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ص.  326   ،(2017 نيـط، 
جامعية  غري   وأخر جامعية  دراسات  اهتمت 
املزدوج  املجهود  هذا  فمكن  املغربية،  للمدن  بالتأريخ 
املكتبة  أغنت  متباينة  أمهية  ذات  أبحاث  مراكمة  من 

تارخيية،  مونوغرافيات  إنجاز  إطار  يف  املدينة  موضوع  مقاربة  عىل  انصبت  إذ  الوطنية، 
واالقتصادي  االجتامعي  التاريخ  دراسة  بغية  منهجية  أدوات  ذلک  حتقيق  يف  فوظفت 
والسيايس والثقايف للمدن، ورصد مظاهر تأثرها بمحيطها الدويل. وذلک بحكم وجود 
األوروبية  املصالح  التقاء  جمال  شكل  إذ  اجلنوب،  بحار  إىل  املؤدية  الطريق  عىل  املغرب 
وكان  الدولية.  والسياسة  العاملية  للتجارة  رئيسيا  مرسحا  األحيان،  معظم  وتضارهبا، 
طبيعيا، أن يفرض هذا الوضع الذي ما فتئت أن تعقدت معامله، عىل املخزن بذل جهود 
مضنية ملقاومة املد األورويب باملدن الساحلية، مرتكزا يف ذلک عىل دور الزعامات القبلية 
اخلطوط  عىل  األجنبي  املد  تكالب  مواجهة  يف  أمال  احلرضية،  املخزنية  النخب  وإسهام 

املالحية األطلسية الرابطة بني هذه املدن.
سال  عنوان:  حتت  الصادر  معنينو  املغرب  عز  األستاذ  كتاب  يأيت  اإلطار  هذا  ويف 
”املدينة املقفلة‟ االنفتاح احلذر عىل الغرب من القصف إىل االحتالل 1851-1912م، عن 
دار النرش الرباط نت سنة 2017م. ويقع املؤلف يف 326 صفحة، ويتضمن سبع فصول 
موزعة يف ثالثة أبواب مسبوقة بمقدمة عامة، ومذيل بخامتة. وتكمن أمهية هذا العمل يف 
تناول تاريخ مدينة سال خالل احلقبة املعارصة، وقد وقع االختيار يف إنجاز هذه الدراسة 
التارخيية عىل حتقيب يمتد من مرحلة هناية اجلهاد البحري سنة 1851م إىل سنة 1912م، 
سعى املؤلف من خالله إىل رصد التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية الطارئة 
نشاط  توقف  وعواقب  األجنبي  للتدخل  العامة  االنعكاسات  آثار  واقتفاء  املدينة،  عىل 

اجلهاد البحري عىل املجتمع السلوي حتى بداية االحتالل الفرنيس للمدينة.
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ملوقع  الطبيعي  واملشهد  البيبلوغرافية  احلصيلة  هيم  عام  بمدخل  الكتاب  ل  واستُهِ
سال من خالل املصادر التارخيية، مربزا أهم الثغرات املنهجية التي طالت بعض الكتابات 
السابقة حول حتديد موقع املدينة، إذ ربطها املؤلف بأمهية جمال مصب أيب رقراق، كإطار 
مسألة  طرح  (سال-شالة-الرباط-الوداية).ثم  متجاورة  مدن  ألربع  مشرتک  تارخيي 
موقع مدينة سال الغابرة، وربطها بأمهيتها االسرتاتيجية يف جتارة شعوب البحر باملجال 
األطلنتي عىل عهد اإلمرباطوريات القديمة، فاستند يف ذلک إىل وجود بقايا آلثار مدينة 

مدفونة يف الضفة املقابلة ملدينة شالة األثرية.
برشية  هلجرات  منطلقا  واعتربها  احلادثة،  سال  نشأة  أمهية  املؤلف  أبرز  وباملقابل، 
متالحقة منذ العرص اإلسالمي، إذ عمل املرينيون عىل حتصني املدينة املذكورة أمام الغزو 
برشية  جمموعة  استقطاب  من  العلوي  العرص  بداية  خالل  مكنها  مما  املسيحي،  القشتايل 
هلا وظائف متعددة، صنفها املؤلف إىل فئة من ذوي النزعة احلربية، وأخر ذات اخلربة 
يف التجارة والسياسة، وفئة ثالثة من ذوي العلوم الدينية. وانتظمت هذه املجموعات يف 
أرس عريقة كانت هلا أدوار حيوية باملدينة احلادثة (األرسة الصبيحية، أرسة املجاهد،أرسة 
معانة...). واعترب الكاتب بأن مدينة سال قد شكلت جمتمعا منفتحا عىل اهلجرات بفعل 

انصهار عدد من القبائل األمازيغية والعربية واألرس األندلسية واملرشقية.
 ومل تغفل الدراسة تداعيات هجرات قبائل حوز سال، التي شكلت نسيجا اجتامعيا 
كام  القبلية.  الزعامات  مظامل  من  األفراد  حلامية  جماال  ظلت  إذ  باملدينة،  حييط  متصارعا 
لترسب  األوىل  باإلرهاصات  القبلية  االجتامعية  البنيات  تأثر   مد الباحث  أوضح 
املواجهة  عىل  القائمة  القرصنية  األنشطة  حتول  بفعل  وذلک  الرأساميل،  االقتصاد  معامل 
وتعاقب  الطبيعية  الكوارث  تأثري  عن  فضال  أوربا.  مع  املفتوحة  السلمية  التجارة  إىل 
سنوات القحط واجلفاف، مما عمق مشاكل تزويد املدينة باملاء، فانكب سالطني املغرب 
ظهائر  إسامعيل  املوىل  أصدر  الصدد،  هذا  ويف  1712م.  سنة  املائية  الشبكة  إصالح  عىل 
بارش  بينام  بسال،  املاء  ساقية  عىل  رقراق  أيب  بواد  الشابل  احلوث  صيد  مداخيل  حتبيس 
السلطان املوىل عبد الرمحان أعامل إصالح شبكة قنوات املاء املغطاة، باالستناد إىل خربة 
معلمني من مدينة فاس، إذ كانت ساكنة سال خالل فرتة األزمات املتالحقة تعتمد عىل 

مياه اآلبار.
من  فانطلق  بسال،  واملنبوذة  املهمشة  االجتامعية  الرشائح  موضوع  املؤلف  وتناول 
زاوية النظرة إىل التاريخ من أسفل، فاسترشف من خالهلا تقديم صورة عن خصوصيات 
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املجتمع السلوي وفئاته املهمشة، فأطلعنا عىل وضعية األرس املسيحيني والعبيد والرقيق 
األبيض، واإلماء، ورسد لنا بعض مظاهر احلياة اليومية هلذه الفئات وظروف اشتغاهلا 
يف بيوت العائالت السلوية. كام أشار إىل إقبال أعيان سال عىل الزواج باإلماء لقدرهتن 
أزواجهن. وقدم املؤلف معطيات تتعلق باستقرار أهل  السفر صحبة  عىل حتمل مشاق 
الذمة من اليهود بسال بعد سقوط األندلس، وتتبع توتر عالقتهم مع املسلمني وما ترتب 
وسط  من  ترحيلهم  قرر  الذي  سليامن،  املوىل  السلطان  إىل  السلويني  شكاوي  من  عنها 
أحياء املسلمني سنة 1807م. ومل تفته اإلشارة إىل انخراط عنارص هذه األقلية يف التجارة 
املحظورة، فارتفعت معها نسب االنحراف واإلدمان، مما أثار غضب علامء وفقهاء سال 
بإصدارهم لفتاوي حترم استهالک موادها، وعجل باملخزن الختاذ قرار إغالق املقاهي 

وعدم السامح لليهود ببيع اخلمر يف املدينة.
ويف سياق آخر، شكلت القرصنة يف بعدها السيايس واالقتصادي والديني، نشاطا 
مميزا لفرتات تارخيية باملغرب، وظلت سال إىل حدود سنة 1851م مصدرا ألنشطة اجلهاد 
البحري، مما زاد من ضغوط القو األوروبية عىل املخزن بقصف العرائش سنة 1829م. 
العلوم  يف  اخلربة  ذوي  تكوين  يف  سال  لرجاالت  املحوري  الدور  إىل  املؤلف  أشار  وقد 
اهلندسية املتعلقة بالبحر، بعد أن بارش املخزن إصالحات القلع البحرية وحتصني املدينة 
سنة  فنيش  بوعمرو  القائد  تعيني  عقب  حمتمل  أجنبي  تدخل  أي  من  سالمتها  لتأمني 
1842م، إىل أن قصف الفرنسيون املدينة سنة 1851م. وهو العمل الذي أرجعه املؤلف إىل 

خلفيات ذات صلة بالرصاع الفرنيس الربيطاين، وبرر هذه احلملة العسكرية برغبة فرنسا 
املخزنية.  الدوائر  يف  الربيطاين  النفوذ  أمهية  تزايد  أمام  جيوسرتاتيجي،  توازن  خلق  يف 
وخلف هذا القصف خسائر فادحة يف أبراج املدينة وحميطها، عىل الرغم من املقاومة التي 
أمهية  الكاتب  وأبرز  الفرنسية،  احلربية  للسفن  مماثل  بقصف  وقيامهم  السلويون  أبداها 

الذاكرة الشعبية يف نظم قصائد امللحون حول مقاومة ساكنة املدينة.
للمدينة،  التارخيية  األحداث  بقية  تطور  مراحل  الكاتب  تابع  ذلک،  مع  وموازاة 
إصالحي  لفكر  العرشين خماضا  وبداية  التاسع  القرن  أواخر  يف  املغرب  عرف  حيث 
خمتلف  من  بالبالد  أحاطت  التي  الدولية  السياسية  التحوالت  موجة  فرضته  متجدد، 
وبني  اإلصالحي،  الوعي  تدشني  يف  الكبري  أثرها  األوروبية  للضغوط  وكان  اجلوانب. 
املؤلف انخراط النخب السلوية يف مشاريع اإلصالح الدستوري، نظرا ملعرفتهم الدقيقة 
بأوضاع املغرب يف سياقات التدخل األوريب. وقد خلص الكاتب أفكار رجاهلا يف معاجلة 
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وهياكل  التعليم  هتم  املخزن  عىل  إصالحية  مشاريع  باقرتاح  ونظمه،  املغرب  أوضاع 
اجليش واإلدارة، فأكد أهنم كانوا سباقني لصياغة أول مرشوع دستوري باملغرب عىل يد 

احلاج عيل زنيرب السلوي الذي تأثر بالنظم الديمقراطية يف إنجلرتا. 
األجنبي  االخرتاق  حماوالت  تعددت  األجنبية،  الضغوط  وطأة  اشتداد  وأمام 
حتفظا  باملدينة،  أجنبي  بريد  إحداث  سال  أهل  رفض  عن  الكاتب  فتحدث  سال،  ملدينة 
والتجسس  األخبار  اللتقاط  األوروبيني  أيادي  يف  تصبح  قد  وسيلة  إىل  يتحول  أن  من 
داخل أسوار املدينة. وشكل االستيطان واحلامية القنصلية مع مطلع القرن العرشين أحد 
القنصلية،  باحلامية  السلويني  عالقة  يف  املؤلف  ل  وفصَّ بسال،  األجانب  استقرار  عوامل 
حيث دخلوا يف خمالطة أعضاء البعثات القنصلية األجنبية، خصوصا الفرنسية واألملانية 
وسامه  سال،  إىل  األورويب  التغلغل  بداية  عىل  مؤرشا  املؤلف  واعتربها  واالنجليزية، 
رصد  يف  احلامية  سلطات  إحصائيات  عىل  ذلک  يف  معتمدا  للمدينة،  املحكم  باالخرتاق 
مظاهر استقرار الفرنسيني واألجانب باملدينة. وانتقل بنا املؤلف إىل التفصيل يف مواقف 
أعيان سال من أزمة احلكم بني األخويني عبد العزيز واملوىل عبد احلفيظ، موضحا بتفصيل 
حدة النقاش بني أعيان سال حول االختيار األنسب حلامية مدينتهم، فبايعوا املوىل عبد 
أن  مؤكدا  احلفيظية،  البيعة  مسودة  لتحرير  عواد  الطيب  احلاج  الشاعر  بتكليف  احلفيظ 

البيعة الرباطية أسهمت يف التئام شمل السلويني بعد مباركتهم لبيعة السلطان اجلديد.
وختم املؤلف دراسته بالتفصيل يف أهم مراحل االحتالل الفرنيس ومقاومة القبائل 
مصب  احتالل  صوب  اجتهت  الفرنسية  العسكرية  اخلطة  أن   وير أملانيا،  مع  وعالقتها 
تسهيل  بغية  اللوجيستيكي،  بالدعم  املكلفة  احلربية  البوارج  رسو  لتسهيل  رقراق،  أيب 
مهام اجليوش املتوجهة برا إىل مدينة فاس، حيث مارس الفرنسيون درجات من التضييق 
االقتصادي عىل سكان سال بفرض املكوس عليهم بداية سنة 1911م.  وأشار املؤلف إىل 
اتصال أعيان سال بالقنصل األملاين املعتمد بالرباط لالستفسار عن التواجد العسكري 
اجلنود  أرغمت  األملانية  الدبلوماسية  أن  فأوضح  وأبراجها،  املدينة  بأبواب  الفرنيس 
الفرنسيني عىل االنسحاب من أبراج املدينة. وعملت سلطات احلامية بعد توقيع معاهدة 
30 مارس 1912م، عىل تطويع ساكنة سال حلملها عىل الرضوخ وقبول االحتالل بالقوة، 

وإدماجها يف النظام البلدي املستحدث باملغرب.
تلک إذن أبرز حماور هذا الكتاب الذي تكمن أمهيته يف منهجية املؤلف الرصينة التي 
وظفها بإحكام متهيدا لإلجابة خطوة تلو أخر عن اإلشكالية املطروحة يف املقدمة، حيث 
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حالفه التوفيق يف دراسة أعمق لتاريخ مدينة سال التي أرص مع ذلک عىل وصفها يف عنوان 
الكتاب بعبارة ”املقفلة،‟ إشارة منه بذلک إىل خاصية التحفظ املزمن واالحرتاز املتكرر 
املعهود من قبل السلويني، عىل وجه اخلصوص، أمام كل ما هو دخيل، وأجنبي املصدر. 
كام نثمن جهود الباحث الستثامر عينات خمتلفة من املستندات غري املستغلة سابقا، ومنها 
الرصيد الوثائقي للخزانة العلمية الصبيحية، وملفات ذات أمهية من الوثائق األجنبية، 
فضال عن بعض ذخائر املخطوطات الدفينة املحفوظة يف حوزة العائالت السلوية. وهذا 
يف  تارخيية  بقضايا  حمتوياته  وأغنى  جوانبه،  خمتلف  من  باملوضوع  اإلحاطة  من  مكنه  ما 
احرتام تام للتحقيب الذي حدده يف دراسة املوضوع. ويبدو واضحا من قراءة الكتاب، 
أن املؤلف عىل دراية وافية ومستفيضة بحيثيات قضاياه املتشابكة، وهو ما نستشفه من 
تاريخ  مقاربة  يف  تضافرت  عوامل  وكلها  وأعالمها،  سال  مدينة  بأعيان  الواسعة  معرفته 
مدينة سال الساحلية وحميطها القبيل وعالقتها بالتدخل األورويب، مع احلرص عىل إبراز 
السياسية  انعكاساته  أهم  ورصد  ملواجهته،  احلرضية  والنخب  املخزنية  الفعل  ردود 
واالقتصادية واالجتامعية عىل املدينة. وبذلک، يشكل كتاب الباحث عز املغرب معنينو 
يكون  قد  أنه  شک  وال  واحلرضي،  البحري  بالتاريخ  واملهتمني  للباحثني  مفيدا  مرجعا 
الساحلية  املدن  بقية  تاريخ  هتم   أخر بحوث  إلنجاز  به،  يستهان  ال  علميا،  منطلقا 

املغربية. 
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