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Introduction
Original copies of the 725 documents published with their different
annexes in this volume on the subject of “Moroccan Confines Oases and
Eastern Borders” from 1882 to 1903 are still preserved in Great Britain as a
manuscripts at The National Archives, Kew, in the south west of London
under the reference FO.99. However, it should be noted that all these
documents had been already published, several years ago, in the series called:
Confidential Print, under the auspices of the Foreign Office and the Colonial
Office.
Since the XVIIth century, Great Britain as a major colonial state,
used to have political and economic relations of varying value with most
parts of the world. One of the positive results of those links is that the
Colonial Office and the Foreign Office accumulated countless pieces
of correspondences, documents and maps that they received from their
representatives (Ambassadors, Consuls, Vice-Consuls, Military Attachés,
etc.,) over the world. The classification and preservation of such quantities
of archives required a huge staff composed of qualified administrators,
archivists, translators, and specialists in the history and civilization of
non European states. The Confidential Print series could be considered as
a kind of distillation of what the Foreign Office and the Colonial Office
considered to be the “most valuable” papers emanating from their offices.
They were widely distributed, usually in pamphlet form, both internally and
to Cabinet and leading officials abroad. The pamphlets contained minutes,
memoranda, telegrams and other official material and correspondence on
the major subjects of the time and provided a convenient and at times an
insightful narrative of British diplomacy on a range of issues, large and small
(commercial, political, military, etc…).
In this context, and as part of their early intersts in Morocco as also
in the others countries of North Africa, as areas of strategic and economic
importance to the British Crown, the Foreign Office selected correspondences
relating to Moroccan affairs and printed them since the fifties of the XIXth
century in Confidential Print series. The practice became constant during
the following years, and nearly every important dispatch or telegram was
routinely printed. The Confidential Print vary in format from a single page to
a substantial volume, while many have maps, statistics, etc., However, these
official publications were to be strictly used by the different departments
belonging to the Foreign Office and the British Government.
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Thus the expression “Printed for the use of the Foreign Office” is found
at the front piece of each published volume. Similar copies are also found in
the Department of Official Papers in the British Library, catalogued under
Shelf N° B.S.14/35509, and in the National Archives Kew under Shelf N°
F.O.413. The latter collection is complete in comparison with the collection
in the British Library which lacks some volumes.
As far as historians and scholars are concerned, these printed confidential
documents constitute a considerably valuable source of information
concerning the history of Morocco, in particular, and the history of North
Africa in general. In recent years, the Confidential Print series has become
at the disposal of researchers and the large public in the National Archives,
Kew. It is one of the fundamental building blocks for research that should
be possessed by any academic library and one of the most important series
produced by the British Government. Though expensive, the world’s major
universities in Europe and the United States of America acquired digitalized
copies, of these series, to be put at the disposal of students and researchers in
the topics relating to the history of Africa, the Middle East and America.
Today, the Royal Institute for Historical Research on Morocco is very
pleased to make at the disposal of historians and scholars samples of these
documents relating to a specific and a very sensitive subject: “Moroccan
Confines Oases and Eastern Borders” between the years 1882 and 1903. The
careful reading of these various documents relating to the above mentioned
topic, will give the historians the opportunity to follow step by step the
long process which led, at the early XXth century, to the annexing by French
authorities in the Colony of Algeria, of Moroccan Oases namely: Touat;
Tidikelt and Gourara, and other lands in the north east of Morocco. The
same corpus will also allow us to appreciate the methods and strategies
adopted by the Makhzen (Moroccan traditional Government) to defend the
territorial integrity of Morocco especially with regard to his eastern borders
with Algeria and to the Sahara oases against French encroachments.
Khalid BEN-SRHIR
Mohammed V University Agdal, Rabat
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Plate 1:8 Statement showing the frontier line between Algeria and
Morocco in the Tell area and in the Sahara until Teniet-el-Sasi.

 خريطة من أرشيف احلكومة العامة للجزائر رمست فيها اخلطوط احلدودية:1 اللوحة
الفاصلة بني املغرب واجلزائر مبنطقة التل والصحراء إىل ثنية الساسي وفقا ملقتضيات اتفاقية
.1845 احلدود املربمة باللة مغنية سنة
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Map of the Empire of Morocco showing the main
communications division in governments and the population distribution
of the various races on the ground as well as the state of obedience of the
tribes that are counted as part of the Empire of Morocco / by The capitaine
d’Etat-Major Beaudouin, Reduced and engraved at the Dépôt Général de la
guerre. Source: National Library of France, GE C 9174.

،(Beaudoin)  خريطة املغرب اليت وضعها القبطان عميد األركان بودوان:2 اللوحة
 وقد ُو ِّطنت فيها واحات توات داخل الرتاب اخلاضع للسيادة،1848 ومت نشرها بباريس سنة
 وتوجد نسخة منها باملكتبة الوطنية. وهي بعينها اخلريطة املشار إليها يف املراسلة السابقة.املغربية
. ونسخ أخرى مماثلة مبكتبات وطنية أوروبية وأمريكية خمتلفة،بباريس
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Plate 5:126 Map representing the itineraries followed in the eighties of
the nineteenth century by French explorators like Choisy and Flatters, with
view of discovering Algerian Sahara oases and tribes mainly in the eastern
area until the deep south.

 متثل هذه اخلريطة املسالک اليت مرت منها البعثاث االستكشافية الفرنسية:5 اللوحة
 يف،(Flatters)  وفالترس،(Choisy) بواحات التخوم الصحراوية اليت قادها كل من شوزي
 فركزت أساسا وإىل هذا احلني على األراضي،مطلع سنوات الثمانني من القرن التاسع عشر
.اجلزائرية اجلنوبية املمتدة بالنواحي الصحراوية الشرقية
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Plate 11:747 phases of of the French military offensive on the Moroccan
Confines Oases and Eastern Borders (1900-1912)

 مراحل اهلجوم العسكري الفرنسي على واحات التخوم وحدود املغرب:11 اللوحة
(1912-1900) الشرقية
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واحات التخوم وحدود المغرب الشرقية
في األرشيف البريطاني
)(1903-1882

تصدير

محمد القبلي
إعداد وتقدمي

خالد بن الصغير

نشر هذا الكتاب بدعم من
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
منشورات املعهد امللكي للبحث يف تاريخ املغرب
نصوص ووثائق رقم2 :

تصدير
ﺗﺼﺪﻳﺮ
مما يالحظ عند تصفح النص القانوين املؤسس للمعهد امللكي للبحث يف تاريخ املغرب،
املشرع أىب إالّ أن يضع االعتناء باألرشيف ضمن األولويات الداعمة “لتطوير املعرفة التارخيية
أن ِّ
والتعريف بتاريخ املغرب على الصعيدين الداخلي واخلارجي”  .ومما يالحظ من جهة أخرى أن
املمارسة العملية لنشاط هذه املؤسسة كما انعكست ضمن منشوراهتا العلمية الصادرة حىت اآلن
قد فتحت عدة أوراش من بينها ورشة خاصة باجملال املغريب كأداة من أدوات القراءة التارخيية
واستجالء الزوايا الغامضة وما يعرف بنقط الظل .وانطالقاً من هذين املعطيني ،تمَّ االتفاق مع
بعض الباحثني املتعاملني مع دور معينة لألرشيف قصد التنقيب على الوثائق املتعلقة باجملال
املغريب يف حدوده األصلية وختومه الناجتة عن االقتطاع املتكرر املواكب الحتالل القطر اجملاور
شرقاً مع منتصف القرن التاسع عشر للميالد .وهبذه املناسبة ،جتدر اإلشارة هنا إىل التضامن
اهليكلي القائم بني اجملال املغاريب عموماً عرب سائر احلقب التارخيية ومن خالل خمتلف التحركات
الغازية املكتسحة انطالقاً إما من مشال املتوسط أو شرقه .وواضح من جهة أخرى أن ظاهرة
احلدود مل يكن هلا أي أثر فاعل ببالد املغارب قبل نزول األتراك باملغربني األوسط واألدىن يف
مطلع القرن السادس عشر للميالد .ومع منتصف هذا القرن ،حدث أن قامت الدولة السعدية
استتب أمرها بفضل مساندة الزوايا الداعية لتحرير الشواطئ من
باملغرب األقصى فلم تلبث أن ّ
قبضة الربتغال لوال أهنا اصطدمت يف الوقت ذاته بتسرب األتراك حنو واحات التخوم وداخل
البالد أحياناً قبل أن يؤول األمر إىل التمييز بني اإليالة السعدية باملغرب واإليالة الرتكية باجلزائر
من غري ضبط دقيق ملعامل احلدود.
1

وعند قيام الدولة العلوية يف منتصف القرن السابع عشر ،جتدد النّزاع فصار واد تا ْفنا حداً
معموالً به بني املغرب والعثمانيني مع تثبيت نفوذ املخزن بواحات التخوم واملناطق الصحراوية
املؤطرة هلا عرب رموز البيْعة واخلطبة يف املساجد وأخذ اجلباية وتعيني القواد .غري أن التسوية
الثانية قد اصطدمت من جهتها بواقع آخر بعد احتالل اجلزائر من قِبَل فرنسا سنة .1830
وقد اختذت القضية منذ آنئذ أبعاداً أعمق وتداعيات مفصلية كان هلا أعمق األثر يف عالقات
املخزن بقبائل التخوم كما أهنا أثرت على طبيعة اجلوار بوجه عام َّ
وحدت من حرية املبادالت
 1انظر املادة الثانية من الظهري الشريف املؤسس للمعهد رقم  1-60-222بتاريخ  03شوال  22( 1427نونرب

)2006

تصدير

املستعمرة إىل أن كانت هزمية إسلي اليت أفرزت وضعاً حدودياً جديداً أقرته
بني املغرب واجلزائر
َ
اتفاقية اللَّة َمغنية اخلاصة برسم احلدود سنة .1845

كيف ميكن مقاربة هذا الوضع من الناحية التارخيية؟ ما هي املقاييس املعتمدة يف حتديد
هذه التسوية األخرية والتصور اجلديد؟ ماذا عن موقف الدولة املغربية وقبائل التخوم من اخلطة
الكولونيالية الرامية إىل االمتداد والتوسع؟ ترى هل كان للدول األوروبية املنافسة لفرنسا يومئذ
رأي ما أو حضور معني ،وإىل أي حد؟ املالحظ أن انتصار فرنسا بإسلي قد مهد هلا الطريق
إلحكام خمطط يقضي باكتساح البالد تدرجيياً انطالقاً من الواحات املمتدة على التخوم
الشرقية ،وذلك بتعاون وتنسيق بني كل من املستكشفني ورجال الدبلوماسية والقوات العسكرية.
والنتيجة أن تمَّ احتالل مناطق اسرتاتيجية شاسعة تشمل العديد من الواحات املغربية كمناطق
توات وتيدكلت والساورة ومنطقة بشار وغريها .وعلى إثر هذا االحتالل ،عقدت اتفاقيات
جديدة بني املغرب وفرنسا قبيل فرض احلماية يف مطلع القرن العشرين ،وذلك هبدف استئناف
رسم خط احلدود الشرقية يف وقت ظلت فيه املناطق الواقعة جنوب غرب واد ﮔﺮﻴ خارج الرسم
والتسوية إىل أن تمَّ احتالل املغرب رمسياً سنة .1912
وبعد هذه السنة بالذات ،أصبح النظر راجعاً يف قضية احلدود إىل كل من املقيم العام
بالرباط والوايل العام باجلزائر ُفرمست حدود إدارية متفق عليها بني الطرفني قصد الفصل بني
ومستعمرة اجلزائر ،وهي احلدود اليت أشعلت فتيل احلرب
أراضي املغرب اخلاضعة لنظام احلماية
َ
بني البلدين ُ�ب َعيْد االستقالل سنة  .1963ويف مطلع العقد املوايل ،توصل الطرفان إىل نوع من
ِّي باتفاق الرباط ،وذلك بتاريخ  15يونيو .1972
التسوية أعلن مبوجبها َّ
عما سمُ َ

كيف ميكن قراءة هذا املسلسل من التسويات والتسويات البديلة؟ وهل من سبيل إىل
اجلمع بني احلقوق التارخيية والوضع اجلغرايف بصفة هنائية؟ أين يوجد مفتاح اللغز القابع وراء
هذا التأرجح؟ الواقع أن هنالك فرقاً واضحاً بني الفرتات على مستوى التوثيق .مبعىن أن الوثائق
متوفرة خبصوص قضية احلدود إىل سنة 1912؛ أما بالنسبة ملرحلة ما بعد احلماية ،فمما ال شك
فيه أن الوضع غري الوضع إىل حد اآلن على األقل .واهلدف من هذه اخلطوة األوىل بالنسبة إلينا
أن نعمل على التعريف مبا هو متوفر من الوثائق لدى اجلهات املهتمة أو املتدخلة وعلى رأسها
املصاحل الفرنسية والدبلوماسية الربيطانية مع استحضار عنصر الوثائق املخزنية بغية استكمال
الصورة وتقريبها من القارئ جهد املستطاع .من هنا أتى اهتمام املعهد منذ البدء باملوضوع إذ
بادر إىل عرض املشروع على خنبة من الباحثني املتمرسني خبصوصيات البحث يف األرشيف
فكان من نتائج التوجه املعتمد هنا أن أمكن إجناز هذا العمل الذي نقدمه اليوم بفضل اجملهود
الذي بذله األستاذ خالد بن الصغري على مستوى التجميع واإلعداد .وإذ أغتنم هذه الفرصة
للتنويه باجلدية اليت تعامل هبا املؤلف مع املوضوع ملدة ال تقل عن ثالث سنوات ،فإنين أود
أن أوجه خالص الشكر من جهة أخرى إىل األستاذ بوشعيب بوحيياوي إدريسي على أن
4

Moroccan Confines Oases and Eastern Borders in the British Archives

خصص الكثري من الوقت لالضطالع مبهمة استعراض هذه النصوص ومراجعتها مث تشذيب
البعض منها متشيا مع روح اللغة اإلجنليزية ودقائقها على األخص .والشكر كل الشكر إىل
السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،األستاذ أمحد التوفيق ،وكذا إىل السيد الكاتب العام
هلذه الوزارة ،األستاذ موحى ومان ،على األرحيية النافذة والدعم القاضي بإخراج هذا العمل يف
حلة تليق باملوضوع .والشكر يف األخري إىل الطاقم اإلداري الذي ساعد على التمهيد لعملية
اإلجناز املطبعي وكذا إىل السيد الكاتب العام ذ .حممد فرحان ،حلرصه على التتبع واإلشراف،
وباهلل التوفيق.
حممد القبلي
مدير املعهد امللكي للبحث يف تاريخ املغرب
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ــدمي
تق
ﺗﻘﺪﱘ
حيتوي هذا اجملموع على وثائق وخرائط متنوعة يف موضوع“ :واحات التخوم وحدود
املغرب الشرقية” ،ما بني سنيت  1882و .1903ويبلغ عدد هذه الوثائق  725مراسلة ،موزعة بني
نصوص أساسية ومرفقات أو مالحق داعمةُ ،حفظت أصوهلا املخطوطة حتت الرقم التصنيفي:
 F.O.99بدار األرشيف الربيطاين مبنطقة کيو ) (Kewجنوب غرب لندن -وهي املعروفة سابقا
وفيس” )-(Public Record Office؛ مث حتول امسها إىل “األرشيف
باسم “البَّابْليکـ ر ْ
يکورْد أُ ْ
الوطين ،کيو” ) (National Archives, Kewيف هناية القرن املاضي .وجتدر اإلشارة إىل أن
هذه الوثائق واملستندات قد نُشرت مجيعها ،منذ أواسط القرن التاسع عشر ،ضمن اجملموعة
الوثائقية املعروفة بـ “املطبوعات السرية” أي ) ،(Confidential Printوذلک حتت إشراف
وزارة اخلارجية الربيطانية ووزارة املستعمرات.
ومن املعلوم أن بريطانيا العظمى بصفتها دولة استعمارية کبرية قد ربطتها مبختلف بقاع
العامل ،منذ القرن السابع عشر وإىل حدود القرن التاسع عشر ،عالقات سياسية واقتصادية
متفاوتة األمهية .وکان من نتائج تلک الروابط أن أصبحت وزارة اخلارجية ووزارة املستعمرات،
حبکم املهام املنوطة هبما ،وجهة ألعداد ال حصر هلا من املراسالت واملستندات واخلرائط اليت
استدعى تصنيفها وحفظها حشدا من املوثقني واملرتمجني واملتخصصني يف تاريخ احلضارات
والشعوب غري األوروبية.
ويف هذا السياق ،حظيت هذه املناطق أيضا باهتمامات موازية من دول استعمارية
منافسة ،مثل فرنسا وإسبانيا ،وذلك يف إطار اهتماماهتا املبكرة باملغرب وببقية بلدان الشمال
اإلفريقي ،باعتبارها مناطق ال ختلو من أمهية إسرتاتيجية واقتصادية .،وهكذا دأبت وزارة اخلارجية
الربيطانية ،منذ أواسط القرن التاسع عشر ،على انتقاء بعض املراسالت واملستندات ذات األمهية
مما کانت تتوصل به من أعضاء شبکتها الدبلوماسية املُعتمدين باخلارج ،من سفراء وقناصل
ونواب قنصليني وملحقني عسکريني ،فتعمل بانتظام على طبع أصوهلا احملررة باإلجنليزية ،وعلى
ترمجة ما کتب منها بلغات أخرى عربية وأوروبية إىل اإلجنليزية .مث تتوىل نشرها ضمن سلسلة
بـ“املطبوعات السرية” املوجهة خصيصا لالستعمال الداخلي من لدن العاملني باألقسام
واملصاحل املتعددة التابعة لوزارة اخلارجية الربيطانية ووزارة املستعمرات.

تقدمي

وجتدر اإلشارة ،إىل أن الوثائق املنشورة ضمن هذه السلسلة اخلاصة مل تکن موجهة إىل
العموم ،بل إىل العاملني باملصاحل التابعة لوزارة اخلارجية الربيطانية .وقد مت ترتيبها وتصنيفها
وطبعها لتسهيل قراءهتا وتيسري تداوهلا ،يف وقت من األوقات ،من قِبل اجلهات احلکومية الرمسية
املدنية والعسكرية؛ ومل تُوضع هذه الوثائق رهن إشارة عموم الباحثني واملهتمني إال يف السنوات
األخرية .وعلى الرغم من تکاليفها الباهضة ،فقد حرصت اجلامعات العاملية الکربى بأوروبا
والواليات املتحدة األمريکية على اقتنائها مرقمنة ليستفيد منها الطلبة والباحثون يف املواضيع
املتعلقة بتاريخ إفريقيا والشرق األوسط وأمريکا.
وملا كانت أصول هذه الوثائق املطبوعة ما تزال حمفوظة يف صورهتا املخطوطة العسرية
القراءة ،ضمن حمتويات األرشيف الوطين بلندن ،وكان الوصول إليها يتطلب تکاليف ثقيلة
لتغطية مصاريف التنقل واإلقامة واالستنساخ ،أدرکنا األمهية الکبرية اليت تکتسيها مبادرة نشر
مناذج من حمتويات هذه اجملموعة الوثائقية الصادرة ضمن سلسلة “املطبوعات السرية”
ووضعها رهن إشارة الباحثني واملهتمني بدراسة األوضاع العامة ملغرب ما قبل احلماية.
ويسر املعهد امللکي للبحث يف تاريخ املغرب أن يقدم إىل الباحثني وعموم املهتمني هذا
اجملموع املنتخب من الوثائق واملستندات املستخرجة من هذه السلسلة حول موضوع ال ختفى
راهنيته وأمهيته التارخيية ،أال وهو موضوع“ :واحات التخوم وحدود املغرب الشرقية” يف الفرتة
ما بني سنيت  1882و .1903
ومتكن القراءة املتأنية لنصوص الوثائق املنشورة يف هذا اجملموع –والصادرة يف معظمها عن
بريطانيا العظمى كطرف حمايد إىل حد ما باعتبار أن حكومتها مل تکن هلا أطماع ترابية حقيقية
يف املغرب مقارنة مع فرسا وإسبانيا -من اإلحاطة الشاملة مبجموع الظروف واملالبسات اليت
متکنت فيها السلطات الفرنسية احلاکمة باجلزائر من االقتطاع التدرجيي واملتواصل ألراض اعتُربت
منذ زمن بعيد جزءاً ال يتجزأ من املغرب ،لتلحقها عن طريق القوة والتحايل واإلغراء بالرتاب
اجلزائري .وتتيح الوثائق نفسها إمکانية استئناس القارئ املتبصر مبختلف السبل واالسرتاتيجيات
اليت هنجها املخزن ،على الرغم من إمکاناته البسيطة ،إلمساع صوته لدى الدول العظمى بغية
الدفاع عن سيادة املغرب ووحدته الرتابية ،وذلک وفقا للتقاليد واألعراف الدولية القائمة على
أسلوب احلوار واإلقناع بدال من اعتماد القوة والعنف.
وحىت يتسىن للقارئ استيعاب حمتويات هذه الوثائق اليت ننشرها بلغتها األصلية اإلجنليزية
أو الفرنسية ،فقد مت استعراض هذه النصوص بأمانة دون تدخل يف تصويب حمتوياهتا إال ناذرا،
مع وضع ملخص مرکز ملضمون کل مراسلة باللغة العربية .وهكذا أبقينا على أمساء األشكال
التضاريسية واألعالم البشرية واملواقع اجلغرافية كما جاءت يف رمسها األصلي ،على الرغم من
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ورودها يف بعض األحيان بصيغ متعددة ومسميات متنوعة من وثيقة إىل أخرى ،وهو ما حال
يف واقع األمر دون وضع فهارس بأمساء األعالم اجلغرافية والبشرية الواردة يف هذا الكتاب.
ويف السياق نفسه ،أولينا االهتمام بتوظيف جمموعة من اخلرائط والصور ذات الصالت
الوثيقة مبضامني النصوص املنشورة يف هذا الكتاب ،مبا يف ذلک بعض اخلرائط املتعلقة ببعض
املواقع الطبوغرافية ،وجمموعة من الصور اخلاصة ببعض األعالم البشرية اليت تفاعلت بطريقة أو
بأخرى ،من مواقعها املختلفة ،مع القضايا املرتبطة بواحات التخوم وحدود املغرب الشرقية اليت
تشكل املوضوع املركزي للمراسالت املنشورة.
أما من حيث اهلندسة العامة اليت أفضت إىل إنتاج هذه املراسالت املتنوعة ،فإهنا قد
تشکلت من مصدرين أساسيني :أوهلما حملي مغريب ،مصدره مدينة طنجة والبالط السلطاين،
بصرف النظر عن مقر إقامة السلطان وجهازه املخزين بكل من فاس والرباط ومراکش ومکناس.
وأما الثاين فمصدره اخلارج وخاصة العواصم األوروبية بكل من لندن وباريس ومدريد وروما
وبرلني ،باإلضافة إىل مدينة اجلزائر حيث يقيم احلاکم العام الفرنسي وبقية أعضاء اهليئة
الدبلوماسية بالبالد اجلزائرية.
وخبصوص املصدر األول هلذه املراسالت حيسن بنا التذکري بأن مدينة طنجة أصبحت
بالتدريج مقرا إلقامة کافة أعضاء اهليئة الدبلوماسية املعتمدين باملغرب منذ مطلع القرن التاسع
عشر .ومع مرور الزمن ،وبازدياد أمهية املصاحل األجنبية باملغرب ،اختذ سفراء الدول األجنبية
ورؤساء املفوضيات نواباً قنصليني ميثلوهنم باملدن-املراسي ،لتزويدهم بالتقارير اإلخبارية ،على
مجيع األصعدة ،حول املناطق املغربية الداخلة يف نطاق اختصاصاهتم القنصلية .ومنذ عهد
املوىل سليمان ،مت تعيني موظف خمزين أسندت إليه مهمة التواصل مع أعضاء اهليئة الدبلوماسية
املقيمني بطنجة ،فکان ذلک بداية إلنشاء ما سمُ ي يف السنوات الالحقة من القرن التاسع عشر
وإىل حدود سنة  1912مبؤسسة “دار النيابة” .أما فيما يتعلق بنصوص املراسالت املنشورة
يف هذا اجملموع واملتعلقة بالسنوات املمتدة من  1882إىل  ،1903فإن النائب السلطاين حممد
برگاش الرباطي وخلفه حممد بن العريب الطريس التطواين قد شکال املخاطب املخزين الرئيس
ملمثلي الدول األجنبية بطنجة نيابة عن السلطان .وملا كان التواصل بني الطرفني املغريب واألجنيب
يتحقق بواسطة الکتابة أو عن طريق املراسلة ،فقد أسفر ذلک التواصل املستمر عن إنتاج أعداد
ال حصر هلا من املراسالت املتبادلة بوترية متباينة بني األطراف املعنية يف مواضيع شىت من بينها
قضايا الواحات وأراضي التخوم املغربية واحلدود الشرقية کما تدل على ذلک حمتويات هذا
اجملموع.
أما فيما خيص املصدر اخلارجي هلذه املراسالت ،فقد شکلت وزارة اخلارجية بلندن مرکزها
األساسي بامتياز ،إذ کانت تتقاطر عليها يوميا مئات التقارير املفصلة واملوجزة ،ومراسالت سرية
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أوعادية ذات صبغة سياسية واقتصادية وعسکرية ،وبرقيات وغريها من املستندات الوافدة على
مصاحل الوزارة من خمتلف السفارات واملفوضيات الربيطانية املوجودة بطنجة واجلزائر العاصمة
وباريس ومدريد وبرلني وروما وبروکسيل وموسکو وغريها.
وميکن للمطلع على الوثائق املنشورة يف هذا اجملموع اخلاص مبوضوع واحات التخوم
وحدود املغرب الشرقية أن يقف على مدى تنوع اجلهات اخلارجية اليت کانت متد وزارة اخلارجية
الربيطانية مبختلف املراسالت املتصلة باملوضوع نفسه .وأملنا يف أن يساهم نشر هذه املراسالت
املهمة يف تعميم الفائدة ومتكني الباحثني من أدوات عمل إضافية جديدة مع تنوير الرأي
العام الوطين ،وإحاطته علما باملالبسات التارخيية واحليثيات السياسية اليت انتقلت يف خضمها
واحات توات وتيديکلت وگورارة وغريها من أراضي التخوم الشرقية من السيادة املغربية إىل
السيادة الفرنسية عرب الرتاب اجلزائري احملتل.
ذ .خالد بن الصغري
جامعة حممد اخلامس أگدال ،الرباط
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