 

الذين  املسلمني  عكس  باملدن  القاطنني  من  اليهود  هؤالء  وأغلبية  و250.000، 
شكلوا حوايل 80 يف املائة من املستقرين يف البوادي، وعموما عاش معظم اليهود يف 

املالحات، باستثناء بعض املدن التي مل تتوفر هبا أحياء خاصة هبم.2
وخمتلف  التجارة  مراتبها  اختالف  عىل  اليهودية  الطائفة  عنارص  ومارست   
األنشطة املرتبطة باملال والرصف، كام توفرت بفضل أرباحها التجارية عىل بعض 
مع  املخالطات  بواسطة  الفالحي  القطاع  أنشطة  يف  وشاركت  املدن  يف  العقارات 

الفالحني ومريب املاشية املسلمني.

1. Mohammed Kenbib, Juifs et musulmans au Maroc 1859-1948, Contribution à l’histoire des 
relations inter-communautaires en terre d’Islam (Rabat: Publications de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines, 1994), 58-72; 240-52;
وأيضا كتاب حممد كنبيب، املحميون، (الرباط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سلسلة نصوص بحوث 
ودراسات رقم 47، 2011)، 73؛ وانظر أيضا أسامء لنامذج من هذه النخبة خالل النصف الثاين من القرن التاسع عرش 
يف مدينة الصويرة، دانييل رشوتري، جتار الصويرة، املجتمع احلرضي واألمربيالية يف جنوب غرب املغرب، 1886-1844، 
 ،6 مرتمجة رقم  وأعامل  نصوص  سلسلة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  منشورات  الصغري (الرباط:  بن  خالد  تعريب 

.62 ،(1997
2. André Chouraqui, Histoire des Juifs en Afrique du Nord (Paris: Hachette, 1985), 343- 350.
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 واستفادت عنارص الفئة الغنية داخل الطائفة اليهودية يف حتقيق ثرواهتا من 
عالقاهتا املتينة مع الدوائر املخزنية املركزية، بام يف ذلک السلطان والوزراء، وأيضا 
عىل املستويني اإلقليمي واملحيل بام يف ذلک العامل والقواد وأعيان القبائل. وبفضل 
هذا الوضع الذي استفاد منه أيضا كبار التجار املسلمني، حصل هؤالء اليهود عىل 
امتيازات وتسهيالت وظهائر التوقري واالحرتام، فساعدهتم هذه العوامل جمتمعة 
غنى  ال  وسطاء  منهم  جعل  استثنائي  وزن  واكتساب  خاصة  مكانة  احتالل  عىل 

عنهم وعن خربهتم.3
يف  متميزا  موقعا  بعيد  زمن  منذ  احتلوا  قد  اليهود  التجار  هؤالء  أن  والواقع 
دور الوساطة بني  إذ اعتاد السالطني عىل تكليفهم بتفعيل  جمال التجارة البحرية، 
املغرب وأوروبا، سواء بصفة منفردة أم إىل جانب رشكاء مسلمني. وذلک ما تدل 
عليه املهام التي أسندت إليهم يف عهد سيدي حممد بن عبد اهللا (1757 - 1790) مثال، 
مرسى  من  انطالقا  منهجي  بشكل  البحرية  التجارة  شجع  الذي  السلطان  وهو 

الصويرة، وعبأ فئة خاصة من التجار املسلمني واليهود لبلوغ هذه املرامي.4
وبفضل ما حققه هذا السلطان يف هذا الشأن، اعتربه الدارسون أول واضع 
الرغم  عىل  وهذا  الطويل،   املد عىل  احلداثة،  عىل  البالد  النفتاح  املمهدة  للبنيات 
من طرح بعض املؤرخني فرضيات مفادها أن املغرب كان عىل عتبة احلداثة انطالقا 
من القرن السادس عرش، وبشكل أدق يف عهد السعديني الذين قاموا باليشء الكثري 
لتعزيز عالقاهتم مع اهلولنديني واالنجليز، وهي عالقات اضطلع فيها بعض اليهود 

بدور أسايس.5

3. Michel Abitbol, “Un aspect des relations judéo - musulmanes au Maghreb à la fin du XIXème siècle: 
les négociants du Roi et la bourgeoisie marocaine à la veille du Protectorat,” in Les relations entre juifs 
et musulmans en Afrique du Nord XIX-XX siècles (Paris: Éditions du CNRS, 1980), 110-117. 

رشوتري،  دانييل  عند  الرمحن  عبد  واملوىل  سليامن  موالي  السلطان  عهد  عىل  مقنني  آل  نموذج  الصدد  هذا  يف  انظر   .4
والعلوم  اآلداب  كلية  منشورات  (الرباط:  الصغري  بن  خالد  تعريب  السفراد،  اليهود  وعامل  املغرب  السلطان  هيودي 

اإلنسانية، سلسلة نصوص وأعامل مرتمجة، رقم 15 ،2011 )، 25 - 61. 
5. انظر ما جاء هبذا الشأن يف كتابات برينار روزنربجي وعبد املجيد القدوري: 

Bernard Rosenberger, “Les Juifs au Maroc dans la première moitié du XVème siècle,” Hespéris- Tamuda 
XXXVII (1999): 113-162; Abdelmajid Kaddouri, Le Maroc et l’Europe, problèmatique du dépassement 
XVe-XVIIe siècles, traduction de Abdelhak Lamsalmi, (Casablanca: La Croisée des Chemins, 2012).
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 وتعزز هذا الدور تدرجييا إىل أن اكتسى حجام غري مسبوق خالل القرن التاسع 
تغيري  وتصدرها  احلقبة،  هذه  إبان  األوروبية  املغربية  العالقات  تطورت  حيث  عرش 
الدول  هذه  ضغوط  وتزايد  األوروبية  الدول  لصالح   القو موازين  يف  جوهري 
إلرغام املغرب عىل فتح أبواب أسواقه تسهيال لتغلغلهم، وذلک عىل الرغم من جهود 
السلطان عبد الرمحن بن هشام (1822-1859)، للسري عىل خطوات سلفه سيدي حممد 
بن عبد اهللا والتخيل عن خيار تقليص املبادالت البحرية الذي عمل به املوىل سليامن 
وإيديولوجي  واجتامعي  اقتصادي  هو  ما  فيها  اجتمع  العتبارات   (1822  -  1789)
وديني.6 إال أن إعادة إحياء نظام ”جتار السلطان“ انطالقا من سنة 1822 ما لبث أن 
مقدمتها  ويف  العبارة،  برصيح  األوروبية   القو عنها  عربت  باعرتاضات  اصطدم 
يف  جديد  طور  إىل  االنتقال  هبدف  ضغوطها  ملامرسة  جتندت  التي  العظمى  بريطانيا 
عالقاهتا مع املغرب عرب إخضاعه لبنود معاهدات غري متكافئة كانت من أكثرها أمهية 
املسلمة  التجارية  النخب  أصبحت  السياق  هذا  ويف  املشهورة.   1856 اتفاقية  وتأثريا 

واليهودية حمط منافسة حادة بني اجلانبني وخمتلف القو األوروبية ذاهتا. 7
وإذا كان السلطان يدرک ويف هذا املجال بالذات، مزايا تعبئة مهارات التجار 
واملحلية عىل السواء لصاحله ولصالح بيت املال،  اليهود يف حقل التجارة الدولية 
االلتحاق  عىل  حلثهم  جهودها   قصار بذلت  جهتها  من  األوروبية  الدول  فإن 
ورشكاهتا  التجارية  دورها  خدمة  ويف  إشارهتا  رهن  خربهتم  ووضع  بمعسكرها 
هذا  يف  األوروبيني  حماوالت  واتسمت  والبنكية.  املرصفية  ومؤسساهتا  الصناعية 
املجال بجاذبية قصو مل يرتدد يف االستجابة هلا عدد ال بأس به من التجار اليهود 
واملسلمني عىل السواء، ألن التعامل املبارش مع الدور التجارية األوروبية واإلفالت 
من قيود نظام ”جتار السلطان“– عىل الرغم من كل امتيازاته– كان يعني هلم حتقيق 
مزيد من األرباح وصيانة تراكمها، واالستفادة من التسهيالت البنكية والقروض، 
احلامية  بطاقات  هلم  وفرهتا  التي  املهمة  واجلبائية  القضائية  االمتيازات  عن  فضال 

القنصلية وشهادات التجنيس.8
6. حممد املنصور، املغرب قبل االستعامر، املجتمع والدولة والدين، 1792-1822، ترمجة حممد حبيدة (الدار البيضاء: 

املركز الثقايف العريب، 2006)، 73 - 148.
كلية  منشورات  (الرباط:   ،(1886 - 1856) عرش  التاسع  القرن  يف  العظمى  وبريطانيا  املغرب  الصغري،  بن  خالد   .7

اآلداب والعلوم اإلنسانية، سلسلة رسائل وأطروحات، رقم 34، 1997)، 61 - 122 و259 - 276. 
8. حممد كنبيب، املحميون (الرباط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سلسلة نصوص بحوث ودراسات 

رقم 47، 2011)، 291 - 301 و 312-302 .
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احلاميات  جاذبية  عن  النامجة  املخاطر  إىل  مبكر  وقت  يف  السلطان  تنبه  وقد 
الدينية  الناحية  من  يعنيه  كان  وما  اليهودي  الوسط  يف  انتشارها  وبداية  األجنبية 
والسياسية سلوک حتى بعض اليهود األجانب خالل زيارهتم للمغرب وإقدامهم 
عىل ترصفات مغايرة للسلوک املعهود لد أهل الذمة. ويف إثر نزاعات تسبب فيها 
أحد هيود اجلزائر واختاذ قرار يقيض بطرده من البالد، أوضح السلطان املوىل عبد 
الرمحن يف رسالة وجهها للقنصل العام الفرنيس بطنجة بتاريخ 19 يوليوز من سنة 

1841 ما ييل : 

االعتناء  كامل  باهللا  العايل  جنابنا  بخدمة  له  الذي  ”اخلديم 
واالهتامم... قونصو جنس الفرنصيص...، وصلنا كتابک مراجعا يف 
شأن اليهودي (فالن) حسب ما أمركم بذلک عظيم جنسكم املحب يف 
جنابنا العايل... وطلب بيان أمره زيادة عىل ما قدمنا وليس بعد البيان 
بيان، فإن اليهود بإيالتنا السعيدة معاهدون عىل رشط أهل الذمة التي 
أثبتها رشعنا الكريم وعمل عليها أهل ملتنا يف احلديث والقديم، فإن 
دمائهم  حقن  رشعنا  يف  وجب  عليهم  رشط  ما  عند  الذمة  أهل  وقف 
العزيز  رشعنا  يف  حل  واحدا  رشطا  ولو  نقضوا  وإن  أمواهلم  وحفظ 
والصغار  الذلة  شعار  إال  الكريم  ديننا  يف  هلم  وليس  ماهلم،  و  دمهم 
حتى أن الواحد منهم إذا رفع صوته عىل املسلم فقد نقض الذمة، فإن 
كانوا عندكم متساوين معكم يف كل يشء ومن مجلتكم فليكن ذلک يف 
أرضكم ال يف أرضنا إذ ليس حكمكم عندنا حلكمهم فأنتم مصاحلون 
فليس  بإيالتنا...  للتجارة  يقدم  أن  منهم  أراد  فمن  معاهدون  وهم 
مسلک أهل الذمة (كمسلكهم عندكم)...فمن مل يرد (االمتثال) فليبق 

بأرضه، فال حاجة لنا بتجارته عىل وجه خيالف رشعنا العزيز... “9
باحلاميات  استظلوا  ممن  التجار  كبار  فئة  مع  القطيعة  تفادي  رضورة  أن  إال 
أمام  الطرف  يغض  السلطان  جعلت  احلامية  الدول  مع  املواجهة  وتفادي  األجنبية 

9. Planche XVIII, 20 hijja 1257/19 juillet 1841. Eugène Fumey, Correspondances marocaines. 50 
lettres chérifiennes, Textes et Notes (Paris: Maisonneuve, 1903), 41. 
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هذا  عىل  وسلطته  بسيادته  متسكه  من  الرغم  عىل  ضمنيا  به  ويسلم  الواقع  األمر 
الصنف من رعاياه، خصوصا وأنه يدرک أن تلک العنارص ال ترغب من جهتها يف 
الوصول إىل حد القطيعة معه ومع ”التقاليد.“10 فام هي إذن أهم جتليات انفتاح هذه 
العنارص عىل احلداثة بأشكاهلا ودالالهتا الغربية، وما حدود هذا االنفتاح وبلورته 

عىل أرض الواقع سواء يف ترصفاهتم جتاه حميطهم املغريب وجتاه األوروبيني؟
انفتاح نخبة التجار اليهود عىل مقومات احلداثة الغربية

أعضاء  غالبية  سلوک  وازدواجية  مواقف  تقييم  بمكان  الصعوبة  ملن  إنه   
اجلديدة  األوضاع  مع  التأقلم  من  أمكنها  براغامتيا  هنجا  اختارت  التي  الفئة  هذه 
أسباب  من  والتمكن  األرباح  من  مزيد  املتاحة لتحقيق  الفرص  كل  واستغالل 
تناقضها  وعدم  بجدواها  اقتنعوا  غربية  بمعايري  أخذهم  ويعني  والنفوذ.  االرتقاء 
والصالت  الروابط  مع  قطيعة  أية  إحداث  تفادي  جهة،  من  الدينية  معتقداهتم  مع 
ومع  واجلهوية،  العليا  املخزنية  الدوائر  مع  والسيام   ،أخر جهة  من  التقليدية، 
األعيان املسلمني يف املدن والقبائل، بام يف ذلک شيوخ الزوايا، ومن ضمن هؤالء 
عىل سبيل املثال بالنسبة للنصف الثاين من القرن التاسع عرش، الرشيف عبد السالم 
رشيف  املصلوحي،  وحممد   ،1884 سنة  من  انطالقا  الفرنيس  املحمي  الوزاين، 

متصلوحت، املحمي االنجليزي ابتداء من سنة 1892 أو 11.1893
نذكر  احلداثة،  روافد  بعض  يف  املحتشم  أو  املفتوح  االنخراط  جتليات  ومن 

عىل سبيل املثال:
 حماولة جتاوز التصورات والتمثالت النمطية السائدة لد اليهود واملسلمني 
الصليبية،  بالروح  بآخر  أو  بشكل  متمسكني   نصار بصفتهم  األوروبيني،  جتاه 
وإظهار االستعداد للتعامل مع ”الكفار“ يف منظور املسلمني ومضطهدي إخواهنم 
يف الدين داخل الديار املسيحية بالنسبة لليهود، ال يف املجال التجاري فحسب، بل 

أيضا باعتبارهم أعوانا قنصليني ومرتمجني.
10. Mohammed Kenbib, “Structures traditionnelles et protections consulaires dans le Maroc 

précolonial,” in René Galissot (dir.), Structures et cultures précapitalistes (Paris: Anthropos, 1980), 
447- 470. 
11. خالد بن الصغري، ”الزوايا يف املغرب واحلاميات األجنبية: نموذجي الزاوية الوزانية واملصلوحية،“ املناهل، 29 

 .255 - 209 ،81/80 :(2007)
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االستئناس  بغية  اخلارجية  للدول  متكررة  زيارات  من  االستفادة  إمكانية   
كوسطاء  مكانتهم  لتقوية  وتوظيفها  األجنبية  واللغات  الغربية  والعادات  بالعقلية 
عىل  ومكافئتهم  هبم  االستعانة   سو املغرب  مع  املتعاملني  لألوروبيني  خيار  ال 
خدماهتم، فكان ذلک شأن بعض كبار التجار املسلمني ممن تعلموا هم أيضا تلک 
اإلسبانية  باللغات  األجانب  العمالء  مع  التواصل  عىل  قادرين  وصاروا  اللغات 
عبد  وهو  املخزنية  الشخصيات  كبار  أحد  ذلک،  ومثال  والفرنسية.  واإلنجليزية 
الكريم بريشة التطواين الذي متكن من اجلمع بني ممارسة التجارة ووظيفة األمانة 

باملرايس، إىل جانب االضطالع أحيانا بمهام دبلوماسية. 
والسيام  الغريب،  الرأساميل  النظام  أمامهم  أتاحها  التي  الفرص  استغالل   
املضاربات يف البورصة، لتحقيق أرباح إضافية تعزز مكاسبهم التجارية، فاهتموا 
برشاء أسهم بعض الرشكات الكرب، ومنها إقدام جتار مغاربة مسلمني وهيود عىل 

 12.(Paquet) “رشاء أسهم الرشكة املالحية الفرنسية ”باكي
املحاسبة  تقنيات  من  بكثري،  املسلمة  العنارص  وقبل  املبكرة،  االستفادة   
ورشكات  واألبناک  التجارية  الدور  متثيل  يف  واالنخراط  واإلشهار،  العرصية 

التأمني والرشكات املالحية األوروبية.
 تراجع أعضاء هذه الفئة تدرجييا عن معارضتهم ملرشوع الرابطة اليهودية 
اجلمعية  وبعدها  بريطانيا  هيود  مندويب  وجلنة  فرنسية)  هيودية  مجعية  (أهم  العاملية 
بمالحات  القاطنني  لفائدة  عرصية  مدارس  بإحداث  القايض  الربيطانية  اليهودية 
املغرب عىل وجه اإلحسان والتضامن الديني بغية حتسني أوضاع الفئات البسيطة 
والتخفيف من حدة الفقر التي كانت تعاين من جرائه وسط أحياء مكتظة بالسكان، 
 ،1891  ،1878 - 1884 األوبئة (1868 - 1862،  وانتشار  اجلفاف  مراحل  خالل  السيام 
1895...). وقد سبق ألثرياء اليهود املحافظني معاكسة هذا املرشوع بقوة إثر إقدام 

هذا  من  مؤسسة  أول  وهي   ،1862 سنة  بتطوان  هلا  مدرسة  أول  فتح  عىل  الرابطة 
بالتحذير  معارضتهم  تربير  وحاولوا  اإلسالمي،  والعامل  املغرب  يف  أقامتها  النوع 
من املخاطر املحدقة بالدين والتقاليد واهلوية اإلثنية - الثقافية يف حالة انتشار نظام 

12. Jean-Louis Miège, Le Maroc et l’Europe 1830 - 1894 (Paris: Presses Universitaires de France, 
1962) vol. II, 86-97.
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تربوي دخيل وغريب وسط الطوائف اليهودية، السيام وأن تلقني الدروس قد تقرر 
فرنسا  من  قادمني  هيود  معلمني  خدمات  عىل  واالعتامد  الفرنسية  باللغة  يكون  أن 
وأوروبا الرشقية، لكنهم ال يعرفون شيئا عن إخواهنم يف الدين من املغاربة. غري أن 
الفئات املحافظة اضطرت يف هناية األمر إىل الرتاجع حتت ضغط الرابطة وحفاظا 
هيوديتني  مجعيتني  بصفتهام  الربيطانية،  ومثيلتها  املذكورة  اجلمعية  مع  عالقاهتا  عىل 
احلكومتني  من  بتزكية  املغربية  الساحة  عىل  وتتحركان  ولندن  باريس  يف  نافذتني 

الفرنسية والربيطانية.13 
احلضارة  أنامط  ببعض  ما  حد  إىل  املحافظة  اليهودية  النخبة  أعضاء  تأثر   
السائدة بأوروبا، وذلک يف وقت مبكر سبق تأسيس مدارس عرصية فرنكوفونية. 
وجتىل هذا التأثر يف جمال لباس الرجال والنساء عىل السواء، وتأثيت جزء من الدور 
السكنية، وما يرتبط بتناول املرشوبات الروحية والتدخني. وقد سامهوا تدرجييا يف 
نقل هذه األنامط ”االستهالكية“ إىل بعض العنارص املسلمة. وتدل عىل هذه النزعة 
مراسالت كبار جتار أرسة قرقوز املراكشية والصويرية، وكذا ما صار سائدا يف هذا 

املجال بني بعض عامة املسلمني يف املدن الساحلية. 
وتواجدت معظم اخلامرات داخل املالحات املوجودة منها باملدن الساحلية 
إحداث  إىل  غريهم  قبل  اليهود  بادر   ،أخر جهة  ومن  سواء.  حد  عىل  والداخلية 
كل  واسترياد  والسجائر  الغازية  املرشوبات  النتاج   “صغر ”مصانع  أو  حمالت 
أنواع املرشوبات الروحية من أوروبا والواليات املتحدة وجزر األنتيل. وتزامنت 
 هذه التغيريات مع احتدام النقاش يف أوساط الفقهاء، فأصدروا سلسلة من الفتاو
يف مواضيع كثرية من رشب الشاي واستعامل الصابون املستورد من ”دار الكفر.“

 - وخالفا للمسلمني، كان كبار التجار اليهود ال ينزعجون من إدخال الزوار 
األوروبيني إىل بيوهتم واستقباهلم وسط نسائهم وبناهتم كام تدل عىل ذلک لوحات 
الفنان الفرنيس الشهري أوجني دو الكروا (Eugène Delacroix) الذي زار املغرب 
سنة 1831 ضمن بعثة دبلوماسية رسمية واستضافه بطنجة الثري اليهودي أبراهم 

13. Michael Laskier, The Alliance Israelite Universelle and the Jewish Communities of Morocco, 
1862-1962 (Albany: State University of New York Press, 1983), 80-96.
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بن شيمول، وهو يف الوقت ذاته تاجر ومرصيف كبري، وترمجان للمفوضية الفرنسية، 
وابنه هو حاييم بن شيمول الذي صار عىل هنج والده حني أقدم عىل تأسيس جريدة 
فيام  أيضا  انزعاجهم  عدم  ويتجىل   14.(Le  Réveil du Maroc) ماروک دو  لوريڤي 
ورد هبذا الشأن يف كتاب بيري لويت (Pierre Loti)، الضابط السابق والكاتب الشهري 
الذي سبق له كذلک أن زار املغرب سنة 1889 ضمن بعثة سفارية رسمية واستضافه 
يعقوب أحنا، الثري اليهودي بمكناس، والتاجر الكبري املقرب من السلطان املوىل 
احلسن ووزيره الصدر با أمحد، واملحمي الفرنيس يف اآلن ذاته بحكم اشتغاله وكيال 

يف خدمة بعض الدور التجارية الفرنسية.15
تشبث   مد أحيانا،  األطراف  واملتعددة  املزدوجة،  احلامية  هذه  وتعكس   
عىل  احلرص  وضمنها  وصيغها،  أشكاهلا  بمختلف  بالتقاليد  املغرب  هيود  أثرياء 
ويؤكد  السلطان.  طليعتها  ويف  النافذة،  املسلمة  الدوائر  مع  العالقات  استمرار 
واالحرتام  التوقري  لظهائر  السالطني  جتديد  من  االستفادة  عىل  الشديد  إحلاحهم 
املمنوحة ألسالفهم من قبل عىل األمهية البالغة التي أولوها لروابطهم مع املخزن 

ولفوائد شتى دأبوا عىل حتقيقها هبذه الكيفية.16 
غري أن احلرص عىل هذه الروابط كان ال يمنعهم يف بعض األحيان من اختاذ 
مواقف مقلقة للغاية يف نظر املخزن ومتضاربة متام التضارب مع سلطته وسيادته. 
وتندرج ضمن هذه املواقف املبادرات التي دأب هؤالء التجار عىل اختاذها يف حالة 
أو  والبوادي،  باملدن  الدين  يف  وإخواهنم  املخزنية  السلطات  بني  النزاعات  نشوب 
يف بعض األحيان حتى عندما كان الرضر الالحق إلخوانه قد صدر عن قنصل أو 
سفري أورويب. وهذا ما وقع بالذات عندما مارس املفوض اإلسباين بطنجة ضغوطا 
قوية وهدد بحث حكومته عىل إعالن احلرب يف حالة عدم استجابة السلطان حممد 
بقتل  اهتمهم  هيود  أربعة  بإعدام  القايض  للمطلب   (1873-1859) الرمحن  عبد  بن 

إسباين مقيم بأسفي.17 

14. Maurice Arama, Delacroix: Un voyage initiatique. Maroc, Andalousie, Algérie (Paris: Éditions 
Non Lieu, 2006), 113-145; Jamaâ Baida, La presse marocaine d’expression française. Des origines à 
1956 (Rabat: Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 1996) 42-44.

15. Pierre Loti, Au Maroc (Paris: Ancienne Maison Michel Lévy Frères,1891 ) 139.
16. كنبيب، املحميون، 301-291.

17. Kenbib, Juifs et musulmans, 123 -172.
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التخلص التدرجيي من وضع أهل الذمة بتأثري من اخلارج 
مونطفيوري  موزس  قام  القضية،  هذه  أحدثتها  التي  الضجة  سياق  ويف 
يف  مراكش  إىل  بزيارة  بريطانية،  هيودية  مجعية  أكرب  رئيس   ،(Moses Montefiore)
مطلع سنة 1864 بطلب من كبار التجار اليهود يف بريطانيا وبمساندة من احلكومة 
الربيطانية، فحصل خالهلا عىل ظهري يؤكد فيه السلطان حقوق رعاياه اليهود ويأمر 
هذه  خالل  إسبانيا  مسؤولية  طمس  تم  أنه  والالفت  بإنصافهم.  والقواد  العامل 
الزيارة ومل يتم بعدها اإلحلاح سو عىل استبداد القواد، كام أن الظهري وقع تأويله 

تأويال خمالفا ملا ورد فيه وأحدث توترا يف خمتلف أنحاء البالد.18  
  والواقع أن الزيارة التي قام هبا مونطفيوري وقال أهنا مبادرة هلا طابع خريي 
وإنساين رصف، شكلت منعطفا يف تاريخ املجموعات اليهودية املغربية حيث تالها 
تسابق الدول األوروبية لتوسيع نفوذها وسط هذه املجموعات بدعو الدفاع عن 
قيم احلضارة ومقاومة االضطهاد، السيام وأن اليهود كانوا يظهرون، حسب دعاية 
عىل  الغربية،  احلضارة  عىل  لالنفتاح  كبريا  استعدادا  األجانب،  والقناصل  السفراء 
خالف األغلبية الساحقة من املسلمني ممن رفضوها رفضا باتا ومتسكوا بتعصبهم 
وكراهيتهم للنصار. وقد كان بعض كبار التجار اليهود املغاربة يزكون هذا الطرح 

وحيثون السفراء األوروبيني عىل منح محايتهم جلميع اليهود املغاربة.19 
حيث  الدويل  مدريد  مؤمتر  أشغال  خالل  واضح  بشكل  املنطق  هذا  وجتىل 
اليهود  التجار  كبار  متسک  مع  التوسعة  ونواياها  األوروبية   القو مصالح  التقت 
املغاربة واجلمعيات اليهودية الفرنسية واألنجليزية واألمريكية التي كانت تؤازرهم 
وتدعو إىل تعميم احلاميات األجنبية عىل مجيع هيود املغرب.20 وقد أد تظافر جهود 
كل هذه األطراف إىل فشل املساعي التي بذهلا املخزن طيلة السنوات التي أعقبت 
حرب تطوان لتقليص االنتشار الفوضوي للحاميات واملخالطات وتعميم الرضائب 

18. انظر ما جاء عند حممد كنبيب وخالد بن الصغري حول هذه الزيارة ونتائجها:
Kenbib, Juifs et musulmans au Maroc,c147 - 123؛ بن الصغري، املغرب وبريطانيا، 307-296.

19. وذلک ما كان يقال مرارا للسفراء الفرنسيني مثال، حيث ورد يف تقرير أحدهم : ”إن اليهود املحيطني يب (ومن 
ضمنهم حايم بن شمول... وأمثاله)... ال يشاطرون الرأي (اخلاص بنفاذ صرب املسلمني وتصاعد خطر إغارهتم عىل 
اليهود)، بل يعتقدون عىل العكس أن األخطار املحدقة بإخواهنم يف الدين سوف لن تتحقق ما دام املسلمون يشعرون 

باخلوف وخيشون تدخل األجنبي لصالح اليهود... واإلنعام عليهم ببطاقات احلامية الفرنسية.“
20. بن الصغري، املغرب وبريطانيا، 342 - 350. 
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عىل كل الرعايا املغاربة وحتى املقيمني األجانب. وكان اإلصالح اجلبائي عىل هذا 
املنوال يشكل يف نظر السلطان املوىل احلسن (1873-1894) الرشط األسايس الالزم 
إلنجاز  الالزمة  املوارد  وتوفري  ملموس  بشكل  املال  بيت  مداخيل  لرفع  حتقيقه 
تندلع  كانت  التي  واالنتفاضات  االضطرابات  وإهناء   أخر حيوية  إصالحات 
من حني آلخر بسبب ثقل الرضائب واحليف الالحق من جرائها لفئات واسعة يف 

البوادي واملدن.21
يف  السيام  الالمرشوط،  وطابعه  األجنبية  املفوضيات  دعم  يف  لثقتهم  ونظرا 
كل ما من شأنه إضعاف املخزن وإذكاء التناقضات الداخلية، كان بعض األعيان 
وجريئا  سافرا  خرقا  السلطان  يعتربها  مسبوقة  غري  مبادرات  عىل  يقدمون  اليهود 
وحي  فاس  مثل  مدينة  يف  حتى  املخزنبية  للسلطة  مفتوح  وحتد  الذمة  ملقتضيات 
فاس  قايض  إىل  احلسن  املوىل  وجهها  رسالة  تعكسه  ما  وذلک  القرص.  من  قريب 
إجراءات  اختاذ  من  بدال  القايض  إىل  السلطان  جلوء  وإن   .1883 فرباير   14 بتاريخ 
زجرية عىل الفور إلعادة األمور إىل جمراها الطبيعي لدليل عىل تردده واحتياطه أمام 

خطر تفاقم الوضع يف حالة تدخل املفوضيات. جاء يف الرسالة ما ييل: 
خمالف  بمالحهم  أمر  إحداث  عىل  العليا)  فاس  هيود  ”(اتفق   
للحكم  مالحهم  يف  جتارهم  من  وتاجرين  حزان  نصب  وهو  لعادهتم 
وعىل  الدعاوي  وسائر  كالرسقة  الوقائع  من  إخواهنم  بني  يعرض  فيام 
إبداهلم يف رأس كل شهر بآخرين وصار هؤالء احلكام يقبضون عىل 
عاملهم  يد  عىل  للسجن  ويوجهوهنم  إخواهنم  خصوم  من  أرادوا  من 
ويرسحوهنم منه عىل يده، وحيث مل جتر هلم عادة بنصب ما ذكر وكانوا 
قواعد  عىل  مبنية  كلها  املسلمني  وبني  بينهم  التي  واألمور  معاهدين 
الرشع رددنا قضيتهم للرشع، وعليه فنامرک أن جتتمع أنت والفقهاء 
(املعينون هلذا الغرض) وتنزلوا هلذه القضية وتعطوها حقها من النظر 
ذلک  يف  معاهدون  هم  هل  ذمتهم،  عقد  ومراجعة  والبحث  والتأمل 
أم ال وما اقتضاه الرشع يف النازلة من تسويغ ذلک هلم أو منعهم منه 

21. كنبيب، املحميون، 107ـ 124.



Hafsa El-Hail410

القائد  خالنا  به  واعلموا  الرشيف،  علمنا  به  طالعوا  لعادهتم  وردهم 
العريب ولد با حممد لينفذه، فقد أمرناه بتنفيذه والسالم.“22

وعاملهم  دمنات  جتار  بعض  بني  النزاعات  احتدت  نفسها  احلقبة  وخالل 
فاستنجد  الطرفني،  بني  شديدة  جتارية  منافسة  األمر  واقع  يف  تتصدرها  وكانت 
اليهود بإخواهنم يف الدين املقربني من املفوضيات األجنبية بطنجة. وتفاديا لتفاقم 
األمور كلف املوىل احلسن الثري اليهودي املراكيش يشوع قرقوز، والتاجر املراكيش 
 إحد وتعكس  احلقائق.23  بتقيص  الغنجاوي،  بوبكر  الربيطانية،  باحلامية  املستظل 
الرسائل التي وجهها الغنجاوي هبذا الشأن إىل حاميه جون دراموند هاي، بصفته 

من أهم عمالئه وخمربيه، بعض أطوار هذه القضية:
ذكرت  من  مع  اتفاقک  بلغنا  ملا  بأننا  الرس  وجه  عىل  ”نُعلمک   
املخزن  لدار  بذلک  وكتبتم  دمنات  هيود  قضية  شأن  يف  األجناس  من 
يف شأن إعطاء احلق ونصف املظلوم من الظامل... ألقينا السمع ووقع 
التسمني  بعض  فأخربنا  املخزن...،  بدار  صدر  عام  التام  البحث  منا 
الوزير  أخي  رس  وموضع  ذلک  يف  احلظ  له  ممن  املخزن  بدار  باخلدمة 
كبري العسكر أنه سمع منه أن التازي املوخت ملا سمع االتفاق الواقع 
منک مع باشدور الطليان وباشدور االفرنصيص، قال أن هذا االتفاق 
املشري  هو  التازي  هذا  املخزن...؛  دار  عىل  الكبري  الرضر  إال  فيه  ما 
بالرأي وصاحب اإلبرام والنقض، وعدم معرفته باألمور... وال يشري 
إال بالرأي الذي يعود بالوبال والنكال، ويستلزم الرد القبيح واخلطاب 
القوي. وحني ير ذلک يرجع ألصله ويعرف قدر قيمته... والذي 
يد  عىل  املجعول  الشيخ  قبول  وقع  أن  هو  وبحثنا  اطالعنا  لک  يبني 
الباشدورات الثالث بدمنات الذي هو رأي سديد وفيه رفع املرضة من 
غري نزاع فيه... وذلک التازي هو املشري باخلالف وعدم اإلنصاف... 
22. ظهري موجه لقايض فاس بتاريخ 6 ربيع الثاين 15/1300 فرباير 1883  انظر نصه عند عبد الرمحن بن زيدان، إحتاف 

أعالم الناس بجامل أخبار حارضة مكناس (الرباط: املطبعة الوطنية، 1930 )، ج.2 
23. حول هذا الرصاع وتطور األوضاع يف دمنات، وظروف إحداث مالح هبذه املدينة سنة 1887، انظر أمحد التوفيق، 
املجتمع املغريب يف القرن التاسع عرش، إينولتان 1830 - 1912 (الرباط : منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سلسلة 

رسائل وأطروحات رقم 65، 1983) 166-167؛ بن الصغري، املغرب وبريطانيا، 369-361. 
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ومساعدة  بخري  معه  تكن  االفرنصيص  الباشدور  أن  يل  ظهر  والذي 
خمالفتک  حيبون  إنام  حيث  املخزن،  دار  يف  مرادهم  يُوافق  مل  ذلک  فإن 
وبذلک  ذلک.  أجل  من  أغراضهم  بک  ليقضون  األجناس  مجيع  مع 
دمنات  ليهود  وقوفک  أن  يل  ظهر  والذي  أموركم...  يف  التهاون  يقع 
يف إعطاء احلق يف هذه القضية ظهر هلم منک خالف ما يظنون وعملوا 
بموجب ذلک وأنزلوک به يف موضع اجلد، وعىل املحبة والسالم، يف 

28 مجاد 2 عام 1302 [14 أبريل 1885].“24 

ويف السياق نفسه، كانت ترصفات بعض العنارص الثرية، وحتى من كان منهم 
مقربا من البالط–ال ختلو من ”الطيش“ حسب التعبري املخزين–، وال تثري سخط 
املالحات  داخل  مجة  قالقل  إحداث  يف  املسامهة  إىل  أفضت  بل  فحسب،  املسلمني 
ويف صفوف ساكنتها. ويتجىل ذلک من خالل رسالة وجهها عامل مكناس محو بن 
األعظم  الوزير  ومطالبا  ”اللعني“  أسامه  بمن  مشتكيا  موسى  بن  أمحد  إىل  اجلياليل 

بالوقوف ”إلعالء كلمة اهللا ورسوله ألن هذا الظامل قد خرج عن الطور غاية.“ 
ورد يف شكو العامل ما ييل: 

”مل يبق إجراء األحكام يتابع–عىل هيود مكناس–من أجل مظامل 
الذمي يعقوب أحنا، فإنه قد شاع فساده وكثر خوضه إفساده يف مجيع 
األمور واألحكام ومهام كانت قضية أو دعو بني الذميني إال وتراه 
كانت  سواء  دأبه  وهذا  احلرية  يف  احلكام  يوقع  حتى...  فيها  خيوض 
يستطيعون  ال  فإهنم  حزانيهم  أو  املطاع  الرشع  أو  إلينا  رفعت  الدعوة 
أن حيكموا يف ما بينهم إال برأيه... فإن أراد شيئا يدخلهم داره ويشهد 
هو  كان  ما  أيا  ألحد  حقا  يعطي  وال  شاء  بام  لنفسه  وحيكم  الزور  هبم 
وصغريا  كبريا  اليهود  مجيع  إن  تبعه...،  ومن  وأصهاره  وأصحابه 
ترضروا (بسبب جتاوزاته) والزالوا ألنه ضيق عليهم غاية يف معاشهم 
وقد زاد اليوم يف...طغيانه [بعد أن عزل] عن احلسبة إدريس بن زينة 
أبريل   14/1302 الثانية   مجاد  28 رسا،  هاي،  دراموند  إىل  الغنجاوي  بوبكر   (FO 174/110)  ،12 رقم  الوثيقة   .24
1885، انظر خالد بن الصغري، ”يف خدمة جاللة امللكة: مراسالت بوبكر الغنجاوي الرسية (1873 - 1893)،“ هسربيس 

- متودا 44 (2009 ): 108-107.
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يشاء  ما  هبا  يفعل  بيده  املالح  حسبة  له  جاعال  وكان  وليه  كان  ألنه 
ويستبد بامل له بال...والناس مع (هذا) الذمي يف ضيق (حيث) صار 
أسباب  ومن  باألباطيل...  (ويرميهم)  الواهية  احلجج  (عليهم)  يقيم 
ما صدر منه هو ما كان يف سالفه من زيادة جتار ذميني يف البالصة عليه 
تسعامئية ريال يف العامل والزالوا كذلک، وكان رسق ملوالنا املقدس يف 

اخلزائن سبعامئة ريال وتداعوا معه األمناء عليها.“25
السلطان   لد هيود  أعيان  تظلم  العامل  موقف  تعزيز  يف  ساهم  وقد 
اللحوم  مسألة  يف  حتى  بتطاوله  يتعلق  ما  ومنها  أحنا،  لترصفات  واستنكارهم 
والرضيبة املستخلصة منها لفائدة أعامل املالح اخلريية. وقد نصت الرسالة اجلوابية 

املوجهة للعامل هبذا الشأن عىل ما ييل:
وسالم  اهللا  وفقک  اجلياليل،  بن  حم  القائد  األرىض  ”وصيفنا 
عليک ورمحة اهللا، وبعد فعىل أعتابنا الرشيفة اشتكى اليهودي احلزان 
شلوم بن الويري وفريقه بأن اليهودي يعقوب أحنا ملا أشهد عليه العجز 
عن اإلتيان باحلجة املطالب هبا يف فرضه زيادة الريال يف اللحم ورسح 
ما كنا أمرنا بتثقيفه من الزيادة املذكورة وصار احلزانون يقتسمون ذلک 
عىل الضعاف منهم صار أحنا يأخذ منهم الوفر لنفسه اثنا عرش رياال 
القديمة  العادة  عىل  حانوته  بإبقاء  عليه  أنعمنا  أننا  وادعى  اجلمعة،  يف 
مع حرمة استبداد أحد أغنيائهم بيشء من ذلک واختصاصه بفقرائهم 
أحنا  بكف  جزما  أمرا  فنأمرک  وعليه،  الرشيف،  بظهرينا  حسبام 
املذكور عىل ذلک وإلزامه السلوک مع السلک الذي وقع عليه احلكم 
بينهم بحيث ال يستبعد بيشء من ذلک الختصاصه بفقرائهم، وحتى 
ما ادعاه من أن بيده ظهرينا الرشيف بإبقاء حانوته عىل عادته القديمة 
حلكم  يرجع  ما  وأما  املخزنية،  األمور  إىل  يرجع  فيام  وحممله  فمرصفه 
رشعهم فال مدخل للمخزن فيه، فيلزمه أداء الزيادة املذكورة يف مجيع 
ما يبيع من اللحم بحانوته املذكورة كغريها من سائر حوانيت جزاري 

25. مديرية الوثائق امللكية، حمفظة مكناس ،  مراسلة بتاريخ 15 رمضان 17/1314 فرباير 1897.
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هذا  كتابنا  أقرأت  وإذا  بمقتضاه،  ولتعمل  ذلک  فلتنفذ  لزوما،  اليهود 
رده إليهم يتمسكون به، والسالم.“26

وملواجهة العامل، عبأ أحد أبناء يعقوب أحنا، وهو املدعو أبراهام، احلامل 
لبطاقة احلامية اإليطالية، ”أصحابه“ املوجودين يف دوائر البالط السلطاين إلفشال 
مساعي محو بن اجلياليل وإبقاء الوضع عىل ما كان عليه، بل ومتكن من استصدار 

رسالة سلطانية لتوبيخ العامل املذكور. وقد جاء يف هذه الرسالة: 
”وصيفنا األرىض القائد بن اجلياليل، وفقک اهللا وسالم عليک 
احنا  ابراهيم  الرشيفة  حرضتنا  عىل  اشتكى  فقد  وبعد،  اهللا  ورمحة 
عن  بإعراضک  تعطلت  وجتارهتم  ضاعت،  حقوقهم  أن  املكنايس 
فصال دعاوهيم التي يرفعوهنا لک، وعدم التفاتک إليها، وقد استغربنا 
صدور هذا منک واستبعدناه، لكونه من شأن من ال ينظر يف عواقب 
األمور، وال يعرف أن ثمرة الوالة وفائدهتم هي إيصال ذوي احلقوق 
بحقوقهم، وأن املسلم والذمي يف احلق سواء، وعليه فنأمرک أن تكون 
عىل بال من دعاوهيم وما كان منها خمزنيا عجل بفصله عىل وجه احلق، 

وما كان منها رشعيا ارصفه له يف احلني لرتيح وتسرتيح، والسالم.“27
اليهود  التجار  كبار  فئة  تعبئة   مد والوقائع  األحداث  هذه  مثل  وتعكس 
ذلک  أجل  من  تسخريها  اعتادوا  التي   القصو والوسائل  مصاحلهم  عن  للدفاع 
بالتضامن  حتى  واالستخفاف  جمموعاهتم  تفرقة  يف  التسبب  األمر  اقتىض  ولو 
املتمثل يف اإلسهام يف ”صندوق الفقراء.“ هل كان يمكنهم واحلالة هذه االستجابة 
التي  اخلربة  اعتبار  عىل  اإلصالح  جمال  يف  منهم  املخزن  ينتظره  أن  مفروضا  كان  ملا 
مبدئيا  عليهم  متليه  ما  وكذا  وباحلداثة  باألوروبيني  احتكاكهم  نتيجة  اكتسبوها 
املصالح املشرتكة التي تربط بعضهم مبارشة بالسلطان والوزراء - أو عىل األقل ممن 

كان ضمن هؤالء ال يعارض رصاحة املبادرات اإلصالحية؟ 

العز  زيدان،  ابن   ،1895 غشت   31/1313 عام  النبوي  ربيع   10 اجلياليل،  بن  محو  العامل  إىل  السلطان  رسالة   .26
والصولة، 141 - 142.

27.رسالة من السلطان إىل محو بن اجلياليل، 29 صفر 1302/ 17 دجنرب 1883، ابن زيدان، العز والصولة، 138-137.
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املالحظ يف معظم األحوال أن التطابق املوضوعي والنسبي والقابل للتغيري 
بني هذه األطراف أمر عسري وال يمكن عموما مالمسته بشكل واضح سو عىل 
اليهودية،  التجارية  النخبة  انشغال  خاصة  بصفة  طليعتها  ويف  حمدودة  مستويات 
عىل غرار السلطان والدوائر املخزنية التي تشاطره الرأي، باالنعكاسات املحتملة 
استحواذ  إىل  تؤدي  أن  شأهنا  من  وكان  البالد  تشهدها  كانت  التي  للتطورات 
وقد  مستعمرة.  إىل  وحتويلها  فيها  األمور  ومقاليد  ثرواهتا  عىل  أجنبية  لقوة  مبارش 
برز توافق املواقف عىل هذا املستو بكيفية واضحة إبان الفرتة التي أعقبت مؤمتر 
اتفاقية  مراجعة  مرشوع  األوروبية  احلكومات  خالهلا  وطرحت  الدويل  مدريد 
1880 وتقليص عدد املحميني واملتجنسني مقابل مراجعة معاهدة 1856 وتعويضها 

يف  بام  البحرية،  التجارية  للمبادالت  الشامل  التحرير  عىل  تنص  جديدة  باتفاقية 
ذلک تصدير كل املنتجات الفالحية املغربية برصف النظر عن مستو املحاصيل 

الزراعية والتقلبات املناخية.28 
التجارة  جمال  يف  خطته  لثوابت  ووفقا   (1888-1884) احلقبة  هذه  وخالل 
الضغوط  ومواجهة  مواقفه  لتعزيز  الالزم  الدعم  إجياد  السلطان  حاول  البحرية، 

األجنبية. ولذلک استشار الرعية بقوله: 
بطنجة...  األجناس  نواب  بعض  منا  طلب  كان  فقد  بعد،  ”أما 
جتديد رشوط التجارة بقصد ترسيح األشياء املمنوعة الوسق كاحلبوب 
ذاكرين  اخلارج  صاكة  ونقصان  ذلک  ونحو  والبهائم  واإلنعام  مطلقا 
مخسة  من  مدة  وهذه  وللرعية  املال  لبيت  النفع  فيه  ذلک  ترسيح  أن 
واآلن  كان...،  ما  عىل  كان  ما  إلبقاء  ونسدد...  ندافع  ونحن  أعوام 
وملا  واحدة...،  كلمة  عىل  فيه  ومتالؤوا  ذلک  عىل  حرصهم  اشتد  قد 
أفىض احلال إىل ما أفىض إليه مما ال ينبغي ومل يمكن إال اإلعالن بذلک 
باخلري  إليه  يشار  من  مجيع  فيه  استرشنا  به  يعتد  من  مع  فيه  واملشاورة 
والفضل والدين والعقل والذكاء والدهاء موثوقا بديانته وأمانته فلم 
يشريوا فيه بخرب واتفقوا عىل أن ال مصلحة يف ترسيح ذلک أصال... 

28. بن الصغري، املغرب وبريطانيا، 475 - 506.
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ويرتتب عليه ضعف املدخول الذي منه يقوم املخزن اجليش والعسكر 
ومصالح الرعية وأعظمها تضعيف الرعية بالقبض.“29 

وإثر حصوله عىل ما كان ينتظره من هذه االستشارة، متسک السلطان برفضه 
ملطالب األوروبيني وأعلن ماييل: 

”اقتىض نظرنا الرشيف أن ظهر لكم درءا لتلک املفاسد املقدم 
االختبار،  بقصد  أشياء  ترسيح  عىل  يساعدوا  أن  املصالح  جلب  عىل 
البقر  أن  وذكر  والشعري  كالقمح  الوسق  املمنوعة  األمور  تلک  من 
والغنم واملعز واحلمري ثالث سنني فقط،عىل رشط االختبار يف املنفعة 
التي ذكروها يف ترسحيه،الكل بأعشاره املعلومة يف مثله عىل أن يكون 
أشهر  ثالثة  من  مدة  اخلصب  وجود  مع  غلته  وقت  يف  ذلک  ترسيح 
وبعد مضيها يثقف، (...) ولتعلموا أنكم لن تزالوا يف سعة فان ظهر 
يف  وأحوط  أسد  ما هو  لكم  ظهر  بحاله، وان  يبقى  فاألمر  ذلک  لكم 
املسلمني،  من  واحد  إال  أنا  ما  إذ  به  فاعلمونا  املسلمني  عن  الدفاع 
وأعلمناكم بام كان امتثاال لقوله تعاىل: (وشاورهم يف األمر) والسالم 

يف سابع رجب الفرد احلرام عام ثالثة وثالثامئة.“30
الشديدة  السلطان  معارضة  بانتقاد  األوروبية  الدول  مفوضو  يكتفي  مل 
ملقرتحاهتم وبالتشكيک يف مصداقية استشارته ألعيان املدن والقبائل إلبراز رفض 
عامة الناس وسوادهم لتحرير املبادالت واملآيس املحتملة جراء القلة وارتفاع ثمن 
املواد الغدائية األساسية، بل صبوا اللوم كذلک عىل كبار التجار اليهود املقربني من 
البالط السلطاين واعتربوا أهنم حتركوا يف اخلفاء وحذروا املوىل احلسن من مغبة أي 
حترير من شأنه فتح الباب عىل مرصاعيه أمام النصار وأن يدفع املغرب صوب 

مصري مماثل ملصري تونس ومرص.

29. استشارة السلطان للرعية، أمحد بن خالد النارصي، االستقصا ألخبار دول املغرب األقىص (الدار البيضاء: دار 
الكتاب، 1956) ج. 9، 182-183؛ وانظر ما جاء حول التطورات الالحقة يف هذا املوضوع عىل عهد السلطان املوىل عبد 
اآلداب  كلية  منشورات  (الرباط:   1904-1886 املغرب،  يف  اإلصالح  وإشكالية  بريطانيا  الصغري،  بن  خالد  عند  العزيز 

والعلوم اإلنسانية، سللسلة رسائل وأطروحات، رقم 62)، 122-27.
انظر  املفوضيات،  طلب  لرفض  واألعيان  العلامء  دعم  عىل  فيه  اعتمد  الذي  االستشارة  هذه  إثر  السلطان  قرار   .30

التفاصيل عند كنبيب، املحميون، 313 - 328.
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والنفاق  احلبلني  عىل  باللعب  املتهمة  العنارص  عىل  وحتاملهم  انتقاداهتم  ويف 
احلامية  بطاقات  هلم  توفر  كانت  التي   القو جتاه  باجلميل  االعرتاف  وعدم 
وعىل  مواقعها  عىل  احلفاظ  أن  األوروبيون  املفوضون  اعترب  األجنبية،  واجلوازات 
وأرباح  ريع  من  عليها  ذلک  يدره  وما  املغربية  والسوق  أوروبا  بني  الوساطة  دور 
منافس  أي  تستحمل  وال  هلا  حكرا  املغرب  تعترب  وأهنا  الوحيد  مهها  يشكل  كثرية 
آنذاک  نفسها  تفرض  كانت  للسامية  املعادية  اإليديولوجية  أن  وبام  ترابه.  فوق  هلا 
بقوة يف أوروبا، فقد تشبع هبا بعض هؤالء السفراء واستعملوا نعوت قدح ومعاداة 
اليهودية يف تقاريرهم اخلاصة بكبار التجار اليهود حيث اهتموهم بالتعصب الديني 
وكراهية األجنبي والتواطؤ مع املسلمني وحتى مع ”العلامء املتشددين واملتزمتني،“ 
بالتعصب  مقارنة  حدة  يقل  ال  العربي  الديني  ”التعصب  أن  الصدد  هبذا  مؤكدين 

اإلسالمي.“31 
مواقف  مقارنة  الالزم  من  العام،  سياقها  يف  ووضعها  الصورة  والستكامل 
التجار اليهود بأدوار ووظائف التجار املسلمني والقفزة النوعية التي حققوها خالل 
القرن التاسع عرش بفضل تزايد اعتامد املخزن عىل خرباهتم وتكليفهم بمسؤوليات 
وزارية ومناصب عليا يف جهاز األمناء. ولتقييم ما آلت إليه األمور بسبب ذلک، ال 
بأس من تأمل ما أدىل به صاحب االغتباط برتاجم أعالم الرباط، حممد بوجندار، 
وانطباعاته،  مالحظاته  ودون  العسرية  احلقبة  هذه  تطورات  عارص  شاهدا  بصفته 

حيث كتب هبذا الشأن ما نصه: 
بدول  املواصلة  تأكدت  احلسن)  املوىل  السلطان  (عهد  ”يف 
أوروبا وعظمت التجارة وكثرت األموال بني الناس فتأنقوا يف املصانع 
واألبنية وبلغ أهل املغرب يف الرفاهية مبلغا مل يبلغه أسالفهم. وكانت 
تلک األيام عىل ما فيها من كثرة الغزوات واحلركات كلها خريات... 
السامية  للمناصب  التجار  من  أقوام  ترسب  إال  صفوها  يكدر  مل 
بيدهم  وصار  كلمتهم.  ونفذت  منزلتهم  فارتفعت  العالية.  واملراتب 
احلل والعقد(...)؛ (ولكنهم ولسوء) ترصفهم أوقعوا بالدولة الوقعة 

31. كنبيب، املحميون، 291-301؛ 312-302.
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األخرية وأصابوها باألزمة اخلطرية وزاد يف الطني بلة تفاحش املظامل 
األجنبي  التداخل  مزيد  ذلک  عن  فنشأ  احلكام،  باقي  من  والتعديات 
إىل  يتزايد  األمر  وبقي  حكامهم  سيطرة  من  األهايل  من  أفراد  حلامية 
أن اضطر الدول لتقديم اقرتاحاهتم يف شأن إقامة العدل واملساواة يف 
احلقوق وبث النظام الوقتي من إصالح الطرقات وتسهيل املواصالت. 
فكان السلطان املوىل احلسن يدافع عن ذلک بالتي هي أحسن إىل أن 
تويف. وبوفاته اتسع اخلرق عىل الرايق واستوت الفرازن والبيادق بل 

اختلط احلابل بالنابل إىل أن حل بنا ما حل ...“32
وتؤكد هذه الشهادة مد التقاطع والتشابه احلاصل إىل حد ما يف ترصفات 
خيص  فيام  والالفت  الديني.  انتامئها  عن  النظر  برصف  التجارية  النخب  وحسابات 
العنرص اليهودي أن ازدواجية مواقف عنارصه التقليدية ال تعكس تصورات النخبة 
اليهودية اجلديدة التي برزت بالتدريج خالل الثلث األخري من القرن التاسع عرش 
وعبأت نفسها من أجل االرتقاء االجتامعي واالقتصادي ال عىل أساس روابط أرسية 
موروثة وذات طابع أوليغاريش أو عالقات متميزة مع الدوائر املخزنية العليا، بل 
عىل أساس التكوين العرصي الذي تلقته يف مدارس الرابطة اليهودية وجعلها تتشبع 
اجلامعي  التجنيس  عىل  فرنسا  إقدام  لدهيا  يثريه  كان  وبام  واحلداثة  الغربية  بالثقافة 
ليهود مستعمرهتا اجلزائرية بمقتىض املرسوم الذي أصدرته سنة 1870، وهو مرسوم 
وقع عليه وزير العدل آنذاک، أدولف كريميو (Adolphe Crémieux)، أحد مؤسيس 

الرابطة اليهودية العاملية سنة 1860. 
مدارس  خرجي  بعض  انتبه  بالذات،  التجنيس  مسألة  خيص  وفيام  ولكن، 
الرابطة ممن تابعوا عن كثب تطورات األوضاع إبان العقد األول من القرن العرشين 
تصطدم  سوف  اجلديدة  النخبة  آمال  أن  احلامية  لنظام  املغرب  إخضاع  وظروف 
لن  سوف  وحده  العرصي  التعليم  طريق  عن  االرتقاء  دينامية  وأن  كثرية  بعراقيل 
طوليدانو،  حاييم  الرابطة،  تالميذ  قدماء  أحد  به  رصح  ما  وذلک  بسهولة.  تستمر 
اآلداب،  كلية  منشورات  (الرباط:  عرش  التاسع  القرن  مغرب  يف  املخزنية  النخبة  الشايب،  مصطفى  عند  وردت   .32

1995)، 102-108، و150-149.
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يف خطاب ألقاه بطنجة سنة 1913، أي سنة واحدة بعد التوقيع عىل معاهدة فاس، 
حيث قال: 

”إن عهدا جديدا يلوح باألفق حاليا يف املغرب، وحيمل يف طياته 
تباشري حياة جديدة، (ويتوقع) أن يلغي (هذا العهد) الدور التقليدي 
البقاء.  قانون  هي  املنافسة  ستصبح  حيث  اليهودي،  يلعبه  كان  الذي 
لكن املنافسة مع األجنبي، وعدم توفري األمن الشخيص (لليهودي)، 
منها  يعاين  التي  القانون  أمام  والالمساواة  رسمي،  دعم  وغياب 
منها)  (تستثنى  دونية،  وضعية  يف  ستجعله  ذلک)  (كل  اليهودي، 
مأمن  يف  جتعلها  حمصنة  وقلعات  وضعية  لنفسها  صنعت  التي  الفئة 
بعد  تعاين  سوف  اإلرسائيليني  األهايل  فجامهري  اهلجامت.  كل  من 
فرتة وجيزة من وطأة الضغط االقتصادي للنظام اجلديد وتتحول إىل 
برولتاريا يرتبص له الفقر (...) وإنني أحجم يف هذا املقام عن التطرق 
للقضايا ذات الطبيعة االجتامعية ( وربام كان من األفضل القول: ذات 
الطبيعة  ذات  بالوقائع  االرتباط  والوثيقة  امللتحمة،  العرقية)  الطبيعة 

االقتصادية.“33
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ملخص: 
Nukhbat al-tujār al-yahūd wa al-ttaḥaoulāt fī Maghrib mā qabla al-ḥimāya

نخبة التجار اليهود والتحوالت يف مغرب ما قبل احلامية 
أمام استفحال الضغوط األجنبية حاول املخزن القيام ببعض اإلصالحات 
خالل النصف الثاين من  القرن التاسع عرش أمال يف احلفاظ عىل استقالل البالد.  
من  الصدد  هذا  يف  مبدئيا  عليها  االعتامد  يمكن  التي  االجتامعية  الفئات  وتكونت 
جتار مسلمني وهيود شكلوا قبل إبرام اتفاقية 1856 مع بريطانيا جزء من نظام ”جتار 
يف  املسامهة  من  بتمكينهم  كفيال  كان  ما  واملهارات  اخلربة  من  وراكموا  السلطان“ 
مشاريع اإلصالح املخزنية املرتقبة. غري أن هذه النخب التجارية املسلمة واليهودية 
ما لبثت أن صارت حمط منافسة حادة بني املخزن وخمتلف القو األوروبية ذاهتا،  
ويف مقابل ذلک حظي العنرص اليهودي باهتامم خاص بصفتهم أقلية ولصالهتم مع 

املنظامت اليهودية يف أوروبا والواليات املتحدة.
الضغوط  املخزن،  السلطان،  اليهود،  التحوالت،  املفتاحية:  الكلامت 

اخلارجية، نخبة التجار، احلامية القنصلية، التجارة.

Résumé: L'élite commercante juive et les mutations dans le Maroc 
précolonial  

Suite à des pressions européennes, le Makhzen a essayé d’entreprendre 
une série de réformes pour sauvegarder l’indépendance du pays. L’élite 
commerçante juive et musulmane représentée surtout par les “Tujjar as-
Sultān” avaient acquis une expérience et des compétences qui pouvaient 
être utiles en la matière. Toutefois, ces négociants sont devenus, comme le 
démontre cet article, l’objet d’une vive compétition entre le Makhzen et les 
Puissances européennes, accentuée dans le cas de l’élément juif par l’attention 
particulière que leur accordaient les Européens en leur qualité de minoritaires 
et leurs liens avec les grandes associations juives d’Europe et des États-Unis.

Mots clés: mutations, juifs, Sultan, pressions étrangères, élite 
commerçante, protection consulaire, commerce.    
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Abstract: The Jewish Trading Elite and the Mutations in Pre-colo-
nial Morocco

Following European pressure, the Makhzen tried to undertake a series 
of reforms to safeguard the independence of the country. The Jewish and 
Muslim business elite, represented mainly by the Tujjar as-sultān, had 
acquired experience and skills that could be useful in this field. However, these 
merchants have become, as this article demonstrates, the subject of intense 
competition between the Makhzen and the European Powers, accentuated in 
the case of the Jewish element by the special attention accorded them by 
Europeans Minorities and their links with the major Jewish associations in 
Europe and the United States.

Key words: mutations, Jews, Sultan, foreign pressures, commercial 
elite, consular protection, Trade.

Resumen:  commerciales de élite judía y mutaciones  en el Marruecos 
precolonial

A raíz de las presiones européeenes, el Majzen ha intentado llevar a 
cabo una serie de reformas para salvaguardar la independencia del país. El 
carrito de élite judía y musulmana representada principalmente por “Tujjar 
as-Sultan” había adquirido experiencia y las habilidades que podrían ser útiles 
en este sentido. Sin embargo, estos comerciantes se han convertido, como lo 
demuestra este artículo, sujeta a una intensa competencia entre el Majzen y 
las potencias europeas, acentuado en el caso del elemento judío en la atención 
especial que les confiere por los europeos en su minoría calidad y sus vínculos 
con las principales organizaciones judías en Europa y Estados Unidos.

Palabras clave: cambios, Judios, Sultan, presión extranjera, tiendas de 
élite, protección consular, comercio.


