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يشكل كتاب جيسيكا مارجلني (Jessica Marglin) احلديث الصدور بعنوان: 
Across Legal Lines: Jews and Muslims in Modern Morocco

والذي يمكن تعريبه هكذا عىل وجه التقريب: املقتضيات الرشعية والقانونية: يف 
حقل  يف  انتظارها  طال  قيمة  دراسة  احلديث،  املغرب  يف  باملسلمني  اليهود  عالقة 
صفحات  عرب  مارجلني  جيسيكا  وتقدم  إفريقيا.  شامل  ببلدان  املتعلقة  الدراسات 
ومناقشات  طروحات  ذاته  الوقت  يف  مقرتحة  جديدة  تارخيية  نظر  وجهة  الكتاب 
تتبعها  عرب  وذلک  إفريقيا،  بشامل  اليهودية  الطوائف  موضوع  يف  جديدة  تارخيية 
للمسار الرشعي والقانوين ألحد التجار اليهود. وفضال عن ذلک، تدعو الباحثة 
قراءها وبقية الباحثني املهتمني ببالد املغارب بنوع من التحدي لالهتامم بإعادة النظر 
والتفكري من جديد يف التجارب االجتامعية ليهود بلدان شامل إفريقيا باعتبار أهنا 
ليست مظهرا من مظاهر ”التوتر،“ بل عىل أساس أهنا متثل، عىل العكس من ذلک، 
بمفهومه  أحضانه  بني  عاشوا  الذي  املغريب  املجتمع  مع  ”التفاعل“  دالئل   إحد
الواسع. ويضع هذا الكتاب النقط عىل احلروف بوضوح للتأكيد عىل أن استخدام 
الرشع والقانون قد جتسدت من خالله، وبطريقة ملموسة، مشاركة اليهود املغاربة 
يف املجتمع املغريب بمفهومه الواسع خالل فرتة ما قبل االستعامر وبعدها. وتستخدم 
جيسيكا مارجلني جتربة السرية الذاتية إلحد األرس اليهودية دون أن ينسيها ذلک 

االهتامم برسم اخلطوط العريضة للصورة كاملة ويف حجمها الكبري. 
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 ،(1910 -1830) (Shalom Assarraf) أرصاف شلوم  حياة  قصة  خالل  ومن 
البحث  مارجلني  جيسيكا  استطاعت  املستوردة،  املنسوجات  يف  يتاجر  كان  الذي 
اخللفية  وأراضيها  فاس  يف  املسلمني  مع  اليهود  تفاعل  وكيفية  طرائق  يف  بعناية 
النائية عنها. لقد توفقت الباحثة بمهارة يف إعادة حبک نسيج العالقات بني اليهود 
الرتدد  أرصاف  شالوم  اعتاد  التي  والقانونية  الرشعية  املؤسسات  عرب  واملسلمني 
عليها، وهو هيودي مغريب من مدينة فاس. وتطلعنا الباحثة عىل الكيفية التي عاش 
إبحارهم  خالل  من  املعقدة  والثقافية  والسياسية  االجتامعية  جتربتهم  اليهود  هبا 
متنقلني عرب خمتلف أصناف املحاكم اإلسالمية منها واالستعامرية واليهودية. وقد 
استعرضت جيسيكا مارجلني حيثيات هذا الواقع املعقد من خالل دراستها حلاالت 

متعلقة بدعاوي اليهود يف ما بينهم واملعروضة منها عىل املحاكم غري اليهودية. 
أهنم  تبني  املغاربة  لليهود  والقانونية  الرشعية  التجربة  أن  الدارسة  وتؤكد 
استخدموا املحاكم املختلفة اإلسالمية منها واألوروبية واليهودية كـ ”بوابة“ لفتح 
أبواب الطوائف اخلاصة هبم أمام جرياهنم املسلمني. وعىل الرغم من أن أحداث 
النعكاساهتا  فإن  والعرشين،  عرش  التاسع  القرنني  سياقات  يف  جتري  الكتاب 
وتأثرياهتا امتدادات تتصل اتصاال تربويا له ارتباط وثيق باملحاولة احلديثة الرامية 
إىل إعادة تقييم الصدامات اإليديولوجية والعرقية التي ال تزال تساهم يف توسيع 

الفجوة بني اليهود واملسلمني يف وقتنا الراهن.
وتستخدم جسيكا مارجلني قصة شالوم أرصاف وأرسته إىل حد ما باعتبارها 
شخص  جتربة  تعكس  شالوم  قصة  أن  هنا  أدعي  ال  وأنا  تارخيية.“  ذاتية  ”سرية 
”عادي“ أو ”فرد دون تاريخ.“1 إن جمرد تعاملنا مع جمموعة نفيسة من املعلومات 
يبدو  ذلک،  ومع  عادي.“  غري  ”كائنا  منه  جتعل  التجارية  وأعامله  بحياته  املتعلقة 
 (Edmund Burke) بورک  إدموند  من  كل  خطوات  باتباعها  مارجلني  جيسيكا  أن 
التارخيي   املستو عىل  واعية  كانت  قد    2،(David Taghoubian) طاگوبيان  وديڤيد 
حول“  واسعة  تعميامت  من  االنطالق  من  ”بدال  أهنا  مفادها  بحقيقة  واإلستوغرايف 

1.  Eric Wolf, Europe and the People without History (Berkeley: University of California Press, 
1997).

2. Edmund Burke, III and David Taghoubian, “Middle Eastern Societies and Oridnary People’s 
Lives: Rethinking Middle Eastern History,” in Struggle and Survival in the Middle East, eds, Edmund 
Burke, III and David Taghoubian, 1-32 (Berkeley: University of California Press, 2006).
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بعض األسئلة املتعلقة بالتفاعل بني اليهود واملسلمني يف املجاالت الرشعية والقانونية، 
فقد اختارت ”إعادة القراءة“ من جديد للوقائع الرشعية والقانونية من خالل جتارب 
عاشتها عائلة هيودية من مدينة فاس. وباعتبارها ”سرية اجتامعية“ لصاحبها شالوم 
أرصاف، فإن جيسيكا مارجلني قد أعادت النظر والتفكري يف األعامل التارخيية املتعلقة 
باملجاالت الرشعية والقانونية التي تفاعل يف إطارها اليهود واملسلمون. لقد اهتمت 
بإلقاء النظر من جديد بعناية متأنية وعني فاحصة ومدققة عىل النظريات االجتامعية 
اليهود  كان  التي  والقانونية  الرشعية  بالتفاعالت  الصلة  ذات  التارخيية  والتعميامت 
للكتاب  أرصاف  شالوم  سرية  عىل  االعتامد  ويعطي  فيها.  فاعلة  أطرافا  واملسلمون 
جيسيكا  استخدمت  إذ  فيها؛  للشک  جمال  ال  تارخيية  مصداقية  العرض  هذا  موضوع 
مارجلني تفاصيل السرية الذاتية التي استمدهتا من أرشيف األرسة، فحالفها التوفيق 
شالوم  عاشها  حقيقة  لتجربة  وفقا  والقانونية  الرشعية  النظم  خصوصيات  إظهار  يف 
وإبان  االستعامر  قبل  ما  مرحلة  يف  املغاربة  اليهود  من  الدين  يف  وإخوانه  أرصاف 
والدقيق بكل درجات  البليغ  مارجلني  جيسيكا  استخدام  ويتيح  الفرتة االستعامرية. 
االختالف لسرية أرصاف االجتامعية إمكانية توفري منظور تارخيي جديد يمكننا من 
اليهود  بني  والقانونية  الرشعية  العالقات  يف  النظر  إلعادة  جديدة  آفاق  فتح  خالله 

واملسلمني.
تنتمي جيسيكا مارجلني إىل جيل جديد من املؤرخني املهتمني بمنطقة شامل 
وفية  ظلت  وقد  خاصة،  بصفة  إفريقيا  شامل  هيود  وبموضوع  عام  بوجه  إفريقيا 
يف  أسرية  بالكامل  دون الوقوع  الدرايس  احلقل  هبذا  الصلة  ذات  التارخيية  للتقاليد 
شباكه النظرية. وتقدم حمتويات هذا الكتاب الدليل الواضح عىل ما حتلت به الباحثة 
من نفس طويل وقدرة عميقة عىل التحكم يف ناصية املصادر الثانوية ويف جل ما كتب 
حول الوضع الرشعي والقانوين ليهود املغرب وبلدان الرشق األوسط. ومع ذلک، 
مل ترتدد جيسيكا مارجلني يف املغامرة باستكشاف معطيات أرشيفية جديدة، مكنتها 
من تسليط األضواء الكاشفة عىل قضايا جديدة يف موضوع العالقات بني اليهود 
واملسلمني. إن احلرص الذي أبدته الباحثة عىل اقتفاء آثار الوثائق واملستندات من 
األرشيف الشخيص لصاحبه شالوم أرصاف ومالحقتها بإرصار ال خيلو من متعة 
شأنه  من  ليس  والقدس،  وبروكسيل  هاڤن،  ونيو  ونيويورک،  باريس،  من  كل  يف 
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كتابة  إعادة  من  التمكني  يف  العائلية  الوثائقية  املحفوظات  أمهية   مد لنا  يؤكد  أن 
أمهية   مد أيضا  ليؤكد  إنه  بل  فحسب،  إفريقيا  شامل  بلدان  يف  اليهودي  التاريخ 
بغية  التقليدية  األرشيفية  للمواد  املألوف  احليِّز  خارج  مليا  للتفكري  املبادرة  اختاذ 
العالقات  بموضوع  الصلة  ذات   الكرب للقضايا  وأعمق  أوسع  فهم  إىل  التوصل 
الوثائقية  املستندات  مطاردة  وراء  احلثيث  الباحثة  سعي  إن  واملسلمني.  اليهود  بني 
عرب هذه القارات، وقدرهتا عىل التحكم يف ناصية كثري من اللغات واللهجات، بام 
والفرنسية  العربية  والعربية  املغربية،  الدارجة  والعربية  الفصحى،  العربية  ذلک  يف 
والعربية، قد مكنتها من التسلح باملهارات الالزمة القتحام خمتلف أشكال الصمت، 
ومالمسة شتى الفروق الدقيقة يف املعاين، وفک التعقيدات الدفينة املستعصية عىل 

القارئ غري املتبرص والتي تزخر هبا وثائق شالوم العائلية هنا وهناک.
إننا أمام كتاب يستند يف جوهره عىل ما يقرب من ألفي قطعة من املستندات 
النقاب  كشف  من  متكن  التي  والقانونية  الرشعية  املواضيع  يف  املخطوطة  الوثائقية 
شامل  بيهود  املتعلقة  التارخيية  الدراسات  من  كبريا  عددا  يعرتي  عام  بوضوح 
الغنية  الوثائقية  املعطيات  تلک  جتاهلت  قد  ألهنا  والقصور،  الغموض  من  إفريقيا 
والتدقيق.  التفصيل  من  األمر  يقتضيه  بام  رشحها  يف  ببساطة  فشلت  أو  واملختلفة، 
ويمثل كتاب جيسيكا مارجلني حماولة ناجحة ”جتعلنا نعيد التفكري،“ يف ما وصفته 
بـ”طبيعة العالقات بني األديان ومكانة الرشع والقانون ودورمها يف جتاوز اهلياكل 
اهلرمية لالختالف وتعزيزها“ (20). لقد بينت الباحثة كيف سعى شالوم أرصاف 
إىل  القروض  ملنح  املسلمني  املوثقني  للعدول  الرشعية  اخلدمة  من  االستفادة  إىل 
كتَّاب العدل املسلمني. وعىل غرار ما أوضحته متاما يف كتايب: هيود املغرب وحديث 
عىل  النائية  القروية  املناطق  هيود  اعتامد  كيفية  بالدراسة  تناولت  عندما  الذاكرة، 
القضاة املسلمني املحليني للحصول عىل عقود موثقة، فإن جيسيكا مارجلني جلأت 
من  للتمكن  احلرضية  اليهودية  األرس   إلحد الوثائقية  املستندات  استخدام  إىل 
تسليط الضوء عىل مد شيوع املعامالت الرشعية والقانونية عرب احلدود الدينية. 

تسوقنا  رحلة  يف  كتاهبا  صفحات  عرب  القارئ  مارجلني  جيسيكا  وتأخذ 
من  وذلک  االستعامر،  قبل  املغرب  يف  املختلفة  املحاكم  أنظمة  عىل  االطالع  إىل 
طرفا  أرصاف  كان  التي  القضائية  والنوازل  القضايا  خمتلف  عرب  التنقل  خالل 
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مسهبا  وصفا  قدمت  الكتاب،  من  األول  الفصل  ويف  األشكال.  من  بشكل  فيها 
املؤسسات  تعدد  عن  واضحة  معطيات  ذات  خريطة  فرسمت  باملعلومات  وغنيا 
والنظم الرشعية والقانونية اجلاري هبا العمل يف مغرب ما قبل االستعامر. وتشري 
أنظمة  بني  العالقة  يف  املوجود  الظاهر  النقص  من  الرغم  عىل  أنه  إىل  الباحثة 
املحاكم بأصنافها اإلسالمية واليهودية واالستعامرية والعرفية أيضا، فإن النوازل 
واحلاالت القضائية الواردة يف الدراسة تبني بامللموس أهنا كانت متصلة إىل حد 
كبري بحكم الطريقة التي اعتمدها اليهود للرتدد عرب أنواعها املختلفة. وقد أفردت 
املذكورة  املحاكم  أنظمة  من  ملناقشة كل نظام  اآلخر  فصال تلو  مارجلني  جيسيكا 
اعتمد  كيف  املعروضة،  احلاالت  خالل  ومن  بوضوح،  فيها  وأثبتت  حدة،  عىل 
الصفقات  عن  املرتتبة  املشاكل  لتسوية  الرشعية  املحاكم  خدمات  عىل  أرصاف 

التجارية والرشاكات املعقودة مع املسلمني (الفصل 2). 
ثم انتقلت بعدئذ لالهتامم بتسليط الضوء عىل الروابط املعقدة املوجودة بني 
املحاكم اإلسالمية ومثيلتها اليهودية. ويف الفصل الثالث، حاولت الباحثة مناقشة 
دعاواهم  رفع  سواء،  حد  عىل  واملسلمني،  اليهود  اختيار  وراء  الكامنة  األسباب 
القانونية أمام القضاة املسلمني أو املحاكم اليهودية بدال من االلتزام بالبقاء داخل 
واملتقاضني  اليهود  التجار  إن  منهام.  لكل  اليهودية  أو  اإلسالمية  النظم  حدود 
املسلمني، بعبورهم ملقتضيات هذه احلدود الرشعية والقانونية، قد متكنوا من إجبار 
احتياجاهتم  استيعاب  عىل  واإلسالمية  اليهودية  والقانونية  الرشعية  املؤسسات 
واالستجابة هلا. وبغض النظر عن اختصاصات السلطات املحلية واإلقليمية، قد 
من  ومتكينها  إنصافها  مبارشة  املركزية  املخزنية  السلطات  من  أيضا  اليهود  يلتمس 
روابط  عىل  اليهود  ورعاياه  السلطان  بني  القائمة  العالقة  وتستند  كاملة.  حقوقها 
حالة  يف  مبارشة  السلطان  شخص  من  التحكيم  بالتامس  هلم  تسمح  التي  احلامية 

وقوع الشطط وعدم اإلنصاف الرشعي والقانوين أو الديني يف حقهم.
 وكانت فرتة االستعامر إيذانا ببداية وقوع بعض التحول، ليس عىل مستو
العالقات بني اليهود واملسلمني فحسب، بل إهنا قد أوضحت أيضا مد حمدودية 
الرشوع  فإن  وبالتايل  منهام.  بكل  اخلاصة  الدينية  املحاكم  يف  الطرفني  بني  التفاعل 
مهد  قد  األجنبية  القنصلية  احلاميات  وانتشار  األوروبية  القانونية  النظم  إدخال  يف 
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حاالت  ألربع  وبدراستها  واملسلمني.  اليهود  بني  األوىل  االنفصال  مراحل  لبداية 
قانونية قدمت لنا جيسيكا مارجلني وصفا رسديا وحتليليا واضحا حول كيفية حتول 
ومالبسات  ظروف  عن  فضال  األجنبية،  الدبلوماسية  احلامية  نحو  املحليني  اليهود 
املغاربة  اليهود  عدد  ارتفاع   وأد الدولية.  اليهودية  املنظامت  دعم  من  استفادهتم 
اضطالعها  بداية  إىل  أيضا  القنصلية  باملحاكم  أجنبية  دول  جلنسيات  احلاملني 
بمسؤوليات قضائية أخر ال ختلو من أمهية زادت يف تعقيد الوضع وإثقال صورة 
عدد  يف  احلاصل  االرتفاع  هذا  من  الرغم  عىل  لكنه  املغرب.  يف  القضائية  اخلريطة 
احلاميات األجنبية، تؤكد الباحثة أن العالقة القانونية بني اليهود املغاربة واملخزن قد 
بقيت عىل حاهلا. وعىل غرار الروابط القائمة بني املحاكم اإلسالمية واليهودية، فإن 
اإلسالمية  املحاكم  يف  املسؤولون  معه  اضطر  قد  املغاربة  لليهود  القانوين  السلوک 
والقنصلية إىل رضورة أخذ معايري إثبات األدلة اخلاصة بكل من الطرفني عىل حدة 

بعني االعتبار.
وبعد أن وضعت الباحثة بنجاح األسس التي بنيت عليها خمتلف األرضيات 
الذي  التارخيية  شالوم  خطوات  آثار  اقتفاء  عرب  اءها  رَّ قُ بتوجيه  والقانونية  الرشعية 
سعى إىل احلصول عىل املساعدة الرشعية لد املحاكم اإلسالمية، ثم حصل عىل 
احلامية األمريكية واحلق يف االستفادة من التدخل القانوين القنصيل لصاحله، لكن مع 
االلتزام أيضا باحرتام قوانني الرشيعة اليهودية، حولت جيسكا مارجلني اهتاممها 
األخري إىل استعراض التحوالت القانونية الطارئة التي دشنتها فرنسا يف السنوات 
أن  الصدد  هذا  يف  الباحثة  والحظت  املغرب.  يف  االستعامري  وجودها  من  األوىل 
السلطات االستعامرية اهتمت يف املقام األول، ليس باحلد من إمكانية اللجوء إىل 
حماكم خمتلفة فحسب، بل أيضا بمحاولة الفصل بني خمتلف األنظمة القضائية مجلة 
وتفصيال. وهبذا يكون اإلقدام عىل وضع احلدود القضائية هبذه الصورة املقصودة 

قد أسفر عن إحداث فصل مستمر بني اليهود واملسلمني عىل مر الزمن.
الذي  النجاح  بأن  ومعريف،  منهجي  اقتناع  عن  مارجلني،  جيسيكا  وخلصت 
حالف املرشفني اإلداريني االستعامريني الفرنسيني يف احلد من العالقات القائمة بني 
اليهود واملسلمني عىل صعيد احليِّز القانوين اخلاص بكل منهام قد ترتب عنه تقليص 
من فرص اللقاءات املمكنة وأفىض بالتايل إىل تشجيع انتشار مظاهر العداء بني أفراد 
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غري  بصفة  العاملية،  اليهودية  الرابطة  وسامهت  الالحقة.  العقود   مد عىل  الطائفتني 
أن  فتئت  ما  أهنا  بحكم  ودعمها،  اجلديدة  االنفصالية  الثقافة  هذه  تعزيز  يف  مبارشة، 
من  مكنتهم  حني  املسلمني  جرياهنم  عن  املنال  بعيدة  ظلت  امتيازات  اليهود  أكسبت 
أسباب الوصول إىل فوائد التعليم احلديث، ثم أقحمتهم بالتايل يف قلب البريوقراطية 
االستعامرية الفرنسية. لذلک وعىل الرغم من متسک اليهود بمواقف إجيابية من النظام 
امللكي وخصوصا جتاه السلطان حممد بن يوسف، فإن فرنسا قد ظهرت بمرور الوقت 
بصورة احلامي القانوين اجلديد هلم عىل الرغم من السجل املخيب لآلمال املرتتب عن 

مواقف فرنسا زمن حكومة ڤييش جتاه اليهود الفرنسيني واجلزائريني.
يف  باملسلمني  اليهود  عالقة  يف  والقانونية:  الرشعية  املقتضيات  كتاب  ويمثل 
واملسلمني  اليهود  بني  العالقات  تاريخ  عن  دراسة  األوىل  بالدرجة  احلديث،  املغرب 
موثق  ببحث  أيضا  األمر  ويتعلق  وسلوكاته.  القانون  ممارسة  خالل  من  املغرب  يف 
من  االهتامم  الستقطاب  يؤهله  مما  ومجيل،  شيق  بأسلوب  ومكتوب  جيدة  بطريقة 
مجهور أوسع، وسيكون مفيدا ال حمالة للطالب يف حقول دراسات الرشق األوسط 
وبلدان شامل إفريقيا، والتاريخ بوجه عام، والدراسات الدينية اليهودية، والدراسات 
اإلسالمية، وكذا األنثروبولوجيا التارخيية والقانونية. ويقدم هذا الرسد املتعلق بحياة 
فريدة  فرصة  وقانونية،  رشعية  صبغة  املجمل  يف  عليه  طغت  وإن  أرصاف،  شالوم 
لالطالع عىل احليثيات املحيطة بقصة بالغة التأثري، ختربنا بكيفية بناء اجلامعات اليهودية 
واملسلمة وحمافظتها عىل عالقات قوية يف مواجهة التحديات النامجة عن جغرافيات 
قانونية صعبة حاولت جاهدة التفريق بينها. إهنا قصة تروي تارخيا من األمل يف زمن 
هيمنت عليه حلظات من العنف الطائفي، ولذلک فإنني ال أجد مناصا من اإلحلاح 
واسع  نطاق  عىل  التداول  فرص  من  ومتكينها  عليها  باالطالع  االهتامم  رضورة  عىل 

برتمجتها إىل اللغتني العربية والفرنسية.
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