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ويعترب إريک كيلدروود نفسه مستعربا أمريكيا متحفظا من صفة ”املسترشق“ التي 
ق  وعمّ العربية  تعلم  سعيد.  إلدوارد  االسترشاق  كتاب  صدور  بعد  سلبيا  بعدا  اختذت 
معرفته بالثقافة املغربية-األندلسية بمعاهد ومؤسسات تُعنى بتدريس األجانب بدمشق 
وفاس وتطوان. استهل بحثا عن مملكة بني األمحر، واهتم باألندلس تارخيا وثقافة، لكن 
ت مسار اهتامماته البحثية إىل رصد األثر األندليس  إقامته باملغرب، وخاصة بتطوان، غريّ
يف املرحلة املعارصة سواء باملغرب منذ تعرضه للضغوط االستعامرية إىل غاية احلامية، ويف 
إسبانيا من خالل رصد متثالت األندلس واستعامالهتا من قبل خمتلف التيارات الفكرية-
قبيل  بالبالد  عصفت  التي  األهلية  احلرب  خالل  املتطاحنة  تلک  ذلک  يف  بام  السياسية، 

اندالع احلرب العاملية الثانية. 
األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  بحثي  تقليد  وجود  إىل  البداية  يف  اإلشارة  وجتدر 
الباحثني  بعض  املجال  هذا  يف  فربز  باألندلس،  املتعلقة  األكاديمية  الدراسات  خيص 
توظيف  عىل  باالعتامد  لكن   ،(María Rosa Menocal) منكال  روصا  مريا  بينهم  من 
نربگ  نريْ ديفيد  جانب  إىل  العربية،  اللغة  ناصية  يف  حتكمها  لعدم  األوربية  النصوص 
 (Olivia كنستيْبل  ميّ  رِ وأُليڤيا   ،(Ross Brann) بران  وروص   ،(David Nirenberg)
(Remie Constable. ويف السنوات األخرية، برز بعض الباحثني من بينهم إيريكا فيلد 
 (Hussein فَنيس  وحسني   ،(Eric Calderwood) كيلدروود  وإيريک   ،(Erica Feild)
العرص  يف  العربية  اإلسبانية  بالعالقات  كبري  اهتامم  يوجد  ذلک،  عن  وفضال    .Fancy)
الوسيط، لكن عدد الباحثني األمريكيني ممن استغلوا تلک العالقات لدراسة حضورها 
يف التاريخ املعارص يظل قليال. ومن ثمة، يسعى الكتاب موضوع هذه الورقة إىل التمييز 

بني تاريخ األندلس واالستعامالت السياسية لألندلس يف التاريخ املعارص. 
 وإذا تضمن هذا املؤلَّف عنوانا حييل عىل التاريخ، فاملقاربة املعتمدة يف حتريره جتعله 
أقرب إىل الدراسات األدبية املقارنة منها إىل حقل الدراسات التارخيية، من حيث اشتغاله 
جانب  من   أخر بعبارة  هلا، أو  ومتثالهتا  األندلس  بموضوع  املهتمة  عىل ”الرسديات“ 
يف  األندلس  كتاب  فإن  عليه،  وبناء  األندلس.  عن  الناشئة  اخلطابات  بأشكال  انشغاله 
الثقافة االستعامرية ال يتناول تاريخ األندلس بالتحليل، وإنام يعالج مواضيع التمثالت 
املتعلقة باألندلس وإعادة إنتاج اإلرث األندليس يف الكتابة املعارصة؛ أي أنه هيتم بكيفية 
التقليد  ضمن  يدخل  وبذلک  االستعامرية.  املرحلة  خالل  األندلس  عن  اخلطاب  تطور 

األكاديمي األمريكي مع التطلع إىل تقديم منظور جديد.
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الفرنيس  االستعامر  تاريخ  عىل  ركزوا  ممن  األمريكيني  الباحثني  من  جليل  وخالفا 
لشامل إفريقيا، اختار إريک كيلدروود توجيه اهتاممه إىل التجربة االستعامرية اإلسبانية. 
وبغية تعميق فهم الظاهرة االستعامرية، والسعي إىل املقارنة بني التجربتني املذكورتني، 
تقديم  يف  األوىل  تتجىل  فكرتني؛  إىل  الفرنيس  االستعامر  استناد  إىل  ذلک  إثر  يف  خلص 
فرنسا تفوقها احلضاري عىل املغرب ومغايرهتا الكاملة للذات املسلمة، وتتجىل الثانية يف 
مات القرب  استناد االستعامر اإلسباين إىل مربرات مناقضة لنظريه الفرنيس تقوم عىل مقوّ

اجلغرايف والثقايف والتارخيي بني إسبانيا واملغرب.
واألدبية  التارخيية  املدونات  عىل  صاحبه  اطالع  العمل،  هذا  يف  لالنتباه  والالفت 
وعمدة  أفيالل  املفضل  كناشة  مقدمتها   ويف  خاصة،  منها  واملغربية  عامة،  العربية 
الراوين  وتاريخ تطوان، كام اطلع عىل الرصيد اإلسباين املتعلق باملغرب بدءا من بدرو 
دي ألركون (Pedro de Alarcón) صاحب اليوميات الشهرية عن حرب تطوان لسنتيْ 
إلبراز  بـ  ”األندلس“  املتعلقة  فيها  الواردة  النصوص  حتليل  إىل  مرّ  ثم   .1860 - 1859

صورهتا عند  العرب، أوال، فتوصل إىل عدم اشرتاكهم يف النظرة نفسها إىل األندلس؛ 
إذ استنتج بأن املشارقة يروهنا  جزءا من املايض، أما الوطنيون املغاربة يعتربوهنا رؤية 
حيوية باعتبار استمرارية األندلس يف املغرب. وعند اإلسبان، ثانيا، مشككا يف القطيعة 

املزعومة بني التيارين اجلمهوري والفرنكوي يف نظرهتام جتاه األندلس.
ويستهل املؤلف كتابه مؤكدا عىل قوة حضور األندلس يف الثقافة املغربية، باحلديث 
عن حارضة تطوان ‒ عاصمة احلامية اإلسبانية ‒ من خالل شخصيتني؛ مها أبو احلسن 
عيل املنظري القائد األندليس الذي أعاد بناء املدينة سنوات قليلة قبيل سقوط غرناطة. 
قاوم  والذي  أندليس،  أصل  من  بدوره  املنحدر  الوطني  الزعيم  الطريس  اخلالق  وعبد 
الكتابة  يف  بقوة   حيرض  األندليس  االمتداد  جيعل  الذي  األمر  وهو  اإلسباين.  االحتالل 
التارخيية، كام هو احلال مع تاريخ تطوان ملحمد داود، ويف اخلطاب السيايس، عىل غرار ما 

جاء عند الطريس يف خطابٍ تاله سنة 1936.
وبخصوص إسبانيا، يسائل كتاب األندلس يف الثقافة االستعامرية بعض الرباديگامت 
بني  تفصل  قطيعة  بصفتها  األهلية  احلرب  تقديم  طليعتها  ويف  اإلسبانية،  اإلسطغرافيّة 
نظرتني متناقضتني لتاريخ إسبانيا، إذ اقرتن التمثل املعارص لألندلس، وبشكل حرصي 
األندلس  وحتولت  كسرتو.  أمريكو  مدرسة  ومع  اجلمهورية  التارخيية  الكتابة  يف  تقريبا، 
يف هذا التقليد اإلسطغرايفّ اإلسباين، إىل رمز للدفاع عن إسبانيا العرصية فيام خيص قيم 
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التعددية الثقافية واللغوية والدينية. وعىل عكس ذلک، يكشف كيلدروود عن تقاطعات 
يلح  جعله  مما  األندلس.  إىل  نظرهتام  والفرنكوي يف  اجلمهوري  التفكريين  بني  موجودة 
عىل استخدام الذاكرة األندلسية من قبل دعاة ذيْنک التيارين بغية تأكيدمها عىل القرب 
ليصل  اجلار،  بالبلد  إلسبانيا  االستعامري  املرشوع  وتربير  وإسبانيا،  املغرب  بني  الثقايف 
درجة  إىل  اإليديولوجية  لألهواء  وخضوعه  األندلس  مفهوم  تعقيد  خاصية  إىل  املؤلف 
التصورات  عكس  إسالمية،  فيلو  وفرنكوية  فرنكوية،  أندلس  وجود  عىل  التنصيص 

السائدة عن املوضوع.
املؤلف  يوجه  مل  املقارن،  األدب  من  املنبثق  واملنهجي  النظري  تصوره  مع  ومتاشيا 
اهتاممه إىل األندلس يف حد ذاهتا، بقدر ما ركز نظرته عىل استعامالهتا السياسية يف املرحلة 
املعارصة، حني حتولت إىل أسطورة ثقافية، وال يقصد املؤلف األندلس باعتبارها ختييال، 
باعتباره  التاريخ  أي  األسطورة؛  لكلمة  األنثربولوجي  بمعناها   باألحر قصدها  وإنام 
استعامال اجتامعيا يتيح إمكانية تفسري العامل. ويف هذا الصدد، رصد الباحث أشكاال من 
التمثل املعارص لألندلس؛ فأشار إىل وجود أندلس فلسطينية يف قصائد حممود درويش، 
 واألندلس املغربية، واألندلس اإلسبانية، واألندلس األنثوية يف ”ثالثية غرناطة“ لرضو
عاشور، واألندلس اإلسالمية لشكيب أرسالن، واألندلس العربية عند جورجي زيدان 
...  وبذلک يتميز هذا التمثل بليونة كبرية إيديولوجيا وثقافيا؛ إذ يؤكد كتاب األندلس 
يف الثقافة االستعامرية عىل تعقيد فكرة األندلس وجتانسها، كام حيلل االستعامل املتزامن 

ألسطورة األندلس يف مرشوعني متناقضني، مها االستعامر اإلسباين والوطنية املغربية.
وسلط املؤلف الضوء يف الفصل األول من كتابه عىل بدرو دي ألركون، وعىل    
اعتباره  عىل  انعكس  مما  عرش،  التاسع  القرن  القرن  خالل  الرومانسية  باحلركة  عالقته 
هذا  يف  كيلدروود  ويربز  بينهام.  واملساواة  التشابه  سبيل  عىل  لغرناطة،  استمرارا  تطوان 
 ،الباب كيف أن دي ألركون عندما حل بتطوان مل يقدم نفسه غازيا مستعمرا ملدينة أخر
بقدر ما نظر إليها باعتباره قادما أصلها؛ وبذلک تعود تطوان، يف نظره، استمرارا لغرناطة 

واألندلس باملغرب.
أفيالل (ت.  املفضل  واألديب  الفقيه  نموذج  الثاين،  الفصل  يف  الباحث  وتناول 
إىل  يعود  أدبيا  جنسا  تطوان  مدينة  الحتالل  وصفه  يف  استعامله  عىل  فأكد   ،(1887

ليس  اإلسبان  قبل  من  تطوان  مدينة  احتالل  أن  باعتبار  املدن،  رثاء  وهو  األندلس، 
تتبع  األساس  هذا  وعىل  املسيحيني؛  أيادي  يف  األندلسية  املدن  لسقوط  استمرارا  إال 
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شعري  نص  ويف  التارخيي،  تأليفه  يف  أفيالل  املفضل  عند  األندلس  حضور  املؤلف 
بل  األندلسية،  املدن  عىل  يقترص  مل  املدن  رثاء  أن  نجد  حني  يف  اإلنجليزية.  إىل  نقله 

الربتغاليني. أيادي  يف  سبتة  مدينة  سقطت  عندما  املغرب  إىل  تعداه 
  (Blas Infante) واهتم كيلدروود، يف الفصل الثالث، بتحليل شخصية بالص إنفانتي
بني  اجلمع  عىل  تقوم  لإلسبان؛  بالنسبة  األندلس  عن  بليغة  صورة  نظره  يف  أبدع  الذي 
ثالوث األندلس وأندلسيا واملغرب، مما أحدث صدعا يف املكان والزمان، باعتبار تشكيل 
هذه العنارص الثالثة، وحدة ثقافية وعرقية وجغرافية، واستهدف بذلک استعادة اهلوية 
األندلسية املفقودة، والبحث عن امتدادها املكاين يف أرض املغرب بزيارته مدن تطوان 
والرباط وأغامت. وإذا اعتربت األندلس من منظور رومانيس بوابة مفتوحة عىل املايض 
وتتيح فرصة العودة بالزمن إىل الوراء، فإن بالص إنفانتي وظفها يف اشتغاله عىل احلارض، 

باعتبار أن املغربَ امتدادٌ لألندلس انطالقا من املنظور اجليو-تارخيي. 
وإن كان هذا املفكر يصدر عن فكر تقدمي مناهض للفاشية الفرنكوية التي اغتالته 
تبناها  ها  نفسَ أفكاره  فإن   ،1936 سنة  اإلسبانية  األهلية  احلرب  اندالع  عقِب  قليلة  أياما 
املؤلف.  نظر  يف  غريبة  مفارقة  عىل  ينطوي  مما  باملغرب،  االستعامرية  سياسته  يف  فرنكو 
األندلس  لفكرة   تصد املحافظ  التيار  يمثل  الذي  فرنكو  أن  إىل  نظرنا  يف  ذلک  ويعود 
وحتويلها إىل تيار سيايس مناهض للنظام الذي كان يسعى إىل ترسيخه. ويف الوقت نفسه، 
العامل  مع  الوفاق  جسور  ملد  واملادية  التارخيية  األندلس  رمزية  توظيف  عىل  فرنكو  عمل 
املغربية  األخوة  فكرة  عرب  االستعامر  لتربير  أوال  املغرب  مع  سياسية؛  ألهداف  العريب 
املفروضة  الدولية  العزلة  لتجاوز  ثانيا  العريب  العامل  ومع  التارخيي،  واملشرتک  اإلسبانية 
عليه. وهذا إىل جانب اهتاممه بالعمل املشرتک بغية إيقاف املد الشيوعي اآلخذ يف التنامي 

عرصئذ، والذي شكل أحد ركائز مواجهة األنظمة الفاشية املدعومة من قبل الكنيسة. 
وخصص املؤلف الفصل الرابع لدراسة حيثيات الرحلة املكية التي قام هبا الرهوين 
سنة 1937، بتمويلٍ من اجلنرال فرنكو،  فزار إسبانيا قبل التوجه عىل رأس ركب للحجاج 
املغاربة إىل مكة املكرمة. وتلخص الرحلة املذكورة التقاربَ املنشود الذي سعى فرنكو إىل 
حتقيقه ليس من بوابة األندلس فقط، وإنام أيضا من بوابة اإلسالم عامة، بتقديم شخصه 
حماربته  ظل  ويف  سامويتني،  ديانتني  إىل  الطرفني  كال  انتامء  من  انطالقا  للمسلمني،  حمبا 
للجمهوريني خاصة الشيوعيني منهم. ويعكس نص الرحلة طموح فرنكو إىل التنسيق 
مع العامل العريب ملواجهة املد الشيوعي، كام يعكس التصور الذي متت صياغته عن مفهوم 
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”األخوة املغربية-اإلسبانية“ الذي اعتمده االستعامر اإلسباين بغية تليني قوة تدخله يف 
املغرب. ومع ذلک، مل يكن فرنكو أول من هنج سياسة التودد هذه إىل املسلمني ودغدغة 
عواطفهم الدينية، بل سبقه يف ذلک اجلنرال ليوطي، انطالقا من جتربته االستعامرية، إذ 
بادر إىل إبداء احرتامه التام لعقيدة املغاربة وتقاليدهم، بام يف ذلک التقاليد املخزنية، بغية 
تسهيل التدخل واالستغالل االستعامريني من قبل فرنسا، رغم افتقادها إىل بعد تارخيي 

يربطها باملغرب.
وبناء عليه، فإن نظرية األخوة اإلسبانية املغربية ليست أكثر من محلة دعائية موجهة 
وموجهة  احلامية،  مفهوم  مع  تساوقها  يف  املغرب  يف  التدخل  رشعية  لكسب  للخارج 
للداخل أيضا لكسب تعاطف السكان املحليني. لكن واقع ممارسة نظام احلامية، كام أبان 
عنه جوسب لويس متيو ديِستي  (Josep Lluis Mateo Dieste) قد قام، خالفا للنظرية 
املذكورة، عىل األبوية والوصاية والفصل بني املغاربة واإلسبان. ويبدو أن هذه النظرية، 
وإن أسدت خدمة للفكر االستعامري والنظام الفايش الفرنكوي، فإهنا تظل من حيث 
املبدأ غري منسجمة معهام، بل تتناقض ومقومات الديكتاتورية املرتكزة عىل التعايل وعدم 
القبول باالختالف. ومع ذلک، استغِلت مقومات ”اإلسالم واألندلس ووحدة العنرص 
البرشي“ خلدمة املخطط االستعامري، فضال عن إمكانية االنفتاح عىل العامل العريب، عرب 
وإيطاليا...  أملانيا  ديكتاتوريتيْ  سقوط  بعد  فرنكو  عهد  يف  إسبانيا  عزلة  لتجاوز  املغرب 
الذي  بالقدر  بالنوايا  هيتم  ال  املقارن  باألدب  اشتغاله  بحكم  كليديروود  املؤلف  أن  غري 

يستند يف عمله عىل اخلطاب والرسد.
الثقافة  فكرة  نشوء  كيفية  بتحليل  كتابه،  من  اخلامس  الفصل  يف  الباحث  واهتم 
اإلسبانية-العربية، وحيثيات حتوهلا إىل أكرب الرموز واملقومات املسخرة للدفاع عن نظام 
حماولتها  يف  حددها  التي  املغرب  يف  الفرنسية  االستعامرية  السياسة  بني  والتمييز  فرنكو، 
يف  هذا  دخيلة.  عربية  وثانيهام  أصيلة،  بربرية  أوهلام  عنرصين؛  إىل  املغربية  الثقافة  تقسيم 
وقت متيز فيه ”عمل إسبانيا يف املغرب“ بتقديم نفسها مدافعة عن الثقافة العربية وعن 
الوحدة الثقافية املغربية، تفاديا للرصاع الذي أحدثه الظهري الرببري. هلذا، قبِل اإلسبان 
بالوطنية املغربية، وعملوا عىل تغذيتها ودعم القومية العربية والوعي اإلسالمي، لتفادي 
ثانيا،  باملغرب  الفرنسية  السياسة  وإلضعاف  أوال،  املغاربة  الوطنيني  مع  االصطدام 
ثالثا.  الفرنسية  للسياسة  مقلدين  جمرد  وجعلهم  اجلمهوريني  خلصومهم  النقد  ولتوجيه 
احلركة  مع  االصطدام  كان  الواقع،   مستو عىل  أما  النظري،   املستو عىل  هذا  ويبقى 
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أحداث  ذلک  عىل  مثال  وأبرز  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  خاصة  وقت  مسألة  الوطنية 
تطوان لسنة 1948.

نو  مريَ الفنان  أفكار  اسرتاتيجية  عن  السادس،  الفصل  يف  كيلدروود،  وكشف 
بخصوص   ،(García Barriuso) بريوسو  وگرثية   ،(Mariano Bertuchi) برطوتيش 
أن  وبام  إسبانية.  أي  أندلسية  أصول  ذات  باعتبارها  املغربية،  واملوسيقى  احلرف  أصول 
اإلسبان  هم  املغربية  والصنائع  واحلرف  الفنون  عىل  للحفاظ  املؤهلني  العارفني  أحسن 
وليسوا املغاربة، وال حتى الفرنسيني أنفسهم، وما دامت الفنون املعنية آتية من األندلس، 
فإن هذه الفنون - حسب املؤلف - ال بد وأن تكون جزءا من الرصاع املحتدم بني إسبانيا 

وفرنسا.
يف  األندلس  صورة  تشكيل  تطور  مراحل  املؤلف  تتبع  فقد  السابع،  الفصل  يف  أما 
كتابات الوطنيني املغاربة، وصياغتهم هلا، مع ذكر املصادر التي اعتمدوها، وقد حرصها 
يف أعامل شكيب أرسالن، والكتابات اإلسبانية. ثم استنتج أن املغاربة أخذوا يف االبتعاد 
عن النظرة احلنينية الواردة يف التي اتسم هبا تصور األمري أرسالن، وحتولوا إىل احلديث 
عن أندلس حية معيشة، فانتقل بذلک التصور عن األندلس من احلديث عن ”الفردوس 

املفقود“ إىل فكرة األندلس الرتاث احلي يف القرن العرشين يف ظل الواقع االستعامري.
املصادر  عىل  صاحبه  اطالع  وسعة  األكاديمية،  عموما بجديته  الكتاب  ويتميز 
املغربية واإلسبانية، ومناقشته قضايا تتعلق بتوظيف األندلس يف السياسة االستعامرية 
گرثية  طوماس  منظِّرها  به  اضطلع  الذي  الكبري  والدور  املغرب،  بشامل  اإلسبانية 
فيگرياس (Tomas García Figueras) يف ظل نظام فرنكو الديكتاتوري، لكن يصعب 
أدبية  نصوصا  اعتامده  سيام  ال  نتائج،  من  إليه  توصل  ما  يف  جماراته  األحيان  من  كثري  يف 
فكرة  أن  عىل  وإحلاحه  والتاريخ،  السياسة  ختص  نتائج  منها  ليستخلص  األصل  يف 
يف  الكبري  اإلسبان  دور  عن  فضال  وهذا  املغرب.  شامل  يف  استعامرية  صناعة  األندلس 
التأكيد  إىل  نميل  حني  يف  إسبانية،  ثقافة  اعتبارها  منطلق  من  األندلسية،  الثقافة  إشاعة 
عىل أن الثقافة األندلسية عنرص مشرتک بني املغرب وإسبانيا، بل إن إسهام املغرب يف 
صناعة الثقافة األندلسية أمر ال يمكن التغايض عنه بحكم التداخل الكبري بني املغرب 

واألندلس لقرون عديدة.  
حممد رىض بودشار
باحث، تطوان


