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ﻣﻘﺪﻣﺔ
حيتوي هذا اجملموع على خرائط ووثائق خمتارة يف موضوع :واحات التخوم وحدود
المغرب الشرقية ،ما بني القرن السابع عشر ومطلع القرن العشرين.
وفيما يتعلق باخلرائط ،كان لزاما علينا ،يف غياب معطيات خرائطية أو رسوم ختطيطية
وتوضيحية مغربية يف املوضوع ،أن حناول االستفادة قدر اإلمكان مما توفره أمهات الكتب اليت
أنتجتها احلقبة االستعمارية باجلزائر من خرائط وتصاميم موضوعاتية دقيقة ومتنوعة اعتُمد العمل
امليداين إىل جانب اخلربة االستطالعية والطبغرافية يف حتضريها وإجنازها ،وهذا على الرغم من
إدراكنا بأن األهداف املرجوة من استخدام السلطات الفرنسية احلاكمة يف اجلزائر هلذه اخلرائط
والتصاميم تظل معروفة وال حتتاج إىل توضيح .ونعين هبذا أن اعتمادنا على هذه األدوات
التوضيحية كان ضروريا بغية تيسري الفهم واالستيعاب للمعطيات اجلغرافية والطوبونيمية الكثرية
اليت تزخر هبا الوثائق املنشورة يف هذا اجملموع.
أما املستندات الوثائقية ،فيبلغ عددها اإلمجايل أکثر من  170وثيقة جلها حمرر باللغة العربية
وقليل منها حمرر باللغة الفرنسية .وعلى العموم ،ميکن التمييز بني ثالثة روافد فيما خيص املصادر
اليت أخذنا منها هذه النصوص التارخيية .أوهلا يتعلق بالوثائق اليت سبق لعبد الوهاب بنمنصور،
مؤرخ اململکة ،أن بادر إىل انتقائها من املخزون الوثائقي الکبري الذي تزخر به مديرية الوثائق
امللکية بالرباط ،وتوىل نشرها تباعا يف دورية الوثائق منذ صدور أول أعدادها سنة  .1975ويبلغ
عدد هذه الوثائق  77مراسلة ،منها ما هو صادر عن املخزن املرکزي ممثال يف شخص سالطني
املغرب وبعض وزرائهم أو نواهبم ممن کانوا ميثلوهنم بدار النيابة القائمة بطنجة منذ أربعينيات
القرن التاسع عشر .وتغطي هذه الوثائق على املستوى الکرونولوجي فرتات حکم کل من املوىل
إمساعيل واملوىل سليمان واملوىل عبد الرمحن وسيدي حممد بن عبد الرمحن واملوىل احلسن وأخريا
املوىل عبد العزيز؛ ومنها أيضا ما هو مأخوذ من دور األرشيف الفرنسي ،ألن مديرية الوثائق
امللکية حتتوي أيضا على کميات کبرية من املستندات املستنسخة من دور األرشيف الفرنسية
بواسطة امليکروفيلم .أما الرافد الثاين ،من حيث أمهية الوثائق وعددها ،فيتعلق بوثائق حممد
الطريس احملفوظة إىل اليوم باخلزانة العامة بتطوان يف جمموعة کبرية من احملافظ .ومعلوم أن حممد
الطريس قد شغل مهام النائب السلطاين بدار النيابة بطنجة خلفا حملمد برگاش الرباطي ،وعاصر
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التطورات العصيبة اليت عرفتها القضايا املتعلقة بواحات التخوم وحدود املغرب الشرقية حىت هناية
مهامه سنة .1908
وأما الرافد الثالث ،فيتمثل يف املخزون الوثائقي املتعلق باملوضوع نفسه الذي أتوفر عليه
يف خزانيت اخلاصة ،وهو عبارة عن مزيج من الوثائق املخزنية اليت قمت بتصوير نسخ منها،
إما من املخزونات الغنية ملديرية الوثائق امللکية بالرباط ،وإما من دار احملفوظات الربيطانية
بلندن ،وذلک يف سياق التحضري ألحباثي األکادميية املستندة أساسا على األرشيف الربيطاين
بشقيه احملرر باللغتني العربية أو اإلجنليزية .وجتدر اإلشارة إىل أنين اقتصرت يف هذا اجملموع على
نشر عدد قليل من الوثائق الربيطانية الصادرة أصال باللغة العربية ،بعد أن أفردت للموضوع
نفسه کتابا آخر مت ختصيصه للوثائق املکتوبة يف غالبيتها باللغة اإلجنليزية أو باللغة الفرنسية
أحيانا ،وقد متت برجمة إصداره أيضا ضمن منشورات املعهد امللکي للبحث يف تاريخ املغرب
بعنوانMoroccan Confines Oases and Eastern Borders in the British Archives (1882-1903) :
ومن حيث املضمون ،فإن ما جيمع بني مراسالت وخرائط هذا اجملموع ،هو تناوهلا بطرق
متباينة ومتکاملة يف الوقت ذاته ملوضوع واحات التخوم وحدود املغرب الشرقية يف سياق
تارخيي صعب وغري خال يف أغلب األحيان من توتر عاشته العالقات بني املغرب وجريانه
الفرنسيني احملتلني للجزائر منذ سنة  .1830وقد يرتبط هذا التباين إما بتداول السالطني
العلويني ،ممن سبق ذكرهم يف هذا التقدمي ،على سدة احلکم يف املغرب؛ وإما بوقوع
مستجدات مفاجئة حتکمت يف مسارها عناصر أجنبية أو قوات خارجية ،وميکن أن ترتتب
عليها انعکاسات مثرية على األوضاع العامة بالواحات املنبثة يف التخوم الصحراوية وباجملاالت
احلدودية الفاصلة بني املغرب واجلزائر .أما التکامل احلاصل بني مضمون وثائق وخرائط هذا
اجملموع ،فيتمثل يف الرتابط املوضوعي القائم بني نصوص املراسالت واخلرائط على اختالف
أنواعها وأحجامها ،واليت توفر للقارئ إمکانية متابعة احلدث ومالمسة تداعياته على مستوى
الزمان واملکان ،وذلک وفقا لسياق تارخيي واضح املعامل جيمع بالضرورة بني خصوصيات
املوضوع املرکزي الذي تتناوله مجيع املستندات الوثائقية واخلرائطية ،لکي تصب يف هناية
املطاف يف التاريخ العام للمغرب يف عالقاته الشمولية مع احمليط الدويل بأبعاده اإلفريقية
واملتوسطية واملغاربية بوجه عام .وجتدر اإلشارة إىل أن الوثائق املنشورة ضمن هذا اجملموع
واملتعلقة بعهدي املوىل إمساعيل واملوىل سليمان قليلة جدا ،لکنها تعرب مع ذلک عن مدى
احلرص الذي کان عند الدولة املرکزية يف املغرب ،قبل االحتالل الفرنسي للجزائر ،على متتني
أواصر الوالء بينها وبني سکان واحات التخوم والقبائل اليت کانت تعيش بعض منها حياة
االستقرار ،وبعضها اآلخر حياة التنقل والرتحال يف اجملاالت احلدودية الشاسعة األطراف.
غري أن إحلاق الفرنسيني للجزائر ،ابتداء من سنة  ،1830قد خلق وضعا جديدا مبنطقة
مشال إفريقيا ذات األمهية االسرتاتيجية واالقتصادية بالنسبة للدول األوروبية العظمى مثل فرنسا
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وبريطانيا ،فرتتبت عن هذا الوضع اجلديد تطورات سياسية سريعة ومتالحقة يف العالقات
املغربية الفرنسية ما فتئت أن طرحت مشاکل غري مسبوقة تتعلق بطريقة مباشرة أو غري مباشرة
بواحات التخوم وحبدود املغرب الشرقية ،بل ومبصري الوحدة الرتابية للمغرب .وحبکم املساندة
املغربية الرمسية منها وغري الرمسية للمقاومة اجلزائرية بقيادة األمري عبد القادر ،استشرت بالتدريج
مظاهر التوتر بني املغرب والسلطات احلاکمة باجلزائر ،إىل أن أفضت ،يف صيف سنة ،1844
إىل مواجهة عسکرية غري متکافئة انتصرت فيها القوات الفرنسية على املغرب برا وحبرا ،فأملت
شروطها عليه سنة بعد ذلک مبوجب اتفاقية اللة مغنية املربمة يف .1845
وکان توقيع املوىل عبد الرمحن ،حتت التهديد واإلکراه ،على مقتضيات هذه االتفاقية
امللغومة ،إيذانا بفتح ملف شائک ومعقد وطويل األمد يف العالقات املغربية الفرنسية ،أال وهو
امللف املتعلق باحلق يف السيادة على األراضي املمتدة بواحات التخوم وباجملاالت احلدودية بني
املغرب واجلزائر .وال خيفى بأن املصاحل املختصة لدى کل من وزاريت اخلارجية واحلربية الفرنسيتني
قد سخرت کل ما تراکم لدى خربائها من احلنکة والتجربة االستعمارية يف أراضي ما وراء
البحار ،للتنسيق بني أقسامها حىت تتسىن صياغة فصول اتفاقية اللة مغنية صياغة حمکمة تتوفر
فيها مجيع الشروط الکفيلة بأن تتيح أمام السلطات احلاکمة باجلزائر إمکانات املناورة واملساومة
يف املستقبل مع املخزن ،ومتکنها بالتايل من وضع يدها ،وبسط سيادهتا بطريقة تدرجيية ومرحلية،
وباسم القانون واملشروعية يف غالبية األحيان ،على أر ٍ
اض ظلت خاضعة منذ ردح من الزمن إىل
سيادة الدولة املغربية واختصاصاهتا املتعددة األوجه واملظاهر.
ومتکن القراءة املتأنية لوثائق هذا اجملموع ،واملتکونة من مراسالت صادرة يف معظمها عن
اجلهاز املخزين يف مستوياته املرکزية واحمللية ،من مالمسة هذا الواقع املعقد يف طراوته ،ومن تتبع
تطوراته املثرية والبالغة األمهية عن کثب دون أي تدخل من جانبنا .وقد تعمدنا هذا اخليار حىت
نتمکن من اإلبقاء على القيمة التارخيية هلذه النصوص يف صورهتا األصلية ،سواء من حيث
املضمون أو اللغة اليت حررت هبا ،وذلک على الرغم من السياقات واحليثيات املختلفة اليت
أدت إىل إنتاجها.
وتولينا نشر هذه الوثائق حسب تسلسلها الکرونولوجي .ومبا أن جل املراسالت قد
صدرت بالتاريخ اهلجري ،فقد حولناه إىل ما يقابله بالتاريخ امليالدي ،کما وضعنا يف مقدمة
کل وثيقة ملخصا مرکزا ملضموهنا توخينا منه تسهيل اإلدراک من لدن القارئ يف وقت قصري
من جهة؛ وسعينا من وراء األمر نفسه إىل إثارة فضول الراغبني يف االطالع األوسع ،أمال يف
الدفع هبم إىل قراءة النص الکامل للوثيقة لالستفادة منه استفادة أعمق وأکثر مشولية ،واستعماهلا
بالتايل کأداة للبحث التارخيي يف موضوع ال ختفى أمهيته.
أما اخلرائط والرسوم التخطيطية أو التوضيحية ،فقد حرصنا على تقدمي التفاصيل املتعلقة
باملصادر اليت استقينا منها هذه املعطيات اخلرائطية باهلوامش ،مث أفردنا هلا رقما تصنيفيا خاصا هبا،
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ووضعنا هلا ملخصات توخينا منها إبراز أمهية املوضوع الذي متحورت عليه حمتويات كل خريطة
أو رسم توضيحي يف تاريخ معني وحمدد ،وهو ما يتيح إمكانية رصد التطورات والتغيريات الطارئة
تدرجييا وبصفة مرحلية على مستوى اجملال احلدودي الفاصل بني املغرب واجلزائر ،وعلى مستوى
اجملال املتعلق بواحات التخوم الصحراوية املغربية العميقة والضاربة يف أصقاع الصحراء اإلفريقية.
وقد شهدت قضية احلدود بني املغرب واجلزائر فصوهلا األوىل على عهد املوىل عبد الرمحن
الذي جنح الفرنسيون يف استدراج جهازه املخزين إىل القبول بتوجيه سفارة مغربية بقيادة عامل
تطوان عبد القادر أشعاش إىل باريس ،وذلک مباشرة بعد التوقيع على اتفاقية اللة مغنية .وکانت
الغاية من هذه السفارة هي أن تقدم فرنسا الدليل القاطع من خالهلا للمجتمع الدويل على
اعرتاف املغرب بوجودها على أرض اجلزائر من جهة؛ وعلى قبول املوىل عبد الرمحن بوجود حدود
مشرتکة مع املستعمرة الفرنسية باجلزائر من جهة ثانية ،ناهيک عن تسليمه دون رجعة بالتخلي
عن مؤازرة حرکة املقاومة اجلزائرية ،واملوافقة على النتائج املرتتبة عن اتفاقية احلدود اليت رمست
معاملها مبا يليب تطلعاهتا االستعمارية وميهد السبيل أمام اقتطاع قواهتا ملزيد من األراضي املغربية
يف منطقة يعاين فيها املخزن املرکزي صعوبات کبرية للسيطرة فيها سيطرة تامة على زمام األمور.
وتوجد ضمن الوثائق املتعلقة هبذه املرحلة ،مؤشرات کثرية على مدى وعي املخزن على عهد
املوىل عبد الرمحن خبطورة التنازالت اليت اضطر إىل القبول هبا ،درءا للمصلحة العامة وارتکابا
بذلک ألخف الضررين.
ومما يعزز هذا الرأي ،هو أن ما تبقى من عهد املوىل عبد الرمحن ،على امتداد سنوات
األربعني وسنوات اخلمسني من القرن التاسع عشر ،مل يشهد أي تطورات جديدة أو حامسة
يف موضوع واحات التخوم واحلدود الشرقية .هذا يف الوقت الذي نشطت فيه التحركات
االستكشافية الفرنسية تدرجييا باجملاالت الصحراوية ملعرفة أحواهلا العامة واخلاصة بدقة أكثر.
وقد دشن السلطان سيدي حممد بن عبد الرمحن عهده حبرب جديدة شنتها إسبانيا على املغرب،
فانتهت باحتالل تطوان وفرض شروط مالية قاسية تعويضا هلا عن نفقات احلرب ،فضال عن
املطالبة مبوافقة السلطان اجلديد على توسيع حدود مليلية ،والتنازل عن أراض مغربية تطل على
احمليط األطلسي باألقاليم الصحراوية اجلنوبية .ويبدو أن انشغال السلطان سيدي حممد بن عبد
الرمحن ،من جهة أوىل ،مبعاجلة اآلثار السلبية الکثرية املرتتبة عن املواجهة العسکرية مع إسبانيا،
ومبحاوالته اهلادفة إىل القيام ببعض اإلصالحات اإلدارية اخلاصة جبهاز األمناء باملراسي أمال يف
حتسني مداخيل الدولة ملواجهة النفقات املتزايدة سنة بعد أخرى؛ وأن انشغال فرنسا من جهة
ثانية مبشاريعها االستعمارية يف أراضي أخرى من بقاع املعمور ،وکذا اهتمام السلطات الفرنسية
احلاکمة باجلزائر بتدعيم وجودها العسکري واإلداري واالقتصادي يف اجلهات الشمالية من
املستعمرة؛ کل هذه العوامل ميکن أن تشکل عناصر منطقية قد تساعد ،إىل حد ما ،على فهم
األسباب الکامنة وراء عدم حدوث أي تطورات جديدة أو حامسة يف القضايا املتعلقة باحلدود
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املغربية اجلزائرية وواحات التخوم .والشک أن هذا الواقع هو الذي يفسر عدم وجود وثائق
تستحق الذکر خبصوص هذا املوضوع ،ضمن هذا اجملموع الوثائقي ،على عهد السلطان سيدي
حممد بن عبد الرمحن .غري أن سنوات الستني من القرن التاسع عشر ،وما تالها ،قد سجلت
يف غضون ذلك ،إيفاد عدد متزايد من املستكشفني اجلغرافيني والعسكريني إىل واحات التخوم
الصحراوية واجملال احلدودي الفاصل بني املغرب ومستعمرة اجلزائر ،وهو ما مكن من تعميق
معرفة السلطات العسكرية احلاكمة باجلزائر بأحوال اجملال والسكان.
وهذا ما يفسر بداية عودة هذا امللف الشائک إىل الواجهة على عهد السلطان املوىل
احلسن ،وخاصة يف سنوات الثمانني من القرن التاسع عشر ،عندما حترکت فرنسا من جديد
بدوافع استعمارية جاحمة ،کانت تروم من خالهلا توسيع نطاق حضورها االستعماري بالقارة
اإلفريقية ،وذلک يف سياق تسابقها على املستعمرات يف ما وراء البحار مع بريطانيا وغريها من
الدول األمربيالية.
وبالفعل ،فإن السنوات األخرية من عهد املوىل احلسن ،وما حلقها من السنوات األوىل
حلکم املوىل عبد العزيز ،واليت کانت خالهلا الکلمة الفصل يف مجيع أمور الدولة العزيزية بيد
الوزير الصدر الذائع الصيت أمحد بن موسى واملعروف ببامحاد ،هي السنوات اليت صعدت
فيها فرنسا ،بطريقة تدرجيية ،حترکاهتا املشبوهة بواحات التخوم وباجملال احلدودي الفاصل بني
املغرب واجلزائر .وکانت البداية بانطالق سلسلة جديدة من احلمالت االستکشافية اليت قادها
يف الظاهر بعض العلماء واخلرباء من خمتلف التخصصات ،فأثارت حفيظة القبائل املغربية
باملناطق املستکشفة ،ومت استغالل محية هذه القبائل ورغبتها الصادقة يف الدفاع عن أراضيها،
لتفتح بذلک الطريق أمام العمل العسکري ،وتنتهي بفرض اإلرادة االستعمارية الفرنسية على
السلطات احلاکمة باملغرب .وعلى الرغم من االهتمام الذي أولته الدول األوروبية املتوفرة منها
على متثيل دبلوماسي بطنجة ،يف حماولة منها ملعاجلة حاالت التوتر النامجة منذ مثانينيات القرن
التاسع عشر وإىل حدود سنة  ،1903عن التحرشات الفرنسية بواحات التخوم وأراضي احلدود
الشرقية ،هبدف احلفاظ على الوضع الراهن ،أي الوضع القائم باملغرب ،فإن فرنسا قد متکنت،
کما تفيدنا بذلک وثائق وخرائط هذا اجملموع من حتقيق أهدافها االستعمارية باحتالل واحات
توات ،وجر املخزن العزيزي املتآکل إىل التوقيع على بروتوکوالت جديدة يف باريس واجلزائر،
مهدت تباعا السبيل أمام اخرتاق أراضي احلدود املغربية من جهتها الشرقية ،وفتح الطريق بالتايل
أمام القوات الفرنسية النتهاک حرمة األراضي املغربية واکتساحها على نطاق ما لبث يتسع مع
حلول السنوات األوىل من القرن العشرين.
خالد بن الصغري
جامعة حممد اخلامس أگدال ،الرباط
7

عهد املوىل عبد الرمحن بن هشام ()1859-1822/1276-1238

واحات التخوم املغربية إبان االحتالل الفرنسي للجزائر استنادا إىل خريطة
رونيل ( ،)Rennelleاملوضوعة سنة  1790واملعدلة سنة  .1803وتعترب هذه اخلريطة مرآة
للمعلومات القليلة والعامة املتوفرة لدى الفرنسيني قبل اجتياح قواهتم للجزائر حبوايل أربعة عقود.
وتظهر فيها باجلهات الغربية واحات فگيگ اليت تتوفر يف شأهنا بعض املعطيات االستعالمية،
بينما صنفت واحات التخوم اجلنوبية يف كل من عني صاحل وتوات يف عداد األراضي الصحراوية
غري املعروفة بعد.

عهد سيدي حممد بن عبد الرمحن ()1873-1859/1290-1276

رسم ختطيطي حليز من احلدود املغربية يف دائرة سبدو ت وضعه سنة  1866إثر
استقصاء ميداين ت بأمر من الكولونيل شانزي ( )Chanzyالقائد العسكري لوحدات تلمسان.

عهد املوىل احلسن بن حممد ()1894-1873/1311-1290

رسم ختطيطي وضعته السلطات العسكرية مبستعمرة اجلزائر حليز من
احلدود الفاصلة بني ذراع الدوم وحوش سيدي عايد تذكر فيها املناسبات اليت طالب فيها
املغاربة حبقوقهم يف السيادة على هذه األراضي منذ سنة  1874إىل حدود سنة .1894

عهد املوىل عبد العزيز بن احلسن ()1908-1894/1326-1311

تعدد البعثاث االستكشافية الفرنسية ذات الطابع العسكري ،وخاصة
منها بعثة فالمان ( ،)Flamandبأراضي التخوم والواحات الصحراوية متهيدا الحتالل واحات
توات املغربية عند بداية القرن العشرين.

املستكشف الفرنسي روين كايي

املستكشف األملاين گريهارد رولفز

(1838-1799 )René Caillié

(1896-1831 )Gerhard Rohlfs

مستكشف الصحراء إىل حدود تنبكتو

مستكشف صحراء إفريقيا الشمالية

املستكشف الفرنسي ِهنري دوﭬرييي

املستكشف الفرنسي پول فالترس

(1892-1840 )Henri Duveyrier

(1881-1830 )Paul Flatters

مستكشف صحراء إفريقيا الشمالية

مستكشف صحراء مشال إفريقيا

بعض مشاهري املستكشفني األوروبيني والفرنسيني للصحراء وواحات التخوم

ﻓﻬﺮس اﶈﺘﻮﺎﻳت
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