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نشر ھذا المقال ضمن أعمال ندوة العالقات المصرية المغربية عبر التاريخ، التي نظمت بجامعة 
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  عثمان المنصوري

  
  

  النابليونية في المغرب صدى الحملة
  

ة،   ة النابليوني ة الحمل ى  لعله من نافلة القول التذكير بأھمي ة عل ا المختلف وبآثارھ
ا. مصر والعالم اإلسالمي، د تطرق  ومكانتھا في سياق األحداث العالمية التي رافقتھ لق

ا، إلى ھذا الموضوع العديد من الباحثين، ه من  سواء في مصر أو خارجھ وه حق وأوف
ة . عنايةال ذه الحمل ار ھ أما ھذه المداخلة فھي تسعى إلى تسليط بعض األضواء على آث

دة، دھا بسنوات عدي ى عكس  وانعكاساتھا على المغرب سواء إبان الحملة أو بع إذ عل
ا، فإن وصول الفرنسيين إلى مصر، ما قد يتبادر إلى الذھن، ان  ومقامھم القصير بھ ك

رف المغا ن ط ة م ام ومتابع ط اھتم ة،مح ا، رب أثيرا بليغ يھم ت دث ف ى  وأح ر عل وأث
ذه المساھمة المتواضعة  عالقات الدولة المغربية مع فرنسا لسنوات عديدة. وتھدف ھ
ة، ادر المغربي ي بعض المص اء ف ا ج تعراض لم ق االس ن طري ك ع راز ذل ى إب  إل

  والوثائق البرتغالية التي تطرقت إلى ھذا الموضوع .    
  

  : ومتابعتھم ألخبارھا اھتمام المغاربة بالحملة
    
ذا القطر  تلقى المغاربة نبأ الحملة الفرنسية على مصر،   واحتالل الفرنسيين لھ

ر. رن في  اإلسالمي باھتمام كبي ه اقت ك من عالمات الساعة ألن ر ذل نھم من اعتب وم
رى، داث أخ رب بأح روب  المغ ن الح لة م رب لسلس رض المغ ثال تع ا م ن بينھ وم
زمن،الداخلية التي استمرت م د من ال اة السلطان سيدي  ا يقرب من العق ر وف ى إث عل

د هللا، ن عب د ب م. محم ى الحك راء المتنافسين عل ين األم اف الشديد  ب ا أيضا الجف ومنھ
بالد سنة  ه ال ذي عرفت ه، ،1798ال ذي أعقب اء الطاعون الكاسح ال أرواح  ووب وذھب ب

ل فريضة الح العديد من المغاربة. تيائھم لتعطي ج لبضع سنوات بسبب ناھيك عن اس
ر، يعني  .1االحتالل الفرنسي كما أن تمكن فرنسا من احتالل ھذا البلد اإلسالمي الكبي

ع دول إسالمية أخرى، وأن  رة م ادة الك ى إع ادرة عل ا ق ه ـ أنھ ا يعني ة م ي جمل ـ ف
تبعدة. د مس م تع رب ل ا للمغ االت مھاجمتھ ى  احتم رى عل جع دوال أخ ك سيش وأن ذل

ى المغرب، ين،اإلقتداء بالفرنسي م ھاجس التخوف  ومحاولة االستيالء عل ذلك تحك وب
ابليون، ة ن د حمل ود بع دة عق  من االحتالل الفرنسي واألوربي في سياسة المغرب لع

ذا الھاجس حدة، اورتھم  وازداد ھ ا، ومج رة إيبيري به جزي ى ش يين إل بوصول الفرنس
  للمغرب. 
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ة ال   ار الحمل ى أخب الع عل ن االط ة م ن المغارب ن تمك ا م ية وتطوراتھ فرنس
ددة، ادر متع رق  مص ن المش ي وردت م ائل الت ار والرس اج والتج ق الحج ن طري ع

ا. ي  وتركي طة ممثل ر بواس ا أكث نھم تابعوھ المغربولك اطنين ب ة الق دول األوربي ، ال
ة طنجة، ذاك في مدين ين آن انوا مقيم زودون  وخاصة القناصل الذين ك انوا ي ذين ك وال

ى السلطان في باشا المدينة والوزير ا ار التي كانت تصل بواسطتھما إل ألكبر باألخب
  العاصمة. 

ين بطنجة،   ا من  إن تتبع أخبار الحملة في تقارير القناصل األوربي وفي غيرھ
ى دراسة خاصة، اج إل ل طارق،يحت ادس وجب ذلك سنقتصر  المدن األوربية مثل ق ول

ارير  ومراسالت القنصل في ھذه المساھمة على بعض اإلشارات التي وردت في تق
ا، ع عليھ ا أن نطل يح لن ي أت الي الت ى  البرتغ ا وصل إل ى م اال عل ا مث دم لن ي تق والت

وغيرھا من المعلومات  المغاربة عن الحملة الفرنسية والصراع الفرنسي االنجليزي،
  المتعلقة بھذا الموضوع.

اريخ    ر، وبت ى مص يين إل ول الفرنس ن وص ھر م عة أش د بض وبر  22بع أكت
ه ،  1798 ة دولت ر خارجي ى وزي درو كوالصو إل الي جورج  بي بعث القنصل البرتغ

و، يد كوتيني ية، الس ة الفرنس ن الحمل ار ع ن أخب ا وصله م ر تضمن بعض م  يتقري

  جاء فيه :  والصراع بين الفرنسيين واإلنجليز،
  

، دخلــت إلــى مرســى جبــل طــارق ســت ســفن عســكرية مــن تلــك التــي 18فــي يــوم ] …[" 
] لـم …[ في معركة الشرق ومعها خمس سفن إنجليزيـة جـاءت برفقتهـا أسرت للفرنسيين 

تصل أية سفينة من جبل طارق ، ولذلك لم نتوصل بأخبار إضـافية قـد تكـون وصـلت مـع 
هــذه الســفن ســواء مــا يتعلــق بالمعركــة البحريــة أو بالوضــعية التــي توجــد عليهــا الفــرق 

اســتولوا علــى مراســالت حكومــة العســكرية التــي نزلــت مــن الســفن . يقــول اإلنجليــز إنهــم 
المديرين مع نابليون ، وفي نفس الوقت يدعي الفرنسيون أنهم تمكنوا من تدمير أسطول 

  . 2"  ]…العدو في الشرق،وهو ادعاء ال يقوم على أي أساس [
  

ر من طرف القنصل     ام كبي وقد حظي "نداء" نابليون بونابرت المشھور باھتم
د البرتغالي،ومن لدن المغاربة ا لذين تمكنوا من االطالع على ترجمته إلى العربية. وق

ه، ى وزارت ل مضمونه إل ى نق ى  عمل القنصل المذكور عل ادا للحصول عل وسعى ج
ل أن  الترجمة العربية التي أعدھا ممثل فرنسا بطنجة، ا والسلطان . وقب دمھا للباش وق

على المسيحيين ونعلق عليه، سنتبين وقع ھذا المنشور  نستعرض ھذا النص المترجم،
ة، الي خاصة، بصفة عام ى القنصل البرتغ ه ، واستغل  وعل ا جاء في تنكر م ذي اس ال

ات من  المناسبة لشن حملة على الفرنسيين وقائدھم بونابارت، وذلك من خالل مقتطف
  .  1798نونبر  13و  3رسالتين بعثھما القنصل إلى دولته في 
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  جاء في الرسالة األولى ما يلي : 
  

تقل اآلن ألحكي لكم عـن ظـاهرة ال يمكـن أن تنـال كبيـر استحسـان مـن ] أن…[" 
وتم  تتعلق بالمشاعر الحالية للفرنسيين نتيجة لمنشور وزعه بونابرت في مصر، سيادتكم

. اتخـذ المكلــف الفرنسـي المقـيم هنـا قـرارا غريبـا بترجمتــه  3نشـره فـي إحـدى كـوازيط ليـدن
اعتقـد أنهـا مناسـبة لمحـو اآلثـار التـي خلفتهـا وأضاف إليه ما أمكنه من الخزعبالت التي 

، واســتعمل مــن أجــل هــذا الهــدف أشــد العبــارات خزيــا الحملــة الفرنســية لــدى هــؤالء النــاس
  .لم أر،وال يمكن أن أرى ورقة كهذه،والتي ال يمكن أن يتخيلها إنسان،بحيث 

 أن مـن أهـم الـدوافع التـي دفعـت نـابليون بونـابرت إلـى مهاجمـة مما جـاء فيهـا،
 هي عزل تلك الحكومة التي تخرج منها الحمالت المتتابعة ضـد الديانـة المحمديـة، روما،

وأن الحملــة انتقلـــت بعـــد ذلـــك إلـــى مالطـــة للقضــاء علـــى هـــؤالء النـــاس الـــذين يعتبـــرون 
قـاموا بحملـتهم إلـى  ، وأنهم أخيرا،الحكومة األولى لمضايقة المسلمينمأمورين من طرف 

العــادات والقضــاء علــى االســتبداد الــذي تعــاني منــه هــذه مصــر وذلــك فقــط بهــدف إصــالح 
وأنه أي [بونابرت] يقدس ويحترم القرآن الكـريم وشـريعة محمـد كواحـدة  الشعوب البائسة،

من أصح الديانات وخاليـة مـن التجـاوزات الموجـودة . ويظهـر أنـه خلـص إلـى أن الهـدف 
الد الرائعــة لصــالح عمــوم الحقيقــي لوجــوده هنــاك هــو إقامــة الحريــة والنظــام فــي تلــك الــب

، حسـب الديانـة نفسـه كواحـد مـن ذلـك الشـعب السـعيد وأصـبح يعتبـر الشعب القاطن بهـا،
أنـا ال أعـرف هـل المانفسـتو المكتـوب بالكازيطـة  يوما من رمضان. 30اإلسالمية ويصوم 

هـو أنـه بعـد أن انتهـى  لكـن مـا يمكننـي تأكيـده لسـيادتكم، هو مـن صـنع نـابليون حقيقـة،
أرسـلها إلـى  ث الفرنسي من كتابته، مع عدد من األفكار األخرى المكتوبة بالعربيـة،المبعو 

مــع بــاقي الرســائل التــي  4باشــا هــذه المدينــة الــذي تســلمها وأرســلها إلــى مــوالي ســليمان
توصل بها من عدة مغاربة بجبل طارق حيث يحكـون ـ حسـب مـا سـمعوا ـ عكـس مـا قيـل 

أنبـاء مماثلـة وصـلت مـن الشـرق عبـر البـر إلـى  كمـا أن عن نابليون بونابرت في مصـر.
ومـا يالحـظ اآلن  السلطان الذي يوجد في حالة ترقب للحصول على أخبـار أكثـر وضـوحا.

يحتقرون كل العبارات [المتسامحة] لبونـابرت،ويعطون لهـا معنـى  هو أن المغاربة عموما،
  5."]…مستقى من السوابق التي أبداها الفرنسيون للعالم [ محددا،

                                                           
  إحدى صحف أو جرائد مدينة ليدن اهلولندية . ـ 3
  . 1822إىل سنة  1790سلطان املغرب ، توىل من سنة  ـ 4
.  M.N.E , CX : 299، أرشــيف طــوري دو طومبــو بلشــبونة ، رقــم :  1798نــونرب  3رســالة القنصــل الربتغــايل إىل وزيــره بتــاريخ  ـ 5

  . 1798مراسالت سنة 



  5

  
بعض    ة ، وب ى العربي ة إل ور المترجم خة المنش ة بنس الة الثاني ق الرس وأرف

  التوضيحات اإلضافية :
  

] قــدمت لكــم فــي رســالتي الســابقة بعــض التفصــيالت المتعلقــة بالمانفســتو …[" 
سـلطان. لكـن بمـا الذي قدمه المبعوث الفرنسي هنا إلـى هـذا الباشـا إلرسـاله إلـى سـيده ال

، فقـــد ســـعيت إلـــى مـــات المـــذكورةفـــي الحصـــول علـــى المعلو كبيـــرة أننـــي وجـــدت صـــعوبة 
وهـي نفسـها  الحصول على نسخة أكـدوا لـي أنهـا نسـخت مـن األصـل المقـدم إلـى الباشـا،

ومنهـا يتضـح أن بعـض  وهي التـي أرفقهـا لكـم مـع هـذه الرسـالة. التي احتفظ بها لنفسه،
ورة نـرى تفصـيالت ] فـي النسـخة المـذك…النقط األساسـية لـم تفهـم فـي رسـالتي السـابقة [

وهنـاك مالحظتـان أضــيفتا إلـى بدايـة المنشــور  أكثـر غرابـة ممــا ال يمكـن للعقـل أن يقبلــه.
ـــا المســـلمون  ـــذين يعطيهم ـــدا المفهـــوم والمصـــداقية الل ـــا أن تلخصـــا جي ـــه يمكنهم ونهايت

هنـاك مـن يقولــون بـأن السـلطان تلقــى رسـائل مـن المشــرق  المغاربـة لمانفسـتو بونــابرت.
وقــد أعطــى الســلطان  وفيهــا أكــدوا لــه القضــاء علــى الجــيش الفرنســي. عــن طريــق البــر،

  6]"…دورو [ 400للشخص الذي حمل إليه ذلك الخبر مبلغ 
  

ين    ى األوربي را عل أثيرا كبي ويتبين من ھذه المقتطفات أن نداء نابليون أحدث ت
ر عن ان .وأنه لم يقنع أيا منھما والمغاربة على السواء، الي عب دھاشه فالقنصل البرتغ

يد باإلسالم، ارات تش ن عب ابليون م ن ن ا صدر م تنكاره لم يحيين،  واس ادي المس وتع
ه لإلسالم، واستبعد أن تصدر منه، ى سكان  وخاصة ما تعلق منھا بادعائ ه عل وغيرت

ر  مصر ومحبته لھم. أما المغاربة فإن المالحظات التي أرفقوھا بالنص المترجم ، تعب
داء  نه.بوضوح عن موقفھم المكذب لمضمو وقد سارع الممثل الفرنسي إلى ترجمة الن

ى  وأرسله إلى الباشا، الذي نشر في إحدى الجرائد بمدينة ليدن الھولندية، الذي بعثه إل
ولكننا نتبين منھا أيضا أن الباشا تلقى رسائل من  السلطان بعد أن احتفظ بنسخة منه.

ابليون في أخبروه فيھا ببعض ما بلغھم م بعض المغاربة بجبل طارق، ن أخبار عن ن
كما وصلت أخبار أخرى  وھي أخبار تخالف تماما ما قيل في منشور نابليون، مصر،

ار  عن طريق البر، ا يصل من أخب مما يعني أن القناصل لم يكونوا وحدھم مصدر م
المغربي كانا متابعين باھتمام لتطورات  7وأن السلطان والمخزن إلى الدولة المغربية،

ى المسلمين. ر،الموقف في مص ا عل ا وتخوف ة وقلق ا خاصا بالحمل ديا اھتمام وال  وأب
ار  ن األخب د م ل جدي تعطش ك ب ب ان يترق ذي ك لطان ال ن أن الس ك م ى ذل أدل عل
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ر  المتصلة بالموضوع، أة سخية، تعب ابليون مكاف ة ن ره بھزيم ذي أخب أعطى للبشير ال
الخبر، ه ب ن فرح ي مص ع لمين ف ع المس اطف م ه المتع ادي  ر،وتوضح موقف والمع

  . للفرنسيين
ذي أصدره    داء ال ة للن لقد احتفظ لنا األرشيف البرتغالي بنسخة الترجمة العربي
ابليون، ة خاصة، ن ون موضوع دراس ن أن يك ه يمك د ذات ي ح و ف ا إذا  وھ خصوص

د الجبرتي ا ورد عن داء كم د  .8قورن بالنصوص األخرى وعلى رأسھا نص الن ويؤك

وسنكتفي في  ا النداء نشر في إحدى الصحف األوربية.القنصل البرتغالي أن نص ھذ
نص، ر ال اھمة بنش ذه المس ه  ھ ريعة علي ات الس ض المالحظ ديم بع ة  ،9وتق وكتاب

  الفقرات المقابلة للنص عند الجبرتي في الھامش األسفل للمقارنة.
    

  : نص المنشور النابليوني
  ترجمة نداء بونبرطي قائد محلة الفرانصيص

  10اإلسكندرية ( قبح اهللا سعيه ) بعد نزوله على 
  

اهللا الرحمن الرحيم  الحمد هللا الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك  فمـن  سماب
ك  جاءوا مـن جبـل يصلهم ممالأقديم الزمان يرجي لهذا الوقت تعذيب جميع بايات مصر و 

م علـى و يقصدون الهجَكْرَجْسَتان ونيتهم وقصدهم خراب البلدان الجميلة ومن قديم الزمان 
ي نــوع شــاءوا واليــوم بونبــارطي أالجــنس الفرنصــاوي والوثــوب علــيهم ويظلمــون تجــارهم بــ

لى رب الــدنيا اوقاصــد الحريــة جــاءهم هــو واهللا تعــ ةالفرنصــاوي يــةللجمهور  د  الكبيــرئــالقا
  .11خرة ثم حكومة البايات آلوا

لخـراب ديـنكم فإنـه  الفرنصـاوية جـاءوا إنلكـم البايـات   قالواأيا سكان مصر إذا 
ــ ــوهم [وواجبــوهم منوهم  أمــنهم كــذب فــال ت ــان ]أجيب ــم يكــن  ب الفرنصــاوي [ الفرتســيين] ل

نمــــا هــــو ليقبضــــوا حــــق المســــكين مــــن يــــد الظــــالمين إتيــــانهم  إ مــــا زعمــــوه و  مقصــــده
  12والفرنصاويون يعبدون اهللا ويكرمون النبي ويعظمون القرءان المقدس 

                                                           
  . 184_  182، اجلزء الثاين ، ص  1978لرمحان اجلربيت ،عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار ، بريوت ، عبد ا ـ 8
  قمنا بالتسطري على الكلمات اخلاطئة وعلى اإلضافات اليت أمكننا إضافتها إلصالح لغة النص . ـ 9

  . 4توجد هذه النسخة ضمن ملحقات الرسالة املذكورة أعاله يف اهلامش رقم  ـ 10
نــص الفقــرة األوىل عنــد اجلــربيت : بســم اهللا الــرمحن الــرحيم ال الــه ال اهللا  ال ولــد لــه وال شــريك لــه يف ملكــه   مــن طــرف أمــري اجليــوش  ـ 11

مللـة الفرنساوية بونابارته يعرف أهايل مصر مجيعهم أن من زمان مديد الصناجق يتسلطون يف البالد املصرية يتعاملون بالذل واالحتقار يف حق ا
  . …الفرانساوية ويظلمون جتارها بأنواع االيذاء والتعدي فحضر االن ساعة عقوبتهم 

ـذا الطـرق اال بقصـد ازالـة ديـنكم فـذلك كـذب صـريح فـال تصـدقوه وقولـوا   ـ 12 نص اجلربيت : " يا أيها املصريون قد قيل لكم انـين مـا نزلـت 
ني وانــين اكثــر مــن املماليــك اعبــد اهللا ســبحانه وتعــاىل واحــرتم نبيــه والقــرآن للمفــرتين انــين مــا قــدمت الــيكم اال الخلــص حقكــم مــن يــد الظــامل

  ".…العظيم 
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  ان مـن حيـث هـو مسـتويا [ متسـاويا] مـا عـدلى يكـون االنسـااوبين يدي اهللا تع
[ المواهب] كالعالم والصـالح والعاقـل والحكـيم والبايـات لـم يكـن  الموهباتهل أمن هو من 

 الحكومـة 13 يسـتهلفيهم وصف من هذه األوصاف والذي لم يكـن فيـه واحـد منهـا فكيـف 
ازوا الحبشـيات الكثيـرة وحـ االرضـين [األراضـي]خـذوا لكـم أعلى الناس فـي هـذه البلـد وقـد 

المستحسنات والخيل المسـومات والسـريات العظمـى هـل خصـهم اهللا بهـذه النعمـة وحـدهم 
كـرمين وهـو سـبحانه أل [ أكــرم ] ا الكـريملى افإذا زعموا ذلك فليبينوا لكم الحجـة بـل اهللا تعـ

ن يكـون النـاس كلهـم ألى انسان ويحب الحـق سـبحانه واليـوم أراد اهللا تعـإالكريم على كل 
هــل أردنــا حضــور جمــوع مــن العلمــاء والصــالحين و أفــي الصــعود والمرتبــة العظمــى و  ســواء

ن الفجـور والظلـم الـذي كـان ألى  بالسعادة واليقين باشاء اهللا تع انالخير ويكون جمعهم 
ذهبه  اهللا عنهم وال يكون في المستقبل وترجـع أفي مصر من باياتهم من قديم الزمان قد 

    14لبايات ويكثر الخصب حراثة  مصر كما كانت قبل ا
الفرنصــيص مســلمون َحقيَقــًة ال َمَحاَلــًة ففــي الفــارط عــن قريــب ذهبــوا لرومــه 

نه  نائـب المسـيح وكـان دائمـا يحـرض النصـارى أالكّذاب الذي يزعم   البابَّ وهدموا كرسي 
على كل من يتبع مذهب اإلسالم واإلسالم هـو ديـن سـيدنا محمـد وهـو الـدين فـي الَحقيقـِة 

مالطـة فقبضـوها وطـردوا منهـا الكفـرة الـذين  الـىما عملوا في رومة ما عملوا ذهبـوا  وَبْعدَ 
 الجمهـور الفرنصـاوينما  خلقهم اهللا لمحاربة المسلمين ومن قديم الزمـان أكانوا يزعمون 

كان محبا للسـلطان العثمـاني ولجميـع المسـلمين ويحـب مـن يحـبهم ويعـادي مـن يعـاديهم 
زمنـة والبايـات أل لى يديم عّز ملك سـالطين المسـلمين فـي كـّل ااتع وذلك حقًا و يقيناً  واهللا

يرهم تحـت صـلى يعـذبهم وياالعاصين على السلطان العثمـاني فـاهللا تعـ15البخالء الغّواغين 
  16التراب 

                                                           
  يستحق ، يكون أهال .  ـ 13
وقولــوا أيضــا هلــم إن مجيــع النــاس متســاوون عنــد اهللا وان الشــيء الــذي يفــرقهم عــن بعضــهم هــو العقــل والفضــائل  …نــص اجلــربيت  : "  ـ 14

ل والفضائل تضارب فمـاذا مييـزهم عـن غـريهم حـىت يسـتوجبوا أن يتملكـوا مصـر وحـدهم وخيتصـوا بكـل شـيء والعلوم فقط وبني املماليك والعق
هللا هلـم أحسن فيها من اجلواري احلسان واخليل العتاق واملساكن املفرحة فان كانـت االرض املصـرية التزامـا للمماليـك فلريونـا احلجـة الـيت كتبهـا ا

ولكـــن بعونـــه تعـــاىل مـــن االن فصـــاعدا ال ييـــأس أحـــد مـــن اهـــايل مصـــر عـــن الـــدخول  يف املناصـــب  ولكـــن رب العـــاملني رؤوف وعـــادل وحلـــيم 
 السامية وعن اكتساب املراتب العالية فالعلماء والفضالء والعقالء بينهم سيدبرون االمور وبذلك يصلح حال االمة كلها == == وسابقا كان

  ".  …واملتجر املتكاثر وما أزال ذلك كله إال الظلم والطمع من املماليك  يف االراضـي املصرية املدن العظيمة واخللجان الواسعة
  رمبا الغوغائيني . ـ 15
ـم قـد نزلـوا يف روميـة الكـربى وخربـوا فيهـا   …نـص اجلـربيت : "  ـ 16 قولـوا المـتكم ان الفرانسـاوية هـم ايضـا مسـلمون خملصـون واثبـات ذلـك أ

ى حماربـة االسـالم مث قصـدوا جزيـرة مالطـة وطـردوا منهـا الكواللريـة الـذين يزعمـون ان اهللا تعـاىل كرسي الباب الذي كان دائما حيث النصارى عل
يطلب منهم مقاتلة املسـلمني ومـع ذلـك الفرنسـاوية يف كـل وقـت مـن االوقـات صـاروا حمبـني خملصـني حلضـرة السـلطان العثمـاين وأعـداء أعدائـه 

  " …طاعة السلطان غري ممتثلني المره فما أطاعوا اصال اال لطمع انفسهم أدام اهللا ملكه ومع ذلك أن املماليك امتنعوا من 
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و أتانا منهم عزما أتياننا ومن حقهم يعينون َفَمْن إن فرحة بآلسكان مصر لهم ا
ال إل فـال يعينـون وال يعـين غيرنـا فـال يكـون معـه فـي داره لـم يـدخل فـي هـذه المسـائ  يبق

 18 نسـلموهمعليهم فيقضى عليهم بـالموت وال  17 ويشارونالخير واّلذين يعينون البايات 
  19ثارهم  من الدنيا آونمحو 

سـاعات مـن  ثالثـةالشرط األول كل موضـع اّلـذي هـو بينـه وبـين محلتنـا مقـدار 
تيـان الفرنصـيص ويعملـون إنهم قبلـوا أوا عقل محلتهم ليشهدأواحدا من  يوجهونالطريق 
  20الفرنصاوي الذي هو أحمر أبيض أزرق  السنجاق

الشــرط الثــاني كــل بلــد ومدشــر ومدينــة قبلــوا مــا ذكــر يعملــون مــع الســنجاق الفرنصــاوي 
   21سنجاق محبهم السلطان العثماني اهللا يعظمه ويكرمه ويكون معه

لبلـدان والقـرى يجعـل فـي جميـع مـن سـائر ا كـابرأل شياخ العرب واأالشرط الثالث 
شياء وكثيرها جليلها وصغيرها طـابع ألمتعتهم من قليل اأديارهم وجميع   وءاتاتحوائجهم 

  .22مة ظفرالمتعتهم ولو قألهم من  تضعواحدة وال  مسئلةلكيال تتلف له 
ثـره ونمحـوا أمـع الفرانصـاوي فنحرقـه 23 يتشـارالشرط الرابع  كل مدشر يمد يـده 

24  
و إمام يبقـى علـى طريقتـه ودينـه وانشـغاله أو قاضي أس كل شيخ الشرط الخام

متعـتهم ويصـلون صـلواتهم فـي أنفسـهم وعيـالهم و أمونين بأويبقون فـي ديـارهم سـاكنين مـ
  25على دين االسالم بالنواجد  ويعضواويبقون على مالهم  والمصالتالمساجد 

                                                           
  ويشريون . ـ 17
  وال نساملهم . ـ 18
طوىب مث طوىب الهايل مصر الذين يتفقون معنا بال تأخري فيصلح حاهلم وتعلو مراتبهم طوىب أيضا للذين يقعـدون يف  …نص اجلربيت : "  ـ 19

قني املتحــاربني فــإذا عرفونــا بــاالكثر تســارعوا الينــا بكــل قلــب  لكــن الويــل مث الويــل للــذين يعتمــدون علــى مســاكنهم غــري مــائلني الحــد مــن الفــري
  " .…املماليك يف حماربتنا فال جيدون بعد ذلك طريقا إىل اخلالص وال يبقى منهم أثر 

ا عسكر الفرانساوية فواجب املادة االوىل  مجيع القرى الواقعة يف دائرة قريبة بثالث ساعات  …نص اجلربيت : "  ـ 20 من املواضع اليت مير 
م نصبوا علم الفرنساوية الذي هو أبيض وكحلي وامحر  م أطاعوا وا عليها ان ترسل للسر عسكر من عندها وكالء كيما يعرف املشار اليه ا

… "  
ل قريـة تطيـع العسـكر الفرنسـاوي ايضـا تنصـب صـنجاق املـادة الثالثـة كـ …هـذا الشـرط هـو املـادة الثالثـة عنـد اجلـربيت . نـص اجلـربيت : "   ـ 21

  ".…السلطان العثماين حمبنا دام بقاؤه 
املادة الرابعة  املشايخ يف كل بلد خيتمون حاال مجيع االرزاق والبيوت واالمالك اليت تتبع املماليك وعليهم االجتهاد  …نص اجلربيت : "  ـ 22

  " .…التام لئال يضيع أدىن شيء منها 
  يده بالشر . يعادي أو يبدأ بالشر . ميد ـ 23
  ". …املادة الثانية كل قرية تقوم على  العسكر الفرنساوي  حترق بالنار  …نص اجلربيت : "  ـ 24
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بايـاتهم كل من سكان مصر يحمد اهللا علـى مجـيء الفرنصـاوي وعـتقهم مـن يـد 
ويصـــلون ويصـــومون ويفعلـــون  الموبقـــاتفعـــال ألويتركـــون ا الموفقـــاتفعـــال ألويفعلـــون ا

الفرنصـاوي  الجمهـورن العثمـاني وينصـره وينصـر الى يجعل المجد للسلطاالخيرات واهللا تع
لـى حالتـه يلمـع كشـعاع إحتـى يرجـع مصـر  والممالـكعلى أعدائه الكفـار ويعاقـب البايـات 

  الشمس
ــ اهللا فيــه وعــده ملعــون  انفــذة وصــنعة وخديعــة للمســلمين وقــد ( وهــذا كلــه حيل

  ملعون ملعون من يثق به وقد عصى اهللا ورسوله ) .
  

ة    ين السلطان من النسخة المترجم ى تمك لقد سعى ممثل دولة فرنسا بطنجة إل
ابليوني، ور الن ر  للمنش ا بمظھ ا وإظھارھ ورة فرنس ين ص ك  تحس ن ذل ه م وغرض

ع ة للمستض ة الحامي اواة، الدول ة والمس ة والحري ادئ العدال ن مب ة ع فين والمدافع
ة المسيحية، ى الديان ى حد تفضيله عل ى  والمحترمة للدين اإلسالمي إل ه إل ولعل دافع

ة  ذلك ھو معاينته لمشاعر المغاربة المعادية للفرنسيين، ة النابليوني د الحمل وخاصة بع
  على مصر. 

ذ   ا جاء  كور،وقد اطلع المغاربة فعال على المنشور الم م ينخدعوا لم نھم ل ولك
ا، فيه، ا الباش حيث  ويظھر ذلك من العبارات التي أضيفت إلى النسخة التي احتفظ بھ

بح هللا سعيه)، ارة( ق وان بعب ي، أرفق العن دا الموقف المغرب ارة توضح جي  وختم بعب
ون وھذا كله حيلة وصنعة وخديعة للمسلمين وقد أنفذ هللا فيه وعده، ملعون ملع وھي:

وله. ى هللا ورس د عص ه وق ه ويتبع ق ب ن يث ون م ة  ملع احب الجمل ر أن ص ويظھ
ه  ذ هللا في د أنف ة وق ك جمل ى ذل المضافة قد بلغته أخبار عن ھزيمة نابليون كما تدل عل

  وعده.
دما   نص وعن ذا ال ي وھ ين نص الجبرت ارن ب ھا  ،نق ي نفس ار ھ د أن األفك نج

اتج عن الترجم د  أو ترتيب الشروط. ة،تقريبا مع بعض االختالف الن رق الوحي والف
ة، ادة الرابع ل للم ق بالشرط الثالث المقاب ق  الواضح في النصين ھو المتعل حيث يتعل

يين،  ليمھا للفرنس ة من أجل تس ى كل الممتلكات المملوكي األمر بمحافظة السكان عل
  وھو مخالف لما فھمه مترجم مدينة طنجة.

داء وا   ة.وكيفما كان األمر فقد وصل الن ه المغارب ع علي ه أحدث  طل وال شك أن
  كما أحدث نفس التأثير لدى الھيئة القنصلية بالمدينة. نقاشا واسعا بينھم،

ام    ه أن اھتم ى دولت لھا إل الي يرس ان القنصل البرتغ ونتبين من األخبار التي ك
ع، م ينقط ة ل ة بموضوع الحمل ن  المغارب رب م ى المغ ت تصل إل ا كان وأن أخبارھ

                                                                                                                                                                        
ـم يالزمـون وظـائفهم وعلـى كـل واحـد مـن اهـايل  …نـص اجلـربيت : "  ـ 25 املـادة اخلامسـة  الواجـب علـى املشـايخ والعلمـاء والقضـاة االئمـة ا

ن يبقــى يف مســكنه مطمئنــا وكــذلك تكــون الصــالة قائمــة يف اجلوامــع علــى العــادة واملصــريون بــامجعهم ينبغــي ان يشــكروا اهللا ســبحانه البلــدان ا
رية وتعاىل النقضاء دولة املماليك قائلني بصوت عايل ادام اهللا اجالل السلطان العسكر الفرنساوي لعـن اهللا املماليـك وأصـلح حـال االمـة املصـ

…. "  
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دد دين من الشرق، ة،مصادر متع ة العائ ود الحجاج المغارب ا وف ين من  ومنھ ا يتب كم
  المقتطفات التالية:

  
، وقـاال إنهمـا حمـال رسـائل مـن ل إلى تطـوان حاجـان قادمـان مـن مكـة] وص…"[

تراجيـديا التـي عـانى منهـا ، وفيها يحكون عن الض الحجاج اآلخرين من وجهاء تطوانبع
تـال مـع باشـا سـوريا الـذي مـات ثة أيـام متتابعـة مـن الق، وهزيمته الكاملة بعد ثال بونابرت
. ويذكرون أن عدد القتلى في صفوف الفرنسيين وأتبـاعهم كـان كبيـرا . وعلـى الـرغم أيضا

، ونتيجـة صـلنا مـا يؤكـدها عـن طريـق جبـل طـارقمن هذه المعلومات المرضية فإنـه لـم ي
  26]".…[ لذلك ما زال نفس الشك يخامرنا

  
ا    ل طارق ، كما أن قسما ھام ى طنجة من جب ان يصل إل ار ك ذه األخب من ھ

  :لھم ويسربونه إلى المخزن المغربيفيتلقاه القناصل من ممثلي دو
  

] تأكــد بواســطة رســائل موثــوق بهــا وصــلت مــن جبــل طــارق أن األســطول …"[
الفرنسي الذي دخل إلى طولون دخـل منكـوس األعـالم مكسـر الصـواري مـن جـراء تعرضـه 

الرســـائل تقـــول إنـــه تـــم أســـر نـــاقلتين بحـــريتين فـــي الطريـــق مـــن ] ونفـــس …لعاصـــفة [
يين الكبــار الــذين رافقــوا مــن الضــباط الفرنســ 200اإلســكندرية إلــى فرنســا وبهمــا أزيــد مــن 

ــابرت ــه والجــيش مبون ــد أخبــر هــؤالء أنهــم تركــوا فريق ــره مــن . وق صــابين بالطــاعون وغي
لتفكير في إنهـاء هـذه الحملـة ، وأنهم يوجدون في بؤس شديد لدرجة قد تدفعهم لاألمراض

  .27] "…السيئة [ 
  

ة    زودون المخزن المغربي بالمعلومات المتعلق دول األخرى ي وكان قناصل ال
يين، باألوضاع بمصر، وال الفرنس ائل أن القناصل  وأح ذه الرس ياق ھ ن س م م ويفھ

دحار  ن ان ة ع ار مفرح ى أخب ول عل ي الحص ة ف ة المغارب بقا رغب ون مس يعرف
يين، ارة،و الفرنس كل بش ى ش اغ عل ار تص ذه األخب د ھ ذلك نج ض  ل حبھا بع وتص

ابليون والفرنسيين. ة في حق ن ا  العبارات القدحي ذه الرسائل واحدة كتبھ ين ھ ومن ب
ان  اريخ قنصل البندقية إلى الوزير المغربي محمد بن عثم و  11بت ، جاء  1799يوني

  :فيھا
  

                                                           
  M.N.E , CX :  299،أرشـيف طـوري دو طومبـو بلشـبونة ، رقـم : 1798دجنـرب  24الة القنصـل الربتغـايل إىل وزيـره بتـاريخ رسـ  ـ 26

  .1798مراسالت سنة 
  .1798مراسالت سنة   M.N.E , CX :  299،أرشيف طوري دو طومبو بلشبونة ، رقم : 1799يونيو  8رسالة أخرى  بتاريخ  ـ 27
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سـفاين الفرنصـيص بـأنهم ] واعلم  محبنا أنه قد يكون عنـدكم خبـر عمـارة …" [
ــيهم فرتونــة عظيمــة فــي البحــر الصــغير فــدخلوا مراســاهم طلــون فــيهم ثالثــة   خــدمت عل

ســـفاين مســـقطين مكســـرين الصـــواري وذكـــروا أن اثنـــين مـــنهم غرقـــا وكـــذلك وقـــع بعمـــارة 
] خرجـــت متجهـــة إلـــى طلـــون لتحاصـــر عمـــارة …] وأمـــا عمـــارة لنجليـــز [ …االصـــبنيول [

اك فـال تتـرك احـدا يخـرج منهـا بـالجيش الـذي أتـى فـي العمـارة الفرانصيص التي دخلت هنـ
  .29] " …أكبتهم اهللا ودمرهم تدميرا  [ 28بقصد نزوله باسكندرية ليمدون به مالبارط 

ورا جال المخزن على خبر من ھذا النوعوكلما حصل أحد ر اله ف ادر بإرس ، ب
لطان، ى الس ث ر إل ذي بع عاش ال دالرحمان عش وان عب ا تط ل باش ا فع ى كم الة إل س

  جاء فيھا : يخبره بانھزام نابليون، ،1804مارس  23موالي سليمان بتاريخ 
  

] وهــذه النــواح مــن فضــل اهللا ووجــود ســيدنا نصــره اهللا وأدام وجــوده بخيــر …" [
وفي هناء وال باس والحمد هللا  وقد شاع هنا على األلسنة من عند النصرى أن بوبرطى [ 

  .30] "…ُبوَنبَّْرطى] قتل وأراح اهللا منه العباد [في الهامش أيمن الرسالة : يعني 
  

  تأثير الحملة على عالقات المغرب األوربية :  
    
ا،   ا وأخبارھ ة نفسھا وظروفھ ا  إذا ابتعدنا قليال عن الحمل ع تأثيرھ ا تتب وحاولن

ة، على األوضاع في المغرب، دول األوربي ه بال ى عالقات ك  وعل ا تل وخصوصا منھ
ا مصالح في  ات الجوار والمصالح المشتركة،التي ربطته بھا عالق أو التي كانت لھ

ة مخاوف  المغرب، دى السالطين المغارب ار ل ابليوني لمصر أث د ان االحتالل الن نج
دول  ا نفسھا أو من ال ابھة سواء من فرنس ة مش شديدة من أن يتعرض المغرب لحمل

د ان عھ بانيا. وإذا ك را وإس ل انجلت المغرب مث والي  األخرى المتربصة ب لطان م الس
ه  سليمان قد اتسم بالتحفظ الشديد في عالقاته بھذه الدول، فإن ذلك يرجع في جزء من

ة  إلى ھذا التخوف الذي أشرنا إليه. ات المغرب الخارجي ى عالق ة عل لكن تأثير الحمل
وحالة القلق من  وميله إلى صف أعدائھا، يظھر أكثر في عالقات المغرب مع فرنسا،

ي األصف زو" بن رن غ ن الق ة م ود األربع ة خالل  العق ى المغارب ت عل ي ھيمن ر" الت
ة. التاسع عشر، دول األوربي ذه  وكانت تزداد كلما ساءت األحوال مع ال وأصبحت ھ

رة  به الجزي ي ش ه ف ط رحال ن أن يح ابليون م ن ن دما تمك دا عن حة ج ة واض الحال

                                                           
ة ، عــن طريــق  قلــب صــفة اســم بونابــارت ، مــن بونــا إىل مــاال ، والــدعاء علــى الفرنســيني يف األخــري ال حيتــاج إىل ماالبــارط ،صــفة قدحيــ ـ 28

  توضيح .
  . 1799يونيو  11، بتاريخ 2021وثائق أكادميية العلوم بلشبونة ، رقم  ـ 29
  .1804مارس  23، بتاريخ 2021وثائق أكادميية العلوم بلشبونة ، رقم  ـ 30
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ة، رب، اإليبيري ر أق بح الخط ين، فأص رأى الع ى م ن  وعل نتبين م ا س ائق كم الوث
  البرتغالية والمصادر المغربية التي تطرقت إلى الموضوع.

وآثاره المريعة التي  ، خرج المغرب منھكا من وباء الطاعون،1801في سنة   
ادين، ل المي ملت ك ة  ش دول األوربي دى ال وم إح ن أن تق ر م وف كبي اك تخ ان ھن وك

اس في نفس السنة وقد أكد القنصل البريطاني ماطرا الذي قدم إل بمھاجمة البالد. ى ف
انوا جد متخوفين من  ة ك ة أن المسؤولين المغارب ة البريطاني ة المغربي لتجديد االتفاقي

ثال  وظھر ذلك في عدة مناسبات، ،31احتمال تعرض البالد لھجوم أجنبي ا م من بينھ

ف، احل الري ى س بانية عل فن إس ه س ت ب وم قام زو  ھج ة لغ ة مقدم ره المغارب واعتب
بيه  ع لمصر،إسباني أكبر ش ا وق ا  بم الة بعثھ الي من رس ين من المقتطف الت ا يتب كم

  القنصل البرتغالي إلى دولته : 
  

] يوجد عند هؤالء الناس قلق من غزو محتمـل مـن طـرف إسـبانيا وفرنسـا …" [
ففـي وقـت مـا خرجـت مـن  ويعتبـرون مـا وقـع بسـبتة مقدمـة لـه، شبيه بمـا حـدث لمصـر.

وقتلـت بعـض األغنـام فـي البـر  جمت أسـفل السـاحل،وها سبتة النشات إلى هذه المنطقة،
حيـث مـا يزالـون  ألقي القبض على األوائل منهم وسجنوا وأرسلوا إلى مكناس، بالرصاص.

بعد ذلك وصل أمر إلى أولئك الناس بالساحل، أن بإمكانهم قتل أولئك الذين يأتون  هناك.
   32" ]…إلى البر [

   
ر،    ع عش رن التاس ن الق د األول م ي العق ا ف ع فرنس رب م ة المغ ت سياس كان

داء، عور الع ين ش مة ب ا، مقس داء فرنس ع أع اطف م ي  والتع ة ف ذر والرغب ين الح وب
ا  الحفاظ على شعرة معاوية مع ھذه الدولة، وتجنب االحتكاك بھا أو إتاحة الفرصة لھ

ار ومن أجل ھذا الھدف، للتدخل في المغرب. را،وقع تق ين المغرب وانجلت ر ب  ب كبي
 التي لم ينس لھا المغاربة الدور الذي قامت به من أجل إخراج الفرنسيين من مصر،

م تكن  والتي تعتبر حليفا رادعا ألي خطر فرنسي محتمل. ة ل كما أن تخوفات المغارب
اي العباسي للتعرف  ،1803ففي سنة  بدون أساس، ي ب ا الجاسوس عل وجھت فرنس
م  المغربية وأخذ معلومات عن تضاريسھا وتحصيناتھا العسكرية،على البالد  د ت وق

  .33اكتشاف أمره وطرد من المغرب 

ال،   بانيا والبرتغ ى إس ابرت إل ابليون بون د وصول ن ا  بع ر محقق بح الخط أص
ا في الصراع  وقريبا، ا، وأصبح المغرب طرف ا يبررھ وأصبح للمخاوف المغربية م

ر، ر مباش ي بشكل غي ه األورب اعدات  ألن ھيالت والمس ن بعض التس را م ن انجلت مك
رة صغيرة  بعض الوقت عن جزي ا ل ازل لھ لدعم أسطولھا الموجود في المضيق، وتن

                                                           
  .  32ص  6_ 5،م . م . جملة كلية اآلداب، الرباط ، عدد ، اجلهود املنصور  ـ 31
   M.N.E.CX :299.أرشيف طوري دو طومبو ، رقم  1801شتنرب  20رسالة من القنصل كوالصو إىل وزيره كوتينيو، بتاريخ  ـ 32
  . 62ـ  61، صص  42زكي مبارك ، موالي سليمان ، جملة البحث العلمي ، عدد  ـ 33
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بتة، م  تدعى تاورة  بالقرب من س ة ألسطولھا، ول ال المساعدات المطلوب دم للبرتغ وق
مس كل ونستطيع أن نتل يقدم نفس العون لفرنسا وال إلسبانيا عندما كانت خاضعة لھا.

ائق  ة والوث ادر المغربي ض المص ي بع واردة ف ارات ال ض اإلش الل بع ن خ ذا م ھ
  البرتغالية في ھاته الفترة . 

ابليون يخطط لغزو    ز أن ن ا بإيحاء من االنجلي ة ، وربم دى المغارب لقد شاع ل
ى المغرب، المغرب، ا بجيوشه إل ر عليھ ويتضح  وأنه صنع قنطرة من الخشب ليعب

دعى الضعيف،ذلك من خالل ما ج ك  اء لدى مؤرخ مغربي معاصر ي ذي سجل ذل ال
  في تاريخه المعروف باسمه :

قــوي ســلطان الفرنســيس وهــو نــابليون بنــابرطي وقهــر  34] وفــي هــذه الســنة…"[
وأراد الخروج للمغرب وأتـى  ، 35وال بقي مخالفا عليه إال اللنقليز أجناس النصارى وغلبهم،
وصــنع قنطــرة مــن اللــوح ليقطــع  38والخزيــرات 37اوٕالــى طريفــ 36بأجنــاس النصــارى للبوغــاز

ــم يتفــق معــه علــى ذلــك وقــال : إن أردت القطــوع ــه ل ــم خــاف مــن اللنقليــز ألن  39عليهــا ث
للمغرب فأحرق لك السفن فإن غلبت فذاك وٕان لم تغلب فيقتلكم المسلمون وذلـك جـزاؤكم، 

  .  40]"…فتنهنه ورجع[
  

ات ب الحياد من خالل تصرف، ولزوم جانھر ھذا التردد بين العداء الصريحيظ
ا 1807، ففي سنة المخزن المغربي في ھذه الفترة ى فرنس فيرا إل ، أرسل السلطان س

اس، وأرسل  وھو الحاج إدريس الرامي وھو اإلبن األكبر ألحد الشرفاء األدارسة بف
ة، ن المغارب ددا م ه ع ر  مع ان الرب دعى ج العرائش ي ا ب ان مقيم يا ك اجرا فرنس وت

رجم.Jean Larbre Clermontكليرمونت ( ة، بصفة مت تكلم العربي د وصل فعال  ) وكان ي وق
وم  يليا ي ى مارس وز، 6إل اريس، يولي ى ب ي غشت وصل إل ن  وف ميا م تقبل رس واس

د  وم األح ابليون ي تنبر  6طرف ن ائج  .41ش ت نت د حقق فارة ق ذه الس ر أن ھ وال يظھ

ابليون وقد وجد السلطان المغربي نفسه في امتحان حقيقي حين ملموسة. ه ن ا أرسل ل م
وھو أمر غير مقبول شرعا وال يسمح  يطلب منه ألفا من الخيل لمساعدته في حروبه،

ه حال وسطا وھو أن يبعث  به الدين، ذي عرض علي ره ال وقد استشار السلطان وزي
ة، ول ھدي بعض الخي ه  لنابليون ب أمر بعض عمال دين وي وھو أمر ال يتعارض مع ال

وال ينصاع في نفس اآلن لطلب  لك ال يكون رفضه تاما،وبذ بإرسال بعضھا اآلخر،
                                                           

  ميالدية . 1807هجرية ، اليت توافق سنة  1222 يقصد سنة ـ 34
  يقصد االجنليز . ـ 35
  مضيق جبل طارق . ـ 36
  جزيرة طريفة . ـ 37
  اجلزيرة اخلضراء . ـ 38
  يقصد العبور ، أو أن تقطع إىل املغرب . ـ 39
  .342، ص 1986، الرباط ، حممد بن عبد السالم الضعيف ، تاريخ الدولة السعيدة ( تاريخ الضعيف) ، حتقيق أمحد العماري  ـ 40
  . Caillé , Ambassades , Hespéris , 1960 , p .63 ـ 41
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ابليون، والي  ن ة  40أو  30ألن ح كرية ذات قيم اعدة عس ر مس ول ال يعتب ن الخي م
ا. وال يعني رفضا مطلقا لطلب نابليون، تذكر، ة رفضا مؤدب د  وإن كان في الحقيق وق

  سجل ھذا الموقف المؤرخ الضعيف في كتابه المذكور:
  

ان النصارى دمره اهللا وهو ملك بني األصفر بونابرط أهلكه اهللا ] وكان سلط…" [
بعــث للســلطان موالنــا ســليمان أيــده اهللا علــى أن يبعــث لــه الخيــول بســروجها نحــو األلــف 

فبعث السلطان لوزيره السـيد محمـد بـن  وتكون الخيل عتيقة من خيل أهل المغرب، فرس،
راني بعـث لـي علـى أن أبعـث لـه الخيـل الحاج عبد السالم السالوي وقال له :إن هذا النص

فرسـا وأمـر كـل عامـل  15مـن الخيـل و  10فقال السالوي : ابعـث لـه نحـو  فكيف العمل.
وللــزوين  فبعــث الســلطان لعامــل دكالــة يبعــث فرســا، مــن عمالــك يبعــث فرســا مــن عنــده .

 17وفـي يـوم األحـد ] …[يبعث فرسا وللغازي الشاوي كذلك ولغيره مـن العمـال كـذلك أيضـا
خرجـت مـن الربـاط الخيـل التـي بعـث عليهـا بونـابرت لموالنـا  المـذكور،  1222صفر عام 

، وســاروا بالخيــل  43مــع المزامــزة والشــاوية 42ســليمان وفيهــا فــرس عتيــق بســرجه منبــت
 16، وأعطى لكل واحـد مـنهم الفرنسيس قبض الخيل منهم 44وأخبروا بأن قونصو لطنجة،
  45.]"…رياال [

  
درت  ستسغ رفض موالي سليمان التعاون معھا،ويظھر أن فرنسا لم ت   وربما ب

ة، ز عن تحركات  منھا نوايا عدائي ار من اإلنجلي ليمان أخب ى موالي س أو وصلت إل
رب، ى المغ وم عل تعدادا للھج ية اس ب  فرنس ة تأھ رب حرك ي المغ دثت ف ذلك ح ول

ئ وقد بلغ عدد الجيش المتجمع في شواط واستعداد لمواجھة كل االحتماالت، قصوى،
د  رجل، 30000المغرب المحاذية للمضيق حوالي وكان على رأسھا باشا طنجة محم

الوي( الم الس د الس ن عب اي  2ب ورة 46) 1808م عيف ص ا الض ا مؤرخن . ويعطين

  واضحة عن ھذه االستعدادات :
  

شـــاع وذاع بـــأن النصـــارى دمـــرهم اهللا خـــارجين  1223] وفـــي أوائـــل محـــرم …"[
اد للجهاد من جميع جهات المغـرب كأهـل فـاس وتطـاون للمغرب، وأخذ الناس في االستعد

ــاء  ــوم الثالث ــك . وفــي ي ــر ذل ــاط وســال وغي ــاب  13والرب ــام المــذكور ورد كت صــفر مــن الع
                                                           

  مرصع . ـ 42
  مع ناس من  منطقيت أمزميز والشاوية . ـ 43
  يقصد القنصل . ـ 44
  . 343الضعيف ، تاريخ ، ص  ـ 45
 ,Posac Mon , Marruecos y la guerra de la indepenencia (1800-1814) , Hespéris - Tamuda   ـ 46

vol :XXVI – XXVII , fasc .U . 1988-89 , p140 –141              
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السلطان من مراكش يحذر أهل سال وأهل الرباط من بني األصفر ووافق اليوم األخير مـن 
مـور و سـال والربـاط مارس، وبعث لكل مرسة من مراسي المغرب مثل الصويرة وأغادير وز 

رة لكـل مرسـة تـأتي بخيلهـا وأمر على كل قبيلـة مجـاو  والمهدية والعرائش وطنجة وتطوان،
 1223وفـي يـوم عيـد المولـد عـام  علـى سـاحل البحـر. 47، وأمر العمال أن يميزواورجالها

وأمر الباشا الغازي الشاوي على قبائل الشاوية فأتت  المذكور كان الميز على كل مرسة ،
وفـي هـذا  يـوم األربعـاء. 1223وكـان عيـد المولـد عـام  اط الفتح ومعهم عرب الويدان.لرب

كانــت علــى ســاحل الربــاط نحــو األربعــين ألفــا مــن قبائــل  اليــوم وهــو يــوم العيــد المــذكور،
وخرج الباشا الغازي الشـاوي  ،48وقطع أهل سال محزمين الشاوية وعرب الويدان وورديغة،

ربيـع  21]وفي يوم الثالثاء …ثم افترقت القبائل[ ن ميز كبير.وكا وسرط القبائل المذكورة،
وشاع خبرهم بسال والرباط  األول سمعنا بأن النصارى نزلوا بمرسة تامراغت بقرب أغادير،

  .49] " …، ثم كان الخبر غير صحيح [
  

ارب    ى التق ذاك إل المغرب آن ع ب ذي دف ولعل الخوف من الخطر الفرنسي ھو ال
ز لالعت ع اإلنجلي اورة،م رة ت ليمھم جزي ا، وتس الف ذكرھ ارات الس ر أن  ب اد األم وك

بتة، بانيا، يتحول لتحالف من أجل استرجاع س وال تطور الموقف لصالح إس ة  ل وبداي
دمھا 50تراجع نابليون عن شبه الجزيرة اإليبيرية  . كما يفسر أيضا المساعدات التي ق

ر وتزويد الجيش  وخاصة تموين أسطولھا، لدولة البرتغال، ة، والتعبي ه الغذائي بحاجيات
تھم، ي محن اليين ف ع البرتغ ن تضامنھم م ة ع ائي للمغارب دوه  التلق ذي أب اج ال واالبتھ

وسيظھر الموقف المغربي بوضوح، في  لالنتصارات التي حققوھا على الفرنسيين.
االستقبال البارد الذي خصص للوفد الفرنسي الذي قدم إلى المغرب يعرض التحالف 

اون  ن المغربي ويطلب تزويده بما يحتاج من المساعدات،مع السلطا ويحذره من التع
ذه األمور نجدھا مع بعض التفصيالت في مراسالت القنصل  مع اإلنجليز. وكل ھ

  البرتغالي التي نعرضھا فيما يلي: 
  

]بمجــرد أن توصــلت بــالخبر الســعيد بــأن مملكــة الغــرب تمكنــت مــن صــد …"[
وأنها أقامت هيئة حاكمة إلعادة اإلسم الملكـي لسـيدنا  نسا،االستعمار المستبد لحكومة فر 

بعثت بهذا الخبـر إلـى الـوزير األكبـر لسـلطان المغـرب طالبـا فـي نفـس الوقـت كـل  األمير،
وقـد تلقـى  المساعدة والجميل من طرف هذا السلطان مما يمكـن أن نحتاجـه مـن أراضـيه.

                                                           
  أن يظهروا االستعداد والقوة وشدة املراقبة (نقال عن احملقق)  . ـ 47
  يقصد عرب أهل سال إىل الرباط ، مستعدين .  ـ 48
  . 344الضعيف ، تاريخ ، ص  ـ 49
  ه .ينظر يف هذا الصدد : املنصور ، اجلهود ، م.م.أعال ـ 50
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ني بـأن سـيده السـلطان سـيقدم كـل ووعـد الوزير المغربي هذا الخبر بـأكبر مظـاهر الفـرح،
تسـتتب األوضـاع  المساعدة التي ستطلب منه للتعـاون فـي قضـية عادلـة كهـذه،بمجرد أن

، مراعـــاة للصـــداقة والتقـــدير القـــديمين اللـــذين يكنهمـــا ســـلطان المغـــرب للعاهـــل البرتغـــالي
  .51]"…لعاهلنا[

  
د الفرنسي  وقد احتفظ لنا األرشيف البرتغالي بمعلومات مفصلة عن مھمة الوف

ل Burelالذي بعثته فرنسا بقيادة القبطان بوريل( ا بممث دى السلطان مرفوق ة ل ) في مھم
وم D’Ornanoفرنسا بطنجة السيد دورنانو(  تقبل من طرف السلطان ي غشت  13)،واس

اردا  1808 اء االنتصارات  .52استقباال ب د مع وصول أنب ذا الوف دوم ھ زامن ق د ت وق

و (التي حققھا البرتغاليون عل ادة جون  ) في نفس الشھر،Junotى الجيوش الفرنسية بقي
بانيا، ة للوجود الفرنسي بإس دام المقاوم دون  وما ذكره القنصل من احت ه ب ان ل ا ك مم

ذي توضحه التفاصيل  فارة، ال اترمن الس شك دور في اتخاذ السلطان لھذا الموقف الف
وكذلك الرسالة المرفقة التي  التالية المذكورة في رسالة القنصل البرتغالي إلى وزيره،

  .الذين حضروا لقاء الوفد بالسلطانكتبھا أحد البرتغاليين 
    

ـــأكد الخــائن بونبــارت مــن إخضــاع إســبانيا أرســل رســالة إلــى …"[ ] بمجــرد أن ت
سلطان المغرب بعثها من مدريد بواسطة صهره مراد مع وفـد رسـمي مـن المهندسـين لتـتم 

وكان هدف الزيارة الحصـول علـى جزيـرة صـغيرة قـام  ا.مرافقتها من طرف قنصله العام هن
اإلنجليز بتحصينها بهـذا الشـاطئ وتـم اسـترجاعها مـن طـرف السـلطان علـى الفـور وذلـك 

وأغلق في وجههم  عنهم أو ألساطيلهم بجبل طارق، 53عندما ضغط عليهم بمنع الفريشك
  كل الموانئ المغربية . 

وبدون اعتبـار للظـروف الجديـدة فـإن  بعد وصول الوفد احتدت الثورة بإسبانيا.
قنصل فرنسا أصر على تنفيذ مهمته ـ على الرغم مـن أنـه خفـف كثيـرا مـن لهجتـه وأظهـر 

كما أسر لي بذلك الوزير المغربـي ـ. وال شـك انـه غيـر المهمـة التـي  الكثير من الخضوع،
لــى أنهــا جــاء مــن أجلهــا بعــد رؤيتــه للواقــع الجديــد بإســبانيا وحــاول تقــديم هــذه الثــورة ع

أخيـرا تـم اسـتدعاؤهم مـن طـرف  عصيان استطاعت القوة الفرنسية القضاء عليـه بسـرعة.
البرتغــالي الموجــود فــي خدمــة  54الســلطان. ومــن التقريــر الــذي أعطــاني إيــاه  البوتيكــاريو

 الذي كان حاضرا في اللقاء الذي خصص لهـم والـذي أتشـرف بإرفاقـه، السلطان المغربي،
                                                           

  M.N.E.CX :299.أرشيف طوري دو طومبو ، رقم  1801يوليوز  11رسالة من القنصل كوالصو إىل وزيره كوتينيو، بتاريخ  ـ 51
  . 67، ص  42زكي مبارك ، موالي سليمان والثورة الفرنسية ونابليون بونابارت ،  جملة البحث العلمي ، عدد  ـ 52
  كه وماء ، وكان يقدم للسفن األجنبية اليت ترتاد املوانئ املغربية .يعين املواد الطرية من حلوم وخضر وفوا  ـ 53
  البوتيكاريو ، شخص يداوي باألعشاب . ـ 54
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على الرغم من طلـبهم ذلـك  بلقاء ثان مع السلطان بعد اللقاء األول،يتبين أنهم لم يحظوا 
فقـد أمـروا باالنصـراف إلـى  وال حتى باالستئذان كما هو معتـاد عنـد هـذا الـبالط. وبإلحاح،
التــي دخلوهــا بــدون أدنــى مظهــر رســمي بــأمر مــن الباشــا الحــاكم الــوزير ســيدي  طنجــة،

علـى إعـداد اسـتقبال رسـمي كبيـر للممثلـين  بينما جرت العادة بهذه الـبالد محمد السلوي.
وهــذا كلــه يؤكــد بداهــة الســخط الــذي تنظــر بــه هــذه  الــذين يعــودون مــن حضــرة الســلطان،

  . 55]…الدولة إلى التصرف المخادع وسوء النية اللذين تصرفت بهما دولة فرنسا[
  

فارة الفرنسية من خالل  ونتعرف على تفصيالت أكثر حول موضوع ھذه الس
الي لذي كتبه البوتيكاريو السيد مانويل إغناسيو دو بريطو إالتقرير ا ى القنصل الرتغ ل

  ، وھو المرفق بالرسالة السابقة : 1808غشت  21، بتاريخ من مدينة فاس
  
ذهب مباشرة إلى مكناس حيث بقي يـومين  ] أحيطكم علما بوصول القنصل الفرنسي.…"[

وبعــد  ان بإقامتــه فــي أحــد البســاتين.أمــر الســلط ثــم قــدم إلــى هنــا. مخيمــا خــارج المدينــة،
. بعــد الســالم ، ذكــر المرســول أن بونبــارت بعثــه ليؤكــد  56التقــى بــه فــي بوجلــود يــومين،

وأنه وصلته أخبار بـأن جاللتـه غيـر واثـق  وتقديره لها جيدا . رغبته في صداقة السلطان،
يسـاعده  ك أنلذلك يطلب منه أن يعقد معه تحالفا قويا، وهو يأمل منه لـذل،  من صداقته

. وأخبره بـأن ملـك إسـبانيا سـلم التـاج بمحـض إرادتـه لبونبـارت ويمد له العون ضد أعدائه
وأن اإلسـبان لـم  وهـو يوجـد حاليـا بمدريـد، الذي عين أخاه جوزيـف حاكمـا علـى إسـبانيا،

ولكــنهم بحكــم وجــودهم اآلن تحــت الحكــم الفرنســي يحيــون  يقــدروا جيــدا مزايــا جاللتــه،
 وسلم له رسالة قائال إنها من يـد بونبـارت . زم ملكا مطاعا جدا مثل جاللته.باالحترام الال 

  وانسحب. طيب، سأرى ما يجب عمله، رد عليه جاللته قائال :
، قلــت لــه إننــي ال أعــرف الســلطان وأمرنــي أن اقــرأ الرســالة بعــد ذلــك اســتدعاني

وكانـت تتضـمن نفـس  قراءة الفرنسـية فـأمر أحـد الكتـاب " طالـب " بترجمتهـا إلـى العربيـة،
، ولـذلك لـيس مـن الصـواب اإلنجليز ليسوا رجاال حسـني النيـةوجاء فيها أيضا أن  الكالم،

أن يقيموا حصونا في أراضيه ألن هذا سيضر به ، خصوصـا بعـد قيـام تحـالف متـين بـين 
  كما طلب من جاللته أن يعينه ضد االنجليز. البلدين.

                                                           
  M.N.E.CX :299.أرشيف طوري دو طومبو ، رقم  1808غشت  30رسالة من القنصل كوالصو إىل وزيره كوتينيو،بتاريخ  ـ 55
ا الذي حي ـ 56   مل نفس اإلسم .ساحة عامة بفاس آنذاك ، وتشتهر ببا
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تهم[ الخرقاء] في هـذه الظـروف، كمـا ، يعرف جيدا تصرفاوهللا الحمد لكن جاللته
ولـن يمـنحهم أبـدا أي شـيء، ألنـه أحـيط علمـا بحقيقـة هـؤالء  خبرهم في مناسبات أخرى،

  .57]" …وانتظار رسالة جوابية منه [ وأجابهم بأن عليهم العودة إلى طنجة، الفرنسيين.
  

ابليون   ين ن اد من الصراع ب ة إذن أن يحتفظوا بموقف الحي  لم يستطع المغارب
ديد، وخصومه، ذر الش يين بالح اتھم بالفرنس مت عالق ع  واتس اطفھم م وا تع م يخف ول

د  أعداء الفرنسيين، ا محم ة التي  بعثھ الة التھنئ ة من رس وال شك أن المقتطفات التالي
ذه  وزير المغربي لھ اج ال ابليون توضح ابتھ ة ن السالوي إلى قنصل إسبانيا بعد ھزيم

ة، ي م الھزيم ف المغرب ه الموق ابليون.ومع ى  ن ن ي أصوله إل ع ف ف يرج و موق وھ
  الحملة النابليونية على مصر.

  
] وقــد ســرنا كثيــرا وفرحنــا وكافــة النــاس فرحــا كثيــرا علــى هــذه األحدوثــة …" [

العظيمة التي أوقعها اهللا بظالم الدنيا ومهلك الحرث والنسل فيالها سـنة مـا أعظمهـا علـى 
لعبــاد باهالكــه وقطــع دابــره وٕاراحــة الــدنيا مــن خليفــة اهللا  نطلــب اهللا أن يكمــل ذلــك علــى ا

  .58] "…نصبه وتعبه والمؤكد به عليك أن ال تغيب عنا ما يزداد من اخبار ذلك [

  
نلقد    ي، ولك وزير المغرب ، تم القضاء في األخير على نابليون، وتحقق دعاء ال
ة مع الفرنسيينھل ان د ظل شبح بني األصفرتھت متاعب المغارب ى  ؟ لق ا عل مخيم

ى  د وصولھم إل ى صدورھم، خصوصا بع ه عل ثم بكلكل ة، وج ة المغارب ال الدول رج
احتالل المغرب، وتطور العالقات بالتدريج في إطار الالجزائر ، مسلسل الذي انتھى ب

ةلتصدق النب ت تقض مضجع المغارب ي كان ي وءة الت دثت عن دخول بن ي تح ، والت
  .فة أخرىلى فاس، وھو موضوع يحتاج إلى وقاألصفر ووصولھم إ
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