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األرشيف الربيطاين وكتابة تاريخ هيود املغرب

خالد بن الصغري
جامعة حممد اخلامس، الرباط

يمكن التمييز يف الكتابات الربيطانية التي ورد احلديث فيها عن هيود شامل 
إفريقيا، بصفة عامة، وعن هيود املغرب األقىص عىل اخلصوص، سواء بصفة فردية 
األشخاص،  عن  الصادرة  اخلاصة  الكتابات  مها  أساسيني  صنفني  بني  مجاعية،  أو 
دبلوماسيني.  ومبعوثني  سفراء  من  الدولة  ممثيل  عن  الصادرة  الرسمية  والكتابات 
املغامرين  بعض  ن  دوَّ التي  والرحالت  األسفار  كتب  األول  صنفها  يف  ويدخل 
والرحالة واملستكشفني تقاريرهم فيها، وذلک يف مناسبات كثرية، وبطريقة كانت 
وتفيدنا  املغربية.  للبالد  واخلاصة  العامة  األحوال  عن  األمر،  بداية  يف  مبسطة 
الصنف  هذا  إىل  املنتمية  الكتابات  أن  الصدد  هذا  يف  املتوفرة  الببليوغرافية  القوائم 
األول قد بدأت يف التزايد بطريقة بطيئة منذ أواسط القرن السابع عرش عىل األقل، 
القرنني  خالل  ذروته  بلغ  ومتواصال  تدرجييا  تراكام  سجلت  أن  فتئت  ما  أهنا  ثم 
التي  الكتابات  وهو  الثاين،  الصنف  أما  العرشين.1  القرن  ومطلع  عرش  التاسع 

1. ومن أبرزها كتاب باليفاير وروبرت:
Playfair R. Lambert & Brown Robert (Lieutenant Colonel), A Bibliography of Morocco from the 

earliest times to the end of 1891 (London: J. Murray, 1892).
غري أن كتاب أديسون النسلو املطبوع عىل احلجر يف هذا الصدد، وإن كان أول الكتب التي خصها مؤلف إنجليزي منذ 
سنة 1675 بكتاب منفرد انكب فيه عىل وصف حالة اليهود يف شامل إفريقيا املعروفة وقتئذ باسم بالد برباريا، (صدرت 
إهداؤه إىل أحد أعضاء احلاشية  طبعته الثانية يف 1676، والثالثة يف 1682) قد يمكن اعتباره من الكتب الرسمية إذ تم 
.(Sir Joseph Williamson) املقربني من دائرة ملک إنجلرتا الضيقة وهو كاتب الدولة الرئييس السري جوزيف وليامسن

Addison, Lancelot, The present state of the Jews (more particularly relating to those in Barbary) 
wherein is contained an exact account of their customs, secular and religious: to which is annexed a 
summary discourse of the Misna, Talmud, and Gemara. (London: Printed by J.C. for William Crooke, at 
the Green Dragon without Temple-Bar; and to be sold by John Courtney Bookseller in Sarum, 1675).
وللكاتب نفسه مؤلف سابق عن املصنف املذكور أعاله صدر سنة 1761، وقد خص به بالد املغرب األقىص، فتناول 

يف فصله احلادي عرش بعجالة واقتضاب وجهة نطره القدحية اخلاصة باليهود يف املغرب وربطها بمامرستهم للربا: 
Addison, Lancelot, West Barbary, or, A short narrative of the revolutions of the kingdoms of Fez 

and Morocco with an account of the present customs, sacred, civil, and domestick (Oxford, England: 
Printed at the Theater in Oxford, 1671), 176-178.
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والعالقات  الدبلوماسية  باجلوانب  صلة  يف  بآخر  أو  بشكل  املغرب  هيود  تناولت 
منذ  وخاصة  العصور  مر  عىل  وبريطانيا  املغرب  بني  مجعت  التي  القديمة  الثنائية 
الباكرة  الدبلوماسية  الكتابات  تلک  ارتبطت  حيث  األقل،  عىل  السعديني  عهد 
االحتكار  طريق  عن  السكر  ملادة  التجاري  االستغالل  يف  املغرب  هيود  بمسامهة 
إىل  السعديني  سالطني  معها  فاضطر  احلدود،  أقىص  إىل  االنجليز  ضايق  بشكل 
بعض  انتقل  حيث  اإلنجليز.2  التجار  لصالح  مساعدة  ظهائر  بإصدار  التدخل 
لاللتحاق  الشاميل  األطلس  املحيط  جهات  ببعض  أيضا  لالستقرار  املغاربة  اليهود 
بالطوائف اليهودية السفرادية املقيمة منذ أمد بعيد يف لندن وأمسرتدام، وعرفوا يف 
املتعلقة  اإلشارات  وجاءت   3.(Berberiscos) “الرببرسكوس” بـ  األوساط  تلک 
بأحوال هيود املغرب أحيانا بأقالم بعض األسار ممن وقع احتجازهم يف عرض 
البحر عىل يد القراصنة، كام وقع تدوين بعضها اآلخر من قبل عدد ال يستهان به 
سفراء  من  الدبلوماسيني  عن  فضال  وهذا  واملستكشفني،  والرحالة  املغامرين  من 
ومبعوثني من حكومات الدول الغربية إىل سالطني املغرب،4 وغريهم من مشاهري 
الكتاب الذين خلفوا نصوصا كثرية تيرس نرش األغلب منها، فتشكلت منها أدبيات 
اهتمت مجيعها، بطريقة أو بأخر، بتقديم األوصاف الدقيقة أحيانا أو السطحية 
والعابرة أحيانا أخر عن أحوال البالد املغربية، وذلک من حيث ظروفها الطبيعية 
أحد  يمثل  باعتباره  املغرب  عىل  التعرف  من  الربيطانيني  متكني  بغية  والبرشية، 
تعوزهم  والتي  بالدهم  من  قربا  األكثر  واإلفريقية  اإلسالمية  العربية  الشعوب 
2. وارتبطت تلک الكتابات بمسامهة هيود املغرب يف النشاط التجاري عن طريق االحتكار ملادة السكر بشكل ضايق 
 االنجليز إىل أقىص احلدود، فضال عن مشاكل ال حرص هلا، ويف مناسبات عديدة، ترتبت عن متاجرهتم يف بضائع أخر

من قبيل األثواب وغريها من السلع املربحة بحكم التباين الكبري يف األسعار بني أسواق املغرب وأوروبا:
Le Comte Henry De Castries, les sources inédites de l’histoire du Maroc. Première série, dynastie 
saadienne, archives et bibliothèques d’Angleterre, Tome 1 (Paris: Éditions Leroux , Londres: Luzac et 
Cie, 1918) IX, 92, 108; 112-113, 178; 192-193; 232; 234; 240; 255; 329; 331; 352; 445-447; 486, 547, 
etc….(Barbary Company and the Moroccan Jews).
3. بخصوص الرببرسكوس انظر الفصل الرابع من كتاب دانييل رشوتري عن مايري مقنني الذي خصصه للتعريف هبم 
وبتطورهم التارخيي، اعتامدا عىل ببليوغرافية مركزة ودقيقة، انظر: هيودي السلطان، املغرب وعامل اليهود السفرد، تعريب 
خالد بن الصغري، (الرباط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، سلسلة نصوص وأعامل مرتمجة رقم 15، 

.251-165 ،(2011
هيود  عن  باقتضاب  فيها  احلديث  ورد  حجرية  طبعة  يف   1725 سنة  الصادرة  وندوس  جون  رحلة  أشهرها  ومن   .4

مكناس عىل عهد املوىل إسامعيل وأوضاعهم العامة، انظر: 
John Windus, A journey to Mequinez, the residence of the present emperor of Fez and Morocco, on the 
occasion of Commodore Stewart’s embassy thither from the redemption of the British captives in the 
year 1721 (London: Printed for Jacob Tonson in the strand,1725), 184-185.
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عنها املعلومات الرضورية الكفيلة بتيسري االستفادة من بعض اإلمكانات التي قد 
توفرها هلم عىل الصعيدين التجاري والعسكري. وتتخلل هذه الكتابات صفحات 
أو فقرات مفصلة أحيانا عن هيود املغرب، ومقتضبة وعابرة أحيانا أخر، لكنها ال 
ختلو من أمهية للمساعدة عىل تناول اجلوانب العامة واخلاصة املتعلقة بيهود املغرب 

باالستعراض والتحليل.
وعىل الرغم من أمهية هذه الكتابات املتنوعة شكال ومضمونا، والتي حتتاج 
إىل إفراد دراسة خاصة هبا، فإن اهلدف األسايس من هذه الورقة هو احلديث عن 
املغريب  اليهودي  احلضور  أشكال  خمتلف  تناول  من  أصحاهبا  متكن  بحثية  نامذج 
انطالقا من مواد األرشيف الربيطاين إىل حدود مطلع القرن العرشين، كام جاءت 
يف كتابات الدبلوماسيني من سفراء ومبعوثني دبلوماسيني رسميني حلوا باملغرب 
يف زيارات قصرية، إما من أجل حترير األسار، وإما من أجل التوقيع عىل اتفاقيات 

جتارية، أو معاجلة قضايا ثنائية عاجلة بني الطرفني. 
وبعبارة أخر، فإن السؤال األسايس الواجب طرحه وتقديم اإلجابة عنه، 
هو كالتايل: ما هي اإلمكانات التي يتيحها خمزون األرشيف الربيطاين أمام الباحثني 

يف موضوع تاريخ الطوائف واجلامعات اليهودية يف املغرب؟ 
ومتهيدا للجواب عن هذا السؤال، جتدر اإلشارة إىل أن مجيع الدول األجنبية 
األوروبية منها وغري األوروبية التي ربطتها باملغرب عالقات دبلوماسية، إال وتتوفر 
من  تقل  أو  تكثر  قد  واملستندات،  الوثائق  من  كميات  الوطنية  أرشيفاهتا  دور  يف 
حيث العدد واألصناف، لكنها متثل دالئل مادية مكتوبة تعكس بامللموس درجة 
األمهية التي وصلت إىل مستواها العالقات الثنائية خالل خمتلف احلقب التارخيية 
التي تواصل فيها التعامل الدبلومايس بني املغرب وجمموع الدول األجنبية. ودون 
اخلوض يف التفاصيل املتعلقة باألعراف واملساطر التنظيمية اجلاري هبا العمل، إىل 
حدود فرتة ما قبل احلامية، عىل مستو تبادل املراسالت بني املغرب، باعتباره دولة 
كانت  التي  منها  الغربية  وخاصة  األجنبية  الدول  مجيع  ممثيل  وبني  إسالمية،  عربية 
إن  القول  يمكن  كثرية،  أصعدة  وعىل  املغرب  عن  احلدود  أقىص  إىل  خمتلفة  مجيعها 
حصة األسد من الوثائق األساسية املحفوظة يف األرشيفات األوروبية حول املغرب 
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األقىص هي املوجودة منها يف العواصم األوروبية الثالث، لندن وباريس ومدريد. 
املغرب  احتلها  التي  املتزايدة  باألمهية  مرتبطا  يظل  األمر  هذا  أن  فيه  الشک  ومما 
واإلسبانية،  والفرنسية  الربيطانية  للحكومات  اخلارجية  السياسات  يف  األقىص 
األخرية  السنوات  يف  األقل  عىل  والصناعية  الفرنسية  الثورتني  اندالع  منذ  وذلک 

من القرن الثامن عرش ومطلع القرن التاسع عرش.
وعىل الرغم من أن املغرب األقىص قد انتهى به األمر إىل السقوط حتت نري 
االستعامر الفرنيس واإلسباين سنة 1912 كام هو معلوم، فإن السنوات السابقة لوقوع 
هذا احلدث قد أكدت بأن مصري البالد ظل معلقا ملدة طويلة، وأن بريطانيا العظمى 
ظلت مرشحة إىل حدود سنة 1904، عىل األقل، وإىل جانبها أملانيا، لوضع أيادهيام عىل 
املغرب. ومما يزيد هذا األمر تأكيدا، احلجم اهلائل واملتنوع والغني جدا من الوثائق 
سنوات  بضع  منذ  القائمة  الوطنية  املحفوظات  دار  بخزائن  املوجودة  واملستندات 
وإذا كان املقام ال يسمح باخلوض يف  يف منطقة كيو (Kew)، جنوب غرب لندن. 
احلديث املفصل عن اهلندسة العامة ملحتويات األرشيف الربيطاين برمته، إذ تكفي 
العودة إىل حمتويات املوقع اإللكرتوين الرسمي لدار املحفوظات الوطنية، لإلحاطة 
باخلطوط العريضة هلذا املوضوع،5 فإنه من الواجب االقتصار يف هذا التقديم عىل 
وبلدان  املغربية  البالد  ختصان  أساسيتني  وثائقيتني  جمموعتني  وجود  إىل  اإلشارة 
املتكونة  املخطوطة  الوثائق  جمموعة  أوهلام  وتونس)،  (اجلزائر  اإلفريقي  الشامل 
أمهها  خمتلفة  بلغات  جلها  يف  وحمررة  اليد،  بخطوط  مكتوبة  أصلية  مراسالت  من 
اإلنجليزية والعربية، إىل جانب مراسالت قليلة باللغتني الفرنسية واإلسبانية، وقد 
سميت باملراسالت العامة  (General Correspondence)، تغطي السنوات املمتدة 

ما بني 1756 و 1966، وصنفت حتت أرقام حمددة ومعلومة، أمهها ثالثة وهي:
F.O. 52: General Correspondence, Morocco, Series I
F.O. 99: General Correspondence, Morocco, Series II
F.O. 174: Consulate and Legations, Tangier, and Embassy, Rabat, 

Morocco: General Correspondence

 وثانيهام جمموعة الوثائق واملستندات التي حتتوي عىل قرابة مائة جملد تغطي 
ملفاهتا ومواضيعها السنوات املمتدة ما بني 1839 و 1957، وقد وقع احلرص عىل 

5. http://www.nationalarchives.gov.uk.
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اخلارجية  لوزارة  التابعة  املصالح  بمختلف  العاملني  إشارة  رهن  طبعها-لوضعها 
باملطبوعات  سميت  امللفات  من  سلسلة  يف  اإلنجليزية،  باللغة  الربيطانية-وجلها 

الرسية (Confidential Prints)، ثم صنفت حتت الرقم والعنوان التايل: 
F.O. 413, Foreign Office: Confidential Print Morocco and North Africa

وحتتوي هذه السلسلة الفريدة والغنية جدا عىل مراسالت وتقارير مطبوعة 
إفريقيا.  غرب  شامل  بلدان  وبقية  أساسا،  باملغرب  املختلفة  مواضيعها  تتعلق 
وتتكون من مراسالت خمتارة ومستندات تتعلق باألوضاع يف املغرب، وابتداء من 

سنة 1952، نجد مراسالت تتعلق أيضا بكل من اجلزائر وتونس.
بعض  من  لنامذج  جرد  تقديم  هو  الورقة  هذه  من  األسايس  اهلدف  أن  وبام   
والقضايا  باملغرب  اليهودية  اجلامعات  بموضوع  الصلة  ذات  الوثائقية  امللفات 
الطبوغرافية  عن  احلديث  يف  سبق  مما  أكثر  نتوسع  لن  فإننا  هلا،  املؤطرة  املركزية 
العامة املعقدة والشاسعة النطاق لألرشيف الربيطاين املحفوظ يف لندن، للدخول 
مبارشة يف املوضوع األسايس اخلاص بأحوال أهل الذمة باملغرب كام تعكسه بعض 
املجموعات الوثائقية الربيطانية التي ستتم اإلشارة مبارشة إىل نامذج منها مصحوبة 
سري  عىل  تأثريها  ودرجة  املطروحة  القضايا  أمهية  حسب  التصنيفية  ملفاهتا  بأرقام 

األحداث وتطوراهتا يف مغرب ما قبل احلامية. 
الربيطاين  األرشيف  يف  الواردة  املعلومات  إن  القول  يمكن  العموم،  وعىل 
بخصوص الطوائف اليهودية إىل حدود سنة 1856 قد اتسمت بأهنا نادرة وعرضية 
أحسن  يف  ظرفية  أو  ثانوية  أمهية  إال  تكتيس  ال  وقد  األحيان،  غالبية  يف  وسطحية 
األحوال. ونعني بذلک، أننا ال نتوفر قبل السنة املذكورة عىل معطيات دقيقة تتعلق 
بأحوال اليهود املغاربة وأوضاعهم، إذ شكل التوقيع عىل اتفاقية 1856، والرشوع 
من  استدعت  فرصة   ،1857 سنة  من  ابتداء  وبريطانيا  املغرب  بني  بنودها  تنفيذ  يف 
رئيس املفوضية الربيطانية يف طنجة إعادة النظر يف شبكة نوابه القنصليني املعتمدين 
قنصليني  نواب  بتعيني  وذلک  الدولية،  التجارة  أمام  املفتوحة  املغربية  باملرايس 
معهودا  ذلک  كان  كام  االعتامد،  يف  االستمرار  من  بدال  األم،  الوطن  من  وافدين 
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كانوا  ممن  املغاربة  اليهود  بني  من  حمليني  قنصليني  نواب  خدمات  عىل  قبل،  من 
يف  كبرية  خربة  أو  الذكر  يستحق  تكوين  عىل  يتوفرون  وال  األميني  عداد  يف  تقريبا 
بمامرسة  هلم  يُسمح  وقد  رسمية،  مرتبات  يتقاضون  ال  أهنم  كام  القنصيل،  املجال 
التجارة حلساهبم اخلاص مع إمكانية االستفادة قليال من وضعيتهم تلک ولو من 
الناحية الرمزية، إذ كانوا مهام كان األمر يف خدمة دولة عظمى ويمثلون مصاحلها 
من  جمموعة  تعيني  تقرر  عليه،  وبناء  املحدودة.  القنصلية  اختصاصاهتم  نطاق  يف 
النواب القنصليني الربيطانيني اجلدد املحرتفني من ذوي التكوين اخلاص يف احلقل 
حلساهبم،  جتاري  نشاط  أي  ممارسة  من  باتا  منعا  منعهم  عىل  التأكيد  مع  القنصيل، 
تقوية  شأنه  من  ما  كل  عىل  والعمل  هبم،  املنوطة  للمهام  بجدية  يتفرغوا  حتى 
املصالح االقتصادية والسياسية الربيطانية يف املغرب، وذلک مقابل تقايض مرتبات 
منتظمة من وزارة خارجية بالدهم كنواب قنصليني حمرتفني. ومن أول التعليامت 
التي تلقاها هؤالء املوظفون اجلدد، بعد تعيينهم يف مناصبهم تلک بمرايس املغرب، 
نطاق  ضمن  املوجودة  املغربية  املناطق  جمموع  عن  عامة  تقارير  بوضع  مطالبتهم 
اختصاصاهتم القنصلية.6 ويف هذا السياق، أجريت حتريات واستطالعات ميدانية 
املرايس  املدن  هبا  تزخر  التي  والبرشية  واالقتصادية  الطبيعية  املؤهالت  لرصد 
أعدادهم  ملعرفة  خاص،  باهتامم  املغاربة  اليهود  الرعايا  فحظي  وبوادهيا،  املغربية 
وحتديد طبيعة أنشطتهم احلرفية واالقتصادية. وهبذا شكلت تلک التقارير القنصلية 
األوىل، مصدرا أساسيا لبعض املعلومات الدقيقة إىل حد ما مل تكن متوفرة من قبل 
عن اليهود املغاربة، وخاصة من حيث أعدادهم مقارنة بجرياهنم املسلمني، ولو أن 

األمر اقترص يف ذلک عىل املرايس وأحوازها دون املناطق الداخلية.7 
وبحكم امتيازات أخر حصلت عليها بريطانيا العظمى ومعها بقية الدول 
وجه  عىل  بينها  ومن  باملغرب،  رسمية  دبلوماسية  عالقات  تربطها  التي  األجنبية 
البالد  هيود  كان  مغاربة  رعايا  إىل  القنصلية  احلاميات  تقديم  إمكانيات  اخلصوص 

6. FO 99/77, circular letter from J. D. Hay to his Vice-Consuls in Moroccan ports, 16th Marsh 1857.
7. Khalid Ben-Srhir, “Une Source de l’histoire économique marocaine: les rapports consulaires 

britanniques,” in Hespéris-Tamuda XXVIII (1990): 183-190.
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من  ابتداء  املوضوع  هذا  شهدها  مثرية  تطورات  فإن  منها،8  املستفيدين  طليعة  يف 
احلاميات  معضلة  أيضا  وشهدت   ،1861 سنة  فرنسا  مع  بكالر  وفق  عىل  التوقيع 
األثرياء  وخاصة  املغاربة  اليهود  صفوف  يف  متواصال  استرشاء  القانونية  غري 
سنة  تطوان  حرب  إثر  اإلسبانية  املغربية  االتفاقية  عقد  بعد  مبارشة  وذلک  منهم، 
بعد  وخاصة  عرش،  التاسع  القرن  من  الثاين  النصف  سنوات  امتداد  وعىل   ،1863

زيارة موزيس مونتيفيوري (Moses Montefiore)، كبري هيود بريطانيا للمغرب يف 
سنة 1864 ، حتت إرشاف احلكومة الربيطانية وبتأييد منها، وما أثاره صدور ظهري 
السلطان سيدي حممد بن عبد الرمحن (1859 - 1873)، من ردود فعل متضاربة حول 
شهدها  التي  الالحقة  التطورات  من  مجلة  أسفرت  وقد  اليهود.9  املغاربة  وضعية 
بني  الرسمية  املراسالت  من  سيل  تبادل  عن  وبالرضورة  املغرب  يف  اليهود  وضع 
من  املخزن  وممثيل  املغربية  املرايس  يف  املعتمدين  الربيطانيني  القنصليني  النواب 
عامل وقواد، أو مع النواب القنصليني العاملني حلساب دول أجنبية أخر، وهي 
مستندات انتهى هبا األمر إىل الوصول، يف مرحلة أوىل، إىل أيادي رؤساء املفوضية 
الربيطانية بطنجة ممن تعاقبوا هناک عىل ممارسة مهامهم الدبلوماسية، قبل االنتقال 
يف مرحلة ثانية إىل دهاليز وزارة اخلارجية الربيطانية وخزائنها يف لندن حيث يقع 
بكامل  هبا  االحتفاظ  ويتم  القرارات،  صناعة  عن  املسؤولني  قِبَل  من  استخدامها 
هذا  وإن  هبا.  املعنية  الوزارة  ملصالح  التابع  األرشيف  مستودعات  ضمن  العناية 
الرتاكم التدرجيي للمراسالت القنصلية التي يعترب اليهود املغاربة أطرافا معنية هبا 
واملواد  املتنوعة  باملعطيات  غني  خزان  تشكيل  من  مكن  الذي  هو  مبارش،  بشكل 
واألنرتوبولوجيا  االجتامع  وعلم  التاريخ  حقل  يف  الدارسني  لتمكني  الرضورية 
املستويات،  من  كثري  عىل  املغاربة  اليهود  بأحوال  الصلة  ذات  املواضيع  تناول  من 
نفوذ  حتت  املغرب  دخول  عن  رسميا  اإلعالن  وقع  حيث   ،1912 سنة  حدود  وإىل 

احلاميتني الفرنسية واإلسبانية. 

من  مستمدة  وكلها  بوشعرة  نرشها  التي  املغربية  املرايس  املدن  يف  واليهود  املسلمني  املغاربة  املحميني  قوائم  انظر   .8
حمفوطات مديرية الوثائق امللكية بالرباط، انظر: مصطفى بوشعرة، االستيطان واحلامية باملغرب، 1863 - 1894، ج 2، و 

3، (الرباط: املطبعة امللكية، 1987؛ الدار البيضاء: مطبعة النجاح اجلديدة، 1988).
9. ترددت أصداء هذه الزيارة ونتائجها يف مجيع األبحاث املغربية واألمريكية التي تناولت موضوع األقليات اليهودية 
بالدراسة، دون أي استثناء، وهو ما استدعى عدم حرصنا عىل اإلشارة إليها بالتفصيل يف هوامش هذه الدراسة املقتضبة. 
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املادية  الوسائل  لدهيم  توفرت  ممن  الباحثني  آثار  اقتفاء  حاولنا  ما  وإذا 
موضوع  يف  الربيطاين  األرشيف  حمتويات  استغالل  يف  احلظ  وحالفهم  الرضورية، 
اليهود املغاربة، فإن هناک عدة أجيال تعاقبت يف هذا املضامر منذ ثالثينيات القرن 
تقدمنا  كلام  تدرجييا  تطول  الالئحة  فتئت  وما  اليوم،  إىل  مستمرة  وهي  املايض، 
باقتضاب  واحلديث  الباب  هذا  يف  بارزة  أسامء  ذكر  من  يمنع  ال  هذا  لكن  زمنيا، 
يف  اليهود  بتاريخ  املتعلقة  اجلوانب  معاجلة  يف  الربيطاين  األرشيف  مع  جتربتهم  عن 
مواضيع  تناول  عىل  انكبوا  باحثني  بني  التمييز  يمكن  الصدد،  هذا  ويف  املغرب. 
بني  العالقات  حول  أو  املغرب  جتاه  الربيطانية  االستعامرية  السياسات  حول  عامة 
ودون  أمامهم  فصادفوا  االستعامر،  قبل  ما  مرحلة  قبل  األوروبية  والدول  املغرب 
إىل  بآخر  أو  بشكل  اإلشارة  من  بدا  جيدوا  ومل  دراساهتم،  يف  اليهودي  البعد  قصد، 
هذا املوضوع الذي خاضوا فيه بطريقة مستفيضة أحيانا، وبطريقة مقتضبة وعابرة 
املؤرخان  األول  اجليل  هلذا  املنتمية  العنارص  طليعة  يف  مثال  وخري   .أخر أحيانا 
اختارا  اللذان   ،(Cruickshank) وكريكشانک  ،(Flournoy) فلورنوي  األمريكيان 
 ،(J. L - Miège) هنج االقتضاب واالختصار، ثم الباحث الفرنيس جان لوي مييج
التفصييل  النهج  املايض  القرن  ستينيات  وبداية  مخسينيات  هناية  يف  اختار  الذي 
بأطروحة  فلورنوي  والتأويل. وتقدم  والوصف  والتعليل  الرشح  يف  واملستفيض 
ثالثينيات  خالل  التاريخ  ختصص  يف   ،(Columbia) كولومبيا  بجامعة  ناقشها 
باملرستون  عهد  عىل  املغرب  جتاه  الربيطانية  السياسة  موضوع  يف  املايض  القرن 
وقتئذ  املحفوظة  الربيطانية  الوثائق  فيها  فاعتمد   ،(1865  -  1830)  (Palmerston)
القائمة   ،(Public Record Office) أوفيس روكورد  للبوبليک  القديمة  البناية  يف 
وقتئذ وسط لندن بشارع الشانرسي الين (Chancery lane)، كام استفاد جزئيا من 
باللغة  أيضا  منه  املوجود  دون  اإلنجليزية،  باللغة  منه  املحرر  األرشيف  حمتويات 
سبعينيات  إىل  طنجة  يف  الربيطانية  املفوضية  ببناية  حمفوظا  ظل  والذي  العربية، 
للحديث   1935 سنة  املنشورة  أطروحته  من  صفحات  أفرد  وقد  العرشين.  القرن 
عن الوضع اخلاص باليهود يف املغرب، وإن كان اهتاممه بداية األمر اقترص أساسا 
عىل اإلشارة إىل أن اليهود املغاربة املنحدرين من أصول إسبانية قد اضطلعوا بمهام 
مفيدة يف املجتمع املغريب بحكم قدرهتم عىل استعامل لغات أوروبية متنوعة متكنهم 
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املتفتحة،  عقليتهم  تعكس  اقتصادية  أنشطة  وممارسة  املسيحيني  مع  التواصل  من 
يف  واألجانب  املغاربة  بني  والتواصل  الرتمجة  بدور  قيامهم  إمكانية  عن  ناهيک 
مناسبات كثرية، وممارستهم مهام قنصلية يف أماكن يصعب، بل يستحيل فيها تعيني 
نواب قنصليني حمرتفني أجانب.10 لكنه مل يلبث يف صفحات أخر من أطروحته 
أن أوىل أيضا اهتاممه عن قرب بجهود احلكومة الربيطانية الرامية للدفاع عن اليهود 
املغاربة ومحايتهم مما وصفوه بأعامل العسف واجلور من قبل ممثيل املخزن والرعايا 
املسلمني، ومل يرتدد يف بسط احلديث يف ذلک املوضوع ببعض التفاصيل إىل حدود 
انعقاد مؤمتر مدريد سنة 1880، متجاوزا بذلک حدود الفرتة الزمنية التي وضعها 
للدراسة.11 أما امللفات الوثائقية التي اعتمد عليها يف موضوع بحثه، فتحمل أساسا 
األرقام التصنيفية (F.O. 99) التي تغطي السنوات املمتدة من 1861 إىل 1880. وما 
الربيطانية،  احلكومة  بذلتها  التي  باجلهود  اهتاممه  هو  فلورنوي،  دراسة  يف  هيمنا 
ظنا منها، أهنا سوف حتمي اليهود املغاربة وتدافع عنهم من خمتلف األرضار التي 
هددت حياهتم. وقد ظل هذا االهتامم من بني املواضيع التي رددهتا مجيع الدراسات 
الالحقة، سواء األنگلوساكسونية منها أو املغربية، وخاصة األبحاث التي اعتمدت 
ومعها  أوروبية  دوال  أن  إىل  اإلشارة  مع  هذا  الربيطاين.  األرشيف  حمفوظات  عىل 
عن  كمدافعة  أيضا  نفسها  نصبت  أن  فتئت  ما  أيضا،  األمريكية  املتحدة  الواليات 

حقوق اليهود املغاربة.
جلامعة  واملنتمي  لفلورنوي،  املعارص  كريكشانک  أن  ويبدو 
بنسلڤانيا (Pensylvania)، قد سار عىل الدرب نفسه حني نرش يف السنة نفسها، أي 
عام 1935 نتائج بحثه اجلامعي يف مؤلف بعنوان: املغرب يف مفرتق الطرق، واختذ 
مكثف  وبنحو  اآلخر  هو  فاعتمد  لدراسته،  مركزيا  موضوعا  القنصلية  احلامية  من 
وعالقتهم  املغاربة  اليهود  وخص   (F.O. 99) رقم  حتت  املصنفة  املراسالت  عىل 
إطار  يف  واضح  باهتامم  الصفحات  من  كثري  يف  القنصلية  احلامية  بموضوع  املعقدة 
استعراضه ملحاوالت بذهلا املخزن بالتعاون مع الدول األوروبية بغية التوصل إىل 

10. Francis Roserbo Flournoy, British Policy Towards Morocco in the Age of Palmerston (1830- 
1865) (London: P. S. King & son, LTD, Baltimore: The John Hopkins Press, 1935), 18.

11. Ibid., 243- 249.
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ملقتضيات  املخالف  القانوين  غري  شكلها  يف  ولو  القنصلية  احلاميات  نظام  إصالح 
املعاهدات الدولية التي أبرمها املغرب يف هذا الشأن.12

ستينيات  يف  أيضا  تعاملوا  ممن  الطالئعي  اجليل  إىل  أيضا  املنتمني  بني  ومن 
قبل  املغرب  حول  دراساهتم  يف  الربيطاين  األرشيف  حمتويات  مع  املايض  القرن 
بعنوان  أطروحته  بورک (Edmund Burke III) يف  إدمون  األمريكي  نذكر  احلامية 
من  متكن  والذي   13،1976 سنة  اإلنجليزية  باللغة  الصادرة  واملقاومة  االحتجاج 
يف  مييج  لوي  جان  استعملها  التي  غري  بريطانية  وثائقية  جمموعات  عىل  االطالع 
أحد  يشكل  مل  املغاربة  اليهود  موضوع  أن  من  الرغم  وعىل  الضخمة.14  دراسته 
ملفات  يف  يبدو  فيام  يعثر  مل  فإنه  البحث،  هذا  يف  بورک  عند  األساسية  االهتاممات 
يف  مثال  بدقة  التحقيق  شأنه  من  ما  عىل  إليها  عاد  التي  الغنية  الربيطانية  األرشيف 
مسألة اعتامد املوىل عبد احلفيظ عىل قرض مايل كبري من التاجر يشوعة قرقوز كبري 
الطائفة اليهودية املراكشية لتمويل حركته املناهضة للموىل عبد العزيز والتي اكتفى 

فيها باستقاء معلوماته من مصادر فرنسية بالدرجة األوىل.15 
أما جان لوي مييج، الذي مر عىل اليوم عىل صدور مؤلفه املشهور، املغرب 
موضوعية  انتقادات  من  إليه  تعرض  مهام  والذي  قرن،  نصف  من  أكثر  وأوروبا، 
ملحتويات  األساسيني  املستغلني  طليعة  يف  شک  دون  كان  فقد  موضوعية،  غري  أو 
األرشيف الربيطاين يف تناوله ملوضوع اليهود املغاربة وتشعباته الكبرية يف املغرب 
إىل حدود هناية عهد السلطان املوىل احلسن سنة 1894. ومن املالحظات الواجب 
مللفات  مييج  لوي  جان  استعامل  من  الرغم  عىل  أنه  هو  الباب،  هذا  يف  تسجيلها 
وثائقية متعددة (F.O. 83، و F.O. 94 ،F.O 84) ، فقد اقترص يف دراسته للمواضيع ذات 

12. Earl Fee Cruickshank, Morocco at the parting of the ways: the story of native protection to 1885 
(Philadelphia: University of Pennsylvania Press; London: H. Milford, Oxford University Press, 1935).

13. Edmund Burke III, Prelude to protectorate in Morocco. Precolonial Protest and Resistance, 
1860-1912 (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1976).

االستعامر (1860 - 1912)  قبل  ما  مغرب  يف  واملقاومة  االحتجاج  بورک،  إدموند  أعفيف:  حممد  العربية  إىل  ترمجها  وقد 
(الرباط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، سلسلة نصوص وأعامل مرتمجة رقم 17). 

14. ونعني هبا املجموعات التالية املخطوطة منها واملنشورة:

F.O. 174. Consular Correspondence; F.O. 371. General Correspondence. Political; F.O.413. Confidential 
Print Series; F.O. 831. Report on the insurrection in southern Morocco (1912); F.O.836. Political 
Situation, Marrakech, 1912.

15. إدموند بورک، االحتجاج واملقاومة، 179، واهلوامش رقم 323، 324، 325.
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أساسا  واملحررة  املخطوطة   (F.O. 99) جمموعة حمتويات  عىل  املغرب  بيهود  الصلة 
باللغة اإلنجليزية،16 والتي سبقه إىل استخدامها كل الباحثني ممن اهتموا بالبحث 
الربيطاين  األرشيف  حمتويات  عىل  االطالع  فرصة  هلم  وأتيحت  املغرب  تاريخ  يف 
املتاح عند البداية يف بناية البوبليک روكورد أوفيس القديمة وسط العاصمة لندن، 
وذلک قبل نقلها إىل البناية اجلديدة يف منطقة كيو جنوب غرب العاصمة عند بداية 
مصادر  عىل  أيضا  االعتامد  إىل  سباقا  كان  مييج  أن  غري  املايض.  القرن  سبعينات 
وثائقية مطبوعة يف هيئة تقارير وضعها القناصلة والنواب القنصليون الربيطانيون 
املعتمدون باملغرب حول تطور حجم املبادالت التجارية عرب املرايس املغربية غطت 
السنوات املمتدة من 1856 إىل 1906، والذين مل تفتهم فرصة تقديم معطيات معززة 
باألرقام عن مسامهة اليهود املغاربة يف جتارة املغرب اخلارجية،17 والتي توجد كثري 
 (F.O. 99) من أصدائها املفصلة والدقيقة يف خمتلف املراسالت املرتبة ضمن جمموعة
الدبلوماسية  املراسالت  من  ملجموعة  مييج  إغفال  دون  وهذا  أعاله.  إليها  املشار 
عالقتهم  يف  املغاربة  اليهود  وضعية  عن  كثرية  معطيات  فيها  تتوفر  التي  املنشورة 
بام  فيها  البت  أجل  من  الدويل  مدريد  مؤمتر  انعقد  التي  القنصلية  احلامية  بموضوع 

حيمي مصاحلهم ويعزز مكانتهم يف املجتمع املغريب.18 
مطلع  يف  بباريس  مييج  لوي  جان  كتاب  صدور  شكل  األمر،  واقع  ويف 
املغرب  تاريخ  لكتابة  بالنسبة  املقاييس،  بكل  علميا  حدثا  املايض،  القرن  ستينيات 
التي  األجنبية  الوثائق  من  اهلائلة  الكمية  بحكم  وذلک  عرش،  التاسع  القرن  خالل 
اعتمدها الباحث الفرنيس يف دراسته، ومنها الربيطانية التي مكنته من اخلوض يف 
اإلسهاب  من  بكثري  باملغرب،  اليهودية  األقلية  أوضاع  بينها  ومن  شتى،  مواضيع 
املذكور  الكتاب  أن  هو  هذا،  كل  من  واألهم  إليه.  اإلشارة  منا  سبقت  كام  والدقة 
فتح أمام الباحثني املغاربة واألجانب عىل حد سواء، وخاصة املهتمون منهم بتناول 
موضوع أهل الذمة يف املغرب بالبحث آفاقا جديدة. ويبدو أن اإلحاالت السميكة 
عىل ملفات األرشيف الربيطاين وأرقامها التصنيفية جعلت الباحثني يدركون بأن 

16. Jean- Louis Miège, le Maroc et l’Europe (1830-1894), T.1, Sources-Bibliographie (Rabat: Éditions 
La Porte, 1989), 33- 34.

17. Ibid., 38 - 39.
18. Ibid., 41- 42.
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جان لوي مييج مل يقدم بام فيه الكفاية عىل استغالل تلک املعطيات استغالل مسهبا، 
ملواد  جديدا  اكتشافا  باعتبارها  نفسها  امللفات  تلک  إىل  عودهتم  استدعى  ما  وهو 
عن  لإلجابة  واالستغالل  التحليل  من  مزيد  إىل  ماسة  حاجة  يف  زالت  ما  وثائقية 
أسئلة كثرية تتعلق بجوانب شتى ذات صلة بتاريخ األقليات اليهودية يف مغرب ما 

قبل احلامية.
ويف هذا الصدد، يمكن االكتفاء باحلديث عن اخلطوط العريضة للتجربتني 
املغربية واألمريكية يف هذا الباب. وبالنسبة للحالة اخلاصة بتجربة الباحثني املغاربة 
إما  املغاربة  اليهود  موضوع  دراسة  يف  الربيطاين  األرشيف  ربائد  عىل  اعتمدوا  ممن 
بطريقة شمولية أو جزئية، نذكر جتربتي حممد كنبيب وخالد بن الصغري عىل الرغم 
من تباعد األجيال الطفيف واختالف مسار التكوين احلاصل بني هذين الباحثني. 
حيث  من  املغاربة  زمالئهم  من  عددا  أكثر  فأصحاهبا  األمريكية،  التجربة  عن  أما 
االعتامد بكثرة عىل مواد األرشيف الربيطاين لدراسة نفس املوضوع يف هيئة أبحاث 
من  الرغم  عىل  الصدد،  هذا  يف  ونذكر  واملكان،  الزمان  يف  دقيقة  جد  مونوغرافية 
وإميل  رشوتري،  دانييل  من  لكل  البارزة  األسامء  أيضا،  احلاصل  األجيال  تباعد 

گوتريک، وجسيكا مارجلني.
اآلداب  بكلية  التاريخ  لشعبة  املنتسب  كنبيب،  حممد  جتربة  وبخصوص 
حتضري  يف  ومضنية  طويلة  سنوات  استغرق  قد  فإنه  بالرباط،  اإلنسانية  والعلوم 
شهادتني جامعيتني بالديار الفرنسية، كانت أوالمها أطروحة لنيل دكتوراه السلک 
الثالث بجامعة دونيس ديدرو (Denis Diderot)، (باريس السابعة)، حتت إرشاف 
موضوع  يف   ،1980 سنة  صيف  يف  مناقشتها  متت   ،(René Galissot) گاليسو  روين 
احلاميات األجنبية باملغرب خالل القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين.19 وقد 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  منشورات  ضمن  بالفرنسية  األمر  أول  صدرت 
بتنقيح  املؤلف  اهتم  بالعربية  نسخة  مؤخرا  منها  صدرت  ثم   20.1996 سنة  بالرباط 

19. “Les protections étrangères au Maroc aux XIXème siècle-début du XXème,” thése de doctorat de 
3ème cycle, connaissance du tiers monde, présentée et soutenue publiquement par Mohammed Kenbib, 
sous la direction de René Gallissot, juin 1980. Université de Paris VII, U.E.R. de géographie, histoire 
et sciences de la société.

20. Mohammed Kenbib, Les protégés. Contribution à l’histoire contemporaine du Maroc (Rabat: 
Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat. Série Thèses et mémoires 
29, 1996).
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يف  اجلديدة  والوثائق  األبحاث  بعض  نتائج  ضوء  عىل  حمتوياهتا  وحتيني  معطياهتا 
دكتوراه  درجة  لنيل  كنبيب  حممد  هبا  تقدم  فقد  الثانية،  األطروحة  أما  املوضوع.21 
موضوع  يف  املايض  القرن  تسعينيات  يف  األوىل،  باريس  السوربون  بجامعة  الدولة 
العالقات بني املسلمني واليهود باملغرب ما بني 1859 و 1948، وانتهى األمر أيضا 
 22.1994 سنة  بالرباط  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  منشورات  ضمن  بصدورها 
وبحكم صعوبات واجهها حممد كنبيب، يف السنوات األوىل التي استغرقها مرشوع 
بحثه، وتعذر حصوله عىل حاجياته من الوثائق املخزنية املحفوظة بدور األرشيفات 
املغربية، مل جيد بدا إىل جانب االعتامد عىل ربائد األرشيف الفرنيس، من السفر إىل 
الغنية  الوثائقية  املواد  من  والثانية  األوىل  أطروحتيه  حتضري  يف  لالستفادة  بريطانيا 
البوبليک  بناية  يف  وقتئذ  واملودعة  الربيطاين  األرشيف  حمفوظات  هبا  تزخر  التي 
روكورد أوفيس القديمة القائمة وسط العاصمة لندن يف الشانرسي الين. ومتكن 
حممد كنبيب من االطالع عىل حمتويات امللفات واملحفظات الوثائقية التالية بشقيها 

املخطوط واملطبوع واملرتبة حتت التصنيفات اآلتية:
Public Record Office (P.R.O., Chancery Lane)
° Foreign Office, London:
Série: F.O. 99: 41, 76, 125, 139, 144, 147, 176, 187, 202, 211, 222, 224, 

225, 230, 234, 248, 254, 256, 257, 258, 260, 277, 283, 294, 297, 309, 319, 
321, 333, 334, 352, 357, 361, 364, 374, 395, 431, 433, 586; F.O. 97: 585, 
586, 587; F.O. 84: 2133; F.O. 413: 6, 12; F.O. 635:3; F.O. 636: 2; F.O. 881 
(Confidential Print): 3177, 3644, 3972, 4025, 7016, 7588, 8488, 8879, 8988, 
8993, 9175, 9447, 9793, 9920, 9996.

° Home Office
 -  General Registers “Aliens in England - Denization and Naturalizations 

(1800-1935)”:
H. O. IA - 32, IA - 34, IA - 81, IA - 85, IB - 20 E, IB 20 F, IB 20 G, IB - 20 

I, IB - 20 L.
 -  Naturalization of Moroccan Subjects:

382, 547, 698, 770, 841, 928, 1011, 1031, 1065, 1112, 1113, 1120, 
1138, 1163, 1164, 1165, 1170, 1179, 1198, 1225, 1259, 1302, 1364, 1366, 

21. حممد كنبيب، املحميون (الرباط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، منشورات باب أنفا، سلسلة: 
بحوث ودراسات رقم 47، 2011).

22. 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 de Rabat. Série Thèses et mémoires n° 29. 1994).
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1643, 1835, 1904, 2068, 2082, 2287, 2390, 2398, 2428, 2488, 2540, 2702, 
2726, 2766, 2990, 3175, 3209, 3540, 3621, 3641, 3734, 3821, 3871, 3898, 
3933, 4174, 4175, 4233, 4346, 4389, 5080, 5342, 5383, 5483, 6383, 6389, 
6408, 6490, 6561, 6864, 6561, 6564, 6586, 6860, 6976, 7033, 7806, 7943, 
8045, 8054, 9488, 9625.

هذه  استغالل  يطرحها  التي  اجلمة  الصعوبات  إىل  اإلشارة  من  والبد   
املستندات، ويف طليعتها حتمل األعباء املادية الثقيلة للسفر واإلقامة. وهذا فضال 
عن جهود كبرية جيد الباحث نفسه مضطرا لبذهلا للتعامل مع حمتويات األرشيف 
الربيطاين الكثرية والغنية جدا، والتي تتناول مواضيع شتى قد تتداخل فيها قضايا 
املخطوطة  املستندات  يف  والسيام  املعقدة  رموزها  فک  من  البد  وجوهرية  دقيقة 
املركزي  باملوضوع  مبارشة  صلة  له  ملا  منها  واالنتقاء  فرزها  عىل  والعمل  منها، 
النقط  بأخذ  إما  عندها  الوقوف  ثم  اليهودية،  األقلية  حول  املتمحورة  للدراسة 
كلفة  ارتفاع  من  الرغم  عىل  للوقت  ربحا  بتصويرها  أو  يدويا،  بنسخها  األساسية 

التصوير واالستنساخ.
أما عن جتربتي الشخصية يف التعامل مع األرشيف الربيطاين، فقد انطلقت 
فيها أيضا من نفس العنارص التي ابتدأت منها أبحاث من سبقني من الزمالء، إذ 
شكلت اهلوامش الكثرية واملخيفة أحيانا بالصورة التي وردت هبا يف أطروحة جان 
األرشيف  يف  البحث  من  بمزيد  االهتامم  عىل  أساسيا  حافزا  املعروفة  مييج  لوي 
الربيطاين، خاصة وأن طبيعة املوضوع الذي اخرتت أن أحرض فيه دبلوم الدراسات 
التخصص  يف  الدولة  دكتوراه  أطروحة  وكذا  املعارص،  التاريخ  ختصص  يف  العليا 
نفسه بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ما بني سنتي 1985 و 2000، قد كان هو تاريخ 
والثقافية.  والعسكرية  واالقتصادية  السياسية  بأبعاده  الربيطانية  املغربية  العالقات 
وعىل الرغم من هذه اخلاصية الثنائية التي اتسم هبا موضوع الدراسة، فقد وجدت 
نفيس دون سابق إنذار أمام رضورة معاجلة موضوع األقليات اليهودية يف مغرب ما 
قبل احلامية، بحكم االهتامم اخلاص واملستمر الذي أولته احلكومة الربيطانية ليهود 
املغرب، وما ترتب عنه من توجيهات وتعليامت صدرت عىل امتداد النصف الثاين 
من القرن التاسع من وزارة اخلارجية الربيطانية يف لندن إىل مجيع الدبلوماسيني ممن 
تعاقبوا عىل رأس املفوضية الربيطانية يف طنجة، منذ النصف الثاين من القرن التاسع 
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هلم  واملعنوي  املادي  السند  وتقديم  اليهود  عن  للدفاع   ،1912 سنة  حدود  إىل  عرش 
كلام استلزم األمر ذلک، حتى وإن كان ذلک التدخل يقع عىل حساب سيادة الدولة 
وأوضاعهم  اليهود  حول  عديدة  قرون  منذ  العمل  هبا  اجلاري  وقوانينها  املخزنية 

باعتبارهم من رعايا السلطان ومن عامة سكان البالد املغربية. 
األمريكيني  الباحثني  من  وأمثاهلام  وكريكشانک  فلورنوي  من  كل  كان  وإذا 
الربيطاين  األرشيف  حمتويات  يف  اشتغلوا  قد  وكنبيب  مييج  من  وكل  األوائل، 
الالحقة،  األجيال  فإن  الين،  الشانرسي  يف  واملظلمة  القديمة  بالبناية  املحفوظة 
أوفر  كانوا  ربام  منهم،  واحد  وأنا  األرشيف،  هذا  استعامل  عىل  املرتددين  بني  من 
ثامنينيات  مطلع  عند  أوفيس  روكور  البوبليک  لبناية  اجلديد  املقر  فتح  بعد  حظا 
مقربة  عىل  للمدينة  الغربية  اجلنوبية  اجلهة  يف  لندن،  وسط  عن  بعيدا  املايض  القرن 
افتتاح  جمرد  عىل  األمر  يقترص  ومل  ريشموند.  مقاطعة  يف  التارخيية  كيو  حدائق  من 
ختزين   مستو عىل  واملرحية  احلديثة  التقنية  املواصفات  فيها  تتوفر  جديدة  بناية 
األرشيف وتقديم اخلدمات والتسهيالت للباحثني، بل اكتسى األمر أمهية خاصة 
من حيث املجموعات الوثائقية اجلديدة التي انتهى األمر بنقلها من أماكن خمتلفة 
داخل بريطانيا وخارجها لوضعها رهن إشارة الباحثني املرتددين عىل املقر اجلديد 
استقبلت  اإلطار،  هذا  ويف  خمتلفة.  معرفية  حقول  من  أوفيس  روكورد  للبوبليک 
البناية اجلديدة مجيع الوثائق املتعلقة باملغرب التي ظلت حمفوظة باملفوضية الربيطانية 
بطنجة إىل حدود هناية سبعينيات القرن املايض، حيث حتولت بنايتها القديمة فيام 
بعد إىل متحف للفن املعارص تابع لوزارة الثقافة املغربية، وهي املجموعات الوثائقية 
األصلية واملنسوخة التي مل يتمكن الرواد األوائل ممن اهتموا بالبحث يف املواضيع 
التارخيية والدبلوماسية ذات الصلة باملغرب من االطالع عليها، وخاصة املكتوبة 
منها باللغة العربية. ويبدو أن حممد املنصور الذي ناقش أطروحة نال هبا دكتوراه 
السياسية  التطورات  موضوع  يف   1981 سنة  لندن  جامعة  من  التاريخ  يف  الدولة 
نرشت  والتي   23،(1822 - 1792) سليامن  املوىل  حكم  فرتة  يف  باملغرب  واالجتامعية 

23. Mohamed El Mansour, “Political and Social Developments in Morocco during the Reign of 
Mawlay Sulayman 1792 - 1822,” Ph.D.  Dissertation, SOAS, London, 1981.
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باللغة اإلنجليزية سنة 24،1990 كام صدرت مرتمجة إىل اللغة العربية يف 25،2006 ربام 
بطنجة  الربيطانية  املفوضية  من  حديثا  املجلوبة  امللفات  عىل  املطلعني  أول  كان  قد 
إىل البناية اجلديدة يف كيو، وذلک بدليل وجود اإلحالة يف هوامش أطروحته عىل 
الرقم التصنيفي (F.O. 174) الذي رتبت بموجبه تلک املجموعة الوثائقية يف املقر 
اجلديد.26 غري أن موضوع اليهود املغاربة، مل حيظ بكثري من االهتامم الدقيق واملفصل 
يف هذا العمل، الذي اختار فيه الباحث الرتكيز عىل تغطية قضايا سياسية واجتامعية 
عامة باملغرب خالل فرتة حكم املوىل سليامن القصرية األمد. وهو األمر الذي جتند 
يف نفس الفرتة الزمنية تقريبا دانييل رشوتري (Daniel J. Schrœter) ملعاجلته يف أبحاثه 

العديدة باالعتامد عىل األرشيف الربيطاين بنحو مكثف.
رشوتري،  دانييل  أنجزمها  اللتني  الوافيتني  الدراستني  أن  فيه،  الشک  ومما 
بمدينة  التجاري  النشاط  موضوع  يف  البحث  من  ومضنية  طويلة  سنوات  بعد 
املعارص   ،(2002 - 1980) مقنني  مايري  السلطاين  التاجر  شخصية  الصويرة، وحول 
لكل من املوىل سليامن واملوىل عبد الرمحن،27 لتعتربان معا وبحق من أفضل النامذج 
املتعلقة باألبحاث التارخيية األكاديمية اجلادة املوجودة حتى اآلن، سواء من حيث 
دراستهام الشمولية للبعد اليهودي ليس يف تاريخ املدينة املذكورة فحسب، بل أيضا 
صاحبهام  اعتامد  حيث  من  وأيضا  احلامية،  قبل  ما  ملغرب  العام  التاريخ  سياق  يف 
فيها  حظي  والتي  واألجنبية  املغربية  األرشيفات  من  ومتنوعة  خمتلفة  عينات  عىل 
األرشيف الربيطاين بحصة األسد كام توضحه لنا امللفات الكثرية املستغلة يف هاتني 
سبقوه  من  غرار  عىل  يكتف  مل  رشوتر  دانييل  وأن  خاصة  الفريدتني،  الدراستني 

24. Mohamed El Mansour, Morocco in the Reign of Mawlay Sulayman 1792-1822 (Wisbech, 
Cambridgeshire: Menas Press, 1990).

25. حممد املنصور، املغرب قبل االستعامر، املجتمع والدولة والدين، 1792 - 1822، ترمجة حممد حبيدة (الدار البيضاء: 
املركز الثقايف العريب، 2006).

26. انظر النسخة املرتمجة إىل العربية واملذكورة يف اهلامش أعاله، إذ اطلع حممد املنصور عىل ملفات املفوضية الربيطانية 
احلاملة لألرقام التالية: 2، 8، 10، 11، 12، 17، 19، 20، 21، 124، 125، 150، 151، 153، 154، 156، 285، 286.

27. Daniel Schroeter, Merchants of Essaouira: Urban Society and Imperialism in Southwestern 
Morocco 1844 - 1886 (Cambridge: Cambridge University Press, 1988); idem, The Sultan’s Jew, Morocco 
and the Sephardi World (Stanford: Stanford University Press, 2002).

جنوب  يف  واإلمربيالية  احلرضي  املجتمع  الصويرة،  جتار  رشوتري،  دانييل  أعاله:  للكتابني  العربية  الرتمجة  أيضا  انظر 
غرب املغرب، 1844 - 1886، ترمجة خالد بن الصغري (الرباط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، سلسلة 
نصوص وأعامل مرتمجة رقم 6، 1997)؛ هيودي السلطان، املغرب وعامل اليهود السفرد، ترمجة خالد بن الصغري (الرباط: 

منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، سلسلة نصوص وأعامل مرتمجة، رقم 15، 2011).
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توسيع  إىل  بادر  بل  لندن،  يف  أوفيس  روكورد  البوبليک  يف  املحفوظة  باملستندات 
خارج   أخر مؤسسات  يف  أيضا  حمفوظة   أخر أرشيفات  يف  استطالعاته  نطاق 

العاصمة الربيطانية كانت يف جمموعها كام ييل: 
Records of the Foreign Office, Public Record Office, London:
52 General Correspondence, Morocco, Series I, 1761-1873
99 Morocco, General Correspondence, Series II, 1836-1905.
174 Embassy and Consular Archives, Morocco Correspondence. 
631 Embassy and Consular Archives, Mogador Correspondence. 
830 Embassy and Consular Archives, Mogador, registers of 

Correspondence. 
835 Embassy and Consular Archives, Casablanca Correspondence. 
British Library, London:
Additional MSS. 38931-39164. The Layard Papers.
Additional MSS. 41512, British Trade with Mogador.
Anglo-Jewish Archives, London:
A.J. 95. Minutes of the Anglo-Jewish Association.
Gaster Papers.
Archives of the Manchester Chamber of Commerce, Manchester:
M8. Proceedings.
Official Publication:
Account and Papers. Parliamentary Papers. House of Common. 

Consular Reports on Trade and Commerce.
Public Record Office, London.
Foreign Office:
8 War and Colonial Department: General Correspondence, Barbary 

States (Instructions to Consuls)
52 General Correspondence, Morocco, Series I
95 Political and other Departments: Miscellanea (Morocco: Consuls, 

Domestic)
99 General Correspondence, Morocco, Series II
174 Consulate and Legations, Tangier, and Embassy, Rabat, Morocco: 

General Correspondence
631 Consulate, Mogador, Morocco: Genaral Correspondence
635 Consulate, Mogador, Morocco: Miscellanea
Colonial Office:
91 Gibraltar: Original Correspondence
714 Indexed Précis of Incoming Correspondence
(Governors’ correspondence, Gibraltar)
Office of the Commissionners of Bankrupts and Court Bankruptcy:
B 3 Bankrupty Commission Files
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B 4 Bankrupty Commission Docket Book
B 5 Bankrupty Enrollment Books
Index to Denizations
State Papers, Foreign:
71 Barbary States
The John Reylands Library, Manchester
Dombay Papers
Spanish and Portuguese Jews Congregation (Bevis Marks), London:
Mahmad Minutes Mahmad Papers
MS 735 Hebrew letters adressed to H. H. R. Meldola and Dayan D. 

Meldola, vol. 2: Letters from North Africa.

األرشيفات  هذه  حمتويات  عىل  رشوتري  دانييل  اقتصار  عدم  عن  فضال  هذا 
التي استطاع االطالع عليها يف بريطانيا، بل أضاف إليها أعدادا كبرية من الوثائق 
املخزنية يف هيئة مراسالت وقوائم حسابية حررت موادها األصلية باللغة العربية 

مع كل ما يطرح استغالهلا من صعوبات يف القراءة والتحليل والتأويل.
واللجوء  املعتمد،  األرشيف  مصادر  تنويع  يف  رشوتري  دانييل  هنج  عىل  وسار 
كل  املغاربة  اليهود  تاريخ  دراسة  يف  الربيطاين  األرشيف  حمتويات  إىل  مكثفة  بطريقة 
من الباحثة إميل گوتريک (Emily Gottreich) يف دراستها املونوغرافية الصادرة منذ 
  (Jessica Marglin) بضع سنوات يف موضوع مالح مراكش،28 وجيسيكا مارجلني
باملغرب  اليهودي  القضاء  يف موضوع  أطروحتها  األخرية  السنوات  يف  ناقشت  التي 

وهي يف طريقها إىل النرش. 
دراساهتا  يف  االستفادة  استطاعت  قد  فإهنا  األوىل،  الباحثة  وبخصوص 
ألوضاع اليهود يف فضاء املالح املراكيش وعالقتهم باملدينة وأحوازها، من استغالل 
حمتويات امللفات اآليت ذكرها من خمتلف دور األرشيف الربيطاين يف لندن وغريها:

Public Record Office, London
FO 52: Morocco, General Correspondence, Consuls, 1761-1837.
FO 84: Slave Trade (1853-1892).
FO 99: Morocco, General Correspondence, Series II, 1836-1905.
FO 174: Embassy and Consular Archives, Tangier Correspondence.
FO 403: Confidential Prints, Morocco.
FO 413: Confidential Prints, Morocco.

28. Emily Gottreich, The Mellah of Marrakesh: Jewish and Muslim Space in Morocco’s Red City 
(Bloomington: Indiana University Press, 2007), 201.
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FO 631: Embassy and Consular Archives, Mogador Correspondence.
FO 635: Morocco, Mogador misc.
FO 828: Embassy and Consular Archives, Marrakech, Register of 

Correspondence.
FO 831: Reports on Insurrection in Southern Morocco.
FO 835: Embassy and Consular Archives, Casablanca Correspondence.
FO 836: Embassy and Consular Archives, Register of Marrakech 

Correspondence.
FO 909: Consular Court Records, Marrakech.
FO 925: Foreign Office Maps.

Greater London Record Office
Records of the Board of Deputies of British Jews:
ACC/3121, Class B: President and Secretary’s Papers.
ACC/3121, Class C.
ACC/3121, Class E.
ACC/3121, Class F: Finances.

Anglo-Jewish Archives, London and Southampton
MS 137: Papers of the Anglo-Jewish Association, 1871-1983.

والصاعدين  الشباب  الباحثني  جيل  إىل  املنتمية  مارجلني29  جيسيكا  عن  أما 
استفادت  فقد  األمريكية،  اجلامعة  يف  املغرب  بيهود  اخلاصة  الدارسات  حقل  يف 
سبق  التي  امللفات  نفس  من  ناقشتها  التي  ألطروحتها  حتضريها  يف   األخر هي 
يمكن  ما  وهو  وگوتريک،  الصغري  وبن  ورشوتري  وكنبيب  مييج  استخدمها  أن 
تناولت  والتي  الدراسة،  هوامش  يف  أرقامها  عىل  الغزيرة  اإلحاالت  من  مالمسته 
بالقضاء  املغربية  اليهودية  الطوائف  عالقة  وهو  أال  األمهية،  بالغ  موضوعا  فيها 
والعدالة، يف ظروف صعبة كابدها املغرب خالل النصف الثاين من القرن التاسع 
عرش، من جراء التغلغل األجنبي، وما ترتب عنه من مساس بسيادة الدولة املغربية، 
مقتضيات  عىل  أحكامه  يف  املستند  املغريب  القضاء  اختصاصات  عىل  تطاول  ومن 

الرشيعة اإلسالمية. وهذه عينات من امللفات املعتمدة من قبل هذه الباحثة. 

29. Jessica Marglin, “In the Courts of the Nations: Jews, Muslims, and Legal Pluralism in Nineteenth-
Century Morocco, 2013,” Ph.D. thesis, Princeton University.

وقد صدرت هذه األطروحة مؤخرا حتت العنوان التايل:
Jessica M. Marglin. Across Legal Lines: Jews and Muslims in Modern Morocco. New Haven and 

London: Yale University Press, 2016.
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FO, 174/221, Diary of the British Consulate in Tangier; FO, 631/2; FO, 
631/3; FO, 631/5; FO, 631/7;, R; FO 636/2; FO 631/7; FO, 635/4, Public 
Acts, Mogador; FO 830/1; FO, 442/8, Diary Entry from 14 July 1857; FO, 
631/7, p. 71b-72a, 23 March 1882; FO, 831/8; FO, 631/3; FO, 830/1; FO, 
631/3; FO 631/14; FO 635/4; FO, 631/5; FO 636/2; etc…………

 ويف اخلتام، فإن حمتويات األرشيف الربيطاين، لتعترب بحق خزانا ال ينضب 
باملعلومات واملعطيات الدقيقة واملفصلة الرضورية لكل الباحثني املهتمني بدراسة 
ملعاجلة  وذلک  االستعامرية،  قبل  ما  احلقبة  يف  إفريقيا  شامل  وبلدان  املغرب  تاريخ 
األقليات  موضوع  منها  وخاصة  املغربية،  البالد  بتاريخ  الصلة  ذات  القضايا  مجيع 
غري  جملدين.  يف  هسربيس-متودا  جملة  من  اخلاص  العدد  هذا  يتناوهلا  التي  اليهودية 
إذا ما عززها الباحثون  تزداد أمهيتها أكثر  الربيطانية، قد  هذه الوثائق  حمتويات  أن 
تزخر  بام  اإلفريقي،  الشامل  بلدان  وبقية  املغرب  يف  اليهودية  األقليات  موضوع  يف 
وهولندا  وإسبانيا  فرنسا،  من  كل  يف   األخر األوروبية  املحفوظات  دور  أيضا  به 
وإيطاليا، باإلضافة إىل املحفوظات األمريكية بواشنطن، وهذا فضال عن الوثائق 
املخزنية الكثرية جدا واملوجودة يف كل من اخلزانة احلسنية، ومديرية الوثائق امللكية، 

وبمؤسسة أرشيف املغرب يف الرباط، ويف اخلزانة العامة بتطوان.
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ملخص:
Al-arshīv al-brīṭānī wa kitābat tārīkh yahūd al-Maghrib

 األرشيف الربيطاين وكتابة تاريخ هيود املغرب
حاولنا يف هذا املقال إبراز أمهية األرشيف الربيطاين املحفوظ يف جممله بلندن، 
باعتباره خزانا غنيا باملعطيات املفيدة للباحثني املهتمني بدراسة تاريخ املغرب وبلدان 
واالجتامعية  التارخيية  القضايا  ملعاجلة  االستعامرية،  قبل  ما  احلقبة  يف  إفريقيا  شامل 
وخاصة  املغربية،  البالد  بأحوال  الصلة  ذات  وغريها  واألنثروبولوجية  والسياسية 
منها موضوع األقليات اليهودية. ويبدو أنه عىل الرغم من هذه األمهية، فإن عدد 
املستفيدين من حمفوظات األرشيف الربيطاين سواء لدراسة تاريخ املغرب وبلدان 
شامل إفريقيا بوجه عام، أو موضوع األقليات اليهودية بوجه خاص ال يزال حمدودا 

وهو ما أوضحناه وعللنا بعض أسبابه يف هذه املسامهة. 
الوثائق  بريطانيا،  املغرب،  املغاربة،  اليهود  األرشيف،  املفتاحية:  الكلامت 

املخزنية، الواليات املتحدة، فرنسا، إسبانيا.

Résumé: les archives britanniques et l'écriture de l'histoire des 
Juifs du Maroc 

Les archives britanniques conservées aux fonds du Public Record 
Office à Kew, repabtisé récemment National Archives constitue un réservoir 
inépuisable d'informations pour l'étude de l'histoire  politique et social du 
Maroc et des pays d'Afrique du Nord à l'époque pré-coloniale. Le contenu 
de ce fond et d'autres préservés à Londres et ailleurs en Grande Bretagne 
constituent aussi une source incontournable pour l'étude de l'histoire de 
la minorité juive au Maroc. Cependant, et en dépit de cette importance, le 
nombre de chercheurs ayant eu recours à l'utilisation de ces archives pour 
l'étude des sujets relatifs à la minorité juive au Maroc en particulier reste 
encore limité.

Mots clés: Archives, juifs marocains, Maroc, Grande-Bretagne, 
documents makhzeniens, États-Unis, France, Espagne.

 

 



Khalid Ben-Srhir180

Abstract:  The British archives and the writing of Moroccan Jews 
History

The British archives kept in the funds of the Public Record Office in 
Kew, recently repackaged by National Archives, constitute an inexhaustible 
reservoir of information for the study of the political and social history of 
Morocco and the countries of North Africa at the time-colonial. The contents 
of this and other collections preserved in London and elsewhere in Great 
Britain are also an inescapable source for the study of the history of the Jewish 
minority in Morocco. However, and in spite of this importance, the number 
of researchers who have used the archives for the study of Jewish minority 
subjects in Morocco in particular remains limited.

Key words: Archives, Moroccan Jews, Morocco, Great-Britain, 
makhzenian documents, United States, France, Spain.

Resumen: Los archivos británicos y escribir la historia de los Judios 
de Marruecos

Archivos británicos mantuvieron para financiar la Oficina de Registro 
Público de Kew, recientemente repabtisé Archivo Nacional es un reservorio 
inagotable de información para el estudio de la historia política y social 
de Marruecos y el país del norte de África de comprobar la validez época-
coloniale. El contenido de esta sustancia y otra conservada en Londres y en 
otros lugares en Gran Bretaña también son una fuente esencial para el estudio 
de la historia de la minoría judía en Marruecos. Sin embargo, ya pesar de esta 
importancia, el número de investigadores que han recurrido al uso de estos 
archivos para estudiar temas relacionados con la minoría judía en Marruecos, 
en particular, es aún limitada.

Palabras clave: Archivo, Judios de Marruecos, Marruecos, Gran 
Bretaña, los documentos de makhzen, Estados Unidos, Francia, España.

 


