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 الإمربيالية الفرن�سية امل�سورة: 

 �سورة املغرب لدى الفرن�سيني )1956-1907)

� 
بلراام ياةد)))

 جامعة ابن زها، أكاداا �

ملخ�ص

يُعــدُّ التمثيــل املــريّئ واحــًدا مــن أنجــع الوســائل التــي ســاهمت يف بناء فرنســا 

ــة  ــر الفوتوغــرايف والصحاف ــا. فقــد ٱســتُعِمَل التصوي ــة يف شــامل إفريقي اإلمربيالي

ــاٍل يف خطــاب االحتــالل الفرنــيس لتوصيــل صــورٍة ســلبيٍة  املصــورة بشــكٍل فّع

حــول املغــرب وتســهيل إقامــة نظــام الحاميــة ومهمــة »التنويــر الثقــايف« املزعوم، 

ــامت  ــتقالل بالتحّك ــد االس ــا بع ــة م ــرب يف مرحل ــتقبل املغ ــن مس ــّم ره ــن ثَ وِم

الفرنســية االقتصاديــة والثقافيــة واللغويــة. ويتنــاول هــذا املقــال بالــدرس 

ــرة  ــدة الصغ ــية »الجري ــدة الفرنس ــة يف الجري ن ــور املتضمَّ ــض الص ــل بع والتحلي

ــا  ــيس والتزامه ــالل الفرن ــدة االحت ــا بأجن ــدى ٱرتباطه املصــورة« للكشــف عــن م

ــرة  ــدة الصغ ــة يف »الجري ــور الفوتوغرافي ــة للص ــراءة النقدي ــذه الق ــا. وه بأهدافه

املصورة«وٱرتباطهــا مبشــاكل املغــرب وثقافتــه يف الفــرتة املمتــدة مــن 07)) إيل 

)))) ال تهــدف إىل توضيــح الفكــرة األساســية أّن التصويــر الفوتوغــرايف وســيلٌة 

ــليط  ــعى إىل تس ــل وتس ــب، ب ــية وحس ــة الفرنس ــدة اإلمربيالي ــائل األجن ــن وس م

email: aboulkacem.harroud@gmail. املغرب،  أكادير،  ابن زهر،  اإلنسانية، جامعة  والعلوم  اآلداب  كلية   (١(
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الضــوء حــول كيفيــة عمــل اإليديولوجيــا يف وســائل التمثيــل املرئيــة، وكيــف يتــم 

ــه. ــًة حــول اآلخــر وثقافت ــدو طبيعي التالعــب بهــا الســتصدار أحــكاٍم تب

الكلمات املفاتيح:

التمثيل املريئ. االستعامر. التصوير الفوتوغرايف. الصحافة املصورة.

مقدمة:

ــن إن  ــة واحــدًة مــن أضخــم مشــاريع القــرن العرشي ــة األوروبي ــدُّ اإلمربيالي تُع

ــن  ــا م ــربى منه ــوى الك ــه الق ــا جنت ــرًا مل ــالق، نظ ــىل اإلط ــا ع ــن أضخمه مل تك

ــه  ــا أنّ ــد جازًم ــريٍة. وأعتق ــٍة وف ــيٍة وثقافي ــٍة وسياس ــٍة وٱجتامعي ــَب ٱقتصادي مكاس

ــة مل  ــاه. والدعاي ــرشوع مبتغ ــذا امل ــق ه ــاَم حّق ــة لَ ــدا أو الدعاي ــوال الربوباغان ل

ــت  ــي ضم ــة الت ــات اإلعالمي ــل واملؤسس ــب، ب ــراد وحس ــة األف ــن وظيف ــن م تك

ًرا مــن اإلســرتاتيجين، وعلــامء األنرثوبولوجيــا، واإلنثوغرافيــا  مزيًجــا متطــوِّ

ــة أن  ــع لإلمربيالي ــن يُتَوقّ ــن. ومل يك ــني واملصوري ــة واإلعالمي ــال الصحاف ورج

تُْســتَْقبََل بهــدوٍء ألّن نواياهــا مل تكــن بريئــًة. ومــن ثــم، كانــت مربراتهــا محبوكــة 

ــدٍر  ــخر ق ــم تس ــه »ت ــس گان ))7))( بأن ــرت دوينگان ولوي ــول بي ــة. يق ــة فائق بعناي

كبــرٍ مــن املــوارد ألغــراٍض دعائيــٍة معلنــٍة لتمجيــد التوســع االمريــايل أو للدفــاع 

ــل  ــا يف الداخ ــه منتقديه ــددٍة يف وج ــٍة مح ــوٍة ٱمريالي ــايل لق ــجل االمري ــن الس ع

ــف  ــم للكش ــرشوع الضخ ــذا امل ــة له ــن الدعاي ــا يف الخــارج«.))( ومل تك وأعدائه

عــن نبلــه وتنويــر الــرأي العــام حــول حتميتــه فحســب، بــل بهــدف الســيطرة عــىل 

ــال  ــن بح ــا. ال ميك ــس غاياته ــة وتبخي ــاد اإلمربيالي ــن ٱنتق ــا م ــام خوفً ــرأي الع ال

ــددٌة،  ــٌة  ومتع ــي هائل ــام، فه ــذا املق ــة يف ه ــار اإلمربيالي ــع  آث ــوال تتبّ ــن األح م

ــٌة ومؤجلــٌة. فاالمربياليــة فعلــت فَْعلَتهــا يف األفــراد والجامعــات واألعــراق،  حيني

وغــرّيت مجــرى املــايض والحــارض واملســتقبل لكثــريٍ مــن الشــعوب، كــام أنّهــا 

ال تــزال عائًقــا مرهًقــا يف وجــه التنميــة يف كثــريٍ مــن البلــدان. وقــد كان مهندســو 

ــة  ــب الوخيم ــامٍّ بالعواق ــٍي ت ــىل وع ــة ع ــات األوربي ــة يف اإلمرباطوري اإلمربيالي

للعنــف االمربيــايل، والضغــوط الدبلوماســية، والغــزو العســكري ومــن ثَــّم 

(1)	 Peter	Duignan	and	Lewis	H.	Gann,	Colonialism	in	Africa,	1960-1870:	A	bibliographical	guide	
to	colonialism	in	sub-Saharan	Africa,	Vol.	3	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	1973) 
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االحتــالل، لكنهــم تغاضــوا عــن كل ذلــك يف ســبيل تحقيــق املنافــع االقتصاديــة 

ــطرة. ــة املس ــية والثقافي والسياس

ــًة يف  ــا، خاص ــا إلفريقي ــر غزوه ــة إىل تربي ــة يف حاج ــوى األوروبي ــت الق كان

وقــٍت كانــت تشــهد فيــه إفريقيــا ثــورًة حداثيــًة، وكان األفارقــة يتمتعــون بالســيطرة 

الكاملــة عــىل بلدانهــم. صحيــٌح أنـّـه كانــت تحــدث مشــاكُل، وأزمــاٌت ٱجتامعيــٌة 

كانــت عــىل وشــك أن تندلــع، لكنهــا كانــت مشــاكُل وأزمــاٌت ميكــن حلّهــا دون 

. ففــي كتابــه ’وجهــاُت نظــٍر أفريقيــٌة حــول اإلمربياليــة األوروبيــة’،  ــٍل خارجــيٍّ تدخُّ

ــرّص الكاتــب الغــاين ألــربت أدو بواهــن عــىل فجائيــة الغــزو األورويب إلفريقيــا  يُ

وعشــوائيته. فبذكــر العديــد مــن األمثلــة لبلــداٍن إفريقيــٍة كانــت تحــاول تحديــث 

أســلوب حياتهــا بحســب قدراتهــا وإمكاناتهــا، يُكــذِّب بواهــن مزاعــم األوروبيــني 

بــأن غزوهــم كان مــن أجــل متديــن األفارقــة وحســب: »إن الجوانــب األكــر إثــارًة 

ــٍر مــن  ــٍت متأخِّ ــى وق ــة والعشــوائية. حت ــا هــي الفجائي ــال إفريقي للدهشــة يف ٱحت

عــام 1880، مل تكــن هنــاك دالئــُل حقيقيــٌة أو مــؤرشاٌت عــى هــذا الحــدث الهائــل 

ــة  ــدول واألنظم ــن ال ــاحقة م ــة الس ــك، فاألغلبي ــن ذل ــس م ــى العك ــكاريث. ع وال

السياســية الحاكمــة يف إفريقيــا كانــت تتمتــع بســيادتها، وكان قادتهــا يتحكّمــون يف 

ــة أطامعهــا  ــات إىل رشعن شــؤونهم ومصائرهــم«.))( لذلــك ٱحتاجــت اإلمرباطوري

ــاث  ــت األبح ــام بلغ ــواء. فبين ــىل الس ــراد ع ــات واألف ــن املؤسس ــاعدٍة م مبس

ــن، كان  ــة القــرن العرشي ــة القــرن التاســع عــرش وبداي ــة ذروتهــا يف نهاي اإلمربيالي

ــاث.  ــه األبح ــدوى هات ــس لج ــيٌّ يؤس ــاٌع إيديولوج ــك إقن ــب ذل ــد أن يصاح ال ب

ــة الصغــرية املصــورة  ــال الكشــف عــن مشــاركة الصحيف ســأحاول يف هــذا املق

ــايف  ــوق الثق ــاء التف ــا، وٱّدع ــا وإفريقي ــن أوروب ــا يف كلٍّ م ــورة فرنس ــع ص يف تلمي

ــرأي العــام  ــد ال الفرنــيس، وتأســيس وتوســيع مفهــوم ’اآلخــر’، وكذلــك يف توحي

الفرنــيس حــول املغــرب.

كانــت الدعايــة اإلمربياليــة يف فرنســا األكرث قــراءًة. كانــت صحيفــة الجمهورية، 

وصحيفــة الربقيــة الجديــدة، وبرقيــة االحتــالل، وصحيفــة لــو فيغــارو، وصحيفــة 

العهــد الجديــد، وصحيفــة بريــد االحتــالل، وصحيفةاالقتصــادي املحتــل، 

(1)	 -Albert	Adu	Boahen,	African	Perspectives	 on	European	 Imperialism	 (New	York:	Diasporic	
Africa	Press,	2011)	1.
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ــن  ــا م ــري))(، وغريه ــيس الصغ ــة الباري ــالل، وصحيف ــات االحت ــة حولي وصحيف

الدوريــات املحليــة واملتخصصــة تقــوم بتغطيــٍة واســعٍة لجــّل مــا كان يجــري يف 

املســتعمرات. وهــذا يكشــف أهميــة الدعايــة يف املــرشوع االمربيــايل الفرنــيس، 

ــىل  ــا ع ــة، والحًق ــور املنقوش ــىل الص ــايسٍّ ع ــكٍل أس ــامد بش ــدأ االعت ــث ب حي

ــًة  ــًة كامل ــتحقت »هال ــا ٱس ــاع، ألنه ــدٍة لإلقن ــيلٍة جدي ــة كوس ــور الفوتوغرافي الص

مــن املصداقيــة«))( كــام يقــول ديفيــد ليفــي ســرتاوس. لقــد عــرف النــاس بالفعــل 

لغــة الصحافــة، وعــادًة مــا كانــوا يفهمــون الحقائــق التــي تريــد الصحافــة نرشهــا. 

لكــن التصويــر الفوتوغــرايف كان جديــًدا عــىل القــارئ، وألن »لَْحظَــُه أصــدق مــن 

ــا، وكان  ــا وتصديقه ــادًة فهمه ــهل ع ــن الس ــورة كان م ــار املص ــه«))(، فاألخب لَْفِظ

ــات  ــة وجامع ــة والديني ــية واالجتامعي ــزاب السياس ــح األح ــع يف صال ــذا بالطب ه

الضغــط.

ــارًة مــن تلــك القادمــة مــن  ــا أكــرث إث مل تكــن القصاصــات مــن داخــل أوروب

املســتعمرات يف آســيا وأمريــكا وأفريقيــا. كان النــاس يف أوربــا يتطفلــون ملعرفــة 

ــة  ــور الفوتوغرافي ــبعت الص ــني فأش ــتعمرات األصلي ــكان املس ــن س ــد ع املزي

ــات  ــال: إن «الدوري ــول قائ ــذا الفض ــل ه ــويل كودي ــف ج ــول. يص ــذا الفض ه

ــني، وصــور أجســامهم  ــن الســكان األصلي ــايلٍّ بصــور ف ٱســتجابت لهــوٍس ٱمربي

ومعامرهــم ومآثرهــم، مــن أجــل إرضــاء الفضــول لــدى القــرّاء وتأكيــد مفاهيمهــم 

الخاصــة بهوياتهــم وهويــات اآلخريــن«.))( يف فرنســا، تدفقــت آالف الصــور مــن 

املســتعمرات يف وقــت كانــت فيــه نظريــات التاريــخ الطبيعــي -خصوًصــا نظريــة 

التطــور لشــارلز دارويــن- تؤســس ألفضليــة الجنــس األوريب عــىل ســائر أجنــاس 

ــور،  ــرة التط ــا لفك ــريًا عمليًّ ــن تفس ــة داروي ــت نظري ــد أصبح ــا. لق األرض كله

وبالتــايل عــّززت تصــورات الــرأي العــام حــول جــدارة أوربــا الســتعامر املناطــق 

’املتخلفــة’. تقــول إليزابيــث إزرا: »أُْغرِقــت فرنســا بــن الحربــن العامليتــن بالكتب 

(1)	 La	RépubliQue,	La	Nouvelle	dépêche,	La	Dépêche	coloniale,	Le	Figaro,	L’Ère	nouvelle,	Le	
Courrier	colonial,L’Économiste	colonial,	Les	Annales	coloniales,	et	Le	Petit	Parisien.

(2)	 David	 Levi	 Strauss,	 Between	 the	 Eyes:	 Essays	 on	 Photography	 and	 Politics	 (New	York:	
Aperture	Foundation,	2003)	70.

-أنظر املصدر نفسه، ص 7١.  (٣(
(4)	 Julie	F.	Codell,	 ed.,	 Imperial	Co-Histories:	National	 Identities	 and	 the	British	 and	Colonial	

Press	(New	Jersey:	Fairleigh	Dickinson	University	Press,	2003)	18.
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واألفــام واإلعانــات واملعــارض حــول إفريقيــا جنــوب الصحــراء واملغــرب 

العــريب وجنــوب رشق آســيا وجــزر الهنــد الغربيــة، ال بغــرض التأكيــد عــى الغرابــة 

وتايــز ’اآلخــر‘، بــل يتجــاوزه إىل تثيــل الفــرق الثقــايف االســتعاري مــن الناحيــة 

السياســية عــى وجــه التحديــد، تأكيــًدا عــى قــوة فرنســا العســكرية ومكانتهــا كقــوٍة 

ــٍة«.))( عاملي

ال�صور النمطية املتوارثة  .1
تُعــدُّ الصحيفــة الصغــرية املصــورة، والتــي كانــت ملحقــًة للصحيفــة الصغــربة، 

واحــدًة مــن وســائل االعــالم التــي ســاهمت يف بنــاء صــورٍة كاذبــٍة حــول املغــرب 

ــرية  ــة الصغ ــن. والصحيف ــرن العرشي ــة الق ــرش وبداي ــع ع ــرن التاس ــر الق يف أواخ

هــي واحــدٌة مــن أقــدم الصحــف يف فرنســا، وٱمتــّد نرشهــا يف باريــس يف الفــرتة 

ــل  ــرصيف ورج ــيس، امل ــايف الفرن ــها الصح ــد أسس ــني ))8) إىل )))). وق ــا ب م

ا،  ــًة شــعبيًة جــدًّ ــو )))8)-)87)(، وكانــت صحيف ــدور ميل األعــامل، مــوىس بولي

ــات مــن القــرن التاســع العــرش، وباعــت أكــرث  حيــث بلغــت أوجهــا يف الثامنيني

مــن مليــون نســخة، مبــا فيهــا امللحــق املصــور.

كانت األحداث البارزة يف أوروبا ويف املستعمرات دامئا ما تحتل الصفحة األوىل 

املجال  عىل  هيمنتها  وتتأكد  شعبيتها  تزداد  حتى  املصورة  الصغرية  الصحيفة  يف 

اليومية وٱستغلتها  الصحفي. ويف املغرب، وضعت الصحيفة عينها عىل األحداث 

الصحيفة  ربطت  التي  األحداث  أبرز  ومن  االمربيالية.  الفرنسية  األطامع  لرشعنة 

سنة  موشون  ولد  للجدل.  املثري  موشون  إميل  الفرنيس  الطبيب  قتل  هو  باملغرب 

الفرنسيني  الفرنسية، ويعترب واحًدا من األطباء  870) يف مدينة شالون-سور-ساوون 

الذين تركوا بصمًة يف املغرب. تابع موشون دراسته الطبية يف باريس وكرّس كّل وقته 

لعمله فاستحّق بذلك وسام الخدمة العاّمة. تناولت أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه 

َح كطبيٍب  موضوع الرضاع االصطناعي وحصلت عىل جائزتني من الكلية. كام رُشِّ

مساعٍد يف قوات االحتياط العسكرية الفرنسية يف عام ))8). وقد دفعه حبه للسفر 

لالنضامم ألطباء البحرية.ومبا أن موشون أجرى عدًدا من الدراسات حول الطاعون 

(1)	 Elizabeth	Ezra,	The	Colonial	Unconscious:	Race	and	Culture	in	Interwar	France	(New	York:	
Cornel	University	Press,	2000)	1-2.
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الذي ٱجتاح الربتغال والربازيل آنذاك وحول حمى التيفوس يف اليونان، عينته وزارة 

الشؤون الفرنسية لشغل منصب طبيب يف مستشفى سانت لويس يف القدس حيث 

أمراٍض  لدراسة  )0)). هناك كرّس موشون كل وقته  00)) إىل عام  مكث من عام 

أخرى مثل الجدري والطاعون والكولريا.

ـــاف  ـــَر أوص ـــكٍل أو بآخ ـــبه بش ـــي تش ـــاٍز. فه ـــترشاقية بامتي ـــورة األوىل ٱس الص

ـــا  ـــر تقاطًع ـــطى، وتظه ـــرون الوس ـــني يف الق ـــن الغربب ـــي يف األدب والف املوريس

واضًحـــا مـــع الصـــور النمطيـــة 

واألوصـــاف الفضفاضـــة التـــي 

للمــــــوريسي  ٱتُِّخـــَذْت 

والعثـــامين  واليهــــــودي 

باعتبارهـــا منـــاوراٍت للدفـــاع 

ـــربوا  ـــن ٱعت ـــد م ـــس ض ـــن النف ع

خطـــرًا وشـــيًكا. حقيقـــة األمـــر 

تلـــك  ورثـــوا  الفرنســـيني  أّن 

الصـــورة الســـلبية عـــن شـــامل 

ـــان  ـــان والروم ـــن اليون ـــا م إفريقي

للمنطقـــة.  حكمهـــم  أثنـــاء 

ــول الكاتـــب  ــد ذلـــك قـ ويؤكّـ

وليـــام كوهـــني أن »ردود أفعـــال 

كانـــت  األوليـــة  الفرنســـين 

ســـلبيًةتجاه إفريقيـــا وســـكّانها 

ـــارة بفـــرتٍة  ـــل أن تطـــأ أقدامهـــم الق قب

طويلـــٍة، وكانـــت ٱنطباعاتهـــم األوىل تســـتند إىل حـــدٍّ كبـــرٍ إىل األفـــكار التـــي 

ـــون  ـــأن يك ـــود«))(، ف ـــع الس ـــل م ـــبقتهم إىل التعام ـــرى س ـــاٍت أخ ـــن ثقاف ـــا م تلّقوه

، فتلـــك أعـــذاٌر كافيـــٌة حتـــى  املوريســـي أســـوَد غـــرَي أوريبٍّ وغـــرَي مســـيحيٍّ

يصفـــه األدبـــاء والفنانـــون األوربيـــون ’باآلخـــر’ مـــع مـــا ملفهـــوم اآلخـــر مـــن 

(1)	 William	B.	Cohen,	The	French	Encounter	With	Africans:	White	Response	to	Blacks,	1530-
1880	(Bloomington:	Indiana	University	Press,	2003)	1.

الصورة األوىل: الدكتور موشون أثناء رجمه مبراكش 

)gallica.bnf.fr( :املصدر
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ـــٍت  ـــا يف وق ـــرى، ٱجتامعيًّ ـــا أخ ـــا أحيانً ًش ـــا، ومتوحِّ ًا حيًن ـــرِّ ـــلبيٍة، متح ـــاٍن س مع

ـــريّب  ـــر’ يف األدب الغ ـــز أّن ’اآلخ ـــيل بارتل ـــح إمي ـــرى. وتوّض ـــاٍت أخ ـــرًا يف أوق وثائ

يـــرًا عـــىل الـــدوام، لكـــن ٱختالفـــه عـــن املجتمـــع  ال يكـــون بالـــرورة رشِّ

الغـــريب يعتـــرب ٱختالفًـــا ســـلبيًّا: »فبينـــا كان ســـواد البـــرشة واإلســـام يَُصنََّفـــاِن 

رشًّا، ظلـــت أوصـــاف عـــر النهضـــة للموريســـي مبهمـــًة، متنوعـــًة، غـــرَ متســـقٍة، 

ــي‘ كان  ــح ’املوريسـ ــو أن مصطلـ ــاد هـ ــه النُّّقـ ــتقر عليـ ــا ٱسـ ــٍة. ومـ ومتناقضـ

يســـتعمل كمـــرادٍف لبعـــض املصطلحـــات الغامضـــة مثـــل ’اإلفريقـــي‘، و’األثيـــويب‘، 

ـــا أو  ـــن إفريقي ـــٍة م ـــن مناطـــَق مختلف ـــد وجـــٍه م ـــدي‘ لتحدي ـــى ’الهن و’الزنجـــي‘، وحت

ـــا( ســـواًء أكان أســـود أم مســـلًا، كاهـــا  ـــا كلهـــا )أو مـــن خـــارج أفريقي مـــن إفريقي

أو ال بواحٍد منها«.))(

ــية  ــا الدبلوماس ــا وعالقاته ــخ أورب ــا يف تاري ــكيني قويّ ــور املوريس كان حض

نظــرًا لوجودهــم يف إســبانيا لثامنيــة قــروٍن خلــت. والواقــع أن املوريســكيني هــم 

ــان والــرشق األوســط وشــامل  ــا واليون ــذي كان يضــّم تركي ــن الــرشق- ال جــزٌء م

ــر  ــور التصوي ــل ظه ــال األورويب قب ــىل املخي ــحره ع ــرض س ــذي ف ــا- وال إفريقي

ــة يف  ــس رشقي ــخصيات يف مالب ــل ش ــرت بالفع ــد ظه ــريٍ. فق ــرايف بكث الفوتوغ

ــزي  ــو ڤيروني ــي )ح. 0)))-))))(، وباول ــاين بيلين ــني جيوف ــٍة لاليطالي ــامٍل فني أع

)8)))-88))(، والهولنــدي رامربانــت ))0))-))))(. حتــى هــذه اللحظــات، 

كانــت عالقــات األوروبيــني مــع الــرشق محــدودة اللهــم مــن خــالل التجــارة أو 

ــالت  ــًة للتمثُّ ــرث عرض ــرشق أك ــح ال ــام 8)7)، أصب ــكرية. يف ع ــالت العس الحم

النمطيـّـة األوربيــة بســبب غــزو نابليــون ملــرص وٱحتاللهــا. وكان هــذا الغــزو فرصــة 

للمســافرين لتســجيل ٱنطباعاتهــم فنًّــا، نــرثًا وشــعرًا. وقــد أســفرت حملــة نابليــون 

ــات  ــوع املالحظ ــرص، أو مجم ــف م ــاب ’وص ــرش كت ــن ن ــرص ع ــة يف م الصليبي

ــن  ــة الفرنســية’ يف أربعــة وعرشي واألبحــاث التــي متــت يف مــرص خــالل الحمل

ــا وعاملـًـا مــن  مجلــًدا ))80)-))8)(. وقــد شــارك يف تأليفــه أكــرث مــن 0)) باحثً

ــة. ــة املحلي ــق الثقاف ــني، كــام ٱســتهدف توثي املدني

(1)	 Emily	C.	Bartles,	«Making	more	of	the	Moor:	Aaron,	Othello,	and	Renaissance	Refashionings	
of	Race»,	Shakespeare	Quarterly,	vol.	41,	n°.	4,	Winter	1990:	433-454..
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من  »مشاهُد  الشهرية   )(8((-(7(8( دوالكروا  للوحة  تكراٌر  األولىى  الصورة 

مذبحٍة َمدينٍة شيو«))( والتي رسمها عام ))8). ٱستغل دوالكروا الحرب بني اليونان 

الشهرة  لكسب  والعثامنيني 

الجيش  وحشية  عن  والكشف 

تذّم  اللوحة  وقسوته.  العثامين 

متاما  لتشابههم  العثامنيني  األتراك 

وصفتهم  طاملا  التي  الصور  مع 

من  والقتلة.  واألرشار  بالكفار 

خالصٍة،كان  أوروبيٍة  نظٍر  وجهة 

دامئًا  يظهروا  أن  العثامنيني  عىل 

صورة  وكانت  املْذنِِب،  بصورة 

املوريسكيني ال تختلف عن صورة 

بعض  باستثناء  العثامنيني  األتراك 

ترويجه  تّم  ما  القليلة.  التفاصيل 

عن املوريسكيني واألتراك العثامنيني 

كان متشابًها إىل حدٍّ بعيٍد، تارًة يكون إعجابًا وتارًة أخرى يكون ٱشمئزازًا. وهذا يَُجيلِّ 

مفهوم الصورة األوىل، يف محاولٍة لكسب تعاطف املشاهد مع موشون الذي تعرّض 

للرب املربح حتى املوت دون التفكري يف ما إذا كان يستحّق ذاك العقاب. 

ــراك  ــة لألت ــية والثقافي ــريات الدبلوماس ــإن التأث ــا، ف ــال يف فرنس ــو الح ــام ه ك

ــا تحــت مجهــر  ــا كانــت قــد وضعهتــم تلقائيًّ العثامنيــني واملوريســكيني يف أورب

النقــد يف العــرص اإلليزابيثــي والعصــور اليعقوبيــة يف إنجلــرتا. عــالوًة عــىل ذلــك، 

فــإن األدب آنــذاك ألهــم الكثــري مــن الُكتـّـاب املرسحيــني واملســافرين والروائيــني 

والفنانــني لتكويــن صــورٍة محــددٍة عــن العثامنيــني واملوريســكيني، خاصــًة كتــاب 

هاكليــوت ’التنقــالت الرئيســية’ ))8))م(، وكتــاب »وصــف إفريقيــا« للحســن بــن 

ــرئَ عــىل نطــاٍق واســعٍ يف  ــذي قُ ــو أفريكانــوس ال ــوزان املعــروف بلي محمــد ال

مل يكن دوالكروا مشهوراً قبل سنة٤)١8، ولذلك قرر أن يخرج إىل األضواء عرب عرض لوحٍة حول الحرب يف مدينة   (١(

شيو. وقد أدرجت اللوحة تحت رقم ٤٥٠ تحت عنوان: مشاهُد من مذبحة مدينة شيو: عائلٌت يونانيٌة تنتظر 

املوت أو السبي.

الصورة الثانية: أوجني دوالكروا: مشاهد من مذبحة مدينة شيو اليونانية  

https//www.histoire-image.org/etudes/guerre-:املصدر(
)independence-grece
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ــة مــن قبــل جــون  ــا يف النصــف األخــري مــن 00))م وترجــم إىل اإلنجليزي أوروب

پوري )))7))-)))) عــام 00))م. ومــن مثانينيــات القــرن الســادس عــرش إلىتاريــخ 

ــًة مل  ــني مرسحي ــوايل خمس ــت ح ــام 8)))، كُتب ــرتا ع ــارح يف إنجل ــالق املس إغ

ــك فالنزعــة  ــٍة يف عموميتهــا أو يف أجــزاٍء منهــا. لذل ــُل مــن شــخصياٍت رشقي تَْخ

األدبيــة لتمثيــل الــرشق آنــذاك مل تكــن موجــودًة فحســب بــل طاغيــًة.

ــراك العثامنيــني  ــة املنتــرشة لألت ٱســتفادت الصــورة األوىل مــن الصــور الغربي

ــني الســابع عــرش  ــان القرن ــاء تلــك الصــور الســلبية لهــم إبّ واملوريســكيني إلحي

والثامــن عــرش. كَمثـَـِل وليــام شكســبري الــذي ســّجل بــأن لــون البــرشة كان مصــدًرا 

ــا،  ــوًدا قبًح ــة س ــور املغارب ــورة تص ــإن الص ــاين، ف ــع الربيط ــز يف املجتم للتامي

متجّهمــني وعدوانيــني، عــىل الرغــم مــن أن األبحــاث األنرثوبولوجيــة وجــدت أن 

املغاربــة ٱختلفــت ألوانهــم مــن أســوَد زنجــيٍّ إىل قوقــازيٍّ ذي شــعٍر أشــقَر وعيوٍن 

زرقــاَء. يف هــذه الصــورة، يبــدو موشــون، الرجــل ’النبيــل’ ذو املالبــس األوربيــة 

األنيقــة والبــرشة الفاتحــة، كضحيــٍة أعــزَل ميــوت تحــت رحمــة الرجــم بالحجــارة، 

ــذاك،  ــة آن ــة الرائج ــار األوروبي ــول األخب ــام تق ــة ك ــط ألن املغارب ــيٍء، فق ال ل

ٱعتقــدوا عــن ’ســذاجٍة’ تورطــه يف التبشــري باملســيحية.

ــاملًا  ــخًصا مس ــانيًّا، ش ــا إنس ــون طبيبً ــرية موش ــة الصغ ــورت الصحيف ــد ص لق

ــا  ــاس مهــام كان الثمــن. أّم يواجــه كلَّ خطــٍر محــدٍق بصــرٍب وإرادٍة ملســاعدة الن

’، وهــو أســوُد  الشــخص الــذي يطعــن موشــون فهــو ’مخيــٌف’، ’قبيــٌح’ و’همجــيٌّ

ــة  ــه الفاتح ــون ببرشت ــع موش ــٍة م ــٍة متناقض ــوَد، يف هيئ ــا أس ــدي لباًس ــون ويرت الل

 ، ــواد رشٌّ ــن أن الس ــذاك م ــروَّج آن ــا كان يُ ــارٌة إىل م ــذه إش ــاء. وه ــه البيض ومالبس

ــورة  ــت الص ــام دام ــك، ف ــىل ذل ــالوًة ع ــرٌي. ع ــراءٌة وخ ــاٌء، ب ــاض نق ــام البي بين

موجهــًة للجمهــور الفرنــيس أّواًل، فــإن الهــدف مــن ذلــك كســب تعاطفهــم مــع 

ــني لهــم  ــا تب ــة لغــزو املغــرب، بعدم ــه، والضغــط عــىل الحكوم موشــون وعائلت

ــل  ــتخدموها لقت ــي ٱس ــة الت ــلحة البدائي ــالل األس ــن خ ــة م ــةالبالد الدفاعي هشاش

ــر(. ــارة والخناج ــون )الحج موش

تضــْم الصــورة الصغــار والكبــار مًعــا. ومشــاركة طفــٍل يف رجــم موشــون )عــىل 

ــرباءة  يســار الرجــل صاحــب الخنجــر( رســالٌة ٱســتعامريٌة واضحــٌة مفادهــا أّن ال
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التــي تعتــرب خاصيــة الطفــل األوىل مفقــودٌة يف املغرب. فــإذا كان األطفــال ميثّلون 

األمــل يف التغيــري والتقــدم والتنميــة، فــإن الصــورة تـُـرّص عــىل أن »الهمجيــة« يرثهــا 

األبنــاء عــن اآلبــاء يف املغــرب. وبالتــايل، فــام دام دور فرنســا هــو جلــب »النــور« 

ــة  ــن وجه ــن م ــا«. لك ــرًا »واجًب ــرب أصبحأم ــزو املغ ــا »املظلمــة«، فغ إىل إفريقي

ــٌة الســتمرار  نظــر املقاومــة املغربيــة فالطفــل املشــارك يف رجــم موشــون ضامن

ــة  ــاع عــن حري ــة يف الدف ــاٌل حــيٌّ النخــراط املغارب ــال ومث ــة عــرب األجي املقاوم

بلدهــم ويقظتهــم ملواجهــة كلِّ خطــٍر يهــّدد هويــة املجتمــع املغــريب وحريتــه.

بعــد وفــاة موشــون بثــالِث ســنواٍت، نُــرِشَْت دراســته اإلثنوغرافيــة »الســحر يف 

املغــرب« )0)))(، ووضعتــه يف منزلــة الرجــل »العاقــل« يف مواجهــة مجتمــعٍ مــن 

ــاب  ــدد إىل أن »الكت ــذا الص ــميث يف ه ــيس س ــا كالن ــري جولي ــن«. وتش »املجان

ــة،  ــة، كنمــوذجٍ للعقاني ــة والصحي ــة األخاقي صــّور موشــون، املدافــع عــن النظاف

ــائل  ــت وس ــة«.))( توقف ــن يقبعــون تحــت وطــأة الخراف ــة املغموري ــد أّن املغارب بي

ــاح  ــًدا لنج ــه كان تهدي ــون، ألّن قتل ــل موش ــة قت ــد حادث ــية عن ــالم الفرنس اإلع

املــرشوع االمربيــايل الفرنــيس. »بعــد عــاٍم عــى مقتلــه، ظهــرت ســرٌة مطوَّلٌة تشــيد 

ــر الثقــايف‘ الفرنســية«.))(  ــره تجســيًدا ملهمــة ’التنوي ــب املجاهــد وتعت بهــذا الطبي

، إاّل أن الحــادث كان  وعــىل الرغــم مــن أن موشــون ٱعتـُـرِب ضحيــًة لعنــٍف همجــيٍّ

واحــًدا مــن بــوادر املقاومــة املغربيــة ضــد اإلمربياليــة الفرنســية.

ــيف  ــن األرش ــٍة م ــوٍر متصل ــلة ص ــن سلس ــزٌء م ــورة األوىل ج ــدو أن الص يب

ــح  ــني »الغــرب الصال ــٌة ب ــة ثابت ــث العالق ــرب، حي ــول املغ ــع ح األورويب املوّس

ــف«. عــالوًة عــىل ذلــك، فالصــورة تدفــع  ملتحــرّض« و»الــرشق الهمجــّي املتخلّ

املشــاهد للتعاطــف مــع موشــون منــذ البدايــة بســبب مشــاركِة عامــة النــاس يف 

ــة  ــه الجامعي قتــل شــخٍص أعــزَل. وهــذه اإلشــارة إىل املجتمــع املغــريب بصيغت

تَُذكِّــُر باالنتقــادات األوروبيــة املناهضــة لتنظيــم األرسة والــزواج ومعــدل املواليــد 

ــكلِّ  ــزواج العــريف ب ــم املســيحية ٱنتقــدت تعــدد الزوجــات وال ــا. فالقي يف إفريقي

(1)	 Julia	Clancy-Smith,	ed.,	North	Africa,	Islam	and	the	Mediterranean	World:	From	the	Almoravids	
to	the	Algerian	War	(New	York:	Frank	Cass	Publishers,	2001)	143.

أنظر املصدر نفسه، ص ١٤٣.   (((
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رصاحــٍة. فالــزواج يف إفريقيــا وتعــّدد الزوجــات واألرس املوّســعة ظواهــُر مل يُنظـَـر 

ــٍة يجــب االســتهزاء بهــا  ــل كســلوكياٍت غريب ــا، ب إليهــا بعــني االختــالف يف أورب

ــوذج  ــة للنم ــات اإلفريقي ــع املجتمع ــى تخض ــا، حت ــاء عليه ــم القض ــها ث وتبخيس

األورويب املســيحي. كانــت املســتعمرات كثــريًا مــا توصــف باالزدحــام واملجاعة 

واملــرض والفقــر والقالقــل، ومــن ثـَـّم كان االســتخفاف بالعائلــة اإلفريقيــة مقارنــًة 

ــاكل  ــىل املش ــب ع ــىل التغلّ ــا ع ــث قدرته ــن حي ــا م ــرية يف أورب ــاألرس الصغ ب

االجتامعيــة والصحيــة واالقتصاديــة. كان هــذا يف وقــٍت مل تكــن فيــه املجتمعــات 

تأْبــه للعنــرص البــرشي كقاطــرٍة للتنميــة، لكنــه أصبــح واضًحــا يف الوقــت الراهــن 

أّن املجتمعــات املأهولــة أثبتــت قّوتهــا االقتصاديــة بفضــل ٱســتغالل اليــد العاملــة 

والعنــرص البــرشي لتقويــة االقتصــاد املحــيل.

أصبــح مقتــل موشــون حدثًــا سياســيًّا يف فرنســا. فعــىل الرغــم مــن أن 

الثالثــة تنتميــان إىل صحيفتــني مختلفتــني، إال أن  الصــورة األوىل والصــورة 

املرجعيــة التــي أنتجتهــام تــكاد تكــون واحــدًة. تلّمــح الصــورة الثالثــة إىل كراهيــة 

املغاربــة الجامعيــة ’للحضــارة’، طاملــا يُعتــرب موشــون مثــااًل للحضــارة الفرنســية 

ــورة  ــك، فالص ــىل ذل ــالوًة ع ــيس. ع ــام الفرن ــرأي الع ــني ال ــة( يف أع )األوروبي

ــة  ــلحة البدائي ــتخَدم األس ــث تُْس ــة، حي ــة املغربي ــدرة الدفاعي ــة الق ــح هشاش تفض

. وهنــاك إشــارٌة الفتــٌة يف الصــورة الثالثــة تــم ٱســتبعادها يف  كالخناجــر والِعــيِصّ

الصــورة األوىل. هنــاك رايــٌة بيضــاُء فــوق بنايــٍة مغربيــٍة بــداًل مــن العلــم األحمــر 

املســتخدم رســميًّا يف املغــرب آنــذاك، وذاك مل يكــن ٱختيــاًرا عشــوائيًّا. مل تكــن 

ــىل  ــض ع ــون األبي ــود الل ــرًا لوج ــب، نظ ــا وحس ــًة بفرنس ــاء مرتبط ــة البيض الراي

علمهــا للداللــة عــىل امللكيــة، بــل ُعرِفَــْت دوليًّــا كعالمــٍة وقائيــٍة ضــد هجــوٍم أو 

ــا لوقــف إطــالق النــار والجلــوس إىل طاولــة التفــاوض. ولقــد رُِفَعــْت أيضــاً  طلبً

داللــة عــىل االستســالم ألنــه عــادة مــا يكــون الجيــش األضعــف هــو الســبّاق إىل 

التفــاوض. فرفرفــة الرايــة البيضــاء عــىل األرايض املغربيــة إذن داللــة عــىل ضعــف 

ــة’.  ــب ’الحامي ــد وســعيه إىل طل هــذا البل

ــًة، إذ إّن  ــرياٍت مختلف ــل تفس ــي تحتم ــة فه ــورة الفوتوغرافي ــت الص ــام كان كيف

الصــورة األوىل والصــورة الثالثــة رمبا تكشــفان عام يتجــاوز الخطاب االســتعامري 
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أّن  فيهــام. صحيــٌح  املبثــوث 

كان  االســتعامري  الخطــاب 

يهــدف إىل تقديــم املســتْعَمر 

ــٍش،  ـٍف ومتوحِّ كإنســاٍن متخلِـّ

األوريب  لإلنســان  نقيــٍض 

إال  ’املتحــر’،  م’  ’املتقــدَّ

يتأّســس  التناقــض مل  أن هــذا 

املســتعمر  أراد  كــام  بنجــاٍح 

أبــًدا  يكــن  املســتَْعَمَر مل  ألّن 

فاملْســتَْعَمر  ـا.  وثانويًـّ ـا  ثابتًـّ

املــرشوع  يف  أســايسٌّ  تــرٌس 

االســتعامري، وبالتــايل مــن غــري 

ــن  ــه. م ــتغناء عن ــن االس املمك

وجهــة نظــر املقاومــة املغربيــة، 

عــن  األوىل  الصــورة  تكشــف 

عــدٍد مــن الحقائــق التــي ترفــع مــن شــأن املجتمــع املغــريب، الــذي كان يعتــرب 

ــان  ــان املتعارضت ــا. الثقافت ــا، وهمجيًّ ا، بهيميًّ ــدًّ ــا ج ــيني ضعيًف ــر الفرنس يف نظ

)املغربيــة مقابــل الفرنســية( تحــران بالتســاوي يف الصــورة األوىل عــىل شــكل 

ــة الفرنســيَة  ــه موشــون الثقاف ــل في ــذي ميثّ ــت ال ــي الوق ــوٍز واضحــٍة. أّواًل، فف رم

برسوالــه األوريب وحذائــه وســرتته وقميصــه وربطــة عنقــه وقبّعته،ميثّــل املغــرَب 

ــة ورساويلهــم الفضفاضــة، وطرابيشــهم  ــاس يف جالبيبهــم املغربي جمــٌع مــن الن

الحمــراء وِبالَِغِهــُم الفريــدة، زيــادًة عــىل الخنجــر والجــراب التقليديــني معلََّقــنْي 

عــىل املالبــس ويضفيَــان نكهــًة ذكوريــًة مغربيــًة خالصــًة، ويعكســان رشف 

االنتــامء لهــذه الثقافــة. كــام أن الرجــم الجامعــي ٱنتــرص عــىل فردانيــة موشــون 

الــذي تغلغــل لوحــده يف املجتمــع املغــريب. وتــأيت هــذه املشــاركة الجامعيــة 

ــة  ــة الجامعي ــل يف موشــون لتكشــف عــن املوافق للقضــاء عــىل ’الخطــر’ املمث

ــة  ــا، وكذلــك عــن املوافق ــايل الفرنــيس يف إفريقي عــىل ســلبية املــرشوع اإلمربي

 الصورة الثالثة: اغتيال الدكتور موشون يف مدينة مراكش 

)gallica.bnf.fr:املصدر(
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الجامعيــة ملقاومتــه. فاإلشــارة 

إىل مشــاركة العامــة يف تطبيــق 

القانــون يف الخطاب االســتعامري 

دليــٌل عــىل عــدم وجــود القانــون 

كمؤسســٍة يف البــالد، لكنــه يصبح 

ســمًة إيجابيــًة للشــعب املغــريب، 

ــق  ــٍة للح ــم كَحَملَ ــث يصّوره حي

ــذي  ــة. فال ــن العدال ــني ع مدافع

فعلــه موشــون كان جــزًءا مــن 

املــرشوع اإلمربيــايل الفرنــيس 

ــن  ــزًءا م ــُه كان ج ــه قَتَلَتُ ــا فعل وم

ــرشوع.  ــذا امل ــد ه ــة ض املقاوم

وكان هــذا فاتحــة خــريٍ للمقاومــة 

يف  ٱندلعــت  التــي  املغربيــة 

ــورة  ــالد. يف الص ــاء الب ــع أنح جمي

األوىل يرتبــط قتــل موشــون بالحجــارة، هــي ظاهــرٌة كانــت أوروبــا تحــاول القضاء 

عليهــا آنــذاك. ويف الصــورة الثالثــة تُْســتَْخَدُم العــيّص بــدال مــن األحجــار الغتيــال 

ــتعداد  ــر ٱس ــك يظه ــني، إال أن ذل ــالف الروايت ــن ٱخت ــم م ــىل الرغ ــون. وع موش

ــك  ــد ذل ــة. وتؤكّ ــلحة املتاح ــن األس ــوٍع م ــأيِّ ن ــم ب ــن بلده ــاع ع ــاس للدف الن

الصــورة الســابعة حيــث يفّضــل الجنــدي املغــريب بندقيــة العــدو عــىل رمحــه ألن 

ــًكا.  ــدُّ فت ــة أش البندقي

كان املغــرب تحــت أنظــار الصحافــة الفرنســية، مــا أدى إىل ٱســتغالل األحداث 

املتتاليــة بدهــاٍء كبــريٍ مــن طــرف الصحيفــة الصغــرية مــن أجــل التشــهري بهشاشــة 

ــد  ــد وإخــامد النق ــذا البل ــلبية حــول ه ــس الصــور الس ــه، وتكري املغــرب وضعف

الداخــيل والخارجــي لالســتعامر الفرنــيس يف شــامل إفريقيــا. بعــد أن ٱســتخدمت 

ــة  ــّم بقي ــن ثَ ــام07))م وم ــدة ع ــة وج ــزو مدين ــٍة لغ ــون كذريع ــل موش ــا مقت فرنس

مناطــق املغــرب، كل مــا حــدث يف املغــرب بعــد ذلــك مل يكــن يعنــي املغاربــة 

الصورة الرابعة: هروب السلطان عبد العزيز

)gallica.bnf.fr :املصدر(
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ــا  ــىل م ــه ع ــا عيون ــيايس يف فرنس ــويب الس ــز الل ــا. رك ــيني أيًض ــل الفرنس ــط ب فق

ـا لصالــح  ُ سياســيًّا وإيديولوجيًـّ كان يجــري يف املغــرب وكان كل يشٍء يَُفــرسَّ

فرنســا ومصالحهــا يف شــامل إفريقيــا يف وقــٍت كانــت فيــه األزمــات االقتصاديــة 

والخالفــات الحــادة بــني النشــطاء السياســيني يف املغــرب مناســبًة إلضفــاء 

ــويغ  ــبانيا، وتس ــا وإس ــه فرنس ــت ب ــذي تقدم ــة ال ــرشوع الحامي ــىل م ــة ع الرشعي

ــٍد ’عاجــٍز’ عــن إدارة شــؤونه بنفســه. التدخــل يف إدارة بل

دور ال�صورة يف قلب املفاهيم   .2
تلخــص الصــورة الرابعــة مــا كان عــىل األرجــح واحــًدا مــن الحــوادث الكــربى 

يف مغــرب القــرن العرشيــن. بعــد وفــاة الدكتــور موشــون، ٱســتخدمت فرنســا مقتله 

كذريعــٍة لغــزو مدينــة وجــدة العــام يف )) مــارس عــام 07))م. وبعــد بضعة أشــهٍر، 

قــام حشــٌد ناقــٌم عــىل التدخــل األجنبــي يف املغــرب بقتــل ثالثــة فرنســيني وثالثــة 

إســبانيني وثالثــة إيطاليــني كانــوا يعملــون لحســاب نقابــٍة عــىل املينــاء والســكك 

ــيون  ــف الفرنس ــك، قص ــىل ذل ــٍل ع ــرد فع ــاء. وك ــدار البيض ــة ال ــة مبدين الحديدي

املدينــة وٱجتاحوهــا يف ) أغســطس مــن العــام نفســه، فٱحتلوهــا وٱحتلــوا األجــزاء 

الداخليــة مــن الشــاوية. بعــد ذلــك ٱحتلــت فرنســا الربــاط، وطالبــت بتأمــني قــدره 

ســتون مليــون فرنــٍك لتغطيــة نفقاتهــا، ومبلغــاً قــدره 13,069,600 فرنــٍك تعويًضــا 

عــن األرضار التــي عــاىن منهــا التجــار الفرنســيون. وقــد أدى ذلــك بالســلطان عبــد 

ــعبيته  ــع ش ــا وض ــكان، م ــل الس ــت كاه ــٍة أثقل ــَب باهظ ــرض رضائ ــز إىل ف العزي

عــىل املحــك حتــى وصــل األمــر إىل فقــدان ثقــة الرعيــة بــه. ويف أغســطس مــن 

عــام 08))، خلــع علــامء فــاس عبــد العزيــز وبايعــوا شــقيقه عبــد الحفيــظ ســلطانًا 

عــىل البــالد. ويف محاولــٍة منــه الســتدراك مــا فاتــه، غــادر الســلطان عبــد العزيــز 

ــزَِم  ــث ُه ــش، حي ــا إىل مراك ــٍل متجًه ــه 000) رج ــش قوام ــاط يف جي ــة الرب مدين

جيشــه يف )) أغســطس، فحــاول الفــرار لكنــه ســقط أســريًا وأُحيــل عــىل التقاعــد 

هــو وعائلتــه يف مدينــة طنجــة.

قــد تنقــل الصــورة الرابعــة مــا حــدث بالضبــط يف مدينة مراكــش، لكنهــا تحمل 

أكــرث مــن داللــٍة، وكلهــا يف صالــح فرنســا وحلفائهــا األوروبيــني. بالنســبة لعامــة 

النــاس، كان هــذا هــو املثــال األكــرث تجســيًدا لضعــف املغــرب والــذي عرّضــه 
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لألطــامع الخارجيــة. فمــن املعلــوم أن قــوة الشــعوب تكمــن يف حكمــة زعامئهــا 

وشــهامتهم وصدقهــم وشــجاعتهم. لكــن هــذا الحــدث التاريخــي يفضــح ٱنقســام 

البلــد وتفتّــت القيــادة بســبب رغبــات أخويــن ’متهوريــن’ )الســلطان عبــد العزيــز 

والســلطان عبــد الحفيــظ(. عــالوًة عــىل ذلــك، فعنــوان الصــورة هــو ’هــروب عبــد 

ــا حتــى يســارعوا ملباركــة  ــز’ وهــو الخــرب املفــرح لفرنســا وإســبانيا وأملاني العزي

الســلطان عبــد الحفيــظ فيوقـّـع لهــم عــىل املزيــد مــن االمتيــازات ويحقــق أمانيهم 

لرؤيــة املغــرب تحــت ســيادتها.

ــاً’، يحــاول إنقــاذ نفســه،  ُر الصــورة الرابعــة الســلطان عبــد العزيــز ’جبان تصــوِّ

يف وقــت يواجــه فيــه مرافقــوه املــوت واألرس والــذّل. عــادًة ال يُْســمح للجنــدي 

كيفــام كانــت رتبتــه أن يضعــف أو يستســلم، إال أن األســوأ يف هــذا املقــام حــدث، 

فاألمــر يتعلــق بضعــف الســلطان وإدبــاره. والصــورة تجمــع كل مقومات الشــجاعة 

ــي مــن  ــًة( الت ــت بدائي ــود واألســلحة مهــام كان ــل والجن ــوة )الخي والشــهامة والق

شــأنها أن تســاعد أّي جنــديٍّ عــىل القتــال وكســب الحــرب؛ ومــع ذلــك، تنقلــب 

كل مفاهيمهــا رأًســا عــىل عقــٍب. فهــذه املقومــات تبــدو عــىل أنهــا مظاهــُر خداعٌة 

تخفــي زعيــاًم وجيًشــا ’جبنــاء’ ’ضعفــاء’، بســبب االضطرابــات التــي يعــاين منهــا 

ــيتبني  ــذا س ــه، ألن ه ــظ وجيش ــد الحفي ــلطان عب ــوة الس ــبب ق ــه، ال بس ــد كل البل

ضعفــه أكــرث مــن ضعــف أخيــه. 

ــل كان يف  ــًدا، ب ــن جدي ــة مل يك ــورة الرابع ــه الص ــف عن ــا تكش ــع م يف الواق

صلــب ٱنشــغاالت الحيــاة السياســية املغربيــة. إذا كان الفرنســيون يريــدون أن يظهر 

ــرار باملغــرب  ــاع الق ــإّن ُصّن ــادة، ف ــح للقي ــا’ ال يصل ــز ’جبانً ــد العزي الســلطان عب

ــا«،  ــل »جبانً ــه كان بالفع ــه، ال ألن ــة ب ــىل اإلطاح ــكوا ع ــد أوش ــل ق ــوا بالفع كان

وإمنــا ألنــه كان غــرَي ناضــٍج مبــا يكفــي لقيــادة مغــرٍب مضطــرٍب آنــذاك. مل يكــن 

ــه  ــوا يرون ــن كان ــة م ــون ملبايع ــوا يتأهب ــل كان ــه، ب ــىل ضعف ــون ع ــة يتباك املغارب

ــن  ــذه مل تك ــة. وه ــات الحساس ــك اللحظ ــالد يف تل ــادة الب ــىل قي ــه ع ــوى من أق

ــة.  ــة واملقاوم ــىل اليقظ ــاًل ع ــل دلي ــريب، ب ــع املغ ــف املجتم ــىل ضع ــًة ع عالم

إضافــًة إىل ذلــك، حتــى هــروب الســلطان عبــد العزيــز مــن ميــدان املعركــة كان 

ــرب يف  ــا واملغ ــني فرنس ــارخ ب ــكري الص ــالف العس ــرا لالخت ــاداًل نظ ــلوكًا ع س
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ــا’ مــن ميــدان  ذلــك الوقــت. قــد ال يكــون مــا تســميه الصحيفــة املصــورة ’هروبً

املعركــة ليــس إال خطــًة ٱســرتاتيجيًة إلعــادة التنظيــم واملنــاورة، وهــذا مــا حــدث 

فعــاًل. جهــز الســلطان عبــد العزيــز مــا بقــي مــن رجالــه متجًهــا إىل مراكــش مــن 

أجــل تقويــة شــوكته، لكنــه خــرس املعركــة يف النهايــة. فالصــورة الرابعــة تســعى 

ــز،  ــد العزي ــلطان عب ــف الس ــالل ضع ــن خ ــرب م ــف املغ ــف ضع ــدًة لكش جاه

ا  لكــن الســجالت التاريخيــة تكشــف أيًضــا أن فرنســا واجهــت مقاومــًة رشســًة جــدًّ

ــا، ملــا شــارك يف املعركــة بنفســه.  ــا. ولــو كان الســلطان ضعيًف يف شــامل إفريقي

فهــو يظهــر مبالبــَس نظيفــٍة قــد تفيــد بســالة الجنــود وذودهــم عــن رمــز وحدتهــم، 

وقــد تفيــد أيًضــا قــدرة الســلطان 

عــىل القتــال يف املعركــة دون 

ميكــن  لإلصابــة.  يتعــرض  أن 

القــول إًذا أن الرتاجــع عــن ميــدان 

بالشــجاعة  يتعلــق  ال  املعركــة 

ــق بفهــٍم  ــا يتعل ــدام بقــدر م واإلق

عمــيلٍّ دقيــٍق ملــا يتطلبــه املوقف 

والحقيقــة  منــه.  واالســتفادة 

هــي أنــه عــىل الرغــم مــن أن 

الخطــاب االســتعامري كان مييــل 

ــتعَمر، كان  ــن املس ــط م إىل الح

مفيــًدا  االســتعامري  املــرشوع 

كــام  واملســتعَمر  للمســتعِمر 

كان ضــارًّا لكليهــام. ســواًء يف 

ــرب، كان  ــلم أو الح ــات الس أوق

يتقدمــان  واملســتعِمر  املســتعَمر 

ــا. ــيًّا وٱجتامعيًّ ــا وسياس ــا وٱقتصاديًّ ــان ثقافيًّ ويرتاجع

�صحر احل�صارة الفرن�صية وذوبان املحتل فيها  .3
تجســد الصــورة الخامســة املركزيــة األوروبيــة بامتيــاٍز. يف العــام 07))، دخلت 

ــكان  ــامم الس ــل ٱهت ــت بالفع ــا جذب ــي أنه ــو تّدع ــي للت ــا ه ــرب، وه ــا املغ فرنس

الصورة الخامسة: جنود الَكوم َخَدَمة فرنسا يالحقون املغاربة يف 

 ) gallica.bnf.fr:ضواحي مدينة الدار البيضاء )املصدر
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ــم  ــال إخوانه ــا وقت ــة لفرنس ــاس خدم ــد الن ــد تجن ــم. لق ــىل موافقته ــت ع وحصل

ومالحقتهــم كــام تشــهد بذلــك الصورة. إنــه ’ســحر’ الحضــارة الفرنســية و’عظمتها’ 

و’تقّدمهــا’ هــو مــا رغَّــَب املســتعمرات يف فرنســا كــام تزعــم الدعايــة االمربياليــة. 

ــٍش ’للتنويــر’ و’الحضــارة’، وعــىل هــذا  كانــت فرنســا تعتقــد أنهــا مــالذ كلِّ متعطِّ

األســاس دعــت الدعايــة للتوســع اإلمربيــايل يف إفريقيــا ويف أماكــَن أخــرى مــن 

ــتعمرات أن  ــكان املس ــيني وس ــة الفرنس ــاع عام ــيون إقن ــاول الفرنس ــامل. فح الع

اإلحســاس بواجــب ’تنويــر’ العــامل هــو الــذي كان وراء الحمــالت االســتعامرية؛ 

ــك  ــا كل تل ــت فرنس ــي منح ــي الت ــتعمرات ه ــة للمس ــتجابة الفوري ــت االس وكان

ــرن  ــة الق ــة يف نهاي ــوى األوروبي ــني: »كل الق ــس كونكل ــول ألي ــتعمرات. تق املس

التاســع عــرش ٱّدعــت طبًعــا أنهــا تنّفــذ عمــًا حضاريًّــا يف مســتعمراتها وراء البحــار؛ 

لكــن الجمهوريــة الفرنســية هــي الوحيــدة التــي ٱعتــرت ذلكمذهًبــا امرياليًّا رســميًّا. 

ــا  ــدأت فرنس ــا ب ــام 1870، مل ــذ الع من

يف توســعة مممتلكاتهــا يف إفريقيــا 

ــون  ــن الدعائي ــة، أعل ــن الهندي والص

السياســيون،  ويليهــم  الفرنســيون، 

ــا  ــي وحده ــية ه ــة الفرنس أن الحكوم

مــن بــن الــدول الغربيــة مــن كان 

لهــا رســالٌة خاصــٌة -أو مــا يســميه 

ــاري  ــر الحض ــة التنوي ــيون مهم الفرنس

- لتمديــن الشــعوب األصليــة التــي 

ــيطرتها اآلن«.))(  ــت س ــت تح دخل

فيــه  تســلط  الــذي  الوقــت  يف 

الصــورة الخامســة الضــوء عــىل قــدرة 

فرنســا لتذويــب املســتْعَمر وٱســتيعابه 

حســب املعايــري الفرنســية، فإنهــا 

تكشــف عــن جانــٍب مظلــٍم وَهــشٍّ يف 

(1)	 Alice	L.	Conklin,	A	Mission	to	Civilize:	The	Republican	Idea	of	Empire	in	France	and	West	
Africa	1890-1930	(Stanford:	Stanford	university	Press,	1997)	1.	

 الصورة السادسة: لصوص يهاجمون عربة الربيد عىل الحدود املغربية

)gallica.bnf.fr:املصدر( 
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ــون  ــا، فيقاتل ــب فرنس ــهولٍة إىل جان ــون بس ــود يصطفُّ ــة. كان الجن ــة املغربي الثقاف

ــري  ــا. واملث ــاء له ــا أصدق ــم فرنس ــة، تعتربه ــون بالخون ــا يُْنَعتُ ــم، وعندم إخوانه

للســخرية أن فرنســا كانــت ال تتســاهل مــع الجنــود الخونــة لكنهــا كانــت تحمــي 

ــرشوع  ــتعامري. كان امل ــرشوع االس ــح امل ــم لصال ــوا بالده ــن خان ــك الذي أولئ

ــدوًّا  ــرِبَ ع ــه ٱْعتُ ــىل اإلرضار ب ــرأ ع ــن تج ــح، وكل م ــوق كل املصال ــايل ف االمربي

للحضــارة والتنويــر يف نظــر اللــويب االمربيــايل الفرنــيس وعامــة النــاس كذلــك.

بالنظــر إىل الصــورة دون قــراءة مــا تحتهــا، يَُخيَّــُل للمشــاهد أن مجموعــًة مــن 

ــا  ــام بينهــم، إذ ليــس مــن الواضــح متاًم ــا يتقاتلــون في ــاس مــن شــامل إفريقي الن

مــا إذا كان الفرســان يف خدمــة فرنســا نظــرًا لتشــابه مالبســهم ومالمحهــم. وهــذا 

ــا،  ــامل إفريقي ــه فرنســا يف مجتمعــات ش ــذي حققت ــل ال ــح إىل درجــة التغلغ يلّم

حيــث نجحــت يف شــّن حــرٍب بــني أفــراد املجتمــع الواحــد أو باســتخدام جنــوٍد 

لــن يســتفيدوا مــن ذلــك يف يشٍء. كــام تــرّص الصــورة عــىل الفــوىض التي عاشــها 

ــره الصــورة الخامســة  ــا تظه ــك م ــل ذل ــع املســتويات. ودلي املغــرب عــىل جمي

مــن تــآكل بعــض املبــاين وٱنهيارهــا نتيجــًة للتدمــري أو اإلهــامل، وهــذا التدهــور 

عــىل مســتوى املبــاين قــد يعكــس تدهــور املجتمــع املغــريب برمتــه، يف تناقــٍض 

ــذاك، والــذي  ــا آن ــامٍّ مــع املجتمــع الفرنــيس الــذي كان يشــهد ٱزدهــاًرا معامريًّ ت

ــيطرة  ــهيل الس ــرب لتس ــا يف املغ ــا فرنس ــي بنته ــدة الت ــاين الجدي ــىل يف املب يتج

عــىل البــالد، ونهــب الــرثوات وترويــج بضائعهــا يف األســواق. محطــات القطــار 

ــتوطنني  ــني واملس ــة املوظف ــرات إقام ــة ومق ــر الرشط ــد ومخاف ــب الربي ومكات

ــىل  ــهد ع ــا تش ــالف خدماته ــرى باخت ــاين األخ ــن املب ــد م ــيني والعدي الفرنس

املعــامر الفرنــيس املتميــز باملبــاين املنفصلــة، والســقوف املنحــدرة، والنوافــذ 

الواســعة. صحيــٌح أّن فرنســا حافظــت عــىل املــدن القدميــة، لكنهــا أرصت عــىل 

بنــاء املــدن الجديــدة جنبًــا إىل جنــٍب مــع املــدن القدميــة التــي بناهــا العلويــون 

ومــن ســبقهم مــن املرابطــني واملوحديــن والســعديني والوطّاســيني حتــى يعتقــد 

ــس  ــق موري ــتعمرات. ويعلّ ــارة إىل املس ــب الحض ــا لجل ــة نيته ــاس يف صح الن

ــاًل: إّن «العمــل الــذي حققــه ليوطــي يف  ــار املعــامري قائ ــْن عــىل هــذا االختي لُ
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املغــرب منــذ الحــرب ســيبقى مْجــًدا ال يفنــى بالنســبة لفرنســا.»))( وتتجــى حنكــة 

ليوطــي يف رغبتــه الحفــاظ عــى املــدن القدميــة ليطمــن املغاربــة عــى ثقافتهــم 

ــا  ــر عندم ــت يف الجزائ ــي كان ــل الت ــة مث ــال العنيف ــب ردود األفع ــم، ويتجن وتراثه

هدمــت اآلثــار والبنــى القدميــة وٱبِْدلَــْت ببنايــاٍت فرنســيٍة جديــدٍة، وحتــى يقلــل مــن 

النفقــات املخصصــة لتجديــد البنيــة التحتيــة للبــاد.

تســليط الضــوء عــىل فكــرة الفــوىض يف املغــرب كان وســيلًة متوقعًة من فرنســا 

لتقديــم مهمــة ’التنويــر الحضــاري’ كــرشٍط أســايسٍّ لإلصــالح يف املغــرب. وقــد 

ــح  ــى تفض ــدٍث كان حت ــة يف أيِّ ح ــدًة املبالغ ــرية جاه ــة الصغ ــت الصحيف حاول

، وتــروَّج صــورٌة ســلبيٌة عنــه وعــن شــعبه.  املغــرب كبلــٍد غــريِ منظَّــٍم، غــري مســتقرٍّ

ــُك القــارئ هــو أن املغــرب كان  مــن خــالل الصــورة السادســة، أول شــعور يتملَّ

يعيــش ٱنفالتًــا خطــريًا عــىل كافــة األصعــدة، خاّصــًة عــىل الصعيــد األمنــي، ألّن 

ــزان املجتمعــات املتامســكة مــن  ــان متي ــان اللت الســالم واالســتقرار هــام الصفت

ــوىض  ــغب والف ــامل الش ــإّن أع ــالم، ف ــاب الس ــى غ ــارة. ومت ــات املنه املجتمع

ــاع  ــو أّن قط ــورة ه ــذه الص ــة األوىل يف ه ــدو للوهل ــا يب ــا. م ــا معيًش ــح واقًع تصب

ــا مــن املــارة،  ــة الربيــد قــد يعرتضــون أيًّ ــة الذيــن يهاجمــون عرب الطــرق املغارب

ــا  ــا ال ميكــن إاّل أن يكــون مرتًع ــا فوضويًّ ــاع، ألن مجتمًع ســعيًا وراء املــال واملت

للعصابــات وقطّــاع الطــرق. وبحســب الصحيفــة الصغــرية، فهــذا املجتمــع 

ــاري’ يف  ــر الحض ــة ’التنوي ــق مهم ــا لتحقي ــرث إقناًع ــع األك ــو الداف ــوي ه الفوض

املغــرب ومســاعدة النــاس عــىل االنتقــال مــن ’الظــالم’ إىل ’النــور’. ومــع ذلــك، 

ــه مــن أجــل  فــإن الصــورة تحتمــل معــايَن مختلفــًة. فاملغــرب كان يف بدايةنضال

الحريــة، لذلــك يحتمــل أن أولئــك، الذيــن تســميهم الصحيفــة الصغــرية املصــورة 

قُطــاع طــرٍق، كانــوا رجــال مقاومــة مهمتهــم مقاطعــة عربــة الربيــد ملــا قــد تحملــه 

مــن أخبــاٍر حيويــٍة أو عرقلــِة عمــل اإلدارة الفرنســية عــىل الــرتاب املغــريب بــكل 

ــا فرنســيًّا ويحاولــون الدفــاع عــن  بســاطٍة. قائــد العربــة واللــذان معــه يلبســون زيًّ

ــة  ــة واملادي ــة التكتيكي ــد القيم ــذا يؤك ــا. وه ــل مسّدًس ــم يحم ــهم، وأحده أنفس

ـع الفرنســيون أن يكــون عملهــم ســهاًل عــىل األرايض  للربيــد املنقــول. توقَـّ

(1)	 Gwendolyn	Wright,	The	Politics	of	Design	in	French	Colonial	Urbanism	(Chicago:	University	
of	Chicago	press,	1991)	85.
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ــة  املغربيــة. لكنهــم مبجــرد أن واجهــوا مقاومــًة عنيفــًة ورشســًة، وصفــوا املغارب

ــني  ــة الثقافت ــورة السادس ــتعرض الص ــرق. تس ــاع الط ــة وقُطّ ــوص والقراصن باللص

، يف مواجهــة بعضهــم البعــض. فهــي تحــّدد  املغربيــة والفرنســية بشــكٍل تدافعــيٍّ

ــيني  ــة، والفرنس ــم املحلي ــهم وبنادقه ــة مبالبس ــني املغارب ــًة ب ــاٍت واضح ٱختالف

مبالبســهم األوروبيــة ومسدســاتهم الفرنســية. عــالوًة عــىل ذلــك، فالصــورة تلّمــح 

للمشــاركة الجامعيــة للمغاربــة يف القتــال مــا قــد يوحــي إيجابًــا عــىل إجامعهــم 

عــىل قتــال املســتعمر. إن األمــر ليــس مجــرَد قتــاٍل بــني مجموعتــني مــن النــاس، 

وإمنــا هــو رصاٌع بــني ثقافتــني، واحــدٍة تدافــع عــن ســيادتها، واألخــرى تحــاول 

ــة.  ــا االمربيالي ــق طموحاته تحقي

تســتعرض الصــورة الســابعة وجًها آخــَر من أْوُجــه الذوبــان يف الثقافة الفرنســية. 

الجنــدي  بهــذا  بلــغ  لقــد  أّواًل، 

ــريًة.  املغــريب االســتالب درجــًة كب

ــن  ــال م ــتعداٍد للقت ــىل اس ــو ع فه

أجــل فرنســا، ’وطنــه األم’، ومســتعدٌّ 

ــه  ــك. إن ــا كذل ــن أجله ــوت م للم

يعــرض رغبتــني متعارضتــني تجــاه 

ــب  ــل الجان ــو ميث ــتْعِمر. فه املس

ٱســتعداٍد  عــىل  وهــو  املغــريب 

إلســقاط األغــالل االســتعامرية، 

ــر  ــريب اآلخ ــب املغ ــل الجان وميث

’التنويــر’  ملزاعــم  الخاضــع 

و’الحضــارة’. كان هــذا هــو الحــال 

منقســمني  كانــوا  فاملغاربــة  إًذا، 

مــا بــني محاربــة العــدو وبــني 

ــق ســوزان  ــه. وتُعلّ القتــال إىل جانب

ــًة: إّن  ــال قائل ــذه الح ــىل ه ــر ع ميل

للســخرية.  يدعــو  كان  «املوقــف 

ــة يقاتلــون وميوتــون إىل جانــب  بينــام كان عــرشات اآلالف مــن الجنــود املغارب

الفرنســيني يف خنــادق التحالــف، كان إخوانهــم وأبنــاء عمومتهــم يقاتلون فرنســيني 

الصورة السابعة: أموت من أجل فرنسا، من أجل الوطن ! كانت هذه 

آخر كلامت قالها املشري بعد إصابته البليغة يف معركة أنوال

)gallica.bnf.fr :املصدر( 
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ــس  ــال األطل ــف، وجب ــال الري ــط وجب ــس املتوس ــال األطل ــة جب ــن يف أودي آخري

ــى  ــة فقــط بــل حت ــاب املغارب ــري.»))( مل يكــن هــذا اإلحســاس املتناقــض ينت الكب

الفرنســين. فبينــا كانــت فرنســا تّدعــي التفــوق والنقــاء والنزاهــة، وجــدت نفســها 

قــد ســقطت يف فــّخ االعتــاد عــى اآلخــر لتحقيــق ذلــك. ففــي التحليــل النفــي 

ــة  ــب والكراهيــة املختلط ــاعر الح ــف مش ــض‘ يص ــح ’التناق ــدي، مصطل الفروي

تجــاه الشــخص الواحــد؛ والشــخص الــذي يعــاين مــن هــذه الحالــة مــن التناقــض 

ــة يف الوقــت نفســه وبالدرجــة  ــه الجمــع بــن مشــاعر الحــب والكراهي ال ميكــن ل

ــر. ــت اآلخ ــن ٱنْكََب ــن اإلحساس ــد هذي ــع أح ــى ٱرتف ــها، فمت نفس

وتلّخــص الصــورة الســابعة شــعورين متناقضــني تجــاه فرنســا االمربياليــة، فهــي 

تســّجل ٱســتياًء مــن هــذا املحتــل كــام تســّجل يف الوقت نفســه محبــًة لفرنســا إىل 

حــّد التضحيــة مــن أجلهــا. فجاذبيــة فرنســا االمربياليــة وبريقهــا يدفعــان الجنــدي 

ــية  ــة الفرنس ــة اإلمرباطوري ــل رفاهي ــن أج ــه م ــة بحريت ــون للتضحي ــريب املفت املغ

وتوســعتها. وكان هــذا واحــًدا مــن أهــداف القــوى االســتعامرية، حيــث كان مــن 

ــْوا عــن ٱنتامئهــم الثقــايف واالندمــاج  ــع مــن ســكان املســتعمرات أن يتخلّ املتوقّ

ــوا  ــم كان ــة لكنه ــون املقاوم ــيون يتوقع ــربى. كان الفرنس ــٍة ك ــٍة امربيالي يف جامعي

يخططــون لوأدهــا بدهــاٍء، فيتســّنى لهــم فــرض هويــٍة جديــدٍة وبنــاِء نســخٍة طبــق 

األصــل مــن وطنهــم األّم. يتامهــى الجنــدي املغــريب إًذا مــع عبوديتــه دون إكــراٍه 

واضــٍح. 

اســتفادت فرنســا كثــريًا مــن مــرشوع اإلدمــاج يف الجزائــر، والــذي ولـّـد ثــوراٍت 

وأعــامَل شــغٍب كثــريًة. بحســب ريتشــارد پينــل، فــإن فرنســا حاولــت بــذكاٍء تطبيــق 

مــرشوع ’املشــاركة’ يف املغــرب، حتــى تســمح للمغاربــة )صوريًّــا عــىل األقّل( يف 

حكــم البــالد: »تحولــت السياســة إىل فكــرة »املشــاركة«: كان عــى الجيشــالفرني 

فــرض ســيطرته، والحفــاظ عــى املؤسســات املحليــة القامئــة، كــا يتــم ٱحتــواء 

ــن  ــٍل م ــمح لقلي ــين. وسيس ــى الفرنس ــدون ع ــم يعتم ــن وجعله ــادة املحلي الق

الســكان األصليــن أن يصبحــوا رعايــا فرنســين رشيطــة إظهــار والئِهــم لفرنســا«.))( 

والهــدف األســمى للجيــش الفرنــيس مــن كل هــذا هــو إخــامد الثــورات املســلحة 

(1)	 Susan	Gilson	Miller,	A	History	of	Modern	Morocco	 (Cambridge	and	New	York:	Cambridge	
University	Press,	2013)	102-103.

(2)	 C.	Richard	Pennell,	Morocco	since	1830:	A	History	(London:	C.	Hurst	and	Co.,	2000)	158-9.
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والحفــاظ عــىل عالقــٍة ســلميٍة مــع الســكان املحليــني، خصوًصــا أعيــان املــدن 

ــام.  ــن والنظ ــىل األم ــاظ ع ــىل الحف ــم ع ــاد لقدرته ــة إىل القي ــا، باإلضاف وأثريائه

ــتاملتها  ــر الس ــية بالفخ ــتعامرية الفرنس ــعور اإلدارة االس ــورة ش ــذه الص ــرض ه تع

الكثــري مــن املؤيديــن واملتعاطفــني يف املســتعمرات، فهــي كانــت تنحــاز للجنود 

املغاربــة الذيــن ســّهلوا عملهــا يف املغــرب وتعتربهــم أبطــااًل قوميني،لكــن رجــال 

املقاومــة كانــوا يعتربونهــم ’بَيّاعــًة’ أو خونــًة أُبيحــت دماؤهــم. فالقاســم املشــرتك 

ــت  ــا كان ــة’. أيًّ ــو ’الخيان ــرب ه ــة’ يف املغ ــر و’البيَّاع ــة’ يف الجزائ ــني ’الحركيّ ب

ــًة  ــن كافي ــي مل تك ــم، فه ــال إخوانه ــة لقت ــض املغارب ــت بع ــي دفع ــباب الت األس

ــال  ــّل. فرج ــان املحت ــوع يف أحض ــة الوق ــن خطيئ ــم م ــة لتربئته ــال املقاوم لرج

املقاومــة مل يكونــوا يفاوضــون حــول حريــة البــالد، لكــن ’البيّاعــة’ كانــوا يريــدون 

ــية،  ــدارس الفرنس ــم يف امل ــون أطفاله ــوا يعلّم ــد كان ــل. فق ــازات يف املقاب االمتي

ويحصلــون عــىل رواتــَب شــهريٍة، كــام ٱنخرطــوا يف منــط الحيــاة الفرنــيس. 

ــع  ــتيل م ــال كوس ــل كالرك وداني ــان إيزابي ــف املخرج ــام 0)0)، تعاط يف ع

ــذا  ــة’. وه ــاة الحرْك ــرح: مأس ــي ’الج ــام الوثائق ــر يف رشيطه ــة’ يف الجزائ ’الحرْك

الوثائقــي الــذي مّولــه التلفزيــون العــام الفرنــيس تحــّول إىل كتــاٍب عىل يد فْنِســْنت 

كراپانزانــو تحــت عنــوان: ’الحرْكــة: الجــرح الــذي ال يــربأ’))(. كل دولة تَُعلِّــُم أبناءها 

ــن  ــف ع ــن تخلّ ــامه، وكلُّ م ــن ح ــذوذ ع ــن األم وال ــن الوط ــاع ع ــا الدف وجنوده

ذلــك يُعتــرب خائًنــا، إال أن فرنســا أرادت إقنــاع العــامل أن للحرْكــة أســبابًا موضوعيــًة 

دفعتهــم للتحالــف مــع الفرنســيني يف حروبهــم يف املســتعمرات. ويحتــوي 

الكتــاب عــىل ثالثــة أجــزاء، إال أن الجــزء الثــاين هــو األهــم ألنــه يحتــوي عــىل 

شــهادات الحرْكــة ويصــور ملــاذا وكيــف ٱختــاروا القتــال إىل جانــب الفرنســيني. 

ويعتقــد معظــم الحرْكــة أنهــم كانــوا أفضــل مــن إخوانهــم بســبب اإلمتيــازات التــي 

مل تكــن لــدى إخوانهم.لكــن بَُعيْــَد ٱســتقالل الجزائــر، تــم ترحيــل الحرْكــة الذيــن 

نجــوا مــن القتــل عــىل يــد الحركــة الوطنيــة إىل فرنســا حيــث ُســِجَن البعــض يف 

املخيــامت ملــا يقــرب العرشيــن عاًمــا. لقــد أصبحــوا يف مأمــٍن لكــن مل يســمح 

لهــم أبــًدا أن يعيشــوا بــني الفرنســيني.

(1)	 Vincent	 Crapanzano,	 The	 Harkis:	 The	 Wound	 That	 Never	 Heals	 (Chicago:	 University	 of	
Chicago	Press,	2011).
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حــدث هــذا لجميــع الخونــة يف املســتعمرات. لقــد خدعتهــم فرنســا فاعتقــدوا 

أنهــم أفضــل مــن اآلخريــن، ليــس ألنهــم كانــوا بالفعــل هــم األفضــل ولكــن ألن 

فرنســا كانــت تدفــع لهــم بســبب ســكوتهم. أولئــك الذيــن عرفتهــم املقاومــة يف 

املغــرب عــىل أنهــم خونــة قُِتلــوا عىل الفــور، بيــد أن الذيــن كانــوا يعملــون رسًّا مل 

تخــرج فرنســا حتــى قلدتهــم املناصــب العليــا يف البــالد. بعــد االســتقالل، كانــت 

فرنســا مــرتددًة حــول الرتحيــب مبــا ســمتهم ’املتعاونــني’ ألنهــا كانــت تعلــم أن 

الذيــن خانــوا أوطانهــم ميكــن أن يخونــوا فرنســا كذلــك، فســكتت عــن قضيتهــم 

ومل تعــرتف بجهودهــم يف إرســاء ســطوتها بشــامل إفريقيــا. يقــول روبــرت 

بوروفســي: «موضــوع املتعاونــني عــىل عهــد االســتعامر هــو واحــٌد مــن أكــرث 

املوضوعــات التــي طالهــا التعتيــم يف الوقــت الراهــن. لقد لعــب املتعاونــون دوًرا 

حاســاًم يف الحفــاظ عــىل الســلطة االســتعامرية مــن خــالل القيــام بــدور الوســطاء 

يف عمليــة االحتــالل. وقــد ســمحوا لقلــٍة قليلــٍة بحكــم أغلبيــٍة ســاحقٍة.»))(

وهــذا يكشــف عــن خطــاب فرنســا املــزدوج حــول الــوالء والوطنيــة والحضارة 

والتنويــر. يف عــام )00)، ويف الوقــت الــذي كانــت فيــه فرنســا تواجــه ٱنتقــاداٍت 

الذعــًة بخصــوص موضــوع املتعاونــني، ٱضطــرت لتخصــص الخامــس والعرشين 

ــرتاف  ــم واالع ــم له ــد الدع ــة، لتجدي ــا للحرْك ــا تذكاريًّ ــبتمرب يوًم ــن س )))( م

’بتضحياتهــم’. لكــن هــذا وأمثالــه مــن القوانــني التضامنيــة العديــدة مل تفعــل شــيئا 

ــس  ــار الخام ــن ٱعتب ــع، ميك ــة. يف الواق ــة الرهيب ــاع الحرْك ــني أوض ــر لتحس يُْذك

والعرشيــن مــن ســبتمرب يوًمــا لتشــتّت الحرْكــة، ألن االعــرتاف بهــم جرّدهــم مــن 

ــٍة  ــٌة بهوي ــة، أقلي ــم حرْك ــر. ه ــم للجزائ ــم ٱنتامءه ــرُدَّ له ــا ومل يَ ــم لفرنس ٱنتامئه

جديــدٍة ال يعــرتف بهــا إال القلــة مــن الفرنســيني. يف الرشيــط الوثائقــي ’الجــرح: 

مأســاة الحرْكــة’، يبــدو الخطــاب األحــادي إلضفــاء الرشعيــة عــىل قضيــة الحرْكــة 

واضًحــا جليًّــا، وهــذا يكشــف عــن سياســة فرنســا يف تفريــخ األقليــات ودعمهــا.

يف املغــرب، مل يتوقــع الخونــة أن يعودامللــك محمــد الخامــس مــن املنفــى. 

لكنــه ملــا عــاد، هرعــوا إىل طلــب املغفــرة مــن خيانتهــم. إال أن األمــور مل تَــرِس 

وفــق توقعاتهــم. مل يكــن ســهاًل عــىل النــاس أن ينســوا خيانتهــم فبــدأت محاوالت 

(1)	 Robert	 Borofsky,	 ed.,	 Remembrance	 of	 Pacific	 Pasts:	 An	 Invitation	 to	 Remake	 History	
(Honolulu:	University	of	Hawai’i	Press,	2000)	179.
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ــن  ــال، ذهــب الباشــا اب االنتقــام منهــم. ففــي )) نوفمــرب )))) عــىل ســبيل املث

ــاس  ــه الن ــك، فعرف ــن املل ــح م ــب الصف ــاس لطل ــي بف ــإىل القرصاملل البغداديي

ــٍة، لكــن شــخًصا  ــة نفســه باســتخدام بندقي ــه فهاجمــوه. حــاول حامي ــل دخول قب

ــد اللــه بــن  ــاد بــن العــرىب الفشــتايل وعب ــه بخنجــٍر. وقــد لقــي القي فاجــأه فطعن

عبــد الهــادي زنيــرب واليّمــوري وغريهــم نفــس املصــري.))(

عــىل الرغــم مــن التنــازالت و’التضحيــات’ التــي قدمهــا املتعاونــون يف شــامل 

إفريقيــا بشــكٍل عــامٍّ ويف املغــرب عــىل وجــه الخصــوص، كانــوا لفرنســا مبثابــة 

ــتعمرات  ــتقروا يف املس ــن ٱس ــا الذي ــرب رعاياه ــا تعت ــت فرنس ــإذا كان ــر’. ف ’اآلخ

ــن الســهل  ــه م ــدام الســوداء’))(، فإنّ ــني’ أو ’ذوي األق ــيني ’مختلف ــا فرنس يف إفريقي

الجــزم أنهــا لــن تعامــل املتعاونــني كفرنســيني مــن الدرجــة األوىل. يف الواقــع، 

بعــد ٱســتقالل املغــرب، فقــد املتعاونــون ٱنتامءهــم للمغــرب ولفرنســا عــىل حــدٍّ 

ــرد  ــيكون مج ــل س ــع املحت ــم م ــوا أن تعاونه ــم ظن ــًة. فه ــوا أقلي ــواٍء، وأصبح س

مغامــرٍة تنتهــي باســتقالل البــالد، لكــن إيديولوجيــا الخطــاب االمربيــايل أوقعتهــم 

ــل.  ــة وعرضــًة للنفــي والقت َك وجعلتهــم يف مواجهــة االتهامــات بالخيان يف الــرشَّ

ــررة  ــات املتك ــن املطالب ــم م ــا بالرغ ــني رسًّا أو علًن ــن املتعاون ــاٌت م ــِدم مئ أُع

مبســامحتهم. يف مراكــش وحدهــا، قُتــل أكــرث مــن أربعــني بيّاًعــا يــوم ) مــن مايــو 

ــل ذلــك وقــع يف مــدٍن مختلفــٍة مــن املغــرب.))( ))))م، ومث

ــريًا مــن جهــود الســكان األصليــني وتضحياتهــم إلرســاء  ٱســتفادت فرنســا كث

وجودهــا يف املســتعمرات، كــام عــززت جيوشــها بهــم يف الحربــني العامليتــني، 

ا للرجــل  إال أن الوعــي األورويب الجامعــي ال ميكــن أبــدا أن يعتــرب املســتَْعَمر نــدًّ

ــورة  ــالل الص ــن خ ــا م ــك ممكًن ــد كان ذل ــة(. لق ــية )األوربي ــرأة الفرنس أو امل

ــا  ــا وثيًق ــون ٱرتباطً ــط الســكان األصلي ــة فقــط. يقــول فوغــاريت: «ٱرتب الفوتوغرافي

مــع األمــة الفرنســية مــن خــالل القتــال واملــوت ضــد عــدو مشــرتك -وقــد ٱعتــرب 

ــن  ــة م ــالص لألم ــن اإلخ ــمى م ــٌل أس ــد دلي ــه ال يوج ــيني أن ــن الفرنس ــرٌي م كث

ــة  ــه. إال أن الهوي ــة هات ــنوات الحاج ــا يف س ــا خصوًص ــاع عنه ــاركة يف الدف املش

عبد الكريم غلب )١٩87)، تاريخ املقاومة املغربية )الرباط: مطبعة أيديل) ص ١8.   (١(

والجزائر وتونس) من أصل  )املغرب  أفريقيا  املقيمني بشامل  يُطْلَُق عىل  كان  السوداء، مصطلح  األقدام  ’ذوو   (((

فرنيس أو أورويب حتى نهاية االحتلل الفرنيس ما بني ١٩٥٦ و)١٩٦.

عبد الكريم غلب )١٩87)، تاريخ املقاومة املغربية )الرباط: مطبعة أيْديل) ص ٣).   (٣(
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العرقيــة والثقافيــة لهــؤالء الرجــال متيّزهــم وتجعــل ٱندماجهــم الكامــل يف األمــة 

الفرنســية، والــذي يــرّص الخطــاب الرســمي عــىل تســميتها ’بالوطــن األب’، صعبًــا 

ــر  ــارة والتنوي ــب الحض ــا جل ــن خطابيًّ ــن املمك ــتحياًل«.))( كان م ــن مس إن مل يك

إىل إفريقيــا ’املظلمــة’، لكــن يف واقــع األمــر كانــت هنــاك عوائــُق عرقيــٌة وثقافيــٌة 

ودينيــٌة حولــت املتعاونــني املغاربــة إىل عبيــٍد بــدل مواطنــني فرنســيني، وكشــفت 

مــن  عــن مخطــط ضخــم  النقــاب 

القهــر الثقــايف والســيايس واالقتصــادي 

فوغــاريت  ويضيــف  واالجتامعــي. 

أن مــن كان عــىل ٱســتعداد للمــوت 

ــتعمرات أو  ــا يف املس ــل فرنس ــن أج م

ــُد  مُيَجَّ العامليتــني كان  الحربــني  يف 

ويعتــرب فرنســيًّا ال ألّن فرنســا كانــت 

تعيــش املســاواة والعدالــة التــي كانــت 

ــي  ــام يّدع ــة ك ــا الجمهوري ــح به تتبج

الكثــريون: »فالواقــع كان أكــر تعقيــًدا؛ 

مــن بعــض الجوانــب، كانــت املصلحــة 

الذاتيــة والنفعيــة وراء نــرش غــر البيــض 

ــال  ــي للقت ــش الفرن ــوف الجي يف صف

يف املعــارك يف أوروبــا، بــدال مــن التمييــز 

خســائَر  تكبــدت  ففرنســا  العنــري. 

ــاىن  ــا ع ــان م ــة األوىل، ورسع ــرب العاملي ــن الح ــابيع األوىل م ــذ األس ــًة من رهيب

الجيــش الفرنــي مــن أزمــٍة يف القــوى العاملــة، وٱزدادت هــذه األزمــة تفاقــًا مــع 

ٱســتمرار الحــرب«.))( وبالتــايل، كــرثت املطالبــات باســتقدام مزيــٍد مــن الجنــود 

ــن  ــد م ــاٍر يف العدي ــب أخب ــم ترسي ــد تّ ــة. وق ــة األزم ــتعمرات ملعالج ــن املس م

املناســبات مفادهــا أّن ٱســتخدام الجنــود األفارقة ســيحقن دمــاء الجنود الفرنســيني 

(1)	 Richard	S.	Fogarty,	Race	and	War	 in	France:	Colonial	subjects	 in	the	French	Army,	1914-
1918	(Baltimore:	The	John	Hopkins	University	Press,	2008)	2.

أنظر املصدر نفسه، ص 7.   (((

الصورة الثامنة: إذن قل إن هؤالء الهمجيني يقتلون جنودنا 

)gallica.bnf.fr:ببنادق فرنسية )املصدر
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ــل  ــن أج ــا م ــال لفرنس ــن الرج ــا م ــتعمرات َخزّانً ــت املس ــا، كان ــة’. عموًم ’الغالي

ــإن  ــق إًذا، ف ــول فوغــاريت: «مــن هــذا املنطل ــار’. يق ــا ’األخي ــل رجاله ــب قت تجّن

وجــود املســتْعَمِر يف الجيــش الفرنــيس هــو مثــاٌل آخــُر عــىل العالقــة االســتغاللية 

ــتعمرات«.))(  ــول واملس ــني امليرتوب ــتعامرية ب ــم االس ــع النظ ــة يف جمي واملتأصل

كانــت هــذه مغامــرٌة غــرُي محســوبٍة مــن فرنســا حيــث أصبحــت يف وقــٍت 

الحــٍق تهــدد قدرتهــا عــىل الســيطرة عــىل املســتعمرات. فتدريــب آالف الجنــود 

املحليــني مــن املســتعمرات وتســليحهم والســامح لهــم بــأن يكونــوا أعضــاء يف 

الجيــش الفرنــيس قــد يــؤدي يف وقــٍت الحــٍق إىل موجــٍة مــن العصيــان ويخلــق 

رصاعــاٍت يتقاتــل فيهــا الجنــود املحليــون املدربــون والجيــش الفرنــيس بنفــس 

ــلحة.  ــس األس ــة وبنف ــط الحربي الخط

ــري مــن القواســم املشــرتكة مــع الصــورة األوىل بحيــث  ــة الكث للصــورة الثامن

إن ٱســتخدام الحجــارة يف رجــم موشــون يلمــح إىل بدائيــة التســليح والقتــال يف 

املجتمــع املغــريب آنــذاك. والصــورة الثامنــة تشــري إىل هــذه الهشاشــة العســكرية 

ــد  ــرب ض ــّنون الح ــوا يش ــة كان ــاًل أن املغارب ــيس قائ ــط الفرن ــان الضاب ــىل لس ع

الفرنســيني باســتخدام البنــادق الفرنســية. ومل يستســغ أن يحــارب املغاربــُة 

الفرنســيني بأســلحتهم التــي كانــوا يتباهــون بها. تقــول وينــدي هامبلــت أن ’الهمج’ 

ــلوبهم  ــان بأس ــن’، واالفتت ــني ’املتحري ــوع لألوروبي ــم الخض ــُع منه كان يُتََوقَّ

وتقّدمهــم، واالنتقــال مــن ’البدائيــة’ إىل ’التنوير’:»لقــد ٱعتــر األوروبيــون اإلنســان 

ــُر  ــف. كان يُْنظَ ــرض ويتثق ــل يتح ــان األورويب قب ــٍة لإنس ــورٍة بدائي ــي كص اإلفريق

ــو أن  ــوا ل ــو كان لألفارقــة عــى أنهــم كمثــل األوروبيــن قبــل أن يتطــوروا. وكــا ل

ــا دفعــًة لصعــود ســلم التطــور. لقــد كان األفارقــة شــعوبًا  التاريــخ مل يعــط ألوروب

)((.» ٍّ ــكٍل كيِّ ــخ بش ــارج التاري خ

ــايف  ــتالب الثق ــوه االس ــن وج ــَر م ــا آخ ــا وجًه ــة أيًض ــورة الثامن ــرض الص وتع

لــدى الجنــود املغاربــة. أّواًل، فالصــورة تُــرِصُّ عــىل وضــع ٱختالفــاٍت فارقــٍة بــني 

ــن  ــة الذي ــود الفرنســيني ببزّاتهــم العســكرية املوحــدة، عــىل عكــس املغارب الجن

أنظر املصدر نفسه، ص 7.  (١(
(2)	 Wendy	 C.	 Hamblet,	 Savage	 Constructions:	 The	 Myth	 of	 African	 Savagery	 (Maryland:	

Lexington	Books,	2008)	98.
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يرتــدون مالبــَس عاديــًة ال متيّزهــم عــن املدنيــني يف يشٍء. ثانيًــا، يظهــر املقاتــل 

املغــريب املصــاب ٱختيــاره لبندقيــٍة فرنســيٍة بــدال مــن الرمــح أو الخنجــر املحيل. 

وهــذا ٱعــرتاٌف ِضمنــيٌّ بنجاعــة األســلحة الفرنســية وهشاشــة العــرض العســكري 

املغــريب. ثالثًــا، تلمــح الصــورة إىل تفــّوق فرنســا حتــى لــو كان املغاربــة 

يســتخدمون األســلحة الفرنســية يف قتالهــم. وهــذا يــدّل عــىل أن املغاربــة مل يكــن 

ــيني  ــة الفرنس ــدون لرباع ــوا يفتق ــم كان ــة ألنه ــتمرار يف املقاوم ــم االس مبقدوره

ودقتهــم وخططهــم الحربيــة. فإصابــة املقاتــل املغــريب وســهولة املعركــة بالنســبة 

ــوا  ــم بذل ــىل أنه ــٌل ع ــة، دلي ــهم النظيف ــىل مالبس ــٌح ع ــك واض ــيني، وذل للفرنس

ــر’  ــح ’تقهق ــا ويُْفَض ــّوق’ فرنس ــد ’تف ــة ليتأك ــاء املعرك ــد إلنه ــن الجه ــل م القلي

املغــرب. وعــىل الرغــم مــن أن املســؤول الفرنــيس يعــرتف بــأن الجنــود املغاربــة 

ــدم  ــورة تق ــية، إال أن الص ــادق الفرنس ــتخدام البن ــيني باس ــود الفرنس ــون الجن يقتل

ــٌة  ــٌة. وهــذه محاول ــني كلهــم مغارب ــاك أربعــة مصاب ــة فقــط. هن ــا املغارب الضحاي

ــزْم العــدو دون خســائَر.  ــات التفــّوق الفرنــيس والقــدرة عــىل َه إلثب

ــريب. أّواًل، إذا كان  ــارب املغ ــٌة للمح ــاراٌت إيجابي ــاك إش ــذا، فهن ــع كل ه وم

املقاتــل املغــريب املصــاب يف الصــورة الثامنــة يرتــدي زيًّــا مدنيًّــا، فهــذا قــد يعني 

أن معظــم املغاربــة كانــوا عــىل ٱســتعداد للقتــال مــن أجــل حريــة بلدهــم. فالنــاس 

مل يكونــوا يف حاجــٍة إىل االنضــامم للجيــش للقيــام بذلــك، فرمبــا مل تكــن البــزة 

العســكرية هــي الضامنــة للشــجاعة واملقاومــة واالنتصــار. إن مل يكــن للمغــرب 

ــن  ــا الذي ــر برجاله ــالد أن تفخ ــا بالب ــه كان َحِريًّ ــا، فإن ــش فرنس ــويٌّ كجي ــٌش ق جي

ــريب  ــل املغ ــا، فاملقات ــتعامرية. ثانيً ــة اإلدارة االس ــم محارب ــىل عاتقه ــذوا ع أخ

ــيس،  ــا إىل املســؤول الفرن ــريٍ ويشــري به ــإرصاٍر كب ــة ب املصــاب ميســك بالبندقي

ــية  ــات الفرنس ــال املخطط ــىل إفش ــه ع ــده، وإرصاًرا من ــه لبل ــن والئِ ــا ع عربونً

ــال اإلدارة  ــة لقت ــني املغارب ــتعداد الوطني ــهد ٱس ــص املش ــام يلخ ــة. ك االمربيالي

ــيون  ــف الفرنس ــا ٱكتش ــم. مل ــٍق يف حياته ــر رم ــى آخ ــية حت ــتعامرية الفرنس االس

أن بنادقهــم الخاصــة كانــت تُْســتَْخَدُم لقتــل زمالئهــم، فقــد تيقنــوا أن األمــور قــد 

تكــون أكــرث خطــورًة مــن ذلــك. فقــد كان مــن املمكــن أن رجــال املقاومــة كانــوا 

عــىل درايــٍة مبخططــات فرنســا الحربيــة وحركاتهــا وأرسارهــا. فالــذي كان متوقًَّعــا 
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مــن بلــٍد ’متخلِّــٍف’ مثــل املغــرب هــو االستســالم بســهولٍة، لكنــه أصبــح كابوًســا 

للفرنســيني. 

مزاعم التنوير الحضاري يف الخطاب االمريايل الفرني  .4

ــرن  ــيس يف الق ــايل الفرن ــاب االمربي ــر الخط ــعة جوه ــورة التاس ــص الص تُلّخ

ــىل  ــو ع ــي ترس ــا وه ــاء فرنس ــة العلي ــة الطويل ــرأة الجميل ــد امل ــن. تجّس العرشي

معهــا  جالبــًة  املغربيــة  الشــواطئ 

وهــذه  والنــور.  والكتــب  الذهــب 

واحــدٌة مــن األســاطري التــي بنــت 

عليهــا فرنســا خطابهــا االمربيــايل. 

ــى تُحــوِّل فرنســا ٱهتــامم ســكان  وحتّ

ــي  ــع الحقيق ــن الداف ــتعمرات ع املس

ــة، ســلّطت الضــوء عــىل  وراء الحامي

هــذه  تحــّدد  ’اإلنســانية’.  أهدافهــا 

الصــورة تباينــاٍت صارخــٍة بــني فرنســا 

’املتقهقــر’.  واملغــرب  ’املتفوقــة’ 

ــدي  ــرأٌة بيضــاُء وترت ــا ٱم فرنســا متثله

لباًســا أبيــَض، أمــا الشــعب املغــريب 

ــور  ــة الن ــاًء بثنائي ــوٌد، إيح ــم س فكله

والظــالم. وتتعــزز هــذه الثنائيــة يف أعىل 

الفرنــيس،  الجنــدي  الصــورة حيــث 

الرجــل األبيــض ذو البــزة البيضــاء والخــوذة البيضــاء، يأمــر رجــاًل مغربيًّا، مبالبســه 

ــه كل يشء ال  ــب ل ــذي تجل ــة ال ــرأة الجميل ــا، امل ــة لفرنس ــة التحي ــة، بتأدي الداكن

ــا.  ــول فرنس ــريب بوص ــعب املغ ــان الش ــدى ٱفتت ــورة م ــتعرض الص ــه. وتس ميلك

ــغاٍل  ــم يف ٱنش ــة وه ــرأة الجميل ــول امل ــون ح ــة يتَحلَُّق ــن املغارب ــعٌة م ــام تس فبين

بجاملهــا، وإرشاقتهــا، ومالبســها، والذهــب والكتــب التــي جلبتهــا، يقــف البعــض 

ــا.  ــني مبقدمه ــني( فرح ــىل اليم ــورة ع ــىل الص ــم )أع ــون إبله ــم ميتط ــر وه اآلخ

ــة  ــة الرشس ــىل املقاوم ــهدت ع ــي ش ــة الت ــجالت التاريخي ــارض والس ــذا يتع وه

ــوُّق  ــعة تف ــورة التاس ــد الص ــرب. وتُجّس ــا املغ ــاء ٱحتالله ــا أثن ــا فرنس ــي لِقيَتَْه الت

الصورة التاسعة: فرنسا تحمل التحرر والحضارة والغنى والسالم 

للمغرب
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فرنســا مــن الناحيــة البيولوجيــة والعرقيــة كذلــك. فجســد املــرأة الفرنســية الجميلــة 

يضاعــف أجســاد الرجــال املغاربــة حجــاًم، وهــذا يشــريإىل أن األفارقــة واملغاربــة 

ــة  ــن الناحي ــأنًا م ــلُّ ش ــم أق ــىل أنه ــم ع ــر إليه ــوص كان يُنظ ــه الخص ــىل وج ع

البيولوجيــة. عــالوًة عــىل ذلــك، فتصويــر فرنســا كامــرأٍة جميلٍة لــه دالالٌت جنســيٌة 

ــرٌة.  ــٌة مدم ــة جارف ــة يف إغــواء املغارب ــوة املــرأة الجميل ــٌة وسياســيٌة. ق وٱجتامعي

د وجًهــا آخــَر مــن أوجــه التبايــن بــني املجتمــع الفرنــيس،  كــام أن الصــورة تحــدِّ

مجتمــع املســاواة، حيــث يهيمــن الرجــال والنســاء عــىل حــدٍّ ســواٍء واملجتمــع 

ــد  ــا، بل ــوري’. ففرنس ــريب ’الذك املغ

املبــادئ الثالثــة: الحريــة واملســاواة 

بــني  عــادالً  يتجســد  واإلخــاء))(، 

املــرأة والرجــل مــوكاًل لهــام مهمــة 

التنويــر الحضــاري عــىل األرايض 

ــس  ــرب عك ــر املغ ــة. ويظه املغربي

ــا،  ــا له ًش ــرأة مهمِّ ــا للم ــك، ظاملً ذل

ملجــرد غيابهــا مــن الظهــور مــع 

ــٍب. ــا إىل جن ــل جنبً الرج

الفرنســية  املــرأة  تحيــل 

ــىل  ــعة ع ــورة التاس ــة يف الص الجميل

ــد  ــل عن ــة والعق ــز الحري ــان، رم ماري

عنــد  الحريــة  وإلهــة  الفرنســيني، 

ماريــان  ٱرتبطــت  وقــد  الرومــان. 

بالشــعار الفرنــيس )الحريــة واملســاواة 

واإلخــاء(، ومثلــت ٱنتصــار الجمهوريــة الفرنســية. وقــد ظلــت حــارضًة يف التاريــخ 

الفرنــيس منــذ ثــورة )78)، وال تــزال محفــورًة عــىل قطــع اليــورو املعدنيــة وعــىل 

الطوابــع الربيديــة. ومبــا أن ماريــان جــاءت لتجلــب الحضــارة والغنــى والســالم 

ــر إىل  ــورة، كان يفتق ــك الص ــي بذل ــام توح ــرب، ك ــك ألن املغ إىل املغرب،فذل

ــا. وقــد ٱعتقــد الفرنســيون أن تلــك الذرائــع  الحضــارة، وكان بلــًدا فقــريًا ومضطربً

’الحرية واملساواة واإلخاء، هو شعار فرنسا )وهايتي)، ويعود تاريخه للثورة الفرنسية.   (١(

 الصورة العارشة: وأخرياً تنفتح ليبيا أمام الحضارة

)gallica.bnf.fr:املصدر( 
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ــأن  ــف ب ــه ٱنكش ــاعدة’. لكن ــم ’املس ــة لتقدي ــل يف املنطق ــًة للتدخ ــت كافي كان

الربامــج االقتصاديــة والسياســية يف فرنســا كانــت تــرى ٱحتــالل املغــرب ومعظــم 

ــن  ــا ضم ــاء فرنس ــة لبق ــية الضامن ــة الفرنس ــاريع االقتصادي ــوًدا للمش ــا وق إفريقي

القــوى العامليــة الكــربى. كــام أن ٱفتتــاح بعثــة ’التنويــر الحضــاري’ بواســطة ٱمــرأٍة 

ــِبًقا. وقــد وقــع  ــرب فحــاًل َش ــي أن اإلفريقــي بشــكٍل عــامٍّ كان يُعت ــد يعن ــٍة ق جميل

ــا، حيــث ٱنقســم النــاس مــا بــني  ــر يف أوروب الجــدل حــول ذلــك يف وقــٍت مبكِّ

معَجــٍب بالرجــل اإلفريقــي وذكورتــه وفحولتــه، وكارٍه ’لرغباتــه الحيوانيــة’. وهــذا 

ــي.  ــويب واإلليزابيث ــرسح اليعق ــي يف امل ــة للموريس ــات املوجه ــراٌر لالتهام تك

وٱســرتواء مجتمعــات شــامل إفريقيــا مــن تعــّدد الزوجــات ومــا ملكــت األمْيــان 

ــة الجامحــة يف النســاء مــن خــالل  ــني إىل ٱســتغالل هــذه الرغب دفعــت األوروبي

ٱســتعامل الحســناوات عــىل رأس الحملــة االمربياليــة، وهــم عــىل يقــنٍي أن هــذه 

ــا. ــحرها وجاذبيته ــا وس ــاوم جامله ــن تق ــات ل املجتمع

تســتخدم الصحيفــة املصــورة نفــس الخطــاب اإلنســاين حتــى عندمــا تتحــدث 

ــورة  ــٌة للص ــورٌة كاربوني ــارشة ص ــورة الع ــا. فالص ــايل لليبي ــالل اإليط ــن االحت ع

التاســعة وتكــراٌر ملضمونهــا، حيــث تظهــر ٱمــرأٌة عليــاُء جميلــٌة والتاج عىل رأســها 

وتحمــل شــعلًة يف يدهــا رمــزًا لحملــة ’التنويــر’ اإليطاليــة يف املغــرب العــريب. يف 

الصــورة العــارشة، يظهــر النــاس وهــم يف دهشــة وخــوٍف يف اآلن ذاتــه. فبمجــرد 

ــاس منهــم.  ــّر الن ــى يف ــة حت ــون أقدامهــم عــىل األرايض الليبي ــا يضــع اإليطالي م

ــاين  ــب اإلنس ــن الجان ــاع ع ــارشة يف الدف ــورة الع ــعة والص ــورة التاس ــرتك الص تش

ــا، كــام ال تتورعــان عــن مســاندتهام للحمــالت  ــالل األورويب إلفريقي مــن االحت

ــعة،  ــورة التاس ــه. يف الص ــاري’ هات ــر الحض ــات ’التنوي ــة لبعث ــكرية املرافق العس

وجــود الجنــدي الفرنــيس وهــو يأمــر مغربيًّــا بتحيــة فرنســا، الســيدة الجميلــة، هــو 

ــة مــع الشــعب املغــريب.  ــكاكات العنيف ــذاٌر باالحت ــز للســيطرة العســكرية وإن رم

أمــا يف الصــورة العــارشة، فالغــزو العســكري واضــٌح. جيــٌش جــراٌر يرافــق الســيدة 

الجميلــة معــزَّزًا بالســفن الحربيــة القادمــة مــن بعيــد. عــالوة عــىل ذلــك، فالصــورة 

تســتعرض القــوة العســكرية اإليطاليــة يف ذلــك الوقــت، مــا يوحــي بتطــور إيطاليــا 

عــىل مســتوياٍت عــدٍة، مقارنــًة مــع الحيــاة البدائيــة للشــعب الليبــي. تبالــغ الصــورة 

العــارشة يف رصــد النقائــص العســكرية واالجتامعيــة والعرقيــة لليبيــني مــن أجــل 
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تســليط الضــوء ضمنيــاً عــىل قــوة الثقافــة اإليطاليــة. كــام تشــري الصــورة العــارشة 

مثلهــا مثــل الصــورة التاســعة إىل املجتمــع الليبــي ’الذكــوري’ مقارنــة مــع 

ــة،  ــور الفوتوغرافي ــىل الص ــاء ع ــر النس ــادل’. إن مل تظه ــايل ’الع ــع اإليط املجتم

فالخطــاب االســتعامري يســتنتج عــىل عجــل أنّهــن مهمشــاٌت؛ وهــذا دليــٌل عــىل 

فهــٍم ســطحيٍّ للغايــة للمجتمعــات املغاربيــة.

خامتة

خالصــة القــول أن »الصحيفــة الصغــرة املصــورة« مــن خــالل الصــور 

ــات األســود/ واألبيــض، واملتحــر/  العــرش تســتعرض عــىل نطــاٍق واســعٍ ثنائي

واملتوحــش، والفرنــيس/ واآلخــر، لبنــاء صــورٍة شــعبيٍة حــول املغــرب يف فرنســا، 

ال عــىل أســاس حقائــَق ملموســٍة، وإمنــا أساســها املصالــح اإليديولوجيــة 

واإلمربياليــة الفرنســية. وقــد ســاعدت شــعبية »الصحيفــة الصغــرة املصــورة« عــىل 

نــرش صــوٍر فضفاضــٍة وغــريِ دقيقــٍة حــول املغــرب، تغذيهــا يف أغلــب األحيــان 

ــم  ــاس يف تقيي ــة الن ــات عام ــع، ورغب ــالل والتوّس ــيةيف االحت ــات السياس الرغب

نوعيــة العــرق أو اللــون أو الثقافــة التــي ينتمــون إليهــا أو التقــّدم الــذي وصلــت 

إليــه أوروبــا مقارنــًة ’باآلخــر’ بشــكٍل عــامٍّ يف وقــٍت كان فيــه االحتــكاك بالثقافــات 

ه. ــدِّ األخــرى عــىل أُش
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