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بتك تاعـجارم

مقدمة
من الصعب تقديم قراءة جديدة لهذا الكتاب ،الذي صدر ألول مرة باللغة الفرنسية ،يف سنة  ،1994بعد زخم القراءات التي حظي

بها ،واإلقبال الذي عرفه من طرف باحثني متخصصني يف املوضوع ،خاصة يف املجتمعات الغربية ،عقب ترجمته إىل اللغتني اإلنكليزية

واإلسبانية ،كما هي الحال ً
مثل بالنسبة إىل قراءة جاك أنكان((( املؤرخ املختص يف التاريخ القديم ،والذي اشتغل بظاهرة العبودية ،والقراءة

التقديمية للكتاب ،التي أنجزها األنرثوبولوجي الربيطاين الشهري إرنست غيلرن ،باعتباره أحد أبرز املتخصصني يف أنرثوبولوجيا مجتمعاتنا
العربية اإلسالمية (ص ً .)14-11
فضل عن قراءة املؤرخ املغريب الشهري عبد الله العروي يف معرض كتابه مفهوم التاريخ((( .لكن القراءة مع
ذلك ،تفرض نفسها اليوم ،بمناسبة ترجمة هذا الكتاب املهم إىل العربية ،و"استعادته" ،أو باألحرى رجوعه ،إىل حضن اللغة العربية.

إن ترجمة هذا الكتاب ،من طرف الباحث محمد الغرايب ،املتخصص يف التاريخ الوسيط ،هي أقرب إىل الكتابة الثانية املبدعة،

منها إىل الرتجمة باملعنى الحريف للكلمة ،بحكم أن املادة املعرفية التي اعتمد عليها صاحب الكتاب مستقاة يف غالبها من وثائق ونصوص
نظرا إىل اطالعه الواسع عىل تاريخ املغرب ،وإملامه الكبري بالجهاز املفاهيمي
وشهادات تاريخية ،وقد ُوفّق املرتجم إىل حد كبري يف مقصدهً ،

الخاص بظاهرة العبودية يف الثقافة العربية اإلسالمية ،مع ما تتميز به يف السياق املغريب.

أهمية الكتاب وراهنيته
ثم راهنيته ،يف أهمية موضوعه من حيث تناوله ظاهرة الرق يف مغرب القرن التاسع عرش وبداية القرن
تكمن أهمية الكتاب ،ومن ّ

العرشين ،باعتبارها ظاهرة اجتماعية كلية" ،تؤثر يف كل مستويات الحياة العامة من سياسة وإنتاج وأرسة وعاطفة وجنس وتعبري"،

بحسب تعبري العروي((( ،ويف تناول الكتاب لهذه الظاهرة يف فرتة بعينها من التاريخ ،تضم يف نظر املؤلف ،رغم محدوديتها ،ما يكفي
إلبراز حقيقة الرق يف مايض املغرب (ص  .)20كما تربز أهميته يف كونه استطاع تغطية ٍ
نقص عىل مستوى التساؤل عن مكانة الرق

عمليا [عىل األقل حتى زمن صدور هذا الكتاب سنة ]1994
يف املجتمع ،إذ يقول املؤلف محمد الناجي نفسه" :يف املغرب ،ال تتوفر
ً

أي دراسات عن هذه املسألة ،اللهم إال من بعض املقاالت عن تجارة الرقيق عرب الصحراء" (ص  .)6وتعود أهميته كذلك إىل تناوله

وزمانيا ،يف مغرب القرن التاسع عرش (ما قبل الحماية) وبدايات األلفية الثالثة (عقود الحماية)((( .إن
مكانيا
إشكالية جوهرية ،تتموقع
ً
ً
ِ
تختف بعد ،عىل نحو ما ،من عاملنا
حيا .فالعبودية لم
أهمية الكتاب تتجاوز ذلك ً
أيضا؛ لكونها ثمرة عدة تساؤالت مرتبطة بحارض ال يزال ً
ومن مجتمعنا.
ً
وخصوصا أن بعض أشكال االستعباد ال تزال موجودة
أهمية كربى،
وال شك يف أن مضمون الكتاب وعالقته بالواقع يمنحانه
ً

يف املغرب ،بحسب بعض التقارير الدولية واألممية ،التي تشري إىل استمرار بعض مظاهر التعامل مع املغاربة عىل أنهم ضحايا للعبودية

يف العديد من مناطق املغرب .صحيح أنه تم التخيل عن ممارسة االسرتقاق واالتجار بالبرش باملغرب منذ عام  ،1959وأن اململكة صدقت
االتفاقية الدولية ملحاربة الرق عام  ،1926لكن ذلك ال يعني اختفاء االسرتقاق بوصفه عقلية وعالقات للناس فيما بينهم وبني السلطة.

1 Jacques Annequin & Mohammed Ennaji, "Soldats, domestiques et concubines: L'esclavage au Maroc au XIXme Siècle," Dialogues
d'histoire ancienne, vol. 22, no. 2 (1996), pp. 204 - 206.
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يميز هذا الكتاب أنه استطاع كشف حقيقة عىل غاية يف األهمية وهي" :أن الترصفات واملواقف وطرائق اإلحساس
ولعل ما ّ

تكونت عرب قرون وتبلورت يف األخري ال يمكن أن تختفي بني عشية وضحاها" (ص .)20
والتفكري التي ّ

موضوعا ال غنى عنه لفهم مجتمعنا الحايل .فاملؤلف ،من خالل هذا
واملؤكد أن مسألة الرق ،ال تزال تفرض نفسها علينا ،بوصفها
ً

يشدد عىل "جهلنا الكبري بمجتمعنا .وعىل أنها
الكتاب وعرب كتاباته األخرى التي تندرج ضمن إطار سوسيو-أنرثوبولوجيا التاريخ ،ما فتئ ّ

وحدها أبحاث متأنية ،دقيقة ،يف ضوء إشكاالت ،يغلب عليها الشك أكرث من اليقني ،هي التي ُيمكنها أن تقدم توضيحات حاسمة،
وعىل األقل ،توفر املواد الرضورية لفهم مجتمع مركب"(((.

ً
وفضل عما سبق ،تعود أهمية هذا الكتاب يف أحد جوانبها إىل الرهانات التي ينطوي عليها ،خاصة عىل مستوى بناء رؤية جديدة

حول واقع مجتمعنا ،بالنظر إىل أنه يتناول بالنقد تمثالت املؤسسة الرقية يف العالم اإلسالمي ويحاول الكشف عن املعلومات املغلوطة

والخرافات والنظرة املثالية ،التي اقرتنت بهذه املؤسسة يف مجتمعنا ،املغريب والعريب اإلسالمي ،من قبيل االطمئنان الخادع إىل أفكار
مثل :املعاملة الحسنة للعبيد يف املجتمع اإلسالمي ،وتحرير الدين للعبيد وقضائه عىل الرق  ...إلخ.

وبحسب املؤلف ،فإن طريقتنا يف النظر إىل تاريخنا وإىل مجتمعنا ،الذي مىض ،كانت يف الغالب طريقة مغلوطة بسبب ثقتنا الكبرية

كليا
االستوغرافيا التقليدية" .لقد كانت هذه اإلستوغرافيا يف رؤيتها لألمور ،تمثل الصورة التي توحي باألمان ملجتمع مسلم متخلص ً
من طقوس ما قبل اإلسالم" (ص .)194

إشكالية الكتاب ومنهجيته
يصوغ املؤلف األسئلة التي واجهته يف رحلة استكشافه ملؤسسة الرق بمغرب القرن التاسع عرش وبداية األلفية الثالثة ،كما ييل :ما

هي األدوار التي اضطلع بها العبيد؟ وما العالقة التي أقامها هؤالء مع أسيادهم؟ وكيف كانت تتم معاملتهم؟ وكيف كان املجتمع ينظر إىل
العبودية؟ (ص .)16

متواضعا
ويوضح املؤلف يف البداية أن طموحه ليس التنظري لظاهرة الرق يف املجتمع املغريب ،وإنما ينحرص طموحه بوصفه باح ًثا
ً

جدا يف "معالجة مختلف مظاهر الرق كما كانت موجودة يف مغرب القرن التاسع عرش حتى الحماية الفرنسية" (ص .)16
ً

ويعكس تعامل املؤلف مع املصادر واملعطيات التي اعتمدها يف معالجة أسئلته الرئيسة وضوح رؤيته وقدرته عىل استغالل املادة

املصدرية ،رغم ما ُيظهره من تواضع ،فهو يعرتف بأنه سيحاول اإلجابة عن هذه األسئلة يف حدود اإلمكانيات التي تتيحها الوثائق التي
َت ّ
مكن من االطالع عليها.

وتجدر اإلشارة إىل أن مؤسسة الرق ال ُتختزل ،بالنسبة إىل املؤلف ،يف جانبها الرسمي كعالقات اجتماعية منظمة بإجراءات

أيضا الترصفات واملواقف والتفكري وطرائق اإلحساس املقرتنة بالظاهرة الضاربة بجذورها
قانونية وفقهية واقتصادية  ...إلخ ،بل تشمل ً
يف التاريخ ،واملستمرة يف الزمن .ويوضح املؤلف ذلك بقوله" :ما نهدف إليه يف هذا العمل ليس كتابة تاريخ لهذا الرق ،بل تبيان ،بوفاءٍ
قدر اإلمكان ،ما عاشه العبد يف القرن التاسع عرش .وإبراز كيف كانت الحياة اليومية للعبد مضبوطة بشكل دقيق عىل إيقاع حياة السيد
وتتبع الحياة اليومية للعبيد يف مختلف مظاهرها ،كما تتجسد يف حياتهم العائلية وحياتهم
وحاجاته واستقباله لضيوفه" (ص ُّ ،)58
العاطفية ومعامالتهم وإباقهم  ...إلخ.

Mohammed Ennaji, Expansion européenne et changement social au Maroc, XVIe–XIXe siècles (Casablanca: Eddif, 1996), pp. 5 - 6.
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ويشري املؤلف إىل أن الخوض يف الحياة اليومية للعبد ،ال يتأىت من خالل النصوص الرسمية ،واملكتوبة فقط .فقد حاول معالجة

الرحالة ،خاصة األجانب منهم،
هذا املوضوع من خالل أرشيفات الدولة املغربية يف القرنني التاسع عرش والعرشين ومن خالل ما أورده ّ

فقراءة الرق من خالل النصوص الرسمية (القانون ،والفتاوى  ...إلخ) ،ال تسمح يف نظر املؤلف ،بإعطاء فكرة دقيقة عن السري الحقيقي
دوما مع القانون ،ومع النظرة الرسمية ،وخاصة يف مجتمعات تكون فيها الدولة أبعد من أن تسيطر
ملؤسسة الرق؛ ألن الواقع ال يتناغم ً
نظريا يف نطاق اختصاصها.
تماما عىل املجال الذي يدخل
ً
ً

قدمت له عو ًنا ال
لهذا اعتمد املؤلف ،عالوة عىل أرشيفات الدولة املغربية ،عىل املصادر التقليدية ،كما رجع إىل الفتاوى الفقهية التي ّ

يقدر بثمن .فمن خالل استنطاقه ملختلف املصادر التاريخية ،النوازل والفتاوى ،أدرك املؤلف أن وثائق األرشيفات  -رغم كونها سمحت له
ّ
باقتفاء أثر العالقات بني السيد والعبد يف تنقالتهما اليومية  -صمتت عن ذكر ما يجري عندما "ينقطع حديث النهار" ،ويرخي الليل سدوله،
ما دفعه إىل اللجوء إىل األدب والفتاوى الفقهية التي تسمح باالطالع عىل خبايا الليل ،وعىل ما يجري تحت جنح الظالم (ص .)82

وإضافة إىل النصوص التاريخية والفتاوى الفقهية ،عمل املؤلف عىل استكشاف تضاريس الذاكرة الشعبية ،وما علق بها من

ِ
الحكم واألمثال ،وكذا األقوال الساخرة ،وأغاين املَلحون ،وعبارات اللمز والتنابز باأللقاب .وقد وجد يف األماكنية (الطوبونيميا) ما

يساعده عىل فك العديد من ألغاز تاريخ العبيد يف املغرب.

ومنهجيا يستقي املؤلف املعلومات الرضورية من هذه املصادر املختلفة ،إال أنه ينزعها من التسلسالت العادية ليضعها يف سياقات
ً

درسا من دروس العروي يف مفهوم التاريخ .فكتاب الناجي ،هو من تلك
أخرى مستوحاة من مناهج علم االجتماع،
مستثمرا يف ذلك ً
ً

البحوث التي "تصف الحياة االجتماعية من منظور سوسيولوجي ،لكن يف عهد ٍ
ويالحظ يف هذه األعمال أسلوب جديد يعتمد
ماض"(((.
َ
لب التأليف التاريخي.
منطق التساكن والتالزم عوض التتابع والتوايل الذي هو ّ

اعتمد املؤلف أسلوب التحليل واملقارنة ،بالتسلسل والتجريد .وكما يوضح صاحب مفهوم التاريخ ،يستعني املؤلف "بمعلومة

مفردة يتيمة يف رسالة سلطانية ،مذكورة يف سياق إداري أو سيايس ،ال تحمل أي معنى من املعاين التي هو بصدد جمعها ،ولكن عندما

ينزعها من ذلك السياق الرسمي ويضعها يف سياق آخر ،وعندما يقارنها بمعلومة ثانية مأخوذة من فتوى فقهية وثالثة من شهادة شفوية

ورابعة من مالحظة ميدانية  ...إلخ ،تعود ذات مغزى بالنسبة ملوضوع دراسته"((( .وقد أشار العروي إىل بعض املآخذ من قبيل أن املؤلف:
تمس موضوع الرق.
يضع كل الوثائق يف املستوى نفسه ،ويقبل من دون أدىن تحفّظ كل وثيقة تحمل معلومة ّ
يعترب كل املؤسسات (دولة ،أرسة ،جماعة ،حرفة) يف مرتبة واحدة.

يلغي الفوارق املكانية ،وتـأثرياتها املبارشة يف معاملة األسياد لعبيدهم.
ينفي املنظور الزماين(((.
فاملالحظ من خالل قراءتنا للكتاب ،أن املؤلف يعي ذلك ويختاره عن قصد .فهو يعي أن "مؤلفي الفتاوى ،لم يكتبوا التاريخ أو
َ

بعيدا عن رقابة
عىل األقل لم يكونوا عىل وعي به" ،بل يعترب أن ذلك من حسن الحظ ،ألنه يوفر مادة مهمة حول الحياة اليومية للناسً ،
السلطة ،وال سيما أن اإلخباريني واملؤرخني استهوتهم السياسة وشغلتهم عن مصائب الناس (ص .)171

6
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املوجهة ،هي يف حدود اإلمكانيات
ورغم زخم الوثائق الذي استثمره املؤلف يف كتابه ،فإنه يدرك مع ذلك ،أن إجابته عن أسئلته ّ

التي تتيحها الوثائق املتوافرة .ويف هذا الصدد ،يشري عىل سبيل املثال ،إىل أنه يأسف لعدم توفّره عىل معلومات كافية ودقيقة ،تخص

كل فئات ماليك العبيد.

دروس الكتاب أو دروس التاريخ
يقدم لنا جملة من الدروس ،حول واقع مؤسسة الرق يف مغرب القرن التاسع عرش .فالعمل ،يكشف لنا،
ال شك يف أن هذا الكتاب ّ

من خالل مدخله وفصوله التسعة ،عن تعدد وجوه الرق وأشكاله يف املغرب ،واختالف مصائر العبيد ،بني البيع واإلباق والخطف ،بل بني
ً
فاصل بني الحرية والعبودية،
حدا
يبي لنا أن املجتمع لم يعرف خالل الفرتة املدروسة ً
الصعود واملجد أو السقوط واالندحار  ...إلخ .كما ّ

أيضا عىل
فقد عرف وجود عدد من الوضعيات التي يصعب فيها التمييز بني الرق وباقي الحاالت القريبة منه (ص  .)196ويقف الكتاب ً
تعدد طرق استعباد األحرار وتنوعها ،وتحويلهم إىل عبيد تحت ضغط الحاجة أو بسبب الجشع الزائد ،مرب ًزا أشد هذه األسباب قسوة عىل
اإلطالق ،أي ذلك السبب الذي ُيجرب اإلنسان الذي ال ُمعيل له ،عىل اختيا ٍر طوعي لوضعية العبودية.

مظهرا من مظاهر املجتمع ،يتمثل يف استعباد أناس من البلد نفسه ،حيث يربز أن عالقة االستعباد لم تكن
أيضا
ويفضح الكتاب ً
ً

أيضا .صحيح أن غالبية العبيد كانوا من أصول أجنبية
عالقة تجمع بني أهل البالد والغريب فقط ،بل كانت قائمة بني أهل البلد الواحد ً

خضم
أيضا ،بغض النظر عن قلتهم .ولم يفُت املؤلف ،يف
ويستقدمون من أفريقيا السوداء الغربية ،إال أن ذلك لم يمنع استعباد أهل البلد ً
ُ
ّ
َ
تبعا الختالف السجالت
تتبع تعدد األلقاب التي ُتطلق عىل العبيد وتنوعها (عبد ،مملوك ،أمة ،جارية ،خادم ،وصيف وغريها)ً ،
ذلكّ ،

والنصوص املرجعية (املصنفات الرشعية ،أو عقود البيوع ،أو املراسالت الرسمية  ...إلخ).

إن أهم درس يمكن استخالصه من قراءتنا للكتاب ،هو أن وضع حد لظاهرة الرق ال يتحقق بإجراءات وتدابري قانونية فحسب

(ظهري سلطاين أو نص قانوين يف زمن الحماية) ،أو فتوى فقهية (فتاوى الفقهاء) ،وال بتدابري عملية فحسب مثل إغالق طرق التزود
أيضا ألن وضع
بالعبيد أو منع املتاجرة العلنية بالعبيد .ليس ذلك ألن الظاهرة مرتسخة يف شكل عادات وتقاليد عرب القرون فقط ،وإنما ً

حد للظاهرة ال معنى له إن هو خال من بدائل استقالل اقتصادي حقيقي ،لذلك وجب انتظار فعل الزمن وتطور املجتمع نحو نموذج
اقتصادي أكرث سيولة يمكن فيه لحركية املجتمع أن تعمل وتشتغل ،وأن يزدهر االقتصاد .وكما يقول املؤلف "إن إلغاء الرق يف مجتمع

خصوصا يف ظل مجتمع ،يمعن
كهذا هو مهمة موكولة للزمن وال يمكن أن يحدث إال باملرور بتحول اقتصادي واجتماعي" (ص ،)252
ً
يف إنتاج كل أشكال التهميش واإلقصاء والهشاشة وإعادة إنتاجها ،ويدفع جحافل املهمشني واملقصيني إىل السقوط يف َشك التبعية

تهب عليهم.
والخضوع ،عند أول عاصفة ّ
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