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 أنفع الكالم ما كان إشارًة عن مشاهدة، أو إخباراً عن شهود.

 أبو ٌعزى

 

تطوان والمجتمع التطوانً من خالل رحلة بوطوكً
1
 (1671-1111) 

 
من أهم رحالت ( 1791ٌولٌوز  22إلى  2من )إلى تطوان   (Jan POTOCKI)تعتبر رحلة بوطوكً

التً من شؤنها الهامة مل على بعض التفاصٌل ؛ وهً تشت األجانب الذٌن  وصفوا هذه الحاضرة وسكانها

صاحبها لالرحلة متمٌزة بالنظر إلى الثقافة الموسوعٌة هذه إغناء تارٌخ المدٌنة خاصة، والمغرب عامة. و

، وهً العلوم التً زمانهلمثقف عصر األنوار المتضلع من كل علوم  الذي كان فّذاً فً علمه، ونموذجاً 

من ذوي لقد كان الرجل فخالل أسماء مشاهٌر العلماء ومإلفاتهم... ، من تهتتجلى بٌن فقرات رحل

وسطها للمدٌنة وأرباضها والغنً دقٌقاً فً مالحظاته للناس وطبابعهم، وكذا فً وصفه االطالع الواسع، 

وأخذ من مناهل العلم أّنى كانت، واّطلع خالل مقامه بالمدٌنة على كل ما أمكنه االطالع علٌه  الطبٌعً ؛

تب، على اختالف مشارب أصحابها، ٌهوداً كانوا أو عرباً... فما هً المعلومات التً خلفها لنا من ك

 بوطوكً حول تطوان وأهالٌها فً أواخر القرن الثامن عشر ؟

 : وكً إلى تطوانطوصول بو

، قادما إلٌها من جبل طارق، صحبة 2/7/1791إلى تطوان بحراً، ٌوم السبت  بوطوكًوصل 

بوهالل الذي حدثه عن تجارة آل بوهالل فً السودان، وعن  رحلته الحجازٌة التً نهب سٌدي التاودي 

 .3إلى إفرٌقٌا بوطوكًرحالت . وهذه هً ثالث 2البدو كل أمتعته خاللها

ولقد استٌقظ الرحالة بوطوكً فً سفٌنته وهً تقترب من تطوان، الحاضرة التً تقع، حسب 

، وتكشف 4متوسط، فً موضع تنفرج فٌه جبال سلسلة الرٌفوصفه، على بعد فرسخ من شاطا البحر ال

 .عن أودٌة أكثر اخضراراً 

وٌتساءل الكاتب : هل هو بصدد كتابة حكاٌة رحلته ؟ ثم ٌجٌب بالنفً قابال إنه ٌحس وكؤنه 

استسلم لشعور قوي ال ٌحس به إال الرحالة. وٌضٌف بوطوكً : وإذا ما قمت بنشر ٌومٌات رحلتً هاته، 

عملً هذا قد استسلمت لذلك الشعور. ثم إننً أول أجنبً ٌزور هذا البلد بصفتً رحالة، وبالتالً فسؤكون ب

 .5فلن تكون هذه الرحلة عدٌمة الفابدة
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 : جػطٔىش ك٢ ًٛٙ جُىٌجْس ػ٠ِ جُطرؼس جُطح٤ُس -

POTOCKI (Jan), Voyage dans l’Empire du Maroc, fait en l’année 1791. Préface de Jean-Louis Miège, Paris, 
Maisonneuve et Larose, 1997.  

 :1982 ُٝوى ٌٝو ٗٙ ًٛٙ جٍُقِس أ٣ٟح ك٢ ٠رؼس ٚىٌش ك٢

POTOCKI (Jean), Voyages en Turquie et en Egypte, en Hollande, au Maroc. Introduction et notes de Daniel 
Beauvois, Fayard 1980. 
2- POTOCKI (Jan), op. cit., p. 37.  
3- Ibid.,  p. 21.  

4
 (.(la chaîne du Petit Atlas( نطأ ِِْٓس جأل٠ِّ جُٛـ٤ٍ ٤ٔٓ٣17ٜح ذ٢ًٞ٠ٞ )٘.  -

5- POTOCKI (Jan), op. cit., p. 17.  
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 7ذي الضفاف الرملٌة والمكسوة بالخلنج 6من سفٌنته عند مصب نهر )مرتٌل( بوطوكًنزل 

(bruyères)تطوان الذٌن ٌبدون من خالل  دٌوانةل . وترك أمتعته الشخصٌة الكثٌرة بٌن أٌدي رجا

وصفه أمناء، وإْن وصف رجال الجمارك عامة، وفً جمٌع بلدان العالم، باألعداء الطبٌعٌٌن والدابمٌن 

 .8للمسافرٌن

ٌُعنى به عناٌة األندلس، ٌشبه تماماً مبانً الجمارك فً بوطوكً ومبنى دٌوانة تطوان، حسب ، و

 .  9افع، وكذا جسر صغٌر ُبنً بالحجر بالقرب من مقر الدٌوانةتامة، شؤنه شؤن حصن مجهز بستة مد
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، 81-82، ٝٛٞ ضٛك٤ق ُرٞٚل٤كس ك٢ ٘. ٘. (Bousfiah)؛ ْٝٔحٙ ذ٤َْٓ "ذٞٚل٤حـ" 67-66؛ 39ٝ؛ 18ٝج١ًُ ُْ ٣ٓٔٚ ك٢ ٚلكحش: -

٢ أ٠ِٓٚ ج١ًُ ٚىٌ ك٢ ك (J. B. Homann)ج١ًُ أٌٝوٙ جُهٍجتط٢ جألُٔح٢ٗ ٛٞٓحٕ (Bousherah) ًًٍٓج ذحقطٔحٍ ٓطحذوس ًٛج جالْْ الْْ 

، أػٔحٍ جُ٘ىٝز جُط٤ٔ٣ٌٍس هي األًدلش إلى تطىاى؛ ٌٝجؾغ وٌجْط٘ح: "ٍٜٗ ضٔٞوز، جٍُٜ٘ يٝ جألْٔحء جُهٔٓس"، 1716ْ٘س  (Nuremberg)ٌٗٞٓرٍؽ 

 : ٝٚق وٝ كًٞٞ جُىه٤ن ًُٜج جٍُٜ٘ ٝجٗظٍ .436-413، ٘. ٘. 2213ُِىًطٌٞ جٓكٔى ذٖ ػرٞو، ضطٞجٕ 

FOUCAULD (Vicomte Ch. De), Reconnaissance au Maroc 1883-1884, Paris, 1888, p. 3 :«Dans toute la route 
*entre Tanger et Tétouan+, un seul passage difficile, les environs du col. *…+ Un seul cours d’eau important, 
l’Ouad Bou Çfiḥa (berges escarpées de 5 à 6 mètres de  haut ; eau claire et courante de 6 à 8 mètres de large et 
de 0,30 à 0,40 centimètres de profondeur ; lit de gravier). On le franchit sur un pont de deux arches en assez 
bon état».  

7
ٍز ؿحُرح ٓح ضٌٕٞ ٌٝو٣س جُِٕٞ. ٝأٌٝجم وه٤وس، ضٌُع ًِٔس ٓؼٍذس هى٣ٔح ٖٓ جُلح٤ٌْس، ٢ٛٝ ُؾ٤٘رس ٖٓ ك٤ِٛس جُهِ٘ؿ٤حش، نٗر٤س. ُٜح أَٛحٌ ًػ٤ -

، ئػىجو ٝض٤٘ٛق ٣ْٞق ن٤ح٠، ذ٤ٍٝش، وجٌ جُؿ٤َ، وجٌ هعجن الوصطلحاخ العلويح والفٌيح، ٓحوز نِٖ ؛ ٝالوٌجد في اللغح واألعالمُِط٤٣ُٖ. ٌجؾغ : 

 ُٓحٕ جُؼٍخ، ذىٕٝ ضح٣ٌم، ٓحوز : نِ٘ؽ. 
8- POTOCKI (Jan), op. cit., p. 18 ; POTOCKI (Jean), Manuscrit trouvé à Saragosse, Texte établi, présenté et 
préfacé par  R. Caillois, Gallimard, 1958, p. 200 : « Le chef des Bohémiens me fit apporter un ample déjeuner et 
me dit : 
- Seigneur cavalier, les ennemis approchent, c’est-à-dire les gardes de la douane. (…)». 

، ضوى٣ْ ٝضكو٤ن ٝضؼ٤ِن و. أذٞ جُوحْْ ْؼى هللا، لضاى الوقاه في الٌثإ عي الٌضة والحضة والحاهٝجٗظٍ: ػرى جٍَُجم ذٖ قٔحوٝٔ جُؿُجت١ٍ، 

 .«: وكانت عادة قبٌحة بتطاون ابتدعوها، أنهم ٌؤخذون كلما معك، وٌحملونه إلى دار العشر...عادة المكس بتطوان«: 31، ٘. 1983جُؿُجتٍ، 
9

 تحقٌق جعفر ابن الحاج السلمً، منشورات كلٌة اآلداب ، عمدة الراوٌن فً تارٌخ تطاوٌن،  (أحمد) الرهونً ورد فً الجزء األول من مإلف -

ه، لقٌه أهلها، ما  1172لما زار تطوان عام  »:  أن سٌدي محمد بن عبد هللا 194، ص. 1998والعلوم اإلنسانٌة ، تطوان/ جمعٌة تطاون أسمٌر، 

ببناء برج قابدهم السٌد محمد بن عمر لوقش، فإنه فر للحرم العلمً، ... فعزله وولى علٌهم كاتبه عبد الكرٌم ابن زاكور الفاسً الذي أمر  عدا

 داودم(، انظر:  1719ه ) 1132. وعن بناء برج مرتٌل عام «، )أي دار مرتٌل( القرٌبة له مرتٌل، فً مصب وادي مرتٌل والدٌوانة القدٌمة

 1132فً عام  « :49، ص. ، تطوان، دار كرٌمادٌس للطباعة، بدون تارٌخ، الطبعة الثانٌة، القسم األول من المجلد الثانًتارٌخ تطواند(، )محم

صف بنى القابد أحمد بن علً الباشا برج مرتٌل بإذن موالنا إسماعٌل، وعٌن للقنطار من الشمع الذي ٌخرج من المرسى أوقٌة، ولقنطار الجلد ن

ومن المعروف أن البرج المذكور ما زال قابما إلى اآلن وأن موقعه  . ٌة، وأمر أن ٌصرف ذلك على من ٌحرس فً سبٌل هللا بالبرج المذكورأوق

ف على شاطا البحر األبٌض المتوسط عن ٌسار مصب النهر الكبٌر المنحدر من القبابل الجبلٌة الواقعة غرب تطوان وجنوبها، كما أن من المعرو

 ، ومنها كانت توسق صادرات تطوان ونواحٌها إلى الخارج، ومن أهمها الشمع وجلود المواشً، )...(.وانة مٌناء تطوان تقع قرب هذا البرجدٌأن 

. وٌظهر أن هذا البناء إنما كان تجدٌدا 1173أن السلطان سٌدي محمد بن عبد هللا، أمر ببناء هذا البرج مرة أخرى عام  االستقصاوسٌؤتً لنا عن 

م إذ كانت مدافع األسطول الفرنسً قد قنبلته وألحقت به أضرارا  1862ه  1276فقط، كما أن من المعلوم أن تجدٌدا آخر وقع فٌه بعد حرب سنة 

وحالما وضعنا أرجلنا على األرض، حٌتنا مدفعٌة البرج القابم على مصب النهر بإطالق  »واٌت برج مرتٌل قابال:  براٌثولقد ذكر  .« جسٌمة

؛ «رانها، وهً تتكون من مدفعٌن هما كل ما فً هذا الحصن الذي بنً لمراقبة اإلسبانٌٌن، وهو حصن ال ٌمكن الصعود إلٌه إال بسلم، )...(نٌ

 . 116 ، ص.، القسم األول من المجلد الثانًتارٌخ تطوانداود )محمد(،  انظر:
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 ، "سـفـٌـر10ثمانـبن ع مدـلّمه إٌاه محـس الذي ٌةـالتوص بكتاب محمـال وانـقد وصل إلى تطـول

الذي أثنى على صاحـبه هذا جمٌل الثناء، وكان  ٌسـامره  طوال  بوطوكً، حسب 11المغرب فً إسبانٌا" 

من  (M. Chénier)، ٌكّذب ما زعمه شٌنًٌ بوطوكً. ونموذج بن عثمان، حسب 12فً مدرٌدمدة مقامه 

 بوطوكً. ولعل حكم شٌنًٌ هذا من األحكام المسبقة التً ٌقول 13أن المغاربة ال ٌعرفون معنى للصداقة

لألسف، ال ٌشاهد الرحالة األجانب عادة إال من خالل النظارات التً أتوا بها من  «بخصوصها : 

لدانهم، وٌهملون كلٌاً االهتمام بتكٌٌف زجاج هذه النظارات فً البالد التً ٌذهبون لزٌارتها، وهذا ما ب

. وبالتالً فبوطوكً لٌس من أولبك الذٌن تجّذر تٌار الغرابة فً حدٌثهم 14«ٌفسر مشاهدات خاطبة كثٌرة 

. كما أنه لم ٌصدر، 15ٌكونعن اآلخر ووسطه، ووصفوه فً خطابهم لٌس كما كان، وإنما كما أرادوا أن 
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ه، وأقام حاكما علٌها نحو عام، حٌث عزله السلطان  1206أشعاش عام هو الذي واله المولى سلٌمان على تطوان، بعد عزل عبد الرحمن  -

تحقٌق: جعفر ابن الحاج السلمً، منشورات جمعٌة  ،عمدة الراوٌن فً تارٌخ تطاوٌن(، أحمدالرهونً ) ه. راجع بخصوصه: 1207نفسه عام 

، 197ص.  من المجلد الثالث، الثانًالقسم ٌخ تطوان، تار داود )محمد(،و؛ 66، ص. 2001، الطبعة الثانٌة، ألطوبرٌس، 2تطاون أسمٌر، ج 

محمد بن عبد الوهاب بن عثمان »(، وذكر أنه 159، ص. 4)ج  اإلتحاففً  ، ترجم له  ابن زٌدانالسٌد محمد بن عثمانالكاتب   - »: 1الهامش 

ه العالمة األدٌب الشاعر، وذكر أن السلطان سٌدي محمد بن ، ووصفه أٌضا بالفقٌ«المكناسً النشؤة والدار. [الكبٌر]الكاتب السفٌر الرحالة الوزٌر 

 وهو رحلته األولى إلسبانٌا، وكتابه، "اإلكسٌر فً فكاك األسٌر" عبد هللا اتخذه كاتبا، ثم استوزره واتخذه سفٌرا لدى الدول، ثم ذكر أنه ألف كتاب

عن رحلته األخرى للحجاز وغٌره، وكانت وفاته رحمه هللا عام " لى والرقٌبإحراز المع" وكتابعن رحلته الثانٌة لمالطة ونابولً، " البدر السافر"

حول  »: 383؛ وص. «حسبما حققه أخونا العالمة المدقق األستاذ محمد الفاسً حفظه هللا  1214على ما ذكره بعض المإرخٌن، أو عام  1212

( بستة 1206رمضان من عام   16ثم بعد تارٌخ تلك الرسالة ) (...)  »:384)...(، ص.  والٌة الكاتب محمد بن عثمان على مدٌنة تطوان

وكلفه بمباشرة ما بٌن المغرب واألجانب من مصالح وشإون، فكان بذلك قابما مقام  تطوانالوالٌة على  ابن عثمانإلى  موالي سلٌمانأشهر، أسند 

إنما كانوا ٌقٌمون أوال بتطوان عندما كانت طنجة تحت  (...)وزٌر الخارجٌة، ومن المعروف أن ممثلً الدول األجنبٌة من سفراء وقناصل 

د ذلك بمدة االحتالل البرتغالً ثم اإلنجلٌزي، فلما استرجع المغرب طنجة من ٌد األجانب، انتقل إلٌها نواب الدول األجنبٌة بعد سنٌن عدٌدة، ثم بع

 .«أنشبت عدة قنصلٌات فً مدن أخرى بالمغرب 
11

إلى حاكم  [من السلطان موالي الٌزٌد] »: 185المطبعة المهدٌة، تطوان، ص.  من المجلد الثالث، الثانً، القسم تارٌخ تطوانداود )محمد(،  -

وطا ثالثة، سبتة، سالم على من اتبع الهدى، وبعد فاعلموا أن كاتبنا الفقٌه السٌد محمد بن عثمان طلبتم منا بعثه إلٌكم، وقد بعثناه وذكرنا له شر

ا، أو دفع الجزٌة عنها، وإال فالقتال أو المحاربة، وقد توجه وأقام عندكم هذه مدة من أحد عشر شهرا وما جاءنا جواب وهً التخلً عن مدنن

وقد أعلمناكم وجعلنا لكم شهرا وعشرة أٌام من الثانً من  (...)نعتمده، وإنما ٌؤتٌنا أنكم تقولون عند األمر والنهً، وأفعالكم ما طابقت أقوالكم، 

وبٌننا وبٌنكم الشهر والعشرة األٌام، وفً الثالث عشر من ذي الحجة الحرام عام خمسة ومابتٌن وألف  (...)الحادي عشر من شتنبر، غشت آخرها 

إلى عظٌم صبانٌات والهند الري كارلو الرابع، السالم على من اتبع الهدى، أما بعد  ]د]من السلطان موالي الٌزٌ: »: 187(؛ ص. 13/8/1791)

وكتبنا لباشدورنا السٌد محمد بن عثمان ٌمضً معكم الصلح  (...)كتبنا لباشدورنا السٌد محمد بن عثمان ٌعقد معك الصلح والمهادنة،  فاعلم أننا

، المجلد التاسع، التارٌخ الدٌبلوماسً للمغرب؛ التازي )عبد الهادي(، «( 4/10/1791) 1206صفر الخٌر عام  5والمهادنة والسالم، فً 

، حققه وعلق علٌه األستاذ محمد الفاسً، منشورات اإلكسٌر فً فكاك األسٌر؛ محمد بن عثمان المكناسً، 129؛ 126 -122، ص. ص. 1988

 ، ص. ن.1965المركز الجامعً للبحث العلمً، الرباط 
، تعرفون بن عثمانا الفقٌه السٌد أما بعد فاعلموا أن كاتبن »مدح بوطوكً بن عثمان، وذكر خصاله الحمٌدة؛ كما مدحه المولى سلٌمان قابال:  - 12

ها وأمر من منزلته عندنا وعند سٌدنا الوالد رحمه هللا صدقا وأمانة وِعرضا ومروءة، ولهذه الحالة المعروف بها عندنا، بعثناه لتطوان وولٌناه أمر

وثلبه محمد داود ووصفه بطول  .384ص. الث، من المجلد الث الثانًالقسم تارٌخ تطوان،  داود )محمد(،، انظر: « )...( بها مفوضا له فً ذلك،

: 1196فقٌهان من تطوان فً سفارة سلطانٌة عام  » :282 ، ص.من المجلد الثانً الثانً، القسم تارٌخ تطوانداود )محمد(،  : اللسان...، انظر

طة سفارة على رأسها كاتبه وسفٌره السٌد ( أن السلطان سٌدي محمد بن عبد هللا أرسل إلى جزٌرة مال320ص.  3ذكر ابن زٌدان فً تارٌخه )ج 

البدر السافر لهداٌة . وهذه السفارة قد ألف فٌها ابن عثمان المذكور، رحلة سماها "(...)محمد بن عثمان، ومن رجالها السٌد عبد الكرٌم بن قرٌش، 

. وٌظهر أن ابن (...) 1196فً سابع ربٌع النبوي عام  ثم غادروا طنجة إلى قادس بإسبانٌا (...)" المسافر إلى فكاك األسارى من ٌد العدو الكافر

ووصف ابن قرٌش التطوانً بؤنه عدو الكرٌم، الشقً الغدار، الخابن  (...)عثمان المذكور، كان طوٌل اللسان إذ أنه ذم رفقاءه ذما، وسبهم سبا، 

 .«الختار، ومذي الصالحٌن واألخٌار، إلخ 

13
- POTOCKI (Jan), op. cit., pp. 23-24.  

14- Ibid.,  p. 33.  
15

 ٌجؾغ ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ:  -

Histoire du naufrage et de la captivité de M. de Brisson, Officier de l’Administration des Colonies… ; Genève, 
1789 ;  

فك الدماء...؛ انظر: القدوري )عبد فالمغاربة حسب دو برٌسون مجرد وحوش، منعدمو الكرامة والذكاء، ٌطغى علٌهم العنف، ومتعطشون لس
 .22، ص. 1995(، الدار البٌضاء 1922-1612) سفراء مغاربة فً أورباالمجٌد(، 
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ما بالتفوق، كما فعل غٌره. و  فً حدٌثه عن تطوان وأهالٌها أحكاما مسبقة أو نعوتاً قدحٌة تعكس شعوراً 

أسلوب المفاضلة " الذي نراه حاضراً بشكل الفت فً مإلفات صاحبه بن  ٌخلو نص بوطوكً من "

 .  16مع أنا اآلخر وثقافته المسٌحٌةعثمان، كلما تعلق األمر بؤناه الثقافٌة وتعارضها التام 

هو أول مواطن بولونً زار المغرب فً  بوطوكًعلى أن  بن عثمانوٌطلعنا كتاب توصٌة  

ولقد وافق هذا السلطان على استقباله فً سال بشرط أن تكون بولونٌا حلٌفة الباب  .17عهد المولى الٌزٌد

، وحمل هذا األمر ِجْنوي ٌسمى 16/7/1791العالً ؛ وأتاه أمر السلطان بالقدوم علٌه ٌوم السبت 

 .18، كان بمثابة وزٌر خارجٌة المولى الٌزٌد(Francesco Ciapi)فرانتٌشكو تشٌابً 

 

 مقر إقامة بوطوكً فً تطوان :

لزٌارة قابد المدٌنة فً داره. وكان القابد  ( 2/7/1791) ٌوم وصوله إلى تطوان بوطوكًتوجه 

ٌُحمل وأمتعتهنً إلى الدٌوانة، بلما أُخبر بوصول الزابر البولو إلى الدار التً ُخّصصت  عث إلٌه بغاله ل

 .19لمقامه فً تطوان

ثم بعث له بعض المإونة مع شاب قسٌم الوجه، رّحب بقدومه ترحٌباً فً غاٌة الظرف. وبعد ذلك 

مغربً  استقبل الرحالة فً مقر إقامته بعض الزوار، ذكر من بٌنهم نابب القنصل اإلنجلٌزي، وهو شٌخ

 ، أبٌض اللحٌة، ٌتكلم اإلنجلٌزٌة بطالقة وكؤنها لغته األم...(Maure)"موري"  

، (Samuel Serfati)المقام فً دار ترجمانه الٌهودي سموٌل السرفاتً  بوطوكًولقد فضل 

ٌّناً، ألن هذا االختٌار كان  عوض الدار التً خصصها له القابد، ولم ٌكن هذا األمر، حسب الرحالة، ه

 ٌفضل ذوقه على ذوق القابد.بوطوكً ً أن ٌعن

على السهل والجبال والبحر... وكانت  ٌشرف سطحها الصغٌروهكذا أصبح الرحالة ٌسكن داراً 

، إال أنه كان ٌمكن للمرء أن ٌشاهد من أعلى 20هذه الدار تقع وسط دور أخرى كلها فً ملك الٌهود

 النسوة المسلمات...  سطحها األسطح األخرى البعٌدة، وٌبصر عن بعد بسهولة

 °121، وهً  5/7/1791الثالثاء  عن درجة الحرارة التً سجلها محراره ٌوم بوطوكًوٌحدثنا 

Fahrenheit (38°.33 وتراوحت درجة حرارة سطح الدار التً كان ٌقٌم فٌها ،)ًخالل مقامه  بوطوك 
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ٝضرٍؾٖ ضرٍؼ  كهٍؾص، كايج ذؿٔغ ًػ٤ٍ ٖٓ جُ٘ٓحء هى أظٍٜٕ ٣َ٘طٜٖ   (...) »:30، ٘. اإلمضيز في فناك األصيز جٗظٍ ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ: -

 جٍُؾَ كطؿى ػٞجتىْٛ، ٢ٛ ًٔح جُٟحٓحش ٌٝهٖٛ «:161؛ ٝ٘. «جُلٍـ ٝجٌٍُٓٝ ٝجألوخ ٓح ه٤ٟ٘ح ٓ٘ٚ جُؼؿد، كأظٍٜٕ ٖٓ جُؿح٤ِٛس جأل٠ُٝ

 ٓؼِّٞ ٛٞ ٓح ٓغ ذًُي أقى ٣رح٢ُ ٝال ؾلحء ٣ًٛد جُ٘حظ٣ٍٖ ًٝالّ ق٤حء، ٝال نلحء ذؼٟح ذؼْٟٜ ٣ٝ٘حؾ٢ أؾ٘ر٢، ٓغ ضٍهٙ ذ٘طٚ أٝ ٝجٍٓأضٚ ؾحُٓح

 ٠ٍٜٝ هللا هركْٜ جُـ٤ٍز ػىّ ػ٠ِ ؾرِٞج كوى ذ٢ٗء، ٣رحُٕٞ كال يُي ٝٓغ ذؼٝ، ك٢ ذؼْٟٜ يُي ٣ٝؼٍف ٠ٗ،ٝجُُ جُلٓن ٖٓ ذالوْٛ ك٢ ٖٝحتغ ك٤ْٜ

 .«...جُرالو ْٜٓ٘
17- POTOCKI (Jan), op. cit., p. 25.  
18- POTOCKI (Jan), op. cit., p. 74 ; M. Arribas Palau, Una misión frustrada de Francesco Chiappe a España en 
1791, Hespéris-Tamuda, vol. V, 1964, pp. 79-118 ; Idem, La estancia en España de Muhammad ibn Utman 
(1791-1792),  Hespéris-Tamuda, vol. IV, 1963, pp. 119-192. 
19- POTOCKI (Jan), op. cit., pp. 19-20.  

20
عودج الزاويي في تاريخ د ٌْحٜٗح ٖٓ ج٤ُٜٞو، ٝٓؼْٜ ذؼٝ جُ٘ٛحٌٟ، قٓد : ٌذٔح ًحٗص ًٛٙ جُىجٌ ضوغ ك٢ قٞٓس ٤ْى١ ٓٛرحـ جُط٢ ًحٕ أؿِ -

: جُهحٓٓس: قٞٓس ٤ْى١ ػر٤ّ ٤ْٝى١ ٓٛرحـ. ًٝحٗص ٓوٓٞٓس ئ٠ُ ه٤ٖٔٓ : هْٓ قٞٓس ٤ْى١ ػر٤ّ ٤ْٝى١ ٓٛرحـ «: 224٘. ، 1، ؼ تطاويي

ى١ ػر٤ّ. ٝهْٓ وجنَ جٌُٓٞ، ٓطَ ػ٠ِ جُوْٓ جألٍٝ، نحٌؼ ذحخ جٍَُٓٞ، أْلَ جٌُٓٞ، ق٤ع ٣ٍٞف ٤ْى١ ػر٤ّ. ًٝحٕ ٓهطٛح ذحْْ قٞٓس ٤ْ

. ُٝٔح ذِؾ ػرى جُوحوٌ جُطر٤ٖ جألٗى٢ُٓ ضطٞجٕ، ٝؾىٛح ٓؼٌٔٞز ذحُوٍٟ ٖٓ ًَ «ًحٕ ٓهطٛح ذحْْ قٞٓس ٤ْى١ ٓٛرحـ، ق٤ع ٣ٍٞف ج٢ُُٞ جًًٌُٔٞ 

. كٛؼى ػ٠ِ قحكس كٞهٚ، كٞؾى جُٔٞٞغ ك٢ ؿح٣س ؾٜس، ئال جُٔٞٞغ ج٠ُٔٓٔ ذأٗؿ٣ٍّ )ُؼِٚ جُٔٞٞغ ج٠ُٔٓٔ ئ٠ُ ج٥ٕ ذحُٔ٘ؿٍز، ذوؼٍ جُكحكس(

، 4 ، ؼعودج الزاويي في تاريخ تطاويي، (أقٔى) ج٢ٍُٗٞٛجُكٖٓ، ئي ًحٕ ٣ٍٟ ٖٓ جُكحكس جُؿٜحش جألٌذغ. كٍٟخ ِنرحءٙ كٞم جُكحكس...، ٌجؾغ : 

ػٖ ٣ٍٞف ٤ْى١ ْؼٞو أْلَ ج٠ُِٛٔ . ٝك٢ قى٣ػٚ 53، ٘. 2223ضطٞجٕ،  ضكو٤ن ؾؼلٍ جذٖ جُكحؼ ج٢ُِٔٓ، ٌٓ٘ٗٞجش ؾٔؼ٤س ضطحٕٝ أ٤ٍْٔ،

َّٓٞ )...(، ٣وٍٞ ج٢ٍُٗٞٛ أٗٚ ًحٕ ٣وغ ك٢ ذ٤ص ػحٍ ذىٌؾس،  عودج الزاويي في تاريخ  ؛ جٗظٍ:ٌٓط٘ق ذىٌٝ ج٤ُٜٞو ٖٓ ًَ ؾحٗدجُوى٣ٔس، كٞم ذحخ جٍُ

َّٓٞ ٝأػ٠ِ جُكحكس جُط٢ ٍٞخ  ؛ ك٤كطَٔ إٔ ٣ٌٕٞ جُر٤ص ج١ًُ أهحّ ك٤ٚ ذ٢ًٞ٠ٞ ًحٕ ٣وغ ك٢ ًٛٙ جُ٘حق٤س : ٓح ذ68ٖ٤، ٘. 4 ، ؼتطاويي ذحخ جٍُ

 جُطر٤ٖ نرحءٙ كٞهٜح، ٝجُط٢ هى ٣ٌٕٞ ْطف وجٌ جٍُٓكحض٢ ًحٕ ٣ٍٗف ٖٓ أػالٛح ػ٠ِ "جَُٜٓ ٝجُؿرحٍ ٝجُركٍ".   
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 .21(°27.77و  ° 27.22) Fahrenheit °82و  °81بتطوان ما بٌن 

 

 : 22وانتط بادٌة

 ادٌة ـط بـخ وسـة فرسـق ٌمتد على مسافـة، عبر طرٌـالقا من الدٌوانـنة، انطـفً طرٌقه إلى المدٌ

، وأشجار فواكه الِغرس القرٌبة من المدٌنة. 23بالّزرع والّضرعالبادٌة غنى هذه  بوطوكًتطوان، الحظ 

ن الفالحون ٌجمعون الزرع، فلقد تم الحصاد، )مطلع ٌولٌوز( وأُطلقت المواشً فً حقول القمح ؛ وكا

 .24وبٌنهم عدد كبٌر من النساء

 

 :(Les plus beaux jardins du monde, de Foucauld)  25رس تطوانغ  

ٌقترح علٌه القٌام  بوطوكً،  بعث القابد إلى 5/7/1791حوالً الساعة السادسة مساء، من ٌوم 

 بوطوكًه الٌهودي وحارسٌن... استؤنف بنزهة للتفسح فً الِغرس الواقعة جنوب المدٌنة، صحبة ترجمان

 النهر )وادي مرتٌل( ركباناً، ثم ساروا بٌن الِغرس فً دروب  26مخاضةطرٌقه صحبة حارسٌه، وعبروا 
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-  POTOCKI (Jan), op. cit., pp. 37-38. 
22

 ٝضكو٤ن ضوى٣ْ ،األعياى هي تقزر أو فيها حنن وهي تطىاى تٌاء في الىاردج األخثار في األحزاى اإلخىاى وصلىج ًزهح ج٤ٌٍُٓؼ، جُٓالّ ػرى -

ًٝحٕ جٍُؾَ ج١ًُ أٗٗأ ذ٘حءٛح ٌؾال ق٤ٌٔح، أػَٔ ُٜح ٓٞجٞغ جُكٍظ ٖٓ ٝجو١ «:  45 ، ٘.2225 جُؼٍذ٢، جُه٤ِؽ ٓطرؼس ضطٞجٕ، جق٘حٗس، ٣ْٞق

ٝأّٝٛحٌ ٝٓح ٝجالٛح. ٝجُرؼَ وٕٝ يُي. ٝػَٔ جألٌق٢ ذوٍذٜح،  ذٞٚل٤كس ئ٠ُ جُركٍ، ْو٤ح ٝذؼال، كحُٓو٢ ٜٓ٘ح ٤ًطحٕ، ٝجُٔ٘حكغ، ٝجُٔكٕ٘، ٝجُىٌوجٌز،

 . 31، ٘. 2 ، ؼعودج الزاويي في تاريخ تطاويي؛ ٝجٗظٍ: «ٝوجنال ك٤ٜح. ٝػَٔ جألؾ٘حش ك٢ جُى٣ٌٞ، ئٕ ذو٤ص ػ٠ِ يُي، ال ضلطوٍ ألقى.
23

ٓى٣٘س ذوٍخ ٤ِِٓس  :ض٤طحٝجٕ«: 145، ٘. 1984، 2س ضكو٤ن ئقٓحٕ ػرحِ، ذ٤ٍٝش، جُطرؼ الزوض الوعطار في خثز األقطار،جٗظٍ: جُك١ٍ٤ٔ،  -

ٖٓ ًطحخ جُوٍٕ جُٓحوِ ٌُحضد ٍٓج٢ًٗ )متاب االصتثصار في عجائة األهصار، ؛ ٝ«، ٤٠رس جُٜٞجء ٝجُٔحء...ًػ٤ٍز جُؼ٤ٕٞ ٝجُلٞجًٚ ٝجٌُُعهى٣ٔس، 

ًػ٤ٍز ٢ٛٝ ٓى٣٘س هى٣ٔس  :ٓى٣٘س ض٤طٞجٕ«: 137، ٘. 1985جُٜؿ١ٍ(، ٍٗٗ ٝضؼ٤ِن ْؼى َؿٍِٞ ػرى جُك٤ٔى، وجٌ جٍُ٘ٗ جُٔـٍذ٤س، جُىجٌ جُر٤ٟحء 

 [ذٍج٣ع ٝج٣ص] ٝٚق جٌُحضد جإلٗؿ١ُ٤ِ «:163، ٘. 2، جُٔؿِى تاريخ تطىاى ٓكٔى وجٝو،؛ ٝ «٤٠رس جُٜٞجء ٝجُٔحء... ،جُؼ٤ٕٞ ٝجُلٞجًٚ ٝجٌُُع

، ٣ٝإ٣ى كِٟٜح ًٛج، ؾٔحٍ جألٌج٢ٞ ك٢ ٌقِط٘ح : ُوى ٝؾىضٜح أكَٟ ئ٠ُ أه٠ٛ جُكىٝو ٖٓ ؾ٤ٔغ جُٔىٕ جألنٍٟ جُط٢ ٖحٛىٗحٛح ُططٞجٕ ٝأِٜٛح

، ٝذٜح ضؿحٌز ٖؼد ٖٓ أهٟٞ جُٗؼٞخ ٌٝقح٤ٗس ٝأًػٍٛح ضٔىٗح ك٢ ًٛٙ (1) *جُٔك٤طس ذٜح جُط٢ ضؼطرٍ أقٖٓ جألٌج٢ٞ ٌَجػس ك٢ ذالو جُٔـٍخ

 ؛«جإلٓرٍج٣ٌٞ٠س ذأؾٔؼٜح

ؼِن ذٌُجػس جُرٓحض٤ٖ ٝجُـٍج٢ْ ٝٓح ًحٕ ذٜح ك٢ يُي جُؼٜى ٖٓ نٍٟ ٤ٌُٕٞ هٍٞ ًٛج جُٔإُق ٓطحذوح ُِٞجهغ، ٣ؿد إٔ ٗكَٔ ًالٓٚ ػ٠ِ ٓح ٣ط (1) *

 ٝكٞجًٚ ٝغٔحٌ ٣ٌٝحق٤ٖ ٝأَٛحٌ ٝأٗٞجٌ، ...

BRAITHWAITE  (John), Histoire des révolutions de l’Empire de Maroc, … Amsterdam, 1781, p. 155 :«Mais, avant 
de sortir de Tetuan, je donnerai une petite description de cette ville, que j’ai trouvé infiniment au-dessus de 
toutes celles que nous avons vues dans notre voyage, et cet avantage est soutenu par la perspective du Pays 
des environs le mieux cultivé de toute la Barbarie, et le commerce d’un Peuple le plus spirituel et le plus civilisé 
de tout cet Empire».  
24

- POTOCKI (Jan), op. cit., p. 19. 
25

ضطٞجٕ،  ضكو٤ن ؾؼلٍ جذٖ جُكحؼ ج٢ُِٔٓ، ٌٓ٘ٗٞجش ؾٔؼ٤س ضطحٕٝ أ٤ٍْٔ، ،3، ؼ عودج الزاويي في تاريخ تطاويي، (أقٔى) جٗظٍ: ج٢ٍُٗٞٛ -

: جُرٓطحٕ ج١ًُ ٣ٓو٠. ًٔح إٔ جُؿ٘حٕ ٛٞ //  جُرٓطحٕ جُرؼ٢ِ. ًٛج ػٍك٘ح ك٢ ضطٞجٕ... ٝضؿٔغ ذٌٍٓ جُـ٤ٖ الغزصح «: 268 -267، ٘. ٘.  2223

": جْْ ٌَُ ذٓطحٕ ذؼ٢ِ ال ٣ٓو٠. ٝأِٚٚ ؾٔغ ؾ٘س. ٣ُٝٛـٍٝٗٚ ػ٠ِ "ؾ٤ٕ٘ٞ"، ذـ٤ٍ ه٤حِ؛ الجٌاى"«: 125؛ ٘. «"، ذو٤حِ ِؿٍِجُـٍْس ػ٠ِ "

، كٔٗطَٔ ػ٠ِ قوٍٞ ُٝٓجٌع؛ ض٠ٔٓ ك٢ ػٍكْٜ كىجو٣ٖ، ٝػ٠ِ ؿٍِٝ ٝؾ٘حش. ٝجُؼحوز *جُٔى٣٘س+ٝأٓح نحٌؾٜح  «: 226 -225٘. ٘.  ،1ؼ  ٝ

، ذٌٍٓ جُـ٤ٖ. ٝٓح ًحٕ ؿٍْسإٔ ٓح ًحٕ ؿ٤ٍ ٌُٓخ ٖٓ جألٌج٢ٞ، ٠ٔٓ٣ ذحْْ جُلىجٕ. ٝٓح ًحٕ ٌُٓذحً ذٌُخ // ٖٓ هٛد، كإ ًحٕ ْو٣ٞحً، ٢ْٔ 

 ِن ػ٠ِ نٛٞ٘ جُرٓطحٕ جُرؼ٢ِ... ذؼ٤ِح، ٢ْٔ ؾ٘حٗح. ًٝٛج جُِلع ك٢ جألَٚ، ؾٔغ ؾ٘س. غْ ٚحٌ ٣ط

٣وْٓ ػ٠ِ أهٓحّ ٝقٞٓحش، ًىجنِٜح. كهحٌؼ ذحخ جُ٘ٞجوٌ، ًحٗص ك٤ٚ ؿٍجِ ك٢ قؿٍ ؾرَ أ٠ٌْ. ٝكٞهٜح ؾ٘حٗحش ك٢ ٓٞٞغ  *جُٔى٣٘س+غْ ئٕ نحٌؾٜح 

، 6ٝجُؿُء ؛ 28 -27، ٘. 4ؼ ، عودج الزاويي في تاريخ تطاويي: ُؿ٣ٍٓس. ُٝوى جْطؼَٔ ج٢ٍُٗٞٛ ضٛـ٤ٍ ؿٍْس، ٝٛٞ «٠ٔٓ٣ )ٌجِ جُوٍجٌٝ(.

 . 25٘.  ، 2226ضكو٤ن ؾؼلٍ جذٖ جُكحؼ ج٢ُِٔٓ، ٌٓ٘ٗٞجش ؾٔؼ٤س ضطحٕٝ أ٤ٍْٔ، ٓطرؼس جُه٤ِؽ جُؼٍذ٢،  
26

ُٞجو١ ٍٓض٤َ ػىز ٓهحٞحش )ؼ ٓهحٞس( ٤ٔٓ٣ٜح جألٛح٢ُ "ٓؿحَ"، ًحٗٞج ٣ٓطؼِٜٔٞٗح ُؼرٌٞ جٍُٜ٘، يًٍ ج٢ٍُٗٞٛ ٜٓ٘ح: ٓؿحَ جُؼطحٌز، ٝٓؿحَ  -

َ جُكؿٍ، ٝٓؿحَ ج٣ُُطٕٞ، ٝٓؿحَ جُكٔحٌز، ٝٓؿحَ جُٗطرس ؛ ٝؿحُد جُظٖ إٔ ذ٢ًٞ٠ٞ ٍٝٓجكو٤ٚ ػرٍٝج جٍُٜ٘ ئٓح ػرٍ ٓؿحَ ج٣ُُطٕٞ جُؼىٝز، ٝٓؿح

، ٘. 3؛ ٝ ؼ 211-212، ٘. ٘. 1 ، ؼعودج الزاويي في تاريخ تطاوييج١ًُ ًحٕ ٣ٓطؼَٔ ٌٍُِٔٝ ئ٠ُ ػىٝز ٤ًطحٕ، أٝ ٓؿحَ جُكؿٍ؛ ٌجؾغ : 

 .23٘.  ،6؛ ٝ ؼ 124، 39٘. 
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؛ وكانت هذه السٌاجات  28( من القصب المرصوص، تتخللها نباتات شابكة27تحدها سٌاجات )زروب

 مهم من أنظار الغرباء.متقنة الصنع ونضٌرة، ٌتقً بها أصحاب الِغرس ومحار

إلى إحدى هذه الِغرس صحبة حارسه، وقٌل له إن نسوة ٌوجدن فٌها، إال أن  بوطوكً ودخل

آخر حجب بٌنه وبٌنهن. واستمر فً نزهته داخل الِغرس وهو ٌسمع أصوات عدة  سٌاجاً )زرباً( داخلٌاً 

سٌاجات القصب )زروب(  نساء كانت تصله من الٌمٌن والشمال، دون أن ٌتمكن من رإٌتهن من وراء

وكان للقابد عدة ِغرس مغروسة بؤشجار  ! 29التً ال تسمح بنفاذ الضوء، وكؤنها بنٌان مرصوص

...   وتوجد فً بعض هذه الِغرس ُدوٌرات وأكواخ بنٌت من 30البرتقال واللٌمون والتٌن واإلجاص

 . 31القصب على شكل ُعرش تشبه تماماً نظراءها فً كل أنحاء غرناطة...

ٌوم االثنٌن بوطوكً ، اسُتدعً 32عد بضعة أٌام من فسحته األولى فً ِغرس أشعاشوب

زارنً  سٌدي التاودي بوهالل  «. ولقد حكى نزهته هذه قابال : 33للتنزه فً غرسة راغون 11/7/1791

ألقضً العشٌة صحبته فً  –الذي أصبح بفضل مصاهرته لإلمبراطور من علٌة القوم فً المدٌنة  –

عبد الكرٌم راغون، وهو مغربً من أصل أندلسً، أي ٌتحدر من أحد البٌوتات المعروفة  غرسة الحاج

. وغرسته أجمل من الِغرس األخرى التً زرتها لحد اآلن، وتبدو بحق ممتعة للرابً، أّنى 34باألندلس

اتل كان بلده. ولقد شاهدت زخرفة فً األرض لم ٌتخٌلها بعد أي بستانً فً أوربا،  وٌتعلق األمر بمس

تحد حواشٌها عظام، هً عبارة عن عظام أفخاذ وظنابٌب ذوات األربع التً ُغرزت فً األرض وقد 

                                                            
27

ٌخ - ُّ  .192٘.  ،3، ؼ عودج الزاويي في تاريخ تطاويي: ًَ ٓك١٤ ذرٓطحٕ، ٖٓ هٛد ٝؿ٤ٍٙ، جٗظٍ : جُ
28

قُ ٌسمٌها األهالً فً تطاون :   - ٌْ ُق: نبات معروف، مادة: علق: لسان العرب. انظر: الُعلَّ ٌْ ْلَتوي علٌه ٌتعلَّق والُعلَّ ٌَ وقال أَبو حنٌفة:  .بالشجر و

ق شج قاً، قال: ر من شجر الشوك ال ٌعظمالُعلٌَّ ٌْ ، وإِذا َنِشب فٌه شًء لم ٌكد ٌتخلَّص من كثرة شوكه، وَشوُكه ُحَجز شداد، قال: ولذلك سمًِّ ُعلَّ

الراوٌن فً  عمدةوانظر :  .وزعموا أَنها الشجرة التً آَنَس موسى، على نبٌنا وعلٌه الصالة والسالم، فٌها الناَر، وأَكثر منابتها الِغٌاُض واألََشبُ 

 .27، ص. 4 ، جتارٌخ تطاوٌن
29 - BRAITHWAITE  (John), Histoire des révolutions de l’Empire de Maroc, …, p. 82 :«[…] Ces dehors présentent 
une perspective des plus agréables, on ne voit que jardins le long de la rivière, où l’on arrive par plusieurs 
allées, que des espèces de palissades faites de roseaux rendent impénétrables aux rayons du Soleil».  

30
٢ٛٝ +ٖٓ ػحوجضْٜ ك٢ ج٤ُٛٔق،  «:238٘.  ،2، ؼ عودج الزاويي في تاريخ تطاوييٌجؾغ ػحوجش جُططح٤٤ٖٗٝ ك٢ ج٤ُٛٔق ٝجُه٣ٍق قٓد  -

إٔ ؾِْٜ ٣هٍؼ ُؿ٘حٗٚ أٝ ؿٍْطٚ ذؼ٤حُٚ ُْٗ جُٜٞجء جُٛحك٢، ٝجُطٔطغ ذٛكٍجء جُرحو٣س، ٝجُطًِي ذـِس ذٓطحٗٚ،  *ٕجُلطٍز جُط٢ َجٌ نالُٜح ذ٢ًٞ٠ٞ ضطٞج

عودج الزاويي في تاريخ ؛ ٝ«ٓغ أِٛٚ ٝؾ٤ٍجٗٚ. ك٤رىؤٕٝ أٝال ذحُٕٔٗٔ، غْ ذحُرحًٌٞ ٝجُطلحـ ٝجإلؾح٘، غْ ذحُؼ٘د ٝجُط٤ٖ جُٔ٘ٞع، ٝجُٜ٘ى١ ٝجٍُٓحٕ 

كأٓح جُؼىٝز جُٔٞج٤ُس ُو٘طٍز أذ٢ ٚل٤كس، ٝجْطٍٔش ئ٠ُ ٓح ضكص ٓىٍٖ ذْٞٔالٍ، كٌِٜح ُٓجٌع ُٞجو١ ٌجِ ٝذ٢٘  «: 211٘.  ،1، ؼ تطاويي

 قٍُٓ. ٝك٤ٜح أٓالى ًػ٤ٍز ٌُٓحٕ ضطٞجٕ.

ٌٝٓحٕ، ٝؾَٞ  ٝأٓح ٓح ضكص جُٔىٍٖ جًًٌُٔٞ، ك٠ٔٓ٤ ذحْْ جُؼىٝز. ٝك٤ٚ ؿٍجِ ًػ٤ٍز، ذٜح ٤ُٖٗ ٝضلحـ ٝئؾح٘، ٤ُٕٝٔٞ ٤ُْٝ، ٝض٤ٖ ٝؿىجٕ، ٝنٞل

أ٣ٟح  ٝؿ٤ٍ يُي. ٝؾِٜح ِٓي ألَٛ ضطٞجٕ. ٝٓ٘طٜحٛح ٓح هحذَ ٓؿحَ جُكؿٍ، كاٗٚ ٠ٔٓ٣ ذحْْ ٓؿحَ جُكؿٍ. ٝهى جٖطَٔ ػ٠ِ ؿٍجِ ٝؾ٘حٗحش ألَٛ جُرِى

ؿِس ج٤ُِٖٗ،  ضٌٕٞ إٔ جُه٣ٍق ال ٣٘وطغ ٜٓ٘ح، كل٢ كَٛ جٍُذ٤غ ٛحٖٝٓ ػؿ٤د أٍٓ »:  135-134. ٘ ٘اإلخىاى  ًزهح ج٤ٌٍُٓؼ، جُٓالّ ػرى؛ «

يُي ٓغ ٔطى ٣ٝ ٖٓ جُلٞجًٚ. ٝؿ٤ٍٛح ، ٝقد جُِٔٞىٝجُطلحـ ،ٝجإلؾح٘ ،جُرحًٌٞ ذٜح ن٣ٍق آنٍ ٌٖٕٓٞ ٣ أٝجٕ ج٤ُٛٔق،ٝك٢  ؼ٘د،ٝضٔطى ئ٠ُ ٝهص جُ

ظٍٜ إٔ ٣طى ئ٠ُ جُؼ٘د. ٣ٝطرؼٚ أٚ٘حف غٔحٌ جألٖؿحٌ، ٣ٝرو٠ يُي َٓحٗح ٣ٞ٠ال. ٝضطرؼٚ ؿِس جُؿَٞ ٝجٍُٓحٕ، ٝضٔ ٝهص ٣ط٤د ك٤ٚئ٠ُ ؿِس ج٤ُِٖٗ 

، ضوى٣ْ ٝضؼ٤ِن قٓ٘حء وجٝو، ضطٞجٕ 1، ؼ على رأس األرتعيي؛ ٌٝجؾغ ٝٚق ُٗٛس جألْرٞع ك٢ جُـٍْس : وجٝو )ٓكٔى(،  «آنٍ ج٤ُِٖٗ ن٣ٍق

2221 .٘ .٘ ،21- 25. 
31 - POTOCKI (Jan), op. cit., pp. 38-40. 

32
عودج ٜح ؾ٘حٕ جُؼ٤ّح٠ ج١ًُ ًحٕ ٣وغ ك٢ وهْ جُؿ٘حٗحش ذكٞٓس جُطٞجذَ: ًحٗص ألٖؼحٔ ػىز ِؿٍِ ٝؾ٘حٗحش ٝٓطُ٘ٛحش، يًٍ ج٢ٍُٗٞٛ ٖٓ ذ٤٘ -

ز، ٝآنٍ ذحُٔكٕ٘، ٝآنٍ ك٢ جُٔكَ ج٠ُٔٓٔ كْ جُؿ٣ٍ٣ُّس، ػ٘ى ٓ٘ط٠ٜ 221٘.  ،3، ؼ الزاويي في تاريخ تطاويي ٍّ . ًٔح ًحٕ ُٚ ٓطُ٘ٙ ك٢ جُٔ

 . 76٘.  ،2 ، ؼعودج الزاويي في تاريخ تطاوييجُطٞجذَ، ٝؿٍْس ك٢ ٤ًطحٕ؛ ٌجؾغ : 
33

عودج الزاويي في تاريخ  ُؼِٜح جُـٍْس جُط٢ ًحٗص ضٞؾى ك٢ أذ٢ هَُى٣ٍز، ٝٛٞ جْْ هطؼس ٖٓ ٤ًطحٕ؛ ًحٗص ضٞؾى ذٜح ؿٍْس ٌجؿٕٞ ٝجُِرحو١ قٓد -

 .42٘.  ،3، ؼ تطاويي
34

الحاج عبد الكرٌم راغون  السلطان ٌرسل » : 268-267 ص.ص.  من المجلد الثانً، الثانً، القسم تارٌخ تطوانداود )محمد(، :  راجع -

السفٌر الحاج »: 123القسم األول من المجلد الثالث : ص. تارٌخ تطوان،  ؛ داود )محمد(،«( 14/8/1766) 1182التطوانً سفٌرا إلى تركٌا عام 

وقد علمنا أن  (...)تركٌا وقد علمت من الفصل السابق أن السلطان سٌدي محمد بن عبد هللا أرسله سفٌرا إلى سلطان  (...)عبد الكرٌم راغون: 

 1225ذو القعدة   12؛ بل كانت بعد  «، ولعل وفاته كانت فً أواخر هذا القرن، وهللا أعلم 1181و  1182سفارته إلى تركٌا كانت فً سنتً 

، تطاون كشاف أسماء عائالت تطوان؛ و172ص.  ،3، ج عمدة الراوٌن فً تارٌخ تطاوٌن(، حسب شهادة بوطوكً. وانظر : 11/7/1791)

 .73، ص. 697، رقم 1999
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ُرّصصت ترصٌصاً، بحٌث ال ترى منها إال المفاصل التً تحد المساتل ذات الٌمٌن وذات الشمال. ونظراً 

 . 35النتظامها، فلن أستغرب إن حاول الهولندٌون تقلٌدها فً بساتٌنهم الخالبة

ً طرٌق رجوعً إلى مقر إقامتً بتطوان، شاهدت مدخل قصر اإلمبراطور الذي له قصور وف

مشابهة لهذا فً جمٌع كبرٌات حواضر المملكة، بإمابها البٌضاوات والسوداوات، وخصٌان قابمٌن على 

 .«36حراستهن، وكل ما ٌتطلبه استقبال السلطان

فً غرسة البروبً. وقال بخصوص للنزهة مرة ثالثة بوطوكً ، خرج 14/7/1791وفً ٌوم   

)...(  وبعد عبورنا للنهر ومرورنا بٌن بعض الِغرس، وصلنا إلى غرسة سٌدي محمد  «هذه النزهة : 

جاء سٌدي  البروبً التً هً أقل جماال من غرسة الحاج عبد الكرٌم راغون التً زرتها سابقاً. )...(

ك. وتربعنا فً جلوسنا إلى الطعام حول سماطٌن محمد البروبً فً وقت الغذاء، كما سبق أن وعدنً بذل

دابرٌٌن من الجلد األحمر، ُخصص أحدهما لباقً الضٌوف، واآلخر لرب البٌت وسٌدي التاودي، وكنت 

 .37«ثالثهما. وقدمت لنا أربعة أو خمسة أطباق ُحضرت على الطرٌقة التركٌة، وشربنا اللبن الرابب 

 

 مدٌنة تطوان :

 التً لم ٌسمها، ولعل  38من خالل باب من أبوابها 2/7/1791نة  ٌوم إلى المدٌ بوطوكًدخل 

                                                            
ووصفها دو فوكو فً كان لِغرس تطوان رونق خاص نتٌجة للمهارات التً طورها أصحابها األندلسًٌ األصل المتمٌزٌن بذوقهم الرفٌع.  -35

 بؤجمل بساتٌن العالم، انظر : 1883
FOUCAULD (Vicomte Ch. De), Reconnaissance au Maroc, op. cit. p. 4 :«Dominée [Tétouan] au nord et au sud 
par de hautes montagnes, ayant à ses pieds les plus beaux jardins du monde, arrosée par mille sources, elle a 
l’aspect le plus riant qu’on puisse voir. *…+ Les environs de la ville sont d’une grande fertilité ; les fruits de ses 
immenses jardins sont renommés dans tout le nord du Maroc : on les exporte à El Qçar et à Fâs… ».  

فً ولقد دأب بعض سالطٌن المغرب، كعبد الرحمن بن هشام، على طلب البستانٌٌن )الرباعٌن( التطوانٌٌن لإلشراف على تهٌبة بساتٌنهم وغرسها، 
المجلد الثامن،  ،تارٌخ تطوانداود )محمد(، وان شتالت  أشجار الفواكه، وبذور الخضر، بل حتى الفإوس ؛ انظر : فاس ومراكش، وجلبوا من تط

وبعد، »: 171؛ ص.  «... وبلغ الغرس بؤنواعه غّضاً طرٌاً ٌانعا كما نحب، ...»: 111؛ 128-127ص ص. ، 1978المطبعة الملكٌة، الرباط، 

... وّجه لحضرتنا »:112؛ ص. 428؛ 426؛ 284؛ 269؛ 194؛ 188 -187؛  ص ص. «جاص وغٌر ذلك...فوجه الغرس فً إبانه من لٌم وإن

المجلد  ،تارٌخ تطوان؛ و143، وص. «العالٌة باهلل تعالى أربع مابة فؤس من الفإوس التً تخدمون بها جنتكم وعشر عتالت، وال بد والسالم

: "السلطان عبد الرحمن بن هشام ٌطلب من تطوان عارفا بتنظٌم البساتٌن 443ص. ، 1998تطوان، منشورات الخزانة الداودٌة، التاسع، 

 .. : "مابة قضٌب من الٌاسمٌن الدق من تطوان إلى فاس".452("؛ ص. 1266)
36 - POTOCKI (Jan), op. cit., pp. 59-60. 

عمدة الراوٌن فً تارٌخ : أحمد بن علً الرٌفً سابقا، انظر قد ٌتعلق األمر بالغرسة التً كانت معروفة بالسانٌة فً كٌتان، والتً كانت فً ملك 

، حتى هدموا القصر الجمٌل الذي كان بناه الباشا أحمد [الباشا أحمد الرٌفً  ])...( وتتابع انتصار التطوانٌٌن علٌه  »: 185، ص. 1ج  ،تطاوٌن

تناولنا الغذاء ببستان الباشا، وهذا  15/5/1721وٌوم  »: قد وصفه كالتالً  John Windusوكان . 53 ،2ج ؛ «بكٌتان. )سانٌة السلطان( 

البستان ٌبعد عن المدٌنة بنحو ثالثة أمٌال، وكان حدٌث العهد بغراسته، وهو واقع فً وادي جمٌل تحٌط به جبال وتالل وأشجار وخضر، وله 

مابها من سفح الجبل، وكان غذاإنا تحت شجرة خروب مناظر بدٌعة من جمٌع نواحٌه، وتشقه ساقٌة ماء ال شك أنها كلفت خدمات كبٌرة لجلب 

ذات ظل وافر. وعقب الغذاء وصل حاكم تطوان فتفسح معنا وقدم لنا أطٌب الفواكه من برتقال ولٌمون ومشمش مذاقه لذٌذ. وطرق البستان 

معٌن، )...(. وهذا العرٌش تحٌط به  مفصولة عن غٌرها بحواجز قصبٌة فً غاٌة اإلتقان، وفً الوسط عرٌش متقن تتوسطه خصة ٌجري بها ماء

 حدٌقة جمٌلة بها قرنفل كثٌر قد التف حول الحواجز والنوافذ، األمر الذي جعل العرٌش ذا منظر جمٌل، وصٌر الجلوس به لذٌذا ممتعا. وهذه

تارٌخ داود )محمد(، نٌش"؛ انظر: الناحٌة ٌوجد بها أحسن أصناف البرتقال واللٌمون والزٌتون والعنب والتٌن والبطٌخ والرمان والمشمش "ال

 .61-62ص.  ، ص.، القسم األول من المجلد الثانًتطوان

37 - POTOCKI (Jan), op. cit., pp. 67-69. 
38

. ًحٕ وجنِٜح ٓٗطٔال ك٢ جُوى٣ْ ػ٠ِ نٔٓس أهٓحّ ك٢ أهٓحٜٓح ٝقٞٓحضٜح «: 223-222٘. ٘.  ،1، ؼ عودج الزاويي في تاريخ تطاوييٌجؾغ :  -

٠ٔ جُكٞٓحش... ٝأًرٍ ًٛٙ جُلٍٝع، كٍع جُرِى. ُٝٚ أذٞجخ غالغس: ذحخ جُٔوحذٍ، ٝجُرحخ جُٓل٢ِ، ٠ٔٓ٣ٝ أ٣ٟح ذحخ جُؿ٤ق، ُهٍٝؼ جُؿ٤ق ٝكٍٝع، ضٓ

ٝٛٞ ذحخ  ٓ٘ٚ... ٝذحخ جُٓؼ٤ىز... ُِٝلٍع جُػح٢ٗ ذحذحٕ: ذحخ جٍَُٓٞ، ٝذحخ جُؼوِس. ُِٝلٍع جُػحُع ذحخ ٝجقى، ٝٛٞ ذحخ جُطٞش. ٍُِٝجذغ ذحخ ٝجقى،

٠ٍ٣ح جُ٘ٞجوٌ. ٝهى ٤ْٔص ًٛٙ جألذٞجخ ذؼى جالقطالٍ ذأْٔحء أنٍٟ؛ ك٤ٔٓص ذحخ جُ٘ٞجوٌ، )ال ذ٠ٍ٣ٞح و١ كحِ(، أ١ ذحخ كحِ، ٝذحخ جُطٞش، )ال ذٞ

ذحخ ٝو١ ٠٘ه٤ٍ(، أ١ ذحخ ٠٘ؿس، ٝذحخ جٍَُٓٞ// )ال ذ٠ٍ٣ٞح و١ جُٔحٌ(، أ١ ذحخ جُركٍ، ٝذحخ جُؼوِس، )ال ذ٠ٍ٣ٞح و١ ج٣ٍُ٘ح(، أ١ ذحخ جٌُِٔس، 

 .  «جُٓؼ٤ىز، )ال ذ٠ٍ٣ٞح و ْؼ٤ىز(، ٝذحخ جُٓل٢ِ )...(، ٝذحخ جُٔوحذٍ، )ال ذ٠ٍ٣ٞح و١ ْرطس(، أ١ ذحخ ْرطس 
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دون أن ٌحدد مواضعها ؛ أما   39"مرآة المحاسنهذا الباب أحد األبواب الثالثة التً ذكرها صاحب "

، بؤمر من المولى عبد الرحمن ابن م 1832باب العقلة على شكله الحالً، فلم ٌبنه محمد أشعاش إال عام 

، ذكر أنه خرج هارباً من باب 41فً حدٌثه عن سٌدي عبد القادر ابن مرزوق السكٌرجأن  غٌر. 40هشام

(، م 1727)ه  1139 العقلة، لما أزمع أهل البلد تولٌته قضاء المدٌنة. وكان ابن مرزوق قد توفً قبل

قام  وهو تارٌخ وفاة المولى إسماعٌل الذي كان قد أمر ببناء قبته. وٌستنتج مما سبق أن محمد أشعاش

 على األرجح بتجدٌد بناء الباب المذكور.

الذي ٌصف طراز هذا الباب بالطراز العربً الجمٌل، ٌذكر كذلك مباشرة بعد  بوطوكًأن  بٌد

، (م 1757)ه   1164. ومن المعلوم أن تارٌخ قناة باب العقلة، ٌرجع إلى 42الباب، قناة من الطراز نفسه

المدٌنة من هذا  بوطوكً. فهل دخل 43ه( 1164ٌنة )فً عهد والٌة الحاج محمد لوقش على المد

 الموضع، أي من باب العقلة، قبل أن ٌبنى على شكله الحالً ؟

وتحدث الرحالة بعد ذلك عن الدروب الضٌقة التً سلكها، والتً كانت كلها فً ذلك العهد على 

ور التً بنٌت على جوانبها، وقد أح سن تجصٌصها، وهً ال الصفة التً اختطها األندلسٌون، وعن الدُّ

 .44تطل على األزقة إال من خالل نوافذ ضٌقة

استراق النظر وهو ٌمر أمام مداخل المساجد، لٌالحظ أن بناٌاتها من الداخل،  بوطوكًولم ٌفت 

 . 45تشبه جامع قرطبة، فٌما ٌخص الشكل الذي اعُتمد فً توزٌع السواري داخل المسجد

ابال من الناس ٌتجه من مخاضة النهر إلى المدٌنة، أكد له حشداً ه 5/7/1791وشاهد ٌوم الثالثاء 

ثانٌة حواضر المملكة من حٌث عدد  ،بوطوكًالعدد الكبٌر لسكان تطوان التً تعتبر عامة، حسب 

 .46السكان، بعد فاس، وتؤتً بعدهما مراكش ومكناس وسال، إلخ

                                                            
ئٜٗح ذِى ٍٓذغ ٝهٛرطٜح ك٢ ًٌٜ٘ح ُٜٝح غالغس جذٞجخ ٌْٝٞٛح ك٢ ػٍٞٚ ْرؼس «: ٙ 1324، ٠رؼس كحِ  هزآج الوحاصي٤ْى١ جُؼٍذ٢ جُلح٢ْ،  - 39

 .«غحٕ ٝذؼىٙ وجٌش جُكلحتٍ، ٝأػظٜٔح قل٤ٍ جُوٛرس... أوٌع ٝوجٌ ذحٌُٓٞ جألٍٝ ٌْٞ
40

 .57؛  15، ٘. ٘. 2222، ٌٓ٘ٗٞجش ؾٔؼ٤س ضطحٕٝ أ٤ٍْٔ، ٠٘ؿس، الحاضزج األًدلضيح الوغزتيح ،تطىاىٓٛطل٠ ؿط٤ّ )ضٍؾٔس(،  -
41

 ؾٔغ ُْٜ ًحٕ جُططح٤ٗٝس جُرِىز ػِٔحء إٔ ٍجًًُ جُٔطوىّ جُكح٣ي، جٍُقٖٔ ػرى ٤ْى١ جُؼالٓس جُؼحُْ ٤ٖه٘ح ٝقىغ٢٘ . « : 122٘. ًزهح اإلخىاى،  -

 أونَ إٔ جٗطظ٢ٍٗٝ:  هحٍ ؾٞجذح ٣ؿى ُْٝ أُككْ كِٔح ،(ٍَٓٝم ذٖ جُوحوٌ ػرى ٤ْى١) ػ٤ِٚ جُْٜٓ كهٍؼ هح٤ٞح ٣ٌٕٞ ٖٓ ػ٠ِ جألػظْ، جُؿحٓغ ك٢

 ضطٞجٕ، أذٞجخ ئقىٟ جُؼوِس ذحخ ػ٠ِ ؼنٍ غْ ٖٝٓ ٤ُِٟٔحش ٝنٍؼ ٝٗؼ٤ِٚ، ٝجٍُوجء ٝجُرٍّٗ جٍُٓج٣َٝ أٓحْٜٓ ٝضٍى. قحؾط٢ ُوٟحء ج٤ُٟٔحش

 ذٜح، هح٠٘ح ًحٕ أٗحْٚ ذؼٝ ألٕ جُـٔح٣ٌس جُور٤ِس ٖٓ ج٣ُُحض٤س جُور٤ِس ٓىجٍٖ أقى ٤َِٛ ذ٢٘ َٝٚ إٔ ئ٠ُ هى٤ٓٚ ٝػ٠ِ جًًٌُٔٞز قحُطٚ ػ٠ِ يجٛرح ْٝحٌ

...». 
42 - POTOCKI (Jan), op. cit., p. 20. 

بها قناتان للماء الجاري للعموم، إحداهما  [محمد لوقش]ومن آثاره  » :242 .، صمن المجلد الثانً الثانً، القسم تارٌخ تطوانداود )محمد(،  -43

 "قناة باب العقلة" واألخرى "قناة باب التوت" وهما صهرٌجان كبٌران ٌجري بهما الماء الصافً الصالح للشرب فً جمٌع فصول السنة، بل هما

. أما صهرٌج باب العقلة فهو واقع أمام الداخل إلى المدٌنة من الباب المذكور، (...)هما بتطوان، أكبر الصهارٌج "السقاٌات" الموجودة من نوع

م(. وٌستقً منه بعض سكان الحومة القرٌبة منه، وكثٌرا ما تشرب من  1949وحوضه من الحجر، وله أنبوبان ٌجري بهما الماء إلى وقتنا هذا )

 .47، ص. تطوان الحاضرة األندلسٌة المغربٌةمصطفى غطٌس، و؛  123-122، ص. ص. انمختصر تارٌخ تطو؛ ٝ«حوضه البهابم والبقر 

44 - POTOCKI (Jan), op. cit., p. 20. 
45

وطرٌقة بناء هذه المساجد غٌر منتظمة، وهً فً الغالب محاطة بدٌار، وال ٌسمحون  »لمساجد تطوان:  John Windusراجع وصف  -

ٌا إلى دٌنهم، والذي الحظته عند مروري أمامها أنها مربعة الشكل، وأن سقفها منحنً وأن بها سواري عدٌدة، لإلنسان بدخولها إال إذا كان منتم

 ؛74 ، ص.، القسم األول من المجلد الثانًتارٌخ تطوانداود )محمد(، وأنها مقسمة إلى عدة بالطات سعة الواحد منها نحو أربع ٌردات، )...( : 

وهو قطعة من الدار أو المسجد، المسقفة على  (...)«: 82-81ص.  ، ص.عمدة الراوٌن فً تارٌخ تطاوٌن من 3وراجع تعرٌف "البالط" فً ج 

، ضؼ٣ٍد و. أقٔى (11ق  و 11رحلح صفارتيي إصثاًيتيي إلى هزامش )ق ؛ وانظر: «(...)حدتها. فٌقال فً المسجد الفالنً بالط واحد، أو بالطان. 

 .«ٕ ئي يجى ذططٞجٕ غالغس ٝػٍٕٗٝ ٓٓؿىج ْٝرغ ذ٤غ ٣ٜٞو٣س ٝأ٣ٟح وجٌ ٌْس...ًٝح«:  23، ٘. 2223ٚحذٍ، جٍُذح٠ 

46 - POTOCKI (Jan), op. cit., p. 41. 
وسكان تطوان عدٌدون معافون، كما أن شروط الصحة  »مدٌنة عامرة بالسكان ، حٌث ٌقول:  John Windusتبدو تطوان من خالل وصف 

، حٌث 164؛ وص. 64 ص.، ، القسم األول من المجلد الثانًتارٌخ تطوانداود )محمد(، )...(؛ انظر: متوفرة لدٌهم، فهم متمتعون بهواء جٌد 

وٌقدر عدد سكان تطوان بنحو ثالثٌن ألفا بما فٌهم الٌهود، وٌلوح للزابر أن هذا العدد فادح بالنسبة لصغر المدٌنة، رغم أننً  »واٌت:  براٌثٌقول 
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 : التشابه بٌن األندلس وتطوان

بٌن مدٌنة تطوان وبالد األندلس بحاضرتٌه غرناطة وقرطبة التشابه الكبٌر  بوطوكًلفت انتباه 

أشعاش ببنابه على الشاطا، ) ٌوم الثالثاء السلطان ومآثرهما. فخالل طرٌقه لزٌارة البرج الذي أمر 

ٌّن (19/7/1791 ، فً منتصف الطرٌق بٌن تطوان وسبتة، وهً أول جولة له خارج أرباض المدٌنة، تب

د ٌشبه األندلس إلى حد كبٌر فٌما ٌخص األشكال التضارٌسٌة ومكوناتها، له من خاللها أن هذا البل

، تبدأ فً المضٌق )جبل طارق( حسب الرحالةوالغطاء النباتً، والثروة الحٌوانٌة. فإذا كانت إفرٌقٌا، 

 .47بالنسبة للجغرافً، فإنها ال تبدأ بالنسبة لعالم الطبٌعة إال فٌما وراء جبال األطلس

لو لم نلتق بٌن الفٌنة واألخرى قوافل  «:  21/7/1791إلى طنجة ٌوم الخمٌس وكتب فً طرٌقه 

 .48«الجمال لحسبنا أنفسنا فً بالد األندلس 

، ٌشبه تماماً بوطوكً وٌشمل هذا التشابه أٌضا بعض مبانً المدٌنة. فمبنى دٌوانة تطوان، حسب

ٌُعنى به عناٌة تامة، شؤنه شؤن حصاألندلسمبانً الجمارك فً  ن مجهز بستة مدافع، وكذا جسر ، و

 .  49صغٌر ُبنً بالحجر بالقرب من مقر الدٌوانة

القابد أشعاش بوطوكً فً داره، أعجب الزابر أٌما إعجاب بروعة هذا البٌت وحسن  ولما استقبل

  .50بذوق بناة قصر الحمراء بغرناطةتنظٌمه وطراوة هوابه ونظافته، وهً صفات تعكس التؤثر 

بعض ِغرس تطوان  ُدوٌرات وأكواخ ُبنٌت من القصب على شكل ُعرش  فً والحظ الرحالة

ربما ٌعنً قصر + (Généralife)، بما فٌها جنة العرٌف 51تشبه تماماً نظراءها فً  كل أنحاء غرناطة

التً كانت ستعد من بٌن أجمل المواضع األثرٌة فً العالم، لوال بّواب ملعون قام بتشوٌه  *الحمراء ؟

بإضافة رسوم جدارٌة تعكس ذوقاً هجٌناً. وهذا التوافق فً العادات بٌن اإلسبان والمورٌٌن  البناء األصلً

(les Maures)  ًٌشمل مجاالت كثٌرة، ٌمكن تخصٌص كتاب لها، وبالتالً فلن أتطرق إلٌها ف

 . 52المناسبات األخرى

 11/7/1791فً طرٌق رجوعه من نزهته فً غرسة راغون ٌوم االثنٌن بوطوكً وشاهد 

، الذي له قصور مشابهة لهذا فً جمٌع كبرٌات مدن المملكة، وتتمٌز (اإلمبراطور) السلطان مدخل قصر

هذه القصور بؤجنحتها العالٌة والمغطاة بقرمٌد مبرنق شبٌه بنظٌره الذي ٌغطً قصر الحمراء 

 .53بغرناطة

                                                                                                                                                                                          
دونً أن أعتقده، ألننً الحظت دابما أن المإلفٌن األقدمٌن والحدٌثٌن وجمٌع الذٌن عاشوا فً هذه البالد، قد خفضت كثٌرا من الرقم الذي أرا

اعلم أن تقدٌر عدد السكان على  ». وٌقول الرهونً فً هذا الصدد: «ٌبالغون بإسراف فً عدد السكان، وفً تقدٌر قوة ومقدرة هذه اإلمبراطورٌة 

ر متٌسر ألسباب. أما على التقرٌب، فكان عدد المسلمٌن ٌتراوح ما بٌن العشرٌن ألف نفس، إلى نحو الخمسة التحقٌق، كان قبل االحتالل غٌ

 . 5، ص. 2، ج عمدة الراوٌن فً تارٌخ تطاوٌن؛ انظر :  «والعشرٌن ألفاً. وكان عدد الٌهود ٌتراوح بٌن السبعة آالف، إلى ثمانٌة آالف 

47 - POTOCKI (Jan), op. cit., p. 77. 
48 - Ibid., p. 82. 
49 - Ibid., p. 18. 
50 - Ibid., p. 27. 

51
جُٔح٢ٗٞٓ ك٢ جألَٚ هرس ١ْٝ ذٓطحٕ ضطهً ٖٓ هٛد أٝ ٗكٞٙ "؛  ٖٝرحذ٤ي ٖٓ جُوٛد ج٠ُٔٓٔ ػ٘ىٗح ذحُٔح٢ٛ٢ٗٞٓ جُط٢ ٤ٔٓ٣ٜح ذٖ ػػٔحٕ ذـ " -

جٍُٔٔجش ك٢ جُكىجتن. ٣ٝظٍٜ إٔ أَٚ جٌُِٔس ٗٓرس ئ٠ُ  ٓطٗحذي غْ ٚحٌش جُِلظس ضطِن ػ٠ِ ًَ ْطحٌ ٖٓ هٛد أٝ نٗد ٖٓ ًٛج جُ٘ٞع ك٢ ؾٞجٗد

جُٔحٕٓٞ ذٖ ي١ جُٕ٘ٞ ٚحقد ٤ِ٠طِس، ٝهى ًحٕ أٗٗأ هٍٛج كهٔح ٝؾؼَ ك٢ ١ْٝ قىجتوٚ ذك٤ٍز، ٝؾؼَ ْٝطٜح هرس ٖٓ َؾحؼ ٝٚلٜح جألوذحء 

 ،األصيز فناك في اإلمضيز جٌُٔ٘ح٢ْ، ػػٔحٕ ذٖ ٓكٔى(: 673، ٘. 2ؼ  ، 347ٝ، ٘. ٤ُ1ىٕ، ؼ ، ٠رؼس ًفح الطيةٝيًٍٛح جُٔإٌنٕٞ )جٗظٍ 

 .232٘.  ،3، ؼ عودج الزاويي في تاريخ تطاويي؛ 2ٝ، ٝجُٜحٕٓ 179٘. 
52 - POTOCKI (Jan), op. cit., pp. 39-40. 
53 - Ibid., p. 60. 
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ٌاتها من الداخل، استراق النظر وهو ٌمر أمام مداخل المساجد، لٌالحظ أن بنا بوطوكًولم ٌفت 

 .55، فٌما ٌخص الشكل الذي اعُتمد فً توزٌع السواري داخل المسجد54تشبه جامع قرطبة

سبب بغضاء سكان تطوان وأرباضها لإلسبان، بطرد هإالء ألجدادهم   بوطوكًوٌفسر 

على أحدهم، وهو ما زال ٌحتفظ  بوطوكًإسبانٌا. ولقد تعرف  (les Maures)المتحدرٌن من مورًٌ  

 .56لومات عن الدار التً كان أجداده ٌسكنونها فً قرطبةبمع

وٌقول عن الحاج عبد الكرٌم راغون، إنه مغربً من أصل أندلسً، أي ٌتحدر من أحد البٌوتات 

 .57المعروفة باألندلس

 

 وصف بعض شخصٌات المدٌنة :

 عبد الرحمن أشعاش :

 فً داره، وهـو الذي  58أشعـاشعبد الرحمن  القابدٌوم وصوله إلى تطوان لزٌارة  بوطوكًتوجه 

لما أُخبر بوصول الزابر البولونً إلى الدٌوانة، بعث إلٌه  60. وكان قابد المدٌنة59ٌسمٌه بعد ذلك عمر

ٌُحمل وأمتعته...  ووصفه مرتدٌاً مالبس بسٌطة، قاعدا القرفصاء على بساط، فً زاوٌة من  بغاله ل

                                                            
54

 .62-57٘. ٘.  ،األصيز فناك في اإلمضيزذاْٜحخ، ٌجؾغ:  ػػٔحٕ ذٖ ٓكٔىٝهى ٝٚلٚ  -
55 - POTOCKI (Jan), op. cit., p. 20. 
56- Ibid., p. 40. 

أضٞج ذٔلحض٤ف أٓالًْٜ جُط٢ ًحٗص  «، إٔ ًػ٤ٍج ٖٓ جألٗى٤٤ُٖٓ 178٘.  ،عودج الزاويي في تاريخ تطاويييًٍ ج٢ٍُٗٞٛ ك٢ جُؿُء جألٍٝ ٖٓ 

ٝهى يًٍ ذؼٝ ٌٝجز جُهٍجكحش  .ذحألٗىُّ، ضرًٍح ذٜح ٝقلظح ٥غحٌٛح، ٝجٗطظحٌج أل٣حّ ٌؾٞػْٜ ألٌْٜٞ ٝأٓالًْٜ، ق٤ٖ ٣لٍقٕٞ ذانٍجؼ جٌُلحٌ ٜٓ٘ح

ٗؼْ. ٌّْٞ جألٓالى ًحٗص ال َجُص ػ٘ىْٛ ٓكلٞظس. ٝهى ذكع  جألٌٝذح٣ٝس إٔ ػ٘ى أَٛ ضطٞجٕ ػىوج ٖٓ ضِي جُٔلحض٤ف. ًٝٛج ال أَٚ ُٚ. ذَ ٛٞ ًًخ.

ٖٓ جألٗىُّ، ٓغ ٤ْق أذ٢ ػرى  ٓإٌل ئٗؿ١ُ٤ِ ػٖ ًٛٙ جُٔلحض٤ف، كِْ ٣وق ُٜح ػ٠ِ أغٍ. ٝأنرٍٙ ذؼٝ أٝالو جُهط٤د، أٗٚ ًحٕ ػ٘ىْٛ ذؼٝ ٌّْٞ

ٛؿ١ٍ. أٓح جٍُّْٞ، كٌٖٔٔ ٝؾٞوٛح ػ٘ىْٛ.  ٤ٓٓ1276ك٢،   1862هللا جذٖ جألقٍٔ ج١ًُ ِْْ ؿٍٗح٠س ُإلٚرحٕ، ئ٠ُ إٔ ُٜٗرص ْٜٓ٘ ك٢ قٍخ ػحّ 

٘س ضطٞجٕ، ٝك٢ ٤ِ٠ؼس يُي ًٍج٤ٛس ٓالقظحضٜح ػٖ ٓوحٜٓح ك٢ ٓى٣« جٌُحضرس جإلٗؿ٣ُ٤ِس ك٤ٍّٓٗ ٌٓ٘دضوىّ ئ٤ُ٘ح  .«ٝأٓح ج٤ُٓق، ك٤رؼى ٝؾٞوٙ ػ٘ىْٛ 

ئْرح٤ٗح ٝهى ؿحوٌٝٛح ْٝٛ ػ٠ِ ٣و٤ٖ أْٜٗ ٤ْؼٞوٕٝ ئ٤ُٜح، ئ٠ُ وٌؾس إٔ ًػ٤ٍج جُٔـحٌذس جُٗى٣ىز ُإلْرحٕ، ]...[ ٝئٜٗح ضٍؾغ ئ٠ُ أ٣حّ ٠ٍو جُٔـحٌذس ٖٓ 

ٍَ ذؼٝ جألٌْطوٍضط٤٤ٖ ٖٓ ٌْحٕ جُٔى٣٘س ئ٠ُ ٖٓ ٌْحٕ ؿٍٗح٠س ٚكرٞج ٓؼْٜ ٓلحض٤ف ٓ٘حَُْٜ، ٣ٝوحٍ إٔ ػىوج ٖٓ ًٛٙ جُٔلحض٤ف ظَ ٣ٞؾى ك٢ ٓ٘ح

 أمس مغرب فً جوالتجٗظٍ : ػرى جُٔؿ٤ى ذٖ ؾِٕٞ، ؛ «(1862ػٜى جُكٍخ جُٔـٍذ٤س جإلْرح٤ٗس، كِٔح جقطِٜح جإلْرحٕ ٚحوٌٝج ًٛٙ جُٔلحض٤ف )

 .17، ص. 1975، مطبعة النجاح، الدار البٌضاء، (1191)
57- POTOCKI (Jan), op. cit., p. 59. 

58
 داود )محمد(،و ؛58-56، ص. ص. 3؛ و ج 70-69؛ 67 -65ص. ص.  ،2، ج عمدة الراوٌن فً تارٌخ تطاوٌنع بخصوصه : راج -

: كان قابد 1204والٌة الحاج عبد الرحمن أشعاش على تطوان عام  »: 181-180ص. ص.  من المجلد الثالث، الثانًالقسم تارٌخ تطوان، 
 ، وذكر السكٌرج1204قد عزله المولى ٌزٌد حٌن قدم على المدٌنة المذكورة عقب بٌعته فً شعبان عام تطوان، هو الحاج عبد الرحمن قردناش، و

أن المولى الٌزٌد لما عزل القابد قردناش، ولى مكانه الحاج عبد الرحمن أشعاش، وأن هذا بقً حاكما بها إلى أن عزله  [82ص. اإلخوان  نزهة]

انتصار السلطان موالي سلٌمان، وعزل أشعاش قابد  »: 196؛ ص. «1206عزله كان حوالً عام السلطان موالي سلٌمان، وسٌؤتً لنا أن 
: وتم األمر للمولى سلٌمان لما عرف به من الجد والمروءة والدٌن، فبسط نفوذه على جل بالد المغرب، ومن جملتها تطوان ونواحٌها من  تطوان

لك عزل السلطان المولى سلٌمان، قابد تطوان الجدٌد الذي واله المولى ٌزٌد، وهو الحاج عبد الجهات التً كانت قد باٌعت المولى مسلمة، وبإثر ذ
ص. اإلخوان  نزهة] الرحمان أشعاش، بالرغم من أنه لم ٌكن من مإٌدي خصمه المولى مسلمة، ولم ٌذكر المإرخ السكٌرج تارٌخ ذلك العزل

والٌة الكاتب محمد بن عثمان على  »: 197؛ ص. «ه  1207لظاهر أنه كان عام ، وإن كان من أهل تطوان وسكانها فً ذلك العهد، وا[82

الحاج عبد  تطوانأن المولى سلٌمان لما تولى ملك المغرب، عزل قابد  ،[82ص. اإلخوان  نزهة] : ذكر أبو محمد السكٌرج1207تطوان عام 

المذكور، أقام حاكما بتطوان  بن عثمانرٌخ ذلك، وإنما اقتصر على أن ا، ولم ٌذكر تامحمد بن عثمانالرحمان أشعاش، وولى بدله الفقٌه الكاتب 
 .24، ص. 98، رقم كشاف أسماء عائالت تطوان؛ محمد ابن عزوز حكٌم، « 1207نحو العام، والظاهر أن والٌته هذه كانت عام 

59 - POTOCKI (Jan), op. cit., p. 31 ; 36. 
60

 ( 1791أن األمر ٌتعلق فً هذا التارٌخ ) 19، هامش ص. 185، ص. (J.–L. Miège)كتب مٌٌج ، (le caïd)بعد تعرٌفه مصطلح " قابد "  -

لكن الصحٌح هو أن قابد تطوان فً هذا العهد هو الحاج عبد الرحمن أشعاش الذي واله المولى . «بعمر الرٌفً الذي توارثت عابلته منصب القابد «

بٌنه وبٌن القـابد عمـر بن حدو البـطوبً   (J.–L. Miège)الرحمن قردناش. فهل خلط مٌٌج  م، بعد عزل الحاج عبد 1792ه /  1224الٌزٌد عام 

؟ أم خلط بٌنه وبٌن القابد عمر ابن الباشا أحمد بن علً الرٌفً الذي لم ٌحكم  1681الذي توفً من جراء وباء الطاعون فً نوفمبر  *الرٌفً  +

، ص. مختصر تارٌخ تطوان؛ و 52-49ص. ص. ، 2ج ؛ و 185-184، ص. ص. 1ج ، عمدة الراوٌن فً تارٌخ تطاوٌنتطوان ؟ راجع : 

؛  126ص.  1986)تارٌخ الدولة السعٌدة( لمحمد الضعٌف الرباطً، تحقٌق وتعلٌق وتقدٌم أحمد العماري، الرباط،  تارٌخ الضعٌف؛ و 117

أفراد الجٌش ٌجٌبون المنادي الذي ٌنادي بنصرة السلطان  . ولعل بوطوكً سمع32، ص. تطوان الحاضرة األندلسٌة المغربٌةومصطفى غطٌس، 

، عمدة الراوٌن فً تارٌخ تطاوٌنالباشا، فخلط والحال هذه بٌن ُعُمر الباشا واسم ُعَمر ؟ راجع:  ُعْمرِ ثالث مرات، فٌجٌبونه بالمثل، ثم بالبركة فً 
 .77ص.  ،2ج 
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لن ٌنقصه أي شًء، وإنه إن شاء هللا، سٌرى وجه روضته. وبعد الترحٌب به، طمؤنه قابال له : إنه 

ٌُراَفق إلى الدار التً ُخّصصت لمقامه فً تطوان  .61السلطان، وفً انتظار ذلك، فإنه  س

، استقبل القابد بوطوكً فً داره، واحتفى به أكثر من المرة األولى. 4/7/1791وفً ٌوم االثنٌن 

، وهً صفات 62وحسن تنظٌمه وطراوة هوابه ونظافتهولقد أعجب الزابر أٌما إعجاب بروعة هذا البٌت 

ًّ  بوطوكًثم غـادر  .63اطةـاة قصر الحمراء بغرنـبذوق بنتعكـس التـؤثر   دار القـابد مصحوباً بشـاب بـه

 .64الطلعة، كلفه أشعاش بمرافقته

لتناول طعام الغذاء، شاهد الرحالة فً نفس الٌوم  بوطوكًوفً هذه الدار التً استدعً إلٌها 

فً استدعاء هذا المارق تذكٌراً بوطوكً البرتغالً الصغٌر الذي ارتد عن دٌنه، وتم تكرٌمه ؛ ورأى 

 .65بانتصار اإلسالم على دار الحرب

 .66؟ ( إلى السودانبوطوكً تسجٌل مراحل رحلة القابد أشعاش )عمر حسب  بوطوكًولم ٌفت 

بعد الغذاء، قضٌت العشً  «ابال :ق 7/7/1791وٌحكً لقاءه بؤشعاش للمرة الثالثة ٌوم الخمٌس 

مع القابد فً ذلك البستان الذي استقبلنً فٌه ٌوم وصولً إلى تطوان. وحدٌثه دابماً ٌهمنً كثٌراً، ألنه 

كان ٌحدثنً عن داخل البالد الذي كان ٌعرفه جٌداً، بفضل األسفار التً قام بها فً البداٌة قصد االتجار، 

لبّغالً السلطان. ولم ٌخف القابد عنً أنه قبل أن ٌمتهن  ته ربٌساً والتً تلتها عدة أسفار أخرى بصف

 التجارة، كان جّماال.

وأنهى القابد سمرنا بحدٌثه عن طرٌق سفر قام به من فاس إلى طرابلس، عبر بالد الجرٌد. ولم 

 سوق أّسـا إلى  بالمـقارنة مـع رواٌته لرحلته قـوٌة وهو ٌـروي تـفاصٌل مراحل سـفـره هـذا تكن ذاكرتـه

(Soukassa) +4/7/179167التً وصف لً مراحلها ٌوم االثنٌن  *هكذا». 

وكان السلطان موالي الٌزٌد قد كلف قابد تطوان ببناء برج مزود بثالثة مدافع، على الشاطا، 

للقابد الذي كان ٌشرف بنفسه على عملٌة بوطوكً فً منتصف الطرٌق بٌن تطوان وسبتة. وخالل زٌارة 

ستقبله فً خٌمته وخصه بؤحسن مجلس فٌها قابال له إنه باستطاعته اآلن أن ٌمشً فوق رأسه، البناء، ا

على كالم القابد هذا بقوله :    بوطوكً قرٌباً. وٌعلق  وٌضع قدمه على وجهه ألنه سٌرى وجه السلطان

ب، قد ٌرى أن ولعل القارئ الذي ٌستشف من خالل هذه العبارات االستبداد الذي كان سابداً فً المغر «

هذا الكالم ٌعكس لغة عبٌد آسٌا، غٌر أنه سٌكون خاطباً فً اعتقاده هذا ألن كالم القابد ٌعكس فً الواقع 

 . « 68الوّد الذي ٌكنه لسلطانه، أو تظاهره بذلك

                                                            
61 - POTOCKI (Jan), op. cit., p. 20. 

62
 ، جُوْٓ جألٍٝ ٖٓ جُٔؿِى جُػح٢ٗ، ٘.تاريخ تطىاىوجٝو )ٓكٔى(، جُىجٌ جُط٢ نٛٛص ُٚ ٍُٝٔجكو٤ٚ؛ جٗظٍ:  «ٖىز ٗظحكس  »٣ص ٝج ذٍج٣عالقع  -

وؼى٣ىز، . ٣ٝؼرٍ أٛح٢ُ جُٔى٣٘س ػٖ ٓح ٤ٔٓ٣ٚ ذ٢ًٞ٠ٞ ذكٖٓ جُط٘ظ٤ْ ٝجُ٘ظحكس... جُط٢ ض٤ُٔ وٌْٝٛ ذحْطؼٔحُْٜ ٓٛطِكحش جُطّح٣َٝ ٝجُطوؼى٣ى ٝجُطّ 121

 .122٘.  ،3، ؼ دج الزاويي في تاريخ تطاوييعوجٗظٍ: 
63 - POTOCKI (Jan), op. cit., p. 27. 

دٌار  » :64-63ص.  ، ص.، القسم األول من المجلد الثانًتارٌخ تطوانداود )محمد(،  لدٌار تطوان الوارد فً: John Windusراجع وصف 

الدور نوافذ، وإنما ترى بها فتحات صغٌرة، والنور ٌنفذ إلٌها بواسطة فناء تطوان جمٌلة جدا ولكن شوارعها ضٌقة جدا أٌضا. وقلما ترى بتلك 

 بوسطها مربع الشكل مكشوف فٌه أعمدة تحمل األروقة بسقوف من خشب مطلٌة تحٌط بداخل الدار، وهً تكاد تشبه دٌارنا، وفً وسط الفناء توجد

د منها فً العادة، أربعة فً كل طبقة، وهذه الحجر تقابل األروقة خصة إذا كانت الدار لشخص صاحب حٌثٌة، والحجرات طوٌلة ضٌقة وتوج

حة بحٌث وأبوابها واسعة منها ٌدخل النور. وهذه الدور تكون بها فً العادة طبقتان، ماعدا دار الباشا ودور أشخاص معدودٌن، والطبقة العلٌا مسط

 .« لمسٌحٌٌن توجد بسطوحها شرفاتفً بعض الجهات ٌمشً اإلنسان بكل سهولة، ولكن الدور التً للتجار ا

64 - POTOCKI (Jan), op. cit., p. 29. 
65 - Ibid., p. 30. 
66 - Ibid., pp. 33-37.  
67 - Ibid., pp. 44- 47. 
68 - Ibid., pp. 76-77. 
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، حٌث جاء قابد بؤمر السلطان 22/7/1791آلخر مرة ٌوم األربعاء بوطوكً واستقبل أشعاش 

وحرسه بسفٌر السوٌد فً طنجة التً سافر إلٌها الٌوم نفسه. وقبل رحٌله، ً بوطوكالقاضً بالتحاق 

، ِصْدق المودة التً كان الرحالة ٌكنها بوطوكًاستقبله أشعاش لتودٌعه فً المشور بلطافة صادقة، حسب 

 .69«وأعلم أنه كلما ذكرنً فً غٌابً إال وذكرنً بخٌر  «له. وٌضٌف قابال : 

 

 : 70محمد البروبً

حٌث زاره فً محل  3/7/1791ٌوم األحد  71أمٌن الدٌوانة محمد البروبًعلى بوطوكً  فتعرَّ 

، شخصٌة أكثر نفوذاً من القابد ؛ وكان للرحالة كتاب توصٌة موجه ألمٌن بوطوكًإقامته. وهو حسب 

ته، الدٌوانة هذا الذي قال له إن رجال الجمارك لن ٌقوموا إال بإلقاء نظرة على ما تحتوٌه صنادٌق أمتع

 .72وأن هذا اإلجراء ضروري، وٌطبق حتى على أبناء السلطان أنفسهم

، فً مقر عمله. ولقد محمد البروبً أمٌن الدٌوانةمن دار القابد لزٌارة  بوطوكًوفً الغد، توجه 

وجد فً صحبته شرٌفٌن من عابلة السلطان ومجموعة من أصحابهما، وكانوا قد قدموا من تافٌاللت. 

وصهم أنه لم ٌر قط فً حٌاته أناس ِدمام إلى هذا الحد، وقسمات أوجههم غلٌظة بخص بوطوكً وٌقول

بٌن دمامة هإالء الفٌاللٌٌن والشاب التطوانً  بوطوكًوٌبدو التناقض جلٌاً فً وصف  ...73بهذا الشكل

 النساء البهٌات الطلعة الالتً األندلسً األصل، القسٌم الوجه الذي كلفه أشعاش بمرافقته، أو أولبك

 صادفهن فً طرٌق رجوعه من إحدى نزهاته فً أرباض المدٌنة.

صباحاً الستدعابه لقضاء الٌوم فً  بوطوكً (، زار أمٌن الدٌوانة 14/7/1791وبعد عشرة أٌام )

ألشغاله التً لن تسمح له بااللتحاق  متنزهه ببادٌة تطوان، معتذراً لعدم تمكنه من استقباله بنفسه، نظراً 

 لضٌوف قبل وقت الغذاء، لكنه كلف ابنه بهذا االستقبال.بالرحالة وباقً ا

سخرٌة ابن البروبً من "دروس الجغرافٌة" التً كان بوطوكً وخالل هذه النزهة، الحظ 

ٌعطٌها له القابد )أشعاش(، وأضاف الفتى بخصوص القابد عبارات مختلفة أثبتت للرحالة أنه كان ضٌف 

 .  74، رقٌق الجانببوطوكًان هذا الفتى، حسب وسط معارض للقابد. وبالرغم من نزقه، ك

 

 

 

                                                            
69- Ibid., pp. 79-80. 

70
، 3، ؼ في تاريخ تطاويي عودج الزاوييأٝ جإل٣حُس ؛ جٗظٍ :  جُرٍٝذ٢ : جْْ ػحتِس أٗى٤ُٓس. ٝجٌُِٔس ئكٍٗؿ٤س، ٓ٘ٓٞذس ئ٠ُ جُرٍٝذ٤ٓ٘س، أ١ جُؼٔحُس -

 .54، ٘. 456، ٌهْ مشاف أصواء عائالخ تطىاى؛ ٝ 67٘. 
71

لم ٌكن محمد داود متؤكدا من شغل البروبً لمنصب أمٌن دٌوانة تطوان، إذ ٌقول بخصوصه "لعله كان أمٌنا بدٌوانة تطوان"؛ ونص بوطوكً  -

من المجلد  الثانًالقسم تارٌخ تطوان،  داود )محمد(،كان فعال على رأس دٌوانة المدٌنة فً التارٌخ المذكور؛ انظر:  هذا صرٌح وٌإكد أن البروبً

الحاج عبد الرحمان : وقفت على أوراق رسمٌة ٌرجع تارٌخها لعهد والٌة من المستندات الرسمٌة فً عهد القابد أشعاش »: 236ص.  الثالث،

ونصها : الحمد هلل وفً منتصف ذي الحجة الحرام عام اثنً  1212ها : فهذه شهادة للتاجر عبد الرحمن مدٌنة عام ، ودونك بعض نماذج منأشعاش

التطاونً عشر ومابتٌن وألف، ورد التاجر األبر السٌد عبد الرحمن ابن المرحوم بكرم هللا سبحانه الفقٌه األجل السٌد الحاج علً مدٌنة األندلسً 

 (...)سة تطوان بقصد السفر فً البحر لبر النصارى لتجارة رابجة إن شاء هللا، فؤظهر لشهوده ما بصندوقه من المال، لدار األعشار من محرو

إمضاء عبد الرحمن بن علً قرضناش، ثم عبد ربه ، ثم (...)فمن عاٌن ما ذكر لمن ذكر، قٌده شاهدا به لسابل ذلك منه فً تارٌخه، ثم عالمة 

عبد (، ثم إمضاء عامل تطوان هكذا خدٌم المقام العالً باهلل ف هللا به آمٌن، )ولعل هذٌن كانا أمٌنٌن بدٌوانة تطوانمحمد بن محمد البروبً لط

 . «لطف هللا به آمٌن  الرحمان عشعاش

72- POTOCKI (Jan), op. cit., pp. 21-22.   
73- Ibid., p. 27. 
74- Ibid., pp. 66-67. 
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 : النساء

 -( 2/7/1791الذي ال ٌسمٌه ٌوم وصوله إلى تطوان ) –شاهد رحالتنا على شطان وادي مرتٌل 

 السـوداوات الالبً كن ٌستحمـمن، غٌر آبهات بمن قد ٌسـترق  اإلماءجماعات من الصٌادٌـن، وسرباً من 

 .(les Actéons) 75ّراق النظر المحتملٌن باألكطٌونٌٌنس بوطوكًالنظر إلٌهن. وشبه 

العامالت فً البادٌة ما هن إال عجابز دمابم، وأما  76السوافرالنسوة ولقد أُخبر رّحالتنا بؤن هإالء 

 الجواري، والغوانً منهن خاصة، فإنهن ٌعشن فً نعٌم. ولقد اقترب صاحبنا من بعض النسوة  العامالت 

 .77صحة قول ُمخبرهفً الحقول، وتؤكد من 

( 3/7/1791من أعلى سطح دار الٌهودي )السرفاتً( التً كان ٌقٌم فٌها منذ )بوطوكً وشاهد 

النسوة المسلمات الالبً ٌمكن معرفتهن، حسب الرحالة، من خالل مالبسهن الفضفاضة والشبه شفافة 

رض صاحبه ال محالة ؛ غٌر أن التحدٌق فً هذه العورات كان من الخطر بمكان، وٌع )لعله الدفٌن(

 ! 78للموت أو الختان

الجواري سرب من  بوطوكًواقترب فً نفس الٌوم  من سطح الدار التً كان ٌقٌم فٌها 

 .79أثار وجوده فضولهن، إال أنهن خفن وابتعدن على عجل ،(moresques)السوداوات والمورٌسكٌات 

لمدٌنة، عبر نفس ( فً اتجاه ا5/7/1791وٌصف الرحالة طرٌق رجوعه من نزهته ٌوم )

، ولقد صادف رجوعه رجوع حشد هابل من الناس 80المخاضة التً عبرها فً اتجاهه نحو غرس كٌتان

ٌتجهون إلى المدٌنة من كل حدب وصوب، فٌهم جمع غفٌر من النساء البهٌات الطلعة، بعضهن ٌمتطً 

أنهن  بوطوكًٌهن. والحظ البغال، والبعض اآلخر ٌعبر المخاضة على األقدام، ماسكات أخفافهن  فً أٌد

كن خالل عبورهن ٌحجبن وجوههن وٌكشفن عن سٌقانهن إلى ما فوق الّركب، وكؤن ال حرج علٌهن فً 

أكثر احتشاماً من   (mauresques)إلى القول إن مظهر النساء المورٌسكٌات   بوطوكًوٌخلص  !ذلك 

 .81ظرون للقسطنطٌنٌة كبإرة فسادنظٌراتهن التركٌات. وبصفة عامة، حسب الرحالة، فإن المغاربة ٌن

خالل مقامه بتطوان عدة مالحظات بخصوص لباس المرأة، والغٌرة،  بوطوكًوأبدى 

 والمحجبات والّسوافر، والفرق بٌن هإالء فً المغرب، ونظابرهن فً المشرق.
                                                            

75
ٌّل قبل أن تفترسه كالبه، مجازاة له على استراق النظر إلى دٌان ، وهو (Actéon)نسبة إلى أكطٌون  -  (Diane)شخص مٌثولوجً ُمسخ إلى أ

 وهً تستحم.
76

 ٝجٗظٍ ٓالقظس وٝ كًٞٞ ذهٛٞ٘ جُ٘ٓحء جُٓٞجكٍ ك٢ أٌذحٜ ضطٞجٕ : -

FOUCAULD (Vicomte Ch. De), Reconnaissance au Maroc, op. cit. p. 3 :«Aujourd’hui comme hier, j’ai rencontré 
beaucoup de passants sur le chemin, surtout en plaine : c’étaient presque tous des piétons, paysans qui se 
rendaient aux champs ; peu étaient armés : il y avait un assez grand nombre de femmes ; la plupart ne se 
voilaient pas » ; p. 11 : « … toutes laissent leur visage découvert… ». 
77 - POTOCKI (Jan), op. cit., pp. 18-19. 

78
والزنى ٌعاقب علٌه بالموت، وإذا اكتشف أن مسٌحٌا أو إسرابٌلٌا له عالقة بامرأة مسلمة  »إلى عقاب الزنى قابال:  John Windusأشار  -

وعن ارتٌاد نسوة  .69 ، ص.، القسم األول من المجلد الثانًتارٌخ تطوانداود )محمد(، : جٗظٍ، «فإنه ٌلزم باعتناق الدٌن اإلسالمً وإال ٌحرق 

 تطوان ألسطح دورهن، انظر :
BRAITHWAITE  (John), Histoire des révolutions de l’Empire de Maroc, … pp. 93, 94-95. 
79 - POTOCKI (Jan), op. cit., pp. 22- 23.  

80
اللشٌن والتفاح وغٌرهما، ما بٌن الحومة المعروفة بالمحنش، وبٌن الحومة المعروفة بالِعدوة. والكل ُعدوة الوادي الفاصل  كٌتان: حومة غراس -

؛ بٌن تراب تطوان، وتراب بنً ُحزمر، لناحٌة الجبل. وتشمل عدة أقسام، مثل المنافع والَجنب والُمنٌة والمقاصب، وبو قدٌرة وتاغزوت، إلخ

دوة:  «:253؛ وص. 216ص.  ،3، ج وٌن فً تارٌخ تطاوٌنعمدة الراراجع:  مثلُّث العٌن؛ وبالكسر ٌنطق أهل تطوان : كل ما كان مفصوال الع 

. ولقد «بوادي أو بحر أو ساقٌة. ومنه حومة الِعدوة ؛ اسم لقطعة من ِغراس اللشٌن واللٌمون وغٌرهما، واقعة تحت مدشر أبو سمالل الحزمرٌة

جمال غرسها وجنانها، وجودة فواكها ؛ فهذا أدٌب تطوان وشاعرها محمد بن علً الرافعً ٌذكر احتفال أهل مصر بعٌد اشتهرت هذه الحومة ب
 الفطر، وما أكرموه به من األطعمة وغٌرها، وما شاهد من البساتٌن والّرٌاض. ومع ذلك، فّضل تطوانه وكٌتانها على ذالك فً قصٌدة نظمها.

تطوان، مطبعة الخلٌج تحقٌق جعفر ابن الحاج السلمً،  السابع، ، الجزءعمدة الراوٌن فً تارٌخ تطاوٌنهونً، أبو العباس أحمد الرراجع : 

 .81، ص. 2227العربً، 
81 - POTOCKI (Jan), op. cit., p. 41. 
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من سطحً، وكانت تلك أول  (maure)( جارٌة مورٌة 8/7/1791اقتربت الٌوم )الجمعة  « 

من خاللها تكوٌن فكرة عن المالبس التً ترتدٌها النسوة تحت حٌاكهن. فهً مالبس مالبمة  مرة تمكنت

 .82للمناخ، بٌد أنها غٌر مرٌحة. ومعظم النساء ٌرتدٌن مالبس ٌغلب علٌها اللونان األبٌض واألحمر

وبخصوص الغٌرة، سؤقص هنا إحدى الحكاٌات التً حكاها لً صدٌقً بن عثمان، وهً نموذج 

ه سؤحاول أن أقلده بؤمانة ما استطعت. وهذه الحكاٌة مفٌدة لفهم ممارسات المجتمع المغربً. من سرد

وٌتعلق األمر بحكاٌة وقعت فً فاس، وهً عبارة عن خٌانة زوجٌة تمكنت أم الزانٌة، بدهابها، من 

 تخلٌص بنتها من سوء مغبة فعلها. 

وطوكً من خالل سرده، هو التالً: ومغزى الحكاٌة الذي عمل بن عثمان على إٌصاله لصدٌقه ب

ٌُحبسن فً البٌوت ٌحتلن علٌنا كما رأٌت، فما بالك فٌما تفعله نساإكم الحرابر    !إذا كان نساإنا الالبً 

: كل شعوب العالم  وذلك ما كان ٌقوله لً قبٌل رواٌته للحكاٌة. وإنً أتذكر أنه كان ٌقول أٌضاً 

 .«84 !نها تستغرب لحبسنا لهن ، غٌر أ83تجمع على أن النساء ناقصات عقل

بخصوص نساء أحواز بوطوكً ، أبدى 14/7/1791وفً طرٌق فسحته فً غرسة البروبً ٌوم 

 تطوان المالحظات التالٌة :

، أتى لمرافقتً سٌدي التاودي بوهالل ببغاله، فانطلقنا سوٌاً وحوالً الساعة العاشرة صباحاً « 

طقة أعلى من تلك التً عبرناه فٌها فً المرة السابقة. فً اتجاه جبال الغرب، وعبرنا النهر فً من

االت، سوداوات وبٌضاوات سوافر، كاشفات عن سٌقانهن وأذرعهن، وكذا وشاهدت على ضفافه عدة غسّ 

ٌُعبؤ  رجاال كانوا ٌسبحون بالقرب منهن. فتعجبت من ذلك، فقٌل لً إن األمر ٌتعلق بإماء وخادمات ال 

لتً تفسر تحّجب النسوة فً المغرب، بٌنما الدافع إلى التحجب فً المشرق بهن. وهكذا فإن الغٌرة هً ا

هو الورع. وبما أن المسنات من النساء فً المشرق أكثر تدٌناً، فإن تحجبهن أكثر تزمتاً، بٌنما نرى 

 .«85المسنات هنا فً المغرب سوافر

 

 وضعٌة األجانب فً تطوان :

 ال ٌـتعرض للـسب وهو ٌجوب األجنبًأن  ،طوانـتبفً الٌـوم األول من مـقامه بوطوكً الحـظ 

 .86دروب المدٌنة، وال ٌرى من سكانها إال سمات تعكس طٌبة القلب والنفس 

قابال إنه خالل كل الطرٌق الذي سلكه للنزهة فً ِغرس كٌتان، ٌوم بوطوكً وٌضٌف 

، ولكننً شا «، 5/7/1791 ًّ  هدت ربابنة سفٌنة لم أتعرض ألدنى شتٌمة ؛ صحٌح أننً كنت وسط حارس

                                                            
82

د سنحت لنا فرصة عٌون جمٌلة جدا، ولبعضهن بشرة جمٌلة أٌضا. وق تطوان[نساء ]ولهن  »لنساء تطوان:  John Windusراجع وصف  -

 لرإٌة بعضهن، ألنه ٌمكن أن ٌعٌش الشخص فً تطوان مدة سنة دون أن ٌرى وجه امرأة فً الشارع، فإذا كن فً الخالء أو على السطوح )إذا لم
فإنهن ٌكن هناك رجل مسلم( فإنه ٌمكن أن ٌكشفن الحجاب عن وجوههن وٌضحكن وٌعطٌن أنفسهن شٌبا من الحرٌة، حتى إذا ما بدا أي رجل 

ٌعدن لتغطٌة وجوههن مرة أخرى. وجمٌع النساء ٌصبغن وجوههن بالطرٌقة التً بٌناها سابقا فً اجتماعاتهن العمومٌة، وهن جمٌالت لدرجة 
 .69-67ص.  ، ص.، القسم األول من المجلد الثانًتارٌخ تطوانداود )محمد(، :  [...]كبٌرة، مربٌات أحسن تربٌة ٌتصورها اإلنسان، 

83
 الخدري سعٌد أبً عن البخاري صحٌح ففً متعددة. طرق من وروي الحدٌث، كتب من وغٌره ،البخاري صحٌح فً الحدٌث هذا صن ورد -

 أهل أكثر رأٌتكن فإنً تصدقن النساء معشر ٌا": فقال النساء على فمر المصلى، إلى فطر أو أضحى فً وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول خرج: قال
 "[...] .إحداكن من الحازم الرجل للب أذهب ودٌن عقل ناقصات من رأٌت ما العشٌر، وتكفرن اللعن تكثرن: قال هللا سولر ٌا وبم: فقلن .النار

84 - POTOCKI (Jan), op. cit., pp. 53-56. 
85 - Ibid., pp. 66-67. 
86 - Ibid., p. 20. 

وقتا مملوءا بالسرور، نصطاد  (تطوانضٌنا فً هذه المدٌنة )لقد ق »بعد مقامه فً تطوان :   John Windusوهو االنطباع نفسه الذي خرج به 

 ، ص.، القسم األول من المجلد الثانًتارٌخ تطوانداود )محمد(، ونركب الخٌل، ونتفسح فً الحدابق، والناس ٌقابلوننا بغاٌة األدب، )...(؛ راجع: 

ارجها كانوا ٌفسحون لنا الطرٌق رغم أن جمهورا كبٌرا كان فإذا ما سرنا فً المدٌنة أو فً خ »واٌت:  براٌث، حٌث ٌقول 124؛ وص. 63

 .« ٌنتظرنا، ولم ٌكن أحد ٌضاٌقنا أو ٌحدق فً وجوهنا، ...
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 .  87، ولم ٌسبهم أحدبرتغال قاموا أٌضاً بنزهة كتلك التً قمت بها تقرٌباً 

 88بالقـرب  مـن  قـبـة  ، مـررت*14/7/1791بروبً، ٌوم ـمن غرسة ال[رجوعـً  طرٌـق وفً

 (une chapelle) حٌث كانت عدة نساء وأطفال، تقدم أحدهم نحوي، وكان سنه ٌتراوح ما بٌن عشرة ، 

)ببس الدٌن(. وإنً أذكر هذه الشتٌمة ألنها أول   fede di merda »«واثنً عشر عاماً، وخاطبنً قابال 

مرة تعرضت فٌها للسب ؛ ولقد تؤثر بذلك المسلمون الذٌن كانوا ٌرافقوننً تؤثراً بالغاً. ومنذ ذلك الٌوم، لم 

 .« 89أتعرض للسب إطالقاً 

 

 : شعور المغاربة نحو اإلسبان

 دٌداً. وذكر أنه لما ـان ومقتهم مقتاً شـخالل مقامه فً المدٌنة بغض المغاربة لإلسبطوكً بوالحظ 

. ولقد صادف فٌما 90«اإلنجلٌز طٌبون، واإلسبان خبثاء  «ٌلتقً بعض العامة أجنبٌاً، ٌبادره بالقول : 

ن كانا ٌقنصان فً أرباض تطوان، فسؤلوهما هل هما ٌْ ٌَ إنجلٌزٌان أم  مضى جماعة من المورٌٌن إنجلٌز

لإلسبان، فكذبا وقاال لهم نحن إنجلٌزٌان،  غاربةإسبانٌان ؟ وأراد اإلنجلٌزٌان أن ٌمتحنا درجة ُبغض الم

  .91فذاقا وبال أمرهما، وُضربا ضرباً مبرحا

سبب هذه البغضاء بطرد اإلسبان ألجداد سكان تطوان المتحدرٌن من مورًٌ   بوطوكًوٌفسر 

(les Maures) على أحدهم، وهو ما زال ٌحتفظ بمعلومات عن الدار التً  بوطوكًلقد تعرف إسبانٌا. و 

 . 92كان أجداده ٌسكنونها فً قرطبة

 

 وضعٌة الٌهود :

ٌقترح علٌه القٌام  بوطوكً، بعث القابد إلى 5/7/1791حوالً الساعة السادسة مساء من ٌوم 

الٌهودي وحارسٌن. ولقد وجد الرحالة  بنزهة للتفسح فً الِغرس الواقعة جنوب المدٌنة، صحبة ترجمانه

ٌُسمح له 93فً باب محل إقامته بغلتٌن، إحداهما ُخصصت له، والثانٌة لترجمانه . غٌر أن الٌهودي لم 

                                                            
87 - POTOCKI (Jan), op. cit., p. 41. 

88
ًّ مدشر كٌتان، حٌث المسجد و - القبة المنسوبة إلٌه... لعلها قبة أبً الحسن، سٌدي علً مغٌث بن الوفابً الحسنً، المدعو الرٌفً، المدفون شمال

وأصل من ببنً سعٌد من الرٌف. واألصل األصٌل من الشرفاء الوفابٌٌن  [...] »: 36ص.  ،3ج  ،عمدة الراوٌن فً تارٌخ تطاوٌن:  راجع

، 6 ج ؛ و«م.، حسبما أخبرنً بذلك بعضه1222الحسنٌٌن المصرٌٌن. ومنهم الولً الصالح، سٌدي علً الرٌفً، دفٌن مدشر كٌتان، المتوفً عام 

الشٌخ محمد الزبادي الفاسً وذكر مجاذٌب  ]: 157ص.  »القسم األول من المجلد الثالث: تارٌخ تطوان،  وداود )محمد(، ؛28-26ص. ص. 

 وممن لقٌته أٌضا بتطوان، الشٌخ سٌدي علً الرٌفً المجذوب رحمه هللا، لقٌته قرب قبة شٌخه المسمى علٌه سٌدي علً الرٌفً خارج [تطوان 

انظر: و .« (...)المدٌنة فً أعلى كٌتان، وكان معً رفٌق لً وذلك عام ثالثة وخمسٌن ومابة وألف، فزرناه وأمر صاحبا له أن ٌزورنا سٌده،  

 .123؛ 72؛ 33 ص. ، صالذي زار هذا الضرٌح ثالث مرات...، لسان المقالعبد الرزاق بن حمادوش الجزابري، 

89 - POTOCKI (Jan), op. cit., p. 71. 
90

ثم جاء قردناش وأعلم  »: 58 ، القسم األول من المجلد الثانً، ص.تارٌخ تطوانداود )محمد(، عن تفضٌل سكان تطوان لإلنجلٌز، راجع:   -

ه إلى الستقباله، فقابله الباشا بكل حفاوة ورحب به ترحٌبا ودعاه لمصاحبت بؤن الباشا )أحمد بن علً الرٌفً( ٌقترب، فخرج السفٌر )اإلنجلٌزي(
رح مخٌمه، وعند اجتماعهما، وعد الباشا بؤنه سٌعمل كل ما فً وسعه لتسهٌل الوسابل للسفٌر حتى ٌشعر فً زٌارته للمغرب باللذة والسرور، وص

المستر  قبول أمٌن دٌوانة تطوان، محمد لوقش، لهدٌة السفٌر البرٌطانً : 123؛ وص. «له بؤنه ٌفضل اإلنجلٌز على جمٌع الدول المسٌحٌة، )...(
 .«.(...)عبارات شكره بدالبل تإكد ما ٌكنه لإلنجلٌز من التقدٌر المنقطع النظٌر،  »روسل، مردفا 

91 - POTOCKI (Jan), op. cit., p. 37. 
92

الذي نعرفه، هو أن عقالء أهل  »بخصوص بغض أهل تطوان للمسٌحٌٌن قابال :  John Windusعلى كالم  1ٌعلق محمد داود فً الهامش  -

ثم  وان ما كانوا ٌبغضون المسٌحٌة لذاتها، وإنما كانوا ٌبغضون أعداءهم المتعصبٌن من المسٌحٌٌن الذٌن أخرجوهم من وطنهم األول )األندلس(تط
د صاروا باسم المسٌحٌة والتعصب األعمى لها، ٌحاربونهم فً وطنهم الثانً )المغرب(، وكم أذاقهم أولبك المتعصبون من تقتٌل وتعذٌب بالحدٌ

 .73 داود )محمد(، تارٌخ تطوان، القسم األول من المجلد الثانً، ص.؛ راجع: «والنار، مما ال ٌترك فً القلوب محال لغٌر الحنق والبغضاء 
93

ٌُشترط علٌهم فً عقد الجزٌة شرطان : مستحق ومستحب.  - وأما المستحب  »ٌتعلق األمر بنصرانً وٌهودي، فهما من أهل الكتاب الذٌن كان 

نَّار، والثانً أالّ ٌعلوا على المسلمٌن فً األبنٌة، وٌكونوا إن لم ٌنقصوا مسفستة  اوٌن لهم، والثالث أشٌاء : أحدهما تغٌٌر هٌآتهم بلُبس الغٌار وشّد الزُّ
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بركوب مطٌته وسط المسلمٌن، واضُطر للمشً على قدمٌه إلى أن خرج من باب المدٌنة، حٌث ُسمح له 

، وتحدثا إلى الٌهودي هنٌهة، اضطر بوطوكًف حارسا بامتطاء دابته. وبعد نصف ساعة من السٌر، توق

الترجمان بعدها إلى الرجوع إلى الوراء. والسبب فً ذلك هو أن المسلمٌن كانوا ٌحتفلون ٌومبذ 

، أو حفلة الحصابد، وكانوا بالتالً سٌلتقون فً طرٌقهم ال محالة عدداً غفٌراً من المحتفلٌن، 94بالعنصرة

بغلته فً حٌن ٌمشً المإمنون الحقٌقٌون على أقدامهم،  ٌر الٌهودي ممتطٌاً فال ٌمكن والحال هذه أن ٌس

 ! 95فذلك من باب المنكر

؛  6/7/1791ٌوم األربعاء  تطوانالذي زاره فً محل إقامته ب حاخام مكناس بوطوكًووصف 

اه (، فؤت(Rabi Jehoudah-Levi el –Khozariعن كتاب وكان هذا الحاخام قد علم بؤن الرحالة ٌبحث 

وعالوة على كونه عالّمة فً الفقه الحاخامً،  «بخصوص الحاخام : بوطوكً بهذا "الكنز"... وٌقول 

هل ٌهتم علماإنا أٌضا بدراسة هذه الفلسفة ؟  96فإنه كان متضلعاً من فلسفة أرسطوطالٌس. ولقد سؤلنً

قبلت على العلوم فؤجبته بؤن أوربا تخلت منذ مدة طوٌلة عن هذا النوع من الدراسات النظرٌة، وأ

التجرٌبٌة، وأنها تركت االستدالل وطورت اآلالت العلمٌة. وشرحت له بعض التجارب فٌما ٌتعلق 

إلخ. وكان ٌنصت لً بإعجاب  (les conducteurs)بالكهرباء، والمواد الغازٌة، واستعمال الموّصالت 

لٌة فً أعمال فكرٌة ال تجدي مشوب بالتحسر ؛ وتؤسفت على مصٌر هذا الشٌخ الذي استنفذ قدراته العق

وكانت مكتبة هذا الحاخام فً مكناس تحتوي على  .نفعاً. ولو أنه شحذ ذهنه فً أوربا، لصار عالماً شهٌراً 

 .« 97عدة كتب ُطبعت فً بولونٌا.

، استهزاء أحد أحفاد صاحب الغرسة 14/7/1791فً غرسة البروبً ٌوم  بوطوكًوالحظ 

اتً. وكان هذا الشاب ٌبلغ من العمر ما بٌن خمس وست عشرة سنة، بقبعة ترجمانه، الٌهودي السرف

 .98وٌمرح كما ٌمرح صنوانه من شبان الفرنسٌٌن

                                                                                                                                                                                          
ٌُسمعوهم أصوات نواقٌسهم، وال تالوة كتبهم، وال قول م هبإظهار صلبانفً ُعزٌر والمسٌح، والرابع أال ٌجاهروهم بشرب خمورهم، وال م هأالّ 

ٌُخفوا دفن موتاهم وال ٌجهروا بندب علٌهم وال نٌاحة،  ٌُمنعوا من ركوب الخٌل عتاقا وُهْجنا، وال ٌمنعوا من وخنازٌرهم، والخامس أن  والسادس أن 

    .238ٌخ، ص. بدون تار، القاهرة الّسفر الثامن،نهاٌة األرب فً فنون األدب، انظر :  النوٌري، ؛  [...]؛  ركوب البغال والحمٌر
94

ٌونٌو. وال ٌقع عندنا  24العنصرة هً ٌوم المهرجان الواقع فً  «: 241ص.  ،2، ج عمدة الراوٌن فً تارٌخ تطاوٌنراجع بخصوصها :  -

بهم التً فٌه احتفال. إال أن سكان الجبال ٌنزلون للبحر رجاال ونساء بطبولهم وسالحهم، فٌلعبون البارود، وٌسبحون فً البحر على أصوات نسا

الطقوس المرتبطة بالبحر: العنصرة نموذجا،  -3؛ ومصطفى غطٌس، "عالم البحر فً معتقدات سكان المغرب"، «ٌسمونها )أعٌوع(. ثم ٌرجعون 

 .26 -23، ص. ص. 2226، دراسات فً التارٌخ واألركٌولوجٌة، منشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بتطوان، المغرب واألندلس
95 - POTOCKI (Jan), op. cit., pp. 38-39. 

عنصر الحوار من أهم العناصر التً ٌجب أن ٌزود بها الرحال عمله ؛ ذلك أنه ٌتٌح الفرصة للشخصٌات لتظهر ظهورا حرا، فتعبر عن « - 96

ثره فً إضفاء الحٌوٌة والواقعٌة نفسها بنفسها، كما ٌإكد على السمة األدبٌة لكتب الرحالت. وكثٌرون أولبك الذٌن ٌلجإون لهذا العنصر مدركٌن أ

ٗحٍٚ ػرى جٍَُجم ؛ انظر: «على كتبهم، ومدركٌن أنه فرصة لـ "أنا اآلخر" كً ٌكشف عن ذاته، وأن تنوع األسلوب ٌتفق وتنوع الحٌاة وتقلبها...

 .79، ٘. 1995، وجٌ جٍُ٘ٗ ُِؿحٓؼحش ج٣ٍُٛٔس، جُوحٍٛز، 1، ٠. الزحلح في األدب العزتيجُٔٞجك٢، 

 
97 - Ibid., pp. 43-44. 
98 - Ibid., p. 67. 

 ص.  ،، القسم األول من المجلد الثانًتارٌخ تطوانداود )محمد(، واٌت:  براٌثعن أوضاع ٌهود تطوان فً القرن الثامن عشر، راجع رحلة 

قٌمٌن فً تطوان، فهو خمسة آالف ( لنشاهد بٌع الٌهود التً ٌبلغ عددها سبعة، وأما عدد الٌهود الم22/9/1727وقد ذهبنا بعد الظهر ) »: 123

 تقرٌبا، موزعٌن على مابة وسبعٌن دارا ٌقٌم فً كل منها عدد من العابالت، وهم هنا أغنى من الٌهود فً أٌة ناحٌة أخرى من اإلمبراطورٌة

هنا بٌن أٌدٌهم، ألنهم ٌقومون  المغربٌة، ومع ذلك فهإالء البإساء ٌعٌشون فً فقر مدقع لما ٌفرض علٌهم من ضرابب مرهقة، وتمر جمٌع التجارة

 بدور السماسرة بٌن المسلمٌن والنصارى، وإذا لم ٌحترس كل من الجانبٌن المعنٌٌن باألمر، فإنه ال بد أن ٌكون دابما ضحٌة لجشع الوسطاء

إذ ٌجب أن  »... لمرجع نفسه: من ا 158؛ وص. «وتالعبهم، وجمٌع الٌهود هنا ٌتكلمون اإلسبانٌة، وهو ما ال ٌفعلونه فً باقً جهات المملكة 

 –حتى شرار القوم  –نعرف أن المغاربة ٌبعثون فً الٌهود خوفا شدٌدا وٌخضعونهم كالعبٌد، حتى إن هإالء الٌهود البإساء ٌعاملون المغاربة 

ٌادهم، ومقابل ذلك ال ٌصلهم إال أشد باحترام عظٌم جدا، فال ٌنادونهم بؤسمابهم إال مصحوبة بلقب السٌد، وال ٌظهرون لهم إال معاملة األتباع ألس

 ؛ «التحقٌر، وٌوجه إلٌهم أقل المغاربة األوامر بؤشد االزدراء، فٌقول ٌا ٌهودي افعل هذا، وٌا ٌهودي اصنع ذاك 
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 : الحٌوان والقنص

التً بنت  99اللقالقفً طرٌقه إلى تطوان بعد نزوله من السفٌنة، أعداداً كبٌرة من بوطوكً شاهد 

 .100ٌشاهد نظٌرها فٌما تقدم من حٌاته أوكارها فوق سطوح أكواخ قرٌة صغٌرة بؤرباض تطوان، لم

وأراد القابد أن ٌرّفهنً  «( عن القنص : 7/7/1791ثه القابد أشعاش ٌوم استدعاه إلى داره )وحدّ 

فاقترح علً مطاردة الّرت بكالب صٌده، وهً صغٌرة الحجم لكنها من فصٌلة جٌدة. وال ٌصطاد 

. غٌر أننً تعجبت من رإٌتهم ٌؤكلون لحمه أبداً الرت إال للتسلٌة، ألنهم ال  (les Maures)المورٌون 

 .101وهم ٌلمسون هذا الحٌوان بال حرج، بل منهم من لّطخ مالبسه بدمه

وبخصوص القنص، حدثنً القابد عن النُّمر التً كثٌراً ما تؤتً إلى أحواز تطوان، وفً بعض 

ٌٌن، فال ٌهدأ له بال حتى ٌقتل األوقات تؤتً األسود أٌضاً. ولما ٌفترس بعض هذه السباع بقرة أحد الجبل

الحٌوان الضاري وٌؤكل من لحمه. وهذه العادة عامة فً أوساط الجبلٌٌن، وتفسرها الممارسات الخرافٌة 

 . « 102والثؤر من السباع

قُتل  (une panthère)بإهاب نمر  (Brèbes 2)، أتاه بربرٌان 13/7/1791وفً ٌوم األربعاء 

لجبال الواقعة على بعد ثالث مراحل من تطوان. وكانا مع أصحابهم فً قبل ذلك بقلٌل. ولقد قدما من ا

جماعة من عشرٌن قناصاً حاصروا مؤوى هذا الحٌوان الذي كان ٌغٌر وجهته من قناص آلخر وكؤنه 

 ٌطٌر من شدة العدو. وهو الذي افترس شاباً بربرٌاً، وجرح آخرٌن.

                                                                                                                                                                                          
BRAITHWAITE (John), op. cit.,  pp. 144-145 : «Car il faut savoir que les Mores tiennent les juifs dans une crainte 
servile et dans une soumission d’esclaves : aussi ces misérables juifs traitent ils les Mores, même de la plus vile 
populace, avec un respect des plus profonds, ne nommant jamais leur nom, qu’ils ne fassent suivre le terme de 
Monsieur, et des démonstrations de leur dépendance. Au lieu qu’ils ne reçoivent que des marques du dernier 
mépris, le plus abject des Mores prononce des ordres de la manière la plus dédaigneuse, juif, dira-t-il, fais ceci, 
juif fais cela».  

99
 .221-199؛ 38. ٘. ٘ ،3، ؼ عودج الزاويي في تاريخ تطاويي:  جٗظٍ -

100 - POTOCKI (Jan), op. cit., p. 19. 
101

: "ما  47، ص. 1987، بٌروت 1، ط 2شندي، شرحه وعلّق علٌه وقابل نصوصه محمد حسٌن شمس الدٌن، ج لقللق صبح األعشىانظر :  -

حرام بنص القرآن، نجس فً مذهب وهو  –الثانً عشر "الخنزٌر" »:  52ٌعتنى بصٌده من الوحش، والمشهور منه عشرون ضربا" ؛ و ص. 

عن . و«الشافعً رضً هللا عنه قٌاسا على الكلب، بل قالوا : إنه أسوأ حاال منه لعدم ِحّل اقتنابه، إال أنه مباح القتل فٌكون فً معنى الصٌد 

األول من المجلد الثانً،  داود )محمد(، تارٌخ تطوان، القسمالذي أورده   John Windusاصطٌاد الخنزٌر فً نواحً تطوان، راجع وصف 

خرجنا مع الباشا الصطٌاد الخنازٌر الجبلٌة فً الجبال الواقعة بٌن تطوان وسبتة، وقد قتلنا  20/5/1721اصطٌاد الخنزٌر: وٌوم  » :61 ص.

خنازٌر، وهذه الرماح التً ستة خنازٌر كبٌرة وأتٌنا بستة من أوالدها الصغار حٌة، وأثناء االصطٌاد، انكسر للباشا رمح عند اصطدامه بؤحد ال

ند ٌستعملونها فً الصٌد، مختلفة عن تلك الرماح التً كان الفرسان ٌتسابقون بها، إذ أن هذه ٌصنع نصفها من خشب متٌن ثقٌل حتى ال تنكسر ع

ٌهم ورجلٌهم حسبما ٌوجبه والمسلمون كثٌرا ما ٌغسلون رأسهم وٌد »، ٌقول: 72. وعن ما ٌسمٌه بـ "الغسل الدٌنً" ، ص. «ضرب الخنزٌر بها. 

دا علٌهم الدٌن، وٌقومون بذلك قبل الصلوات )التً هً خمس مرات فً كل ٌوم(. لكن إذا أصابهم سوء الحظ ولمسوا خنزٌرا أو قاموا بعمل دنس ج

 .«أو تحدثوا مع زوجاتهم، ٌكونون ملومٌن بغسل جمٌع أجزاء الجسم )...(

102 - POTOCKI (Jan), op. cit., pp. 45-46 ; 

عامل طنجة: عبد المالك بن محمد »]: 183-182ص. ص.  من المجلد الثالث، الثانًالقسم تارٌخ تطوان،  داود )محمد(،وانظر: 

. من عبد ربه سبحانه وخدٌم موالنا نصره هللا، عبد المالك بن محمد لطف هللا به، آمٌن، إلى صاحبنا طونٌو سالمون قونصو [(25/5/1790)

وم الكتب سؤلنً سٌدنا عن خبركم وعن ورود الباشدور، فؤجبته أن الباشدور فً أقرب وقت ٌكون بالمغرب عند سٌدنا بحول وٌ (...)اإلصبنٌول 

 (...)، توجه بهم للراي على ٌدٌك، وأمرنً نوجه لك اسباع ونمرهللا وقوته، وقد أمرنً نكتب لك أمره الشرٌف وٌعرفك فٌه أنه خاطره معكم، 

؛ « (...)صحبة أصحابنا الواردٌن علٌك، وفً صحبتهم كتاب سٌدنا الشرٌف،  نوجه لك اسباع ونمر( 26/5/1790)رمضان  12وٌوم الخمٌس 

( 1261: وفٌها )ٌعنً سنة (77 ، ص.5، ج اإلتحاف: قال ابن زٌدان )1261السلطان ٌرسل قابد تطوان سفٌرا إلى فرنسا عام  »: 295ص. 

( عامله على ثغر تطاوٌن سفٌرا لفرنسا وفً معٌته جماعة من أعٌان الثغر المذكور، ووجه معه وجه )ٌعنً سلطان المغرب موالي عبد الرحمن

 .«وخٌال وطرفا، )...(  وحوشا
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ان ؛ ولقد ُنسجت بخصوصها عدة بالمناسبة بوجود عدة ضباع بؤرباض تطوبوطوكً وعلم 

أساطٌر، من بٌنها أن الرجل ٌصبح غبٌاً بعد أكله لمخ هذا الحٌوان. وٌوصف الغبً عادة بالمثل القابل   

 .« 103ْكال الضباع «

 .104كما وصف طرٌقة صٌد األرانب الوحشٌة بواسطة النمس

 

 : ألعاب الفروسٌة فً تطوان

، وتحدث عن  خصابص فن الفروسٌة فً الفروسٌةألعاب تطوان خالل مقامه فً بوطوكً شاهد 

 ...105ووْصف إنجلٌزي للفرسان المغاربة المغرب، وتشابه طرٌقة ركوب المغربً والبولونً،

 

 العامة :

إلى أن الخاصة قلٌلة  الرحالةوأرباضها قلٌلة. وٌشٌر  تطوانعن عامة  بوطوكًمالحظات 

األرٌاف النابٌة كٌف ٌإدون صالتهم، وشعورهم الدٌنً  االكتراث بدٌانة العامة التً ال ٌعرف أفرادها فً

الوحٌد ٌكمن فً بغضهم الشدٌد للنصارى. ولقد تكونت لدٌهم بخصوص هإالء أفكار عجٌبة، إلى حد 

 106!تصورهم أكلة لحوم البشر 

فً تطوان بنفس الطرٌقة التً ٌلعبها بها (la pelota) كما شاهد أبناء العامة ٌلعبون كرة القدم 

  .107هم اإلسباننظراإ

،  تزاحم 4/7/1791وبعد انصرافه من الحفل الذي أقٌم على شرف موكب المارق البرتغالً ٌوم 

الناس، وخاصة األطفال، وسدوا الطرٌق التً كان ٌسلكها للرجوع إلى مقر إقامته ؛ فشرع الحراس الذٌن 

                                                            
103 -POTOCKI (Jan), op. cit., p. 63. 
104 - Ibid., p. 79 ; 

ٖ ه٤ِٖ ٝأٌٗد، ٝي٣د ٍٝٞذٞخ، ٝه٘لً ج٤ُٛحوز ، ٢ٛٝ ٗٞػحٕ: ٤ٚحوز جُك٤ٞجٕ جُر١ٍ، ٓ »: 226٘.  ،1، ؼ عودج الزاويي في تاريخ تطاوييٝ

 .«ٝغؼِد ٝقؿَ، ٝذو٤س جُط٤ٌٞ. ٝيُي ًِٚ ٣ٛطحو ذحُر٘ىم ٖٓ جٍُٚح٘، ٝذحُهٗد ػ٠ِ ٤ٛثس ٓؼِٞٓس، ٝذحُٗرٌحش. ٤ٚٝحوز جُك٤ٞجٕ جُرك١ٍ... 
105 - POTOCKI (Jan), op. cit., pp. 30- 33. 

إن حومة السانٌة «:87-86، ص. ص. 4؛ و ج 12، ص. 2، ج تارٌخ تطاوٌن عمدة الراوٌن فًبلغ عدد إصطبالت تطوان نحو ثمانمابة، انظر : 

رسائل ؛ راجع: فاطمة خلٌل القبلً، «من الخٌل. وٌشهد لذلك رسالة الٌوسً لموالي إسماعٌل، فً الحض على عمارة الثغور،  622كانت تربط 

وقد حضرت بمدٌنة تطاوٌن أٌام موالنا الرشٌد رحمه هللا  [...] «:242، ص. 1981، الدار البٌضاء 1، ج أبً علً الحسن بن مسعود الٌوسً

أنهم سمعوا صرٌخا من جانب البحر ذات ٌوم، فخرجوا ٌسعون على  ورماة. وقد بلغنً الٌوم تهتز األرض خٌالتعالى، إذا سمعوا الصرٌخ 

ًّ والمقالٌع.   Charles االحتفال بالسفٌر »: 58من المجلد الثانً، ص. ، القسم األول تارٌخ تطوان)محمد(،  داود؛ وانظر: «أرجلهم، بؤٌدٌهم الِعص

Stewart   6/5/1721 : من تطوان مصحوبا بنحو مابتٌن من  [أحمد ابن علً بن عبد هللا الرٌفً]وبٌن الساعة الثالثة والرابعة وصل الباشا

ارٌة، ثم اصطفوا على شكل نصف دابرة أمام خزابننا، وقام الفرسان وثالثمابة من المشاة، وقد حملوا بنادقهم وأخذوا ٌطلقون منها العٌارات الن

؛ 59؛ ٝ٘. «تلك األلعاب التً اشتهر بها المغربٌون وامتازوا بها، ...  [John Windus]الباشا ورجاله بؤلعاب الفروسٌة، وهنا وصف المإلف 

رحلح ؛ ٌٝجؾغ: 118-117: جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘. ٘. .. ٝج٣ص ألُؼحخ جُل٤ٍْٝس ػ٠ِ جُط٣ٍوس جُٔـٍذ٤س، ًٌٝحذحش جُه٤َ. ذٍج٣عٌٝجؾغ ٝٚق 

. ٝنالٍ ًٛٙ *1767+أذ٣ٍَ  ٖٓ ٗلّ جُٓ٘س  13ٌٓػص جُٓلحٌز ك٢ ضطٞجٕ ئ٠ُ ؿح٣س ٣ّٞ «:22؛ ٝ٘. 21٘.  ،صفارتيي إصثاًيتيي إلى هزامش

َ ك٢ جًٍُٞخ ْٝٛ ػ٠ِ ٜٚٞجش ن٤ٍٞ جُلطٍز أه٤ٔص ك٢ ْٞم جُٔى٣٘س ػىز ػٍٜٝ جُل٤ٍْٝس أذحٕ ك٤ٜح جُٔـحٌذس ػٖ ٜٓحٌضْٜ جُط٢ ٣ٍٟخ ذٜح جُٔػ

 «٤ٌٖوس.

106 - POTOCKI (Jan), op. cit., p. 67. 
107 - Ibid., p. 31 ; J. Potocki, Manuscrit trouvé à Saragosse, op. cit., p. 232. 

؛ انظر : «كرة دون هدف...، وتتمثل فً رفس الٌعرفون كرة القدم«قد أشار إلى أن المغاربة ، 1872آرثر لٌرد بعد زٌارته للمغرب سنة وكان 

 . 126، ص. 1975، مطبعة النجاح، الدار البٌضاء، (1161أمس ) مغرب فً جوالتعبد المجٌد بن جلون، 
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لرحالة ومرافقوه من كانوا ٌرافقونه فً ضرب المارة بعصٌهم حتى ٌحٌدوا عن الطرٌق، وٌتمكن ا

 المخططة، ولٌس 108البرانسأن الحراس ال ٌضربون إال الجبلٌٌن ذوي  بوطوكًالمضً قدماً، فالحظ 

ٌّاكهمفتٌان الحاضرة     .109البٌض وح

، وذكر أن شٌخهم مدفون فً مكناس، 6/7/1791بعٌساوة تطوان، ٌوم األربعاء  بوطوكًوالتقى 

للرحالة أن رأى فً المشرق مجانٌن ُعنف من كل األصناف.  وهم فً رأٌه مشعوذون ال غٌر. ولقد سبق

ٌّن من خالل مالحظاته فً الهند الطرق التً  (M. Le Gentil)كما سبق له أن قرأ كتاب   الذي ب

ٌستعملها الهنود إلزالة السم من األفاعً. وبما أنه كان ٌعرف هذه الحٌل من خالل مطالعاته، فإنه لم 

 ...110ٌطرح أي سإال على عٌساوة

 

 : 111التجارة

هً ما ٌسمى فً المشرق  «، وقال عنها : تطوانسارٌة فً قٌ 7/1791/ 8ٌوم  بوطوكً تجّول 

ٌناسب مدٌنة من الدرجة الثالثة، فٌما  تطوانبالبزار، وٌمكننً القول بناء على ما شاهدته، أن حجم تجارة 

غً مالحظته هنا هو أن التجار تعودوا ٌتعلق بتصنٌف المدن التً ٌقوم اقتصادها على التجارة. والذي ٌنب

على عرض عٌنات فقط من البضابع التً ٌخزنونها فً مخازنهم بكمٌات كبٌرة. ولقد أعجبت أٌما 

                                                            
. ٝذحُ٘ٓرس ُلط٤حٕ جُكحٍٞز ٣ٓطؼَٔ ٓٛطِف جُؿال٤ُدجُٔوٛٞو ٛ٘ح ٛٞ  ٝهى ٣ٌٕٞ" جُؿر٤٤ِٖ، ذٍجّٗ" (capes)٣ٓطؼَٔ ذ٢ًٞ٠ٞ ٓٛطِف  - 108

ضكىظ ػٖ أُرٓس  ، أهىّ ٓٛىٌ ضطٞج63٢ٗ٘. اإلخىاى،  ًزهح: ج٤ٌٍُٓؼ  ٣ٝؼطرٍ ٗٙ. ذحُكح٣ي جٍُؾح٢ُألٍٓ ٛ٘ح ٣طؼِن "جُك٤ّحى"، ٝؾ٢ِ إٔ ج

. ًٔح يًٍ (7/12/1727) "ػ٤طس جُٓرص"ذٔح ك٤ٜح جُكح٣ي ج١ًُ ًحٕ ٣ٍضى٣ٚ ػٍٔ ُٞهٕ ٣ّٞ  -ٝذؼٝ أُٞجٜٗح )جألنٍٟ ٝجألذ٤ٝ(  -ٌؾحٍ جُكحٍٞز 

 ذٖ جُوحوٌ ، ذهٛٞ٘ ػرى122٘. اإلخىاى،  ًزهح :ٝك٢ ٗٙ آنٍس، ٝجٌُٓٞز، ٝجُوٗحذس. طحٕ، ٝجُطٗح٤ٍٓ، ٝجُؤؿّ ك٢ ًٛج جُ٘ٙ جُطٍذٞٔ، ٝجُول

 قحتيج٢ٍُٗٞٛ ػٖ ٓكٔى جُكٍجم، هحٍ ئٗٚ ًحٕ ٣ِرّ ُؾرّس جُٛٞف، ٝ ٝك٢ قى٣ع ٖ.٤٘ؼِجُٝ ،ٝجٍُوجء ،ٝجُرٍّٗ ،جٍُٓج٣َٝ يًٍ ج٤ٌٍُٓؼ ٍَٓٝم،

: ٌْحُس ٖٓ ػرى  66-65 ، ٘ ٘.جُػحٖٓ ، جُٔؿِىتاريخ تطىاىجٗظٍ: ٓكٔى وجٝو، ٝ. 171، ٘. 4ؼ ، زاوييعودج ال جٗظٍ:جُٛٞف جُهٖٗ، ...؛ 

ٝذؼى، ... «: 145ٝ٘. ٝضٗح٤ٍٓ ًطحٕ"...،  قحتٌحً جٍُقٖٔ ذٖ ٛٗحّ أل٤ٓ٘ٚ ػرى جٍُقٖٔ أٖؼحٔ ٌٝو ك٤ٜح أٍٓ ذآًحء جُٔٓحؾ٤ٖ ج٣ًُٖ ك٢ ٠٘ؿس "

إٔ ضىكغ ألل نى٣ٔ٘ح جُوحتى أقٔى ؿىجٝٔ ًٓٞز ًطحٕ، هٗحذس  [(1243ٖٞجٍ  4ضطٞجٕ ٓكٔى أٖؼحٔ ) ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ٛٗحّ ٣أٍٓ هحتى]ك٘أٍٓى 

 [ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ٛٗحّ]»: 373٘.  ،جُطحْغ ، جُٔؿِىتاريخ تطىاىٝ؛ «، ِْٜٝحّ ِٓق أٌَم، ...قح٣ٌحٝضٗح٤ٍٓ ٍْٝٝجٍ ًطحٕ، ٝهلطحٕ ذ٤ظٍجٖس ٝ

 16، ... )قحتٌٜح... ٝجؾؼَ ُٚ ًٓٞز ؾ٤ىز ٌُٓٔٞس ذِٜٓحٜٓح ٖٓ جُِٔق ٝهلطحٜٗح ٤ٍٝو ػ٤ِي قحِٓٚ نى٣ٔ٘ح جأل٠ٌٞ جُكحؼ ػرى جُوحوٌ أٖؼحٔ، ... ك

، حققها وقدم لها عز المغرب معنٌنو، دار السوٌدي للنشر إتحاف األخٌار بغرائب األخبارإدرٌس الُجعٌدي السلوي، ٝجٗظٍ : . «( 1264ٌذ٤غ جُػح٢ٗ 

الخروج لمالقاة عظٌم دولتهم" : ... وذلك بعد ما لبسنا الكساوي التً أنعم بها موالنا علٌنا أنعم هللا "«:  154، ص. 2224والتوزٌع، أبو ظبً 

علٌه بخٌر الدارٌن، وتقبل عمله وبلغه قصده وأمله. وهً لكل واحد قفطان عجمً، وسروال وسلهام سكري من ملف البحر الكبٌر، وفرجٌة 

(، قووٜح ٝهىّ 1919) الزحلح األوروتيحٓكٔى ذٖ جُكٖٓ جُكؿ١ٞ جُػؼحُر٢، وانظر : . «ٌك فاسً رفٌعوقمٌص بالحرٌر وقلنسوة، وشقة حٌاتً، وحا

وهذا السإال من ... «:122٘. ، 2223ُٜح : ْؼ٤ى جُلح٢ِٞ، وجٌ ج٣ُٞٓى١ ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، أذٞ ظر٢، جُٔإْٓس جُؼٍذ٤س ُِىٌجْحش ٝجٍُ٘ٗ، ذ٤ٍٝش، 

ولو  ،على الحجوي وابنه لما رآهما ٌلبسان الزي المغربً[ كان ونحن البسون جالبة وشاشٌة وكسوة ملفهذا الهندي ]هل أنتم ٌهود ؟ وقد طرحه 

 »: 222٘. ، 1، ؼ عودج الزاويي في تاريخ تطاوييأقٔى ج٢ٍُٗٞٛ، ٌجؾغ: و .« لكان أكثرة والفرجٌة والقفطان كنا بالكساء والبرنوس والعمّ 

ٛ٘ؼٕٞ جُؿال٤ُد، ؾٔغ ؾالذس، ذ٤ٟح ْٝٞوج ُٝقٍٔج، ٝجُوٗح٤ٖد، ؾٔغ هٗحذس، ٝجُلٍجٖحش جُط٢ ٣ـط٠ ٣ *ضىٌجَش )جُك٤حًس(+ٝأٚكحخ ًٛٙ جُكٍكس 

جُٛ٘ق جألٍٝ: غ٤حخ  : جُػ٤حخ »: 245؛ ٘. «ذٜح ػ٘ى جُّ٘ٞ، ٝجٌٍُج١َ، أ١ قُّ جٍُؾحٍ، ٝقُّ ٗٓحء جُرٞجو١، ٝجُك٤حى، ؾٔغ قحتي، أ١ ٓكٞى 

ٝق٤ّحى، ْٝال٤ْٛ ًٍٝج١َ، ٝؿ٤ٍ يُي. ٝذحتؼٞ ًٛج جُٛ٘ق ٣ٕٓٔٞ ذحُرٍؿح٣َٖ، ؾٔغ ذٍؿحَ. جُٛٞف جُرِى٣س، ٖٓ ؾال٤ُد ٝهٗح٤ٖد، ٝكٍج٣ٌٕ 

ٝجٗظٍ . «ٓأنٞي ٖٓ جُطرٍؿ٤ُ، ٝٛٞ ك٢ ػٍف جُرٍذٍ، ئذىجٍ ِْؼس ذأنٍٟ. ٝٛٞ ٓح ٣ؼرٍ ػ٘ٚ جُلوٜحء ذحُٔؼحِٓس. ٝجْْ ًٛٙ جُطؿحٌز )ضحذٍؿحَش( 

 ، ٘، جُوْٓ جألٍٝ ٖٓ جُٔؿِى جُػح٢ٗتاريخ تطىاىوجٝو )ٓكٔى(، حٍ ك٢ ضطٞجٕ: ُٔالذّ جٍُؾ 1722ْ٘س  (John Windus)ٝٚق ؾٕٞ ٝٗىِٝ 

ٌأ٣ص ٍٓز جذٖ نح٢ُ، ٝهى ُرّ ؾالذس ٚٞف «:143، ٘. 2221، ضوى٣ْ ٝضؼ٤ِن قٓ٘حء وجٝو، ضطٞجٕ 1، ؼ على رأس األرتعييٝ؛ 65-66 .٘

جُلالقٕٞ أٝ جُؿر٤ِٕٞ، ًٝ٘ص ئي يجى ٠لال وٕٝ جُؼٍٗز، كطِرص ٖٓ ٝجُى١ ْٞوجء، ًٝحٗص جُؼحوز ك٢ يُي جُؼٜى إٔ يُي جُ٘ٞع ٖٓ جُػ٤حخ ال ٣ِرٓٚ ئال 

وبخصوص الحاٌك، راجع مادة "حابك" فً  .«يجى غٞخ ُْ ٣ِرٓٚ أذٞى ٝال ؾىى«إٔ ٣ٗط١ٍ ٢ُ ٓػَ ؾالذس جذٖ نح٢ُ، كحٓط٘غ ٖٓ يُي ٝهحٍ ٢ُ: 

 قاموس :

DOZY (R.), Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes, Amsterdam 1845, pp. 147-153. 
)ص.  الذي ٌتحدث عن البرانس القصٌرة التً كان ٌرتدٌها الفقراء من جبالةوانظر وصف لباس قبٌلتً بنً حسان واألخماس فً كتاب دو فوكو 

 : لفة، األغنٌاء والطبقة الوسطى والفقراء( لباس سكان الحواضر المغربٌة بفباتها االجتماعٌة المخت23-22(، ثم ٌصف بعد ذلك بتفصٌل )ص. 11

FOUCAULD (Vicomte Ch. De), Reconnaissance au Maroc, op. cit. p. 11 ; 22-23. 
109 - POTOCKI (Jan), Voyage dans l’Empire du Maroc, op. cit., p. 32. 
110- Ibid., p. 42. 

111
: ٝأٓح ضؿحٌز ًٛٙ جُٔى٣٘س، كحػِْ أٜٗح ًٍُٓ ْٜٓ ُِطؿحٌز جُر٣ٍس جُطؿحٌز »: 245-244٘. ٘.  ،1، ؼ عودج الزاويي في تاريخ تطاوييجٗظٍ:  -

 .«ٝجُرك٣ٍس 
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إعجاب بؤنسجة فاس، وهً من الفنون التً تشهد بحق على ازدهار حضارات األسر الحاكمة التً 

نتجات صناعة الدباغة المغربٌة الشهٌرة تعاقبت على السلطة فً هذا الجزء من إفرٌقٌا. كما شاهدت م

. 112بالفرنسٌة، والذي ٌعنً كل األهب المصبوغة (maroquin)التً اشتق منها  اسم "ماروكان" 

 واألثواب المطرزة التطوانٌة تعادل فً جودتها تلك التً تصنع فً القسطنطٌنٌة.

وهً ممارسة فً  " ٌحملون السلع صابحٌن لبٌعها بالمزاد.113والحظت فً السوق "البراحٌن

 .« 114ألف لٌلة ولٌلةالمجتمعات العربٌة ٌنبغً معرفتها لفهم عدد ال ٌحصى من نصوص 

 

  : األخالق

، تطوان، تناول الرحالة جانباً من جوانب األخالق فً 13/7/1791فً رسالته المإرخة ب 

ب علٌها التزّمت، لقد سبق لً وأن ذكرت فً إحدى رسابلً أن األخالق هنا ٌغل «وكتب فٌها ما ٌلً : 

وهذا صحٌح. والٌوم، أتٌحت لً الفرصة ألعلم أن ظاهرة مغازلة النساء منتشرة فً المدٌنة، وهذا 

صحٌح أٌضاً. وال أدري كٌف سٌحكم قّرابً على هذه الثنابٌة فً سردي لهذه الرحلة. بٌد أن الشعوب 

إذاً أن ٌوجد فً هذا المجتمع تتكون من جماعات من األفراد، والفرد مزٌج من التناقضات، فطبٌعً 

 الّزمتاء والظرفاء الذٌن ٌغازلون النساء. 

إال أن المغازلة بٌن العشاق فً تطوان تتم سراً. وهوى الحبٌب لحبٌبته الذي ُطبع اإلنسان علٌه، 

والذي ٌتجلى للعٌان فً المجتمعات األخرى، ٌكتَّم هنا تكتٌماً. ولكن ٌوجد هنا شخصان من علٌة القوم، 

ٌُظهر نفس  لن أسمٌهما، ال ٌكتمان ما ٌخفٌه اآلخرون، وال ٌجرإ القابد على االصطدام بهما. لكنه لم 

التساهل مع أخً خلٌفته حمدون الذي ُضبط متلبساً مع خلٌلته، فجلده جلداً مبرحاً أقعده فً فراشه لمدة 

 ثالثة أشهر.

العاشقٌن، فإن طبٌعة هذا الهوى ولكن، بما أن القوانٌن "السخٌفة" تقف سداً منٌعاً أمام هوى 

تتغٌر حتماً، وٌنقلب بالتالً الحب بٌن الرجال والنساء إلى سحاق تتكّتمه اإلناث، ولواط ٌكاد ٌجهر به 

 .« 115بعض الذكور

 

 :الثقافة والعلوم 

. ولقد ذكر فً 116واسع االطالع، كثٌر القراءة، قوي الذاكرةغزٌر العلم، رجال بوطوكً كان 

الذٌن استشهد بكتبهم فً مقاطع شتى  الفرنسٌٌن واإلنجلٌز واأللمان واإلٌطالٌٌن ن المإلفٌنرحلته العدٌد م
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جُىذحؿس، ٣ٝوحٍ ُٜح أ٣ٟح )ضحوذحؿص(. ٢ٛٝ ػرحٌز ػٖ وذؾ جُ٘ؼحٍ ٝؾِٞو جُٔؼُ، جُٔٓٔحز  »: 223٘.  ،1، ؼ عودج الزاويي في تاريخ تطاويي -

 .«ٞو جُـْ٘ جُٔٓٔحز جُرطحٗس، ألٗٚ ٣رطٖ ذٜح جُرالؿ٢ ئٕ ًحٗص ذ٤ٟح ذحُُٝج٢ٗ، أٝ قٍٔج ذحٌُٞو١، ٝؾِ
113

جُّىالُس ٝجٍُٓٔٓز: ٢ٛٝ جُ٘ىجء ػ٠ِ جُٔر٤ؼحش ٖٓ أٍٚٞ ٝػٍٜٝ ٝؿ٤ٍٛٔح، قط٠ ضوق  »: 232٘.  ،1، ؼ عودج الزاويي في تاريخ تطاويي -

 .«س جُٓل٠ِ ػ٠ِ آنٍ َجتى ك٤ٜح. ٢ٛٝ قٍكس ًػ٤ٍز، ال ذأِ ذأِٜٛح ٛ٘ح. ٣ٝطؼح٠حٛح ك٢ جُـحُد أَٛ جُطرو
114 - POTOCKI (Jan), op. cit., p. 57. 
115 - POTOCKI (Jan), op. cit., pp. 64-66 ; 

 هللا، ٖحء ٓح قحًٔح ٝأهحّ جُِٞجؾ١ٍ، ج٣ٌٍُْ ػرى جُوحتى ٓح٢ٓ ٓكٔى جُكحؼ ذؼى ض٠ُٞ كِٔح...  «:  87. ٘ ،اإلخىاى ًزهحٝجٗظٍ :ػرى جُٓالّ ج٤ٌٍُٓؼ، 

 ًحٕ ئٗٚ ه٤َ ج٢ُٓء، جُى٢ٗء كؼِٚ ػ٠ِ ُططِؼٚ جُِٓطحٕ ُٝٗػٚ هللا ٖحء ٓح قحًٔح كأهحّ. جُلح٢ْ جُؿؼ٤ى١ ٓكٔى ٤ٓىجُ [٤ِْٔحٕ] جُِٓطحٕ ذؼىٙ ك٠ُٞ

حوْٛ، جُرِى أَٛ ُُٗحز ٣ٍَْ ّٓ  ضٍٟ ٝال. ه٤َِ ك٤ٜح ٝج٠ُُٗ...  «: 134؛ ٝ ٘.  «... ٍٜٝٗٙ، ْٝرّٚ. ٣ٔط٘غ ٖٓ ْٜٝٓ٘ ئ٤ُٚ جٍُٞٚٞ ٣ٍ٣ى ٖٓ كْٜٔ٘ ٝك

جُلحْىجش ٖٓ «ٝؾٞو ٣إًى "ٓهط٠ٞ ٓى٣ٌى" ٚحقد ذ٤ى إٔ  .«جًًٌُٔٞ جُكٌْ ٣ُِّ ٠حٍ ئيج ٝأٓح ٣ٍ٠ح، ئ٤ُٜح جٗطوَ ٖٓ ئال يُي لؼ٣َ ٝال ٠ِٞ٣، أقىج

 .286، ٘. 1965ضطٞجٕ  ،5 ، جُٔؿِىتاريخ تطىاىؿحوٌٜٗح هر٤َ ونٍٞ جإلْرحٕ ئ٤ُٜح ؛ جٗظٍ : ٓكٔى وجٝو، ك٢ جُٔى٣٘س هرَ قٍخ ضطٞجٕ،  «جُ٘ٓحء
115

 ح ًطرٚ ك٢ ًٛج جُٛىو:ٓ جٗظٍ -

R. Caillois, Nouvelle préface du Manuscrit trouvé à Saragosse de J. Potocki, Gallimard, 1958, pp. 32-33 : « (…) 
Potocki n’a pas renié ses maîtres. Il est assurément Encyclopédiste, mais il est d’abord encyclopédique. Il donne 
sous une forme plaisante, imagée, volontiers ironique, la somme, non pas des connaissances de son temps, 
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(، T. Shaw119و) (،M. Le Gentil118(، و)M. Volney117، نذكر من بٌنهم )من كتابه

(، 123Cronstedtو) (،122L’abbé Todériniو) (،(Pr. Clénart121 ،و(120Bruce)و

 Rabi)كتاب أنه بعث إلى مكناس ٌطلب  اً رأٌنا سابق. و(125Homann)و(، 124Walleriusو)

Jehoudah-Levi el–Khozari ولكن بال جدوى. 126ألف لٌلة ولٌلة(، ثم بحث فً تطوان عن كتاب ،

ٌُسمع  127وٌبدو أن الطالب الذي حدثه فً هذا الموضوع افترى علٌه كذباً، وادعى وجود عنوان كتاب لم 

 ـاب... وفٌما ٌلً بعض محتوى الرسالة المإرخة بعنوان كت "جعفر البرمكًبه إلى الٌوم، وزعم أن "

أتى هذا الصباح لزٌارتً طالب شاب كان قد ُكلف بؤن ٌبحث لً عن نسخة من كتاب  «:  12/7/1791

ثالثمابة ن هذا الكتاب الذي كنت أرغب فً الحصول علٌه، ٌحمل عندهم عنوان إ. فقال لً ألف لٌلة ولٌلة

سنة القمرٌة، وأنه ال توجد فً المدٌنة أٌة نسخة من هذا الكتاب ؛ لكنه : عدد أٌام ال وأربع وخمسون لٌلة

"، وهو ٌشتمل على العدٌد من  جعفر البرمكًأتانً بكتاب آخر ٌنتمً لنفس الفن األدبً، وعنوانه " 

الحكاٌات الواردة فً الكتاب اآلخر. ولما كنت أستمع إلى ترجمة مستهل هذا الكتاب )جعفر البرمكً( 

ي حكاٌة سلطان كان ٌصطاد ظبٌاً أبٌضاً، فتاه فً قصر مسحور ... أُعلن عن مجًء سٌدي الذي ٌرو

التاودي بوهالل ؛ فخبؤ الطالب تّواً كتابه تحت جلبابه، وفر بنفسه عبر السطوح، وهو ما أثبت لً أن هذا 

، XVIفً القرن  (Clénart)البلد لم تتغٌر أحواله قط، وذلك منذ الرحلة التً قام بها إلٌه األستاذ كلٌنار 

 والذي غادره دون أن ٌتمكن من حمل أي كتاب من الكتب التً كان قد اشتراها فً فاس.

 129حٌث ُتلقن مبادئ أقلٌدس 128وبخصوص العلوم، ٌنبغً القول إنه توجد بتطوان مدارس

(Euclidès)ًوالمغاربة  131لبطلٌمس 130، وبعض الجبر، وعلم الفلك، اعتماداً على كتاب المجسط .

                                                                                                                                                                                          
mais des siennes propres, qui sont exceptionnellement étendues, et qui, dans le // domaine de ses études 
personnelles, devancent celles de ses contemporains les plus informés. 
(…) L’auteur a beaucoup lu. Il a beaucoup voyagé. Il est perspicace et observateur… 
(…) Potocki était un homme entreprenant, ardent, impétueux, avide d’expérience et de savoir. »    
117- POTOCKI (Jan), Voyage dans l’Empire du Maroc, op. cit., p. 21. 
118- Ibid., p. 42. 
119- Ibid., p. 46. 
120- Ibid., p. 46. 
121- Ibid., p. 61. 
122- Ibid., p. 62 
123- Ibid., p. 65. 
124- Ibid., p. 65. 
125- Ibid., p. 80. 

126
ح الولل العزيز توولنح تحف : ئو٣ٌّ جُؼٍٔج١ٝ،ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ جٗظٍ ػٖ جٛطٔحّ جُل٤٤ٍٖٓٗ ذٌطد ج٤ُِٖٔٓٔ ٝذكػْٜ ػٜ٘ح، ذٔح ك٤ٜح ًٛج جٌُطحخ،  -

ولهم ]الفرنسٌون فً مرسٌلٌا[ تشوق ألخبار النواحً ومعرفة أحوال البالد وأنواع ... «:  41، ٘. 1989، ضوى٣ْ ٝضؼ٤ِن ٢ًَ ٓرحٌى، ٠٘ؿس تاريز

للغات أي لغة كانت، وعن كتب التجارة والفالحة والعمارة، وقد أكثروا السإال عن العلوم والكتب وسإالهم عن علم الهندسة والهٌبة والتنجٌم وا
آداب الكتاب التارٌخ والسٌر والحكم واألدب وكتب الحكاٌات، وقد ذكروا لنا أنهم ترجموا كتبا عدٌدة من كتب اإلسالم باللغة الفرنصاوٌة مثل كتاب 

المسلمٌن الكتب الرفٌعة وٌتغالون فً  . وٌشترون من كتبألف لٌلة ولٌلة، وكتاب القاموسللسمعانً و كتاب األمثالو[ البن قتٌبة أدب الكاتب]=

وٌبدو من خالل رحلة ابن حمادوش الجزابري أن سوق الكتاب فً تطوان كانت تعرف رواجا  .«ثمنها وٌشترطون جودة الخط وصحة الضبط... 

مقامات ها، كبعض ها وأثمانها، وقد ذكر عناوٌنعالقرن الثامن عشر ؛ فلقد اقتنى صاحب الرحلة مجموعة من الكتب المختلفة مواضٌمنتصف فً 
الحرٌري، وكتاب الشفا للقاضً عٌاض، وشمابل الترمذي وشرحها البن مخلص، ومفٌد الحكام البن هشام، ومختصر القزوٌنً والدوانً، 

-112؛ 127؛ 71٘ ٘  ...،لضاى الوقاهػرى جٍَُجم ذٖ قٔحوٝٔ جُؿُجت١ٍ،  انظر: ومضحكات ابن عاصم، و"مٌارة على المٌة الزقاق" ؛

111. 
127

؛ ٝقٓد ج٤ُٓحم، كحُطحُد ٛ٘ح ٣كَٔ  ٣طِن جُطحُد، قٓد ج٢ٍُٗٞٛ، ػ٠ِ ٓؼ٤٤ٖ٘: ػ٠ِ قحكع جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ، ٝػ٠ِ ٠حُد جُٔؼٍٝف ذحألذٞجخ -

 جُطحُد ج٤ُٓى ٓكٔى ذٖ ػرى «:222، ٘. 4؛ ٝجٗظٍ ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ؼ  228 ٘.  ،3، ؼ عودج الزاويي في تاريخ تطاوييجُٔؼ٠٘ جألٍٝ؛ جٗظٍ: 

 .«جُؼ٣ُُ جُلُوّح١ جُططٞج٢ٗ
128

جُطّى٣ٌٍ: أ١ ضؼ٤ِْ جًٌُج١ٌ جُوٍإٓ جُؼ٣ُُ، ٝقٍٝف جُٜؿحء، ٤ًٝل٤س جٍُْْ  »: 238٘.  ،1، ؼ عودج الزاويي في تاريخ تطاوييٌجؾغ :  -

 ٝجُٟر١ ٝجُطؿ٣ٞى. ٠ٔٓ٣ٝ يُي ك٢ جُوى٣ْ جُطأو٣د. ٝجُوحتْ ذًٜٙ جُكٍكس ذؼٝ أَٛ جُرِى.

ُؼِّٞ. ٢ٛٝ قٍكس جُؼِٔحء. ٝجُوحتٕٔٞ ذٜح ال ٣رِـٕٞ جُػالغ٤ٖ ك٢ ًَ ػٍٛ. ٝهى ٣وِٕٞ ئ٠ُ غالغس ك٢ ذؼٝ جألٝهحش... : ٜٝٓ٘ح ضى٣ٌّ ج جُطى٣ٌّ

 .241-239، ٘. ٘. جُؼِّٞ جُط٢ ضُوٍأ ك٢ ضطٞجٕٝجٗظٍ: 
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شوقون عموماً إلى المعرفة، وٌجادلون فً علم كهذا )الفلك( إلى حد ما. غٌر أنهم ما زالوا ٌومنون مت

بالفكر الخرافً. وهكذا فبعد تفسٌرك لهم الجاذبٌة، أو تكوٌن النٌازك، فإنهم ٌبادرونك بؤسبلة غرٌبة مثل  

نهم الٌسرى، وكٌف ٌتمكن من قتل إنسان إذا رأوه بعٌ *فً لٌبٌا+ (Ougela)كٌف ٌتمكن سكان أوجلة 

من شرب دم إنسان وهو على بعد مابة خطوة منهم ؟ ونكران هذه   *فً النٌجر+ (Afnou) سكان أفنو 

  .« 132الظواهر التً ٌحدثونك عنها، بعد إصغابهم إلٌك، ٌعتبر قلة أدب ال تغتفر فً األعراف المغربٌة  

حٌث لم ٌكن معه فً تلك   11/7/1791خالل نزهته فً غرسة راغون، ٌوم بوطوكً والحظ 

العشٌة ترجمانه، أن بعض الحاضرٌن فً ذلك الجمع كان ٌتكلم اإلسبانٌة، والبعض اآلخر التركٌة، 

 .133فقضى والحال هذه أمسٌة جد ممتعة

، حضر بعد الغذاء، لعبة  "الترٌسً" 14/7/1791وخالل نزهة أخرى فً غرسة البروبً ٌوم 

(trisset134) فً كل مدن اإلمبراطورٌة. وكانت مصطلحات هذا اللعب ، وهو ورق لعب مشهور

 . 135إسبانٌة

 

 : التطبٌب

 تطوان فً الٌوم الذي قضاه فً غرسة البروبً أن التلقٌح كان معروفاً فً  بوطوكً لقد عرف 

 .136منذ زمن طوٌل، ولكن عدة أمهات كن ٌفتقدن الشجاعة الكافٌة لتطعٌم أبنابهن بطعم الجذري

القانون فً تتوفر على كتاب "تطوانٌة تطوان أطباء، ولكن عدة عابالت والحظ أنه ال ٌوجد ب

 .137" البن سٌنا الذي ٌتم الرجوع إلٌه كلما دعت الضرورة ذلك، حتى ٌتم تشخٌص المرضالطب
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٘.  ،1، ؼ ويي في تاريخ تطاوييعودج الزاجُوٍٕ جُػحُع م. ّ. ٣ٌح٢ٞ ٣ٞٗح٢ٗ ػِّْ ك٢ جإلٌْ٘ى٣ٌس. ٝٞغ ٓرحوب جُٜ٘ىْس جُٔٓطكس. ٝجٗظٍ :  -

ٍز؛ جُطّرؿ٤س، أ١ قٍكس ج٢ٍُٓ ذحُٔىجكغ. )...( ًٝٛٙ جُكٍكس ػ٠ِ هِس أِٜٛح ٛ٘ح، ج٣ًُٖ ًحٗٞج ال ٣ُ٣ىٕٝ ػ٠ِ جُٔحتس، ًحٗص قٍكس ٣ٍٖلس ٓؼطر »: 232

 .« ِٛحو١ ك٢ جُكٓحخذحوت٤ٖ ذحُو٣كطٍف ذٜح أَٛ جُطروس جُؼ٤ِح، ٣ٝط٘حكٕٓٞ ك٤ٜح، ٣ٝطىجٌْٕٞ ًطرٜح ػ٠ِ جُطٍَّ جُوى٣ْ، 
130

 (، ٝػٍذٚ ُق٤ٖ٘ ذٖ ئْكن. 148أهىّ ًطحخ ك٢ جُلِي، أُلٚ ذط٤ِّٔ ) -
131

 (. ٗٗأ ك٢ جإلٌْ٘ى٣ٌس. ُٚ "جُٔؿٓط٢" ٝ "ؾـٍجك٤س ذط٤ِّٔ". 168 – 92ًِٞو٣ِٞ ذط٤ِّٔ: ك٢ٌِ ٝؾـٍجك٢ ٣ٞٗح٢ٗ )ٗكٞ  -
132 - POTOCKI (Jan), op. cit., pp. 60-62. 
133 - Ibid., p. 60. 

134
، 61٘. ، عودج الزاوييٖٓ  6. ٣ٝكىغ٘ح ج٢ٍُٗٞٛ ك٢ ؼ XIXُْ ٣ظٍٜ ك٢ ئْرح٤ٗح ئال ك٢ جُوٍٕ  (Tresillo)، ألٕ جُط٤٤ٓ٣ٍٞ  " جُْط٣ٍّ " ُؼِٚ -

: ػرى جُٓالّ ج٤ٌٍُٓؼ ج١ًُ ًحٕ ُٓٞؼح ذِؼد "ج٠ٌٍُس"، ٝٗظْ ُهالٗٚ ج٣ًُٖ ًحٕ ٖٓ ذ٤ْٜ٘ ػرى ج٣ٌٍُْ جُهط٤د، ه٤ٛىز  "ًزهح اإلخىاىػٖ ٚحقد "

ٓكٔى وجٝو  تاريخ تطىاىًٝحٕ ٚحقد . 12-11. ٘ ٘ ،اإلخىاى ًزهح ؛ ٝجٗظٍ: ػرى جُٓالّ ج٤ٌٍُٓؼ،ذ٤حٕ أْٔحء أٌٝجهٜح، ٤ًٝل٤س ُؼرٜح... ك٢

، جُؿُء جٌَُٔٔ ًًٍُٔجش جألْطحي ٓكٔى وجٝو "ػ٠ِ ٌأِ جألٌذؼ٤ٖ"، على رأس الثواًييأ٣ٟحً ُٓٞؼح ذِؼد جٌُٞم، ٌجؾغ : قٓ٘حء ٓكٔى وجٝو، 

 .312، ٘. 2211ضطٞجٕ 
135 - POTOCKI (Jan), op. cit., p. 69. 

136
 .«ػحوضْٜ ك٢ جُؿى١ٌ ٝجُكٛرس  «: 213٘.  ،2، ؼ عودج الزاويي في تاريخ تطاويي:  جٗظٍ -

137
ػِّٞ  : ٜٝٓ٘ح جُطرحذس، أ١ ٓىجٝجز ج٠ٍُٞٔ. ًٝٛٙ جُكٍكس ػ٠ِ جُطٍجَ جُؿى٣ى جُ٘حٖة ػٖجُطّدّ  »: 234 ،1، ؼ عودج الزاويي في تاريخ تطاويي -

ػ٠ِ ج٣ٍُٔٝ جُطد جُؼ٣ٍٛس، ٓلوٞوز ك٢ ًٛٙ جُٔى٣٘س، ػ٘ى ج٤ُِٖٔٓٔ ٝجإلٍْجت٤٤ِٖ. ٝئٗٔح ٣طؼح٠حٛح ج٤ُٓٔك٤ٕٞ. ٝأٓح ػ٠ِ جُطٍَّ جُوى٣ْ، ٖٓ جإلٖحٌز 

 ذحْطؼٔحٍ وٝجء ذ١٤ٓ أٝ ًٍٓد ٖٓ جُؼوحه٤ٍ ٝجألو٣ٝس جُٔؼٍٝكس، كٜ٘ح ػىو ٖٓ ج٤ُِٖٔٓٔ ٣طؼح٠ٞٗٚ ّٓؿحٗح.

أٚٞذْٜ ٝأػِْٜٔ ذحُٛ٘حػس، ج٣ٍُٗق جُرًٍس، ج٢ُُٞ جُٛحُف، ٤ْى١ ٓكٔى جذٖ ٤ْى١ جُك٢٘ٓ جُروح٢ُ، قلظٚ هللا. كاٗٚ ك٢ ٝأكِْٟٜ ٝأًِْٜٔ، ٝ

جذٖ  ئٖحٌجضٚ ٝئٌٖحوجضٚ جُطر٤س، كحم ًَ ٖٓ ٣ُجٍٝ ًٛٙ جُٛ٘حػس ٖٓ ؾ٤ٔغ جألو٣حٕ، ألٗٚ ذحٍٖ يُي ذايٕ نح٘ ٖٓ ٤ٖهٚ، جُوطد ٓٞال١ ػرى جُٓالّ

" ج٤ُٗم وجٝٝو تذمزج" جذٖ ٤ْ٘ح، ٝ"قاًىى٢ٌٞ هللا ػٖ جُؿ٤ٔغ، كأػطحٙ هللا ٜٓحٌز ػظ٤ٔس ك٢ كْٜ ًطد جُٛ٘حػس، ًـ " ٤ْى١ ػ٢ِ ج٢ٗٞٓ٣ٍُ.

جألٗطح٢ً ٝؿ٤ٍٛٔح، كٜٔح ٚك٤كح وه٤وح ٣ؼؿُ ػ٘ٚ أًحذٍ جُٔطهٍؾ٤ٖ ٖٓ جُٔىجٌِ جُؼ٣ٍٛس. ٝذهٛٞ٘ ٓكٔى ذٖ جُك٢٘ٓ جُروح٢ُ ٖٝـلٚ ذٔطحُؼس 

، ٘. 6 ، ؼعودج الزاويي في تاريخ تطاوييز" وجٝٝو ذٖ جألٗطح٢ً ٝؿ٤ٍٛٔح، ٜٝٓحٌضٚ ك٢ جُطد ٝجُط٣ٍٗف...، ٌجؾغ : "هحٕٗٞ" جذٖ ٤ْ٘حء، ٝ"ضًًٍ

ٌْحُس ٖٓ جُِٓطحٕ ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ٛٗحّ ئ٠ُ ٓكٔى أٖؼحٔ ذهٛٞ٘  :186جُٔؿِى جُػحٖٓ، ٘.  ،تاريخ تطىاىوجٝو )ٓكٔى(، ؛ 221-225٘. 

 .«... كحُُٗٚ ػ٘ىى ًِّٝق جُطر٤د ذٔؼحُؿطٚ قط٠ ٣ؼحك٤ٚ هللا، ...«جُؼالؼ: جذٖ ػْ جُِٓطحٕ ج١ًُ هٛى ضطٞجٕ ألؾَ
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 أحكام عامة : 

بعض المالحظات الذكٌة على سلوك المغاربة فٌما ٌتعلق بتفسٌر ظاهرة الهداٌا  بوطوكًأبدى 

اإلشارة إلى أن خدام المخزن ال رواتب لهم، وبالتالً فهذه  بوطوكًلمجتمع. ولم تفت وتبرٌرها فً ا

 الهداٌا " نفع" ال بد منه فً هذا الوسط. 

 وهناك ظاهرة أخرى استوقفت انتباهه، وهً مبالغة المغاربة فً الكذب، وأمام المأل.

 

 : الهداٌا

ٌدة القابد الصغٌرة التً ٌربٌها فً بعثُت أربعة منادٌل حرٌرٌة إلى حف ،8/7/1791فً ٌوم  

داره. وإنً أدون هذه الترهات ألنها تبٌن السلوك الذي ٌنبغً سلوكه مع المغاربة. فالهداٌا وإن كانت قلٌلة 

قٌمتها، تحفظ الود هنا أكثر من أي مكان آخر فً الدنٌا. صحٌح أن الهداٌا الثمٌنة قد تنجح أكثر فً حفظ 

انقطاع قد ٌإدي إلى إفالس صاحبها. والناس هنا ٌعربون عن رغبتهم فً  هذا الود، لكن تقدٌمها بال

الحصول على الهداٌا بالمكشوف، وبطرق تصدم معظم األجانب صدمة عنٌفة. إال أن هإالء لو فكروا فً 

ٌّاً، لتبٌن لهم أن ال فرق بٌن ممارساتهم وممارسات المغاربة فٌما ٌتعلق بتقدٌم الهداٌا إال من  األمر مل

ث الشكل. فالثروات فً جمٌع أرجاء اإلمبراطورٌة جد مجزأة ؛ وال ٌوجد فٌها شخص موسر ال ٌدٌر حٌ

 . 138ممتلكاته باقتصاد، وبالتالً فالهداٌا المفٌدة هنا، وإن قلت قٌمتها، ُتتلقى بسرور

ى ثم إن رجال المخزن ال ٌتقاضون رواتب قارة. والتقدمات التً ٌقدمها أفراد من الطبقة الدنٌا إل

آخرٌن من الطبقة العلٌا فً أوساط العرب، تعنً منذ القدم احترام المرإوس لربٌسه وإجالله. وبالتالً 

فت  «فالربٌس الذي ٌتلقى الهدٌة قد ٌقول لنفسه وهو ٌتلقاها :  . ثم هل هناك بلد فً «لقد انتفعت وُشرِّ

ٌُحل مداخٌله غٌر المشروع ٌّل ل ة، وذلك حتى ٌشعر بالرضى عن العالم ٌوجد فٌه رجل ذو نفوذ ال ٌتح

 النفس ؟

وأخٌرا، إن الدلٌل على أن المورٌٌن ٌرون حصولهم على تقدمات شٌبا شرٌفاً، ٌكمن فً 

ٌُحتفل بهم وهم ٌتلقون الهداٌا عالنٌة  .139إصرارهم على أن 

 

 : كذب المغاربة

ما تعلق األمر عموما ٌكذبون كثٌراً. فهم ٌكذبون أوال بشكل دابم، كل (les Maures)والمغاربة 

بإعطاء صورة عن بلدهم، بحٌث تكون هذه الصورة دابما فً صالحه. وهم ٌكذبون ثانٌاً ألنهم ٌحاولون 

اكتناه نٌة الرحالة حتى ٌجٌبوه إجابات تطٌب لها نفسه. وبالتالً فٌنبغً على المرء أن ٌحرص كل 

ٌُسؤل أحدهم  وسط مجمع من الناس، ولٌس الحرص على الطرٌقة التً ٌطرح بها أسبلته ؛ وٌحسن أن 

على انفراد. غٌر أن اتخاذ هذا االحتٌاط ال طابل منه ألن المغاربة ال ٌخجلون من الكذب أمام المأل، 

ٌُضلوا األجنبً. ثم إن  والمستمعون ال ٌجدون فً هذا الفعل أي غضاضة، وٌصدقون المحدث حتى 

ء. ولما كنت أحٌاناً أطرح أسبلة ذات المغاربة ٌعتقدون أنه من باب األدب إرضاء الضٌف فً كل شً

                                                            
138

عادة واجبة االتباع، وال ٌستطٌع المغاربة أنفسهم أن ٌخرقوها، تلك هً أن ٌحمل الزابر معه  » واٌت أن تقدٌم الهداٌا فً المغرب براٌثٌرى  -

لهذه الضرٌبة أثر كبٌر فً تسهٌل المقابلة وفً حسن االستقبال، وتتكون هدٌة هدٌة للشخص الذي ٌزوره، تكون دلٌل اعتبار وتقدٌر، وٌكون 

من أربع قطع من الجوخ، وقطعة من نسٌج حرٌري مشجر، ورطلٌن من الشاي، وأربعة أقراص كبٌرة  [للباشا عبد الملك بوشفرة]المستر روسل 

 .122 ، ص.األول من المجلد الثانً، القسم تارٌخ تطوانداود )محمد(،  : ؛ ٌجؾغ«من السكر، وساعة فضٌة 

139 - POTOCKI (Jan), op. cit., pp. 58- 59. 
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طابع جغرافً، أذكر أسماء مدن لم توجد أبداً، كانوا ٌإكدون لً أنهم ٌعرفونها حق المعرفة. والواقع أنً 

لم أعرف إال استثناءٌن فٌما ٌخص ظاهرة كذب المغاربة، وهما صاحبً بن عثمان وقابد تطوان الذي 

شعر بذلك. واآلن وقد أنهٌت رحلتً، لٌس لً ما أضٌفه إلى حاولت مراراً أن أختبر صدقه، دون أن ٌ

 هذٌن االستثناءٌن.

. فطرحت علٌه بعض األسبلة 140وكان من بٌن ضٌوف البروبً فً غرسته )سكرتٌر( باشا سبتة

المتعلقة بانضباط جند هذه المحلة، فلم ألبث أن اكتشفت أّن أجوبته كانت كلها كذبا. ولم أخفه استنكاري 

 .141فزاد ذلك فً إثارة ضحكهعدم صدقه، 

 

 : اختالف مفهوم الزمن بٌن المغرب وأروبا

إنه من األحسن أن ٌبعث مع الرسالة الموجهة إلى السلطان كتاب  3/7/1791قال له القابد ٌوم 

أن الرسالة التً كان من المفروض أن ُترسل البارحة، أي ٌوم وصوله،  بوطوكًالتوصٌة ؛ وهكذا علم 

التمهل الذي ٌمٌز نمط على المرء أن ٌتعود على هذا  «وٌقول الرحالة بهذا الصدد: ما زالت بتطوان. 

ٌَعدل عن السفر إلى بالدهم عٌش المسلمٌن . فلٌس لهإالء أدنى فكرة عن قلة الصبر، تلك النقٌصة «، أو 

 .142التً تمٌز األوربٌٌن بالتؤكٌد، والتً ال وجود لها تقرٌبا فً باقً نواحً العالم

 

 : المغرب عن المشرقاختالف 

رجعت إلى المدٌنة عبر المقابر، والحظت أن أشكال القبور تختلف تماماً عن نظرابها فً 

المشرق، وهو اختالف ٌشمل أٌضاً المساجد والصوامع والمذاهب المتبعة ؛ فالغرب اإلسالمً كان دابماً 

 .143افعًمالكً المذهب، بٌنما اتبع المشارقة مذاهب أبا حنٌفة وابن حنبل والش

 

 : مفهوم الضجر

مع عدد كبٌر من المدعوٌن مؤدبة الغذاء التً أقامها البروبً فً غرسته، ولم بوطوكً حضر 

، بسبب قلة الرحالةٌجاذبهم أطراف الحدٌث إال نادراً ؛ وٌبدو أن ذلك لم ٌحرجهم. ولم ٌكن ذلك، حسب 

لونً بحسن االلتفات ؛ فكانوا ٌملإون لطافاً وشم«لطفهم أو عدم اعتنابهم به، ألنهم كانوا فً نظره : 

غلٌونً بالتبغ، ثم ٌنظفونه، وٌقدمون لً الشاي والقهوة والفواكه، وٌحموننً من الرٌح، وٌسؤلوننً هل 

... إال أن احتمال ضجر ضٌف أجنبً، وسط قوم ٌتحادثون وهو ال ٌفهم 144أعانً من الحر أو البرد

نً لما ضجروا، كما ال ٌضجر أمثالهم من أهالً باقً بالد حدٌثهم، لم ٌخطر ببالهم، ألنهم لو كانوا مكا

إفرٌقٌا وآسٌا وأمرٌكا. والسبب الربٌس لهذا الداء األوربً )الضجر( ٌكمن فً تتابع الدروس التً تمأل 

كل أوقات طفولتنا بحٌث ٌتعود المرء على الشغل طول وقته إلى أن ٌصبح هذا الشغل ضرورة قصوى. 

 . «145عودوا على ذلك، وال ٌشعرون بضرورة ُشغل أنفسهم بال انقطاعبٌد أن المشارقة لم ٌت

 
                                                            

140
 ُْ ٣ٌٖ ُٓرطس ذحٖح، ٝئٗٔح ٣طؼِن جألٍٓ ذوحتى ٓكِس جُٔؿحٛى٣ٖ جُٔكح٣ٍٖٚ ُِػـٍ جُٔكطَ. -

141- POTOCKI (Jan), op. cit.,  pp. 72- 73. 
142- Ibid., p. 23. 
143- Ibid., p. 69. 

جػِْ إٔ  «: 248-245٘. ٘.  ،2، ؼ عودج الزاويي في تاريخ تطاوييأقٔى ج٢ٍُٗٞٛ، ػٍٗ ك٢ أنالم أَٛ ضطٞجٕ : ٌجؾغ جُلَٛ جٍُجذغ  - 144

. ٝجألوخ أنالم ؾَ أَٛ ًٛٙ جُٔى٣٘س، أنالم ٣ٍٖلس، ًٔح ٣ؼِْ يُي ٖٓ ٓحٌْْٜ... ٜٝٓ٘ح جٌٍُّ... ٝجُؼلس... ٝجُطٞجٞغ...ٝػُز جُ٘لّ... ٝجُٗؿحػس..

 . «. ٌٝهس جُكح٤ٖس ٝجُِطحكس..
145 - POTOCKI (Jan), op. cit., p. 68. 
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 : بعض الشخصٌات البارزة التً تعرف علٌها بوطوكً خالل زٌارته لتطوان

، وكان من بٌن أعضاء السفارة التًُ وجهت إلى فٌٌنا (Boufarès)تلقٌُت زٌارة الطالب بوفارس 

لى الدٌار النمساوٌة، فؤتانً به. وأعطى بوطوكً )عاصمة النمسا(. وكنت قد طلبت منه نّص رحلته إ

كانت قد ُنظمت فً قصر  (un bal)بعض تفاصٌل هذه الرحلة التً تعرف من خاللها على حفلة راقصة 

 حٌث ظهر المغاربة فً حفل أوربً ألول مرة، وحٌث كنت حاضراً  (Liechtenstein) لٌشتنشتاٌنأمٌر 

 .146أٌضاً 

 

 خاتمة :
(. ولقد ترك لنا 1791ن بولونً زار المغرب فً عهد المولى الٌزٌد )كان بوطوكً أول مواط

لمدٌنة تطوان ومجتمعها فً أواخر القرن الثامن عشر. فهو ٌحدثنا عن بعض  دقٌقاً  فً رحلته وصفاً 

أبوابها، ومبانٌها، ومساجدها، ودروبها الضٌقة، وغنى بادٌتها بالزرع والضرع، وأجنتها الجمٌلة، 

ات أحوازها، وقنص بعضها... كما ٌحدثنا عن المجتمع التطوانً، بوصفه بعض أفراد وطٌورها، وحٌوان

الخاصة وبٌوتاتهم ونمط عٌشهم، وثقافتهم، كما ٌصف العامة من خالل ملبسها وسلوكها وبعض ألعابها... 

 والنسوة حاضرات فً هذه الرحلة، اإلماء السوداوات، والجواري المورٌسكٌات، ومالبس السوافر منهن

والمحجبات، وأنشطتهن فً أرباض المدٌنة أو فوق األسطح... كما ٌحدثنا عن وضعٌة الٌهود فً المدٌنة، 

وبغض المورٌٌن الشدٌد لإلسبان. وشملت مالحظاته أٌضا المغازلة بٌن العشاق فً تطوان، وأهمٌة  

من أن المغاربة ال  (M. Chénier)؛ وهو ٌكّذب ما زعمه شٌنًٌ  الهداٌا التً تحفظ الود بٌن األصحاب

ٌعرفون معنى للصداقة. وٌحدثنا بوطوكً عن التمهل الذي ٌمٌز نمط عٌش المسلمٌن، و اختالف مفهوم 

وتبقى الزمن بٌن المغرب وأروبا، والتباٌن بٌن المشرق والمغرب فٌما ٌخص مجموعة من الظواهر... 

 وتارٌخ تطوان خاصة. هذه الرحلة وثٌقة فً غاٌة األهمٌة بالنسبة لتارٌخ المغرب عامة،

 

 

 مصطفى غطٌس

                                                            
146 - Ibid., p. 75. 
 


