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إن المسافة بين أندلوسيا والمغرب قصيرة ،إال أنها تتضخم عندما يجري الحديث عن المعرفة
المتبادلة بالعادات والتقاليد والثقافة العامة في كال المنطقتين والتي هي أمور لعبت دور خط
الوصل بيننا عبر التاريخ .ولذلك ،فإنه ال بد من اإلشارة إلى أهمية مشروع ريمار ()RIMAR
كنقطة التقاء بين تاريخي أندلوسيا والمغرب الشمالي تسمحنا باستعادة جزء من هذا التراث
المشترك وحمايته.
واستطاعت مستشارية التربية والثقافة والرياضة
 )Deporteفي المحافظة األندلسية ،من خالل هذا المشروع وتحت إدارة المعهد األندلسي
للتراث التاريخي ( )Instituto Andaluz del Patrimonio Históricoوبدعم المركز األندلسي
للتصوير الفوتوغرافي ( ،)Centro Andaluz de la Fotografíaاستعادة جزء مهم من محتويات
المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان بفضل عملية تحويل رقمي لعدد مهم من الصور التي
تحتفظ بها هذه المؤسسة ،وذلك باتفاق مع الحكومة المغربية.
(Consejería de Educación, Cultura y

وبعد القيام بهذا العمل ،فإن من مهمات المنصات التي تم إقامتها بموجب هذا المشروع ،نقل
هذا التراث إلى األجيال القادمة ،وهو تراث يثري معرفتنا جميعا ،من الباحثين المختصين في
التاريخ إلى المواطنين العاديين المهتمين باألمر .وال بد في هذا السياق من إبراز الخبرة التي
حصل عليها المختصون في المملكة المغربية والتي من شأنها أن تساعد على اكتشاف صور
جديدة ،وتحليلها والحفاظ عليها بأفضل حالة ،وعالجها من أجل إضافتها إلى التراث الثقافي
المغربي الضخم.
وأخيرا ،أود أن أعبر عن اإلحساس بالتمتع الذي تشعر به مؤسستين مهمتين في محافظة
أندلوسيا ،هما المعهد األندلسي للتراث التاريخي والمركز األندلسي للتصوير الفوتوغرافي ،بعد
تجربة التنسيق هذه مع المؤسسات المغربية .وهي طريقة عمل تزداد أهميتها يوما بعد يوم في
إطار السياق العالمي الذي تنتمي إليه الثقافة.

لوثيانو ألونسو ألونسو
()Luciano Alonso Alonso

مستشار التربية ،الثقافة والرياضة
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يكتسي الحفاظ على مختلف تجليات التراث الثقافي والفني اعتبارها ذاكرة حية ناقلة للقيم الثقافية
وحاملة لعبق التاريخ أهمية قصوى .لذلك أصبح من الضروري توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز
التوارث بتوثيق هذه التجليات رقميا ً في سجل وطني ينتقل بيسر بين األجيال المتالحقة ويتم
استغالله في ميدان ولوج وتبادل المعلومات ،مع الحرص على توفير الشروط المالئمة للحفاظ
على أصول حوامل هذه الذاكرة.
وضمن هذا التوجه يندرج مشروع حفظ الذاكرة المشتركة المغربية األندلسية من خالل الصور
التاريخية "ريمار" ،كمشروع معرفي رائدا يهدف إلى المساهمة في رد االعتبار للرصيد
الوثائقي الفوتوغرافي التاريخي من خالل رقمنة أكثر من  22000صورة من أرشيف المكتبة
العامة بتطوان توفيرالمادة الكفيلة بإلقاء مزيد من الضوء على تاريخ منطقة شمال المملكة
المغربية ،وتعميق المعارف في ما يخص العالقات التاريخية للمنطقة مع المملكة اإلسبانية .كما
يعتبر المشروع أحد التجليات العميقة ألواصر الصداقة المغربية-اإلسبانية ووجها من أوجه
تعزيزالوشائح العريقة التي تجمع البلدين ،فضال عن كونه نتيجة لتعاون ثقافي مثمر بين وزارة
الثقافة المغربية وإدارة الحكومة الجهوية لألندلس ،تعكس الرغبة المتنامية في توطيد عالقات
الصداقة وحسن الجوار.
إن أهمية هذا المشروع تكمن كذلك في كونه إحدى آليات تقوية الهوية المحلية والتعريف بها
لدى الجمهور العريض من خالل البحث العلمي والدراسة السوسيو-أنثروبولوجية للماضي
القريب وتعميق المعرفة حول أشكال العالقات االجتماعية التقليدية في شمال المغرب .وسيكون
استثمار هذا الرصيد الفوتوغرافي ال سيما في إطار أنشطة أكاديمية وتربوية ،عمال إشعاعيا
مهما يعزز االندماج األفضل في الفضاء المتوسطي عموما وضفتي مضيق جبل طارق على
وجه الخصوص.
ونحن نختتم هذا المشروع الثقافي المتميز ،ال يسع وزارة الثقافة المغربية إال أن تعرب عن
سعادتها بالمساهمة في هذا البرنامج الذي عمل على حفظ وصيانة جزء مهم من الذاكرة
المغربية األندلسية من خالل أرشيف الصور الفوتوغرافية التاريخية المحفوظ بالمكتبة العامة
والمحفوظات بتطوان ،منوهة بالتعاون المثمر بين البلدين الصديقين من خالل المعهد األندلسي
للتراث التاريخي والمركز األندلسي للتصوير الفوتوغرافي الذين بفضلهما تمكنا من إنجاز هذا
المشروع وضمان النجاح لكل فعالياته ،بمساهمة ومتابعة فعالة من المديرية الجهوية للثقافة
بجهة طنجة-تطوان.
وفي األخير ،يسعدني أن أتقدم بالشكرالعميق لشركائنا األندلسيين على مساهمتهم الفعالة
ودورهم الرئيسي في حفظ والتعريف بجزء من ذاكرتنا المشتركة من خالل الصورة
الفوتوغرافية ،وأن أؤكد عزم وزارة الثقافة المغربية القيام بكل ما في وسعها لتطوير التعاون
الدولي في هذا المجال إدراكا لدوره األساسي في تحقيق هذه األهداف ،آملين لتعاوننا مزيدا من
االستمرار والتجذر خدمة لوعي جماعي بأهمية موروثنا الثقافي المشترك.

محمد األمين الصبيحي
وزير الثقافة
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صور بين الماضي
االستعماري والحاضر
ما بعد االستعمار

تمهيد لقراءة مغربية وأندلسية في فن
التصوير الفوتوغرافي االستعماري
بين عامي  1930و1950
خوسيه أنطونيو غونثاليث ألكانتود
()José Antonio González Alcantud

(جامعة غرناطة)
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ال يختلف اثنان على أن الحماية الفرنسية-اإلسبانية التي امتدت
على المغرب بين عامي  1912و 1956والتي كانت الدولتان قد
اتفقتا على شروطها في مؤتمر الجزيرة الخضراء( 1إسبانيا)
الذي انعقد سنة  ،1906أدت إلى التباس في رؤى يستمر إلى
يومنا هذا .وبشكل عام ،ورغم أنه يمثّل فترة وجيزة من
تاريخنا المعاصر ،ترك االستعمار آثار عميقة في كل من
شارك في تطبيقه أوعاش تحت نظامه .وزد على ذلك أن
تأثير عصر االستعمار قد أصاب أيضا األجيال الجديدة التي
لم تعرفه إال عبر ما سمعته من األجيال التي عاشت خالل تلك
الفترة .ويعتقد قرانز فانون( ،)Frantz Fanonمنظّر الثورة
الجزائرية ،أن الناس الذين عاشوا تحت نظام االستعمار لن
يتحرروا أبدا من تلك اإلهانة ،التي أصابتهم بخلل نفسي حقيقي
بحكم تأثيرها العميق عليهم ،إال عبر استخدام العنف .2في حين
كان اليهودي التونسي آلبر ممي ( )Albert Memmiيشير إلى
حتمية التخلص من عقدة التبعية التي أقيمت بين المستع ِمر
(بكسر الميم) والمستع َمر (بفتح الميم) من أجل تطبيع العالقات
االجتماعية والثقافية بينهما .3والحقيقة أن الجدال الدائر حاليا
الذي يعتبر (ما بعد استعماري) يعاني من اإلشكالية نفسها:
كيفيك التخلص من الشعور بالتبعية الضيقة والهوسية تجاه
االستعمار .4وفي هذا السياق يمثّل التخلص من سيطرة
الصور التي تعكس رؤى نمطية عن االستعمار ،وخاصة
تلك الصور الغرائبية والعجائبية التي نشرها صيادو المشاهد
االستعمارية ،خطوة مهمة للمرحلة ما بعد االستعمار .وبطبيعة
الحال ،فإن الصور السينمائية التي نشاهدها في فيلم (معركة
الجزائر) لجيلو بونتيكورفو ( )Gillo Pontecorvoوالتي تعاني
من اإلفراط الزائد في العنف ،تمثل نقيضا تاما للصور التي
التقطها محبو الثقافة اإلفريقية ( ،)africanistasوالتي نرى فيها
النساء مغاربية وصدورهن عارية .ومقابل هذا العنف ،تأتي
في «معركة األحالم» ،5أي المنامات الليلية التي تتنبأ بالصراع
القادم والقريب ،معركة الصور.
وفيما يخص الحماية اإلسبانية التي امتدت على المغرب
الشمالي ،لحسن حظنا ،فإن أعنف حدث في تلك الفترة،
الذي هو معركة الريف ( ،)1925-1921تلته فترة هادئة نسبيا
انتهت باندالع حرب االستقالل في عام  .1956وخالل تلك
المرحلة التي شاهدت كل من حكم الجنرال بريمو دي ريفيرا
( ،)Primo de Riveraوإقامة الجمهورية الثانية وتولي الجنرال
فرانثيسكو فرانكو ( )Francisco Francoالحكم ،قامت الدولة
اإلسبانية ،وبنجاح متغير ،بتطبيق إجراءات تحديثية ،وذلك
بهدف تحقيق التهدئة التامة ( )pacificaciónواستنادا إلى دعم
النخب المغربية في كال المنطقتين الريفية والحضرية .وكان
المراقبون الحكوميون اإلسبان ( ،)interventoresكما وصفهم
كثيرون وبحق ،حجر زاوية الحماية اإلسبانية في المغرب.6
وكان بينهم من أصبح خبيرا حقيقيا في مجال اإلثنوغرافيا.
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وتجدر في هذا السياق اإلشارة إلى العقيد إيميليو بالنكو
إيثاغا ( 7)Emilio Blanco Izagaالذي صار مرجعية مهمة في
هذا ال ِعلم .غير أنه لم يكن الوحيد الذي تحول إلى خبير في
اإلثنوغرافيا ،وذلك ألن إحدى النصائح التي تم اإلصرار عليها
في مدرسة المراقبين المدنيين والعسكريين خالل تدريبهم
كانت القيام باستطالعات إثنوغرافية وفقا لمعايير محددة
ودقيقة جدا.
ولكنه تم في العديد من الحاالت صبغ هذه االستطالعات
ذات الطابع الوضعي والعلمي بأفكار عن «جوهر» األهالي
الثقافي ،وهي استطرادات دون أي أساس وضعي أو علمي.
وذلك ألن البحث عن «الروح المغربية» عبر دراسة عادات
الشعب وتقاليده ،إما باستخدام المناهج اإلثنوغرافية أو تلك
التابعة لعلم النفس ،كان أحد ثوابت اإليديولوجية االستعمارية.
وللمزيد من األمثال عن هذا الموضوع يُنصح االطالع
على أعمال جورج هاردي ( )Georges Hardyولوي برونو
( ،)Louis Brunotعلى سبيل المثال وليس الحصر ،عن
المغرب الفرنسي .8وكان المقصود بذلك مساعدة المشروع
االستعماري ودعمه عبر الولوج في الحياة الحميمية لشعب
كان يعتبر عنصريا جدا بموجب هويته وطبيعته ومزاجه.
ولتقديم مثال واضح عن اإلصرار على البحث عن الروح
المغربية الذي سبق ذكره ،عندنا المحاضرة التي ألقاها العقيد
كاباص ( )Capazفي الدورات التدريبية للمراقبين ،بعد إنتهاء
معركة الريف بسنتين ،أي في عام  .1928وفي هذه الكلمة يبدأ
كاباص باالعتراف بعجز المراقب عن فهم مجتمع مغلق على
نفسه مثل المجتمع المغربية ،فيقول« :بعد االطالع على تقاليد
الناس ،وهو عمل يثير فضول المطّلع للمزيد من المعرفة،
وبعد إمعان النظر في تقاليد هذا الشعب ودينه ،الذي ولد حقدا
على المسيحيين ،مقابل لطفنا وخفة دمنا ،يُستنتج أن هذا الحقد
الجوهري لن يختفي أبدا بل سيزداد سوءا عندما يفهم هؤالء
األهالي أننا نعتبر فكرهم أقل تطورا من فكرنا .وهذا بدوره
سيزيد من انعدام ثقتهم بنا وتحافظاتهم حولنا» .9ولتجاوز هذه
الخالفات اقترح كاباص على المراقبين العسكريين تطبيق
منهج سماه بدون خجل منهجا إثنوغرافيا .وهكذا اجتنب ،وفقا
لنصائح األب فوكولد ( ،)Foucauldالحديث عن ماهيويات
(« )esencialismosالمزاج» (المغربي) وما شابه ذلك .إال أنه،
ورغم ذلك ،وقع بشكل تلقائي في فخ البوح ببعض االعتبارات
الشخصية التقويمية عن مزاج المجموعات “اإلثنية” المغربية.
وهكذا رغم نيته لعقلنة اإلثنوغرافيا ،فإن الصور النمطية كانت
ال تزال مسيطرة على تفكيره.
وال شك أنه خالل الثالثينيات لم تتطور إثنولوجيا استعمارية
في المنطقة اإلسبانية شبيهة ولو بأبسط درجات بتلك التي
تطورت في الجانب المغربي والتي تبلورت في أعمال مثل
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تلك التي أنجزها روبر منتان ( .10)Robert Montagneوهو
ليس إال أحد اإلثنوغرافيين الذين سافروا إلى المغرب للقيام
بعمل ميداني والذين كانوا إما طالب في الجامعة أو مسؤولين
في النظام االستعماري .11وكان الجنرال ليوطي ()Lyautey
واعيا جدا عن إمكانية االستفادة من العلوم االجتماعية لتنفيذ
السيطرة االستعمارية ،وهو درس لم يتردد في تعليمها ألتباعه.
فهو كان يراها ،أي العلوم االجتماعية ،كأداة مفيدة ومتعالية،
إذا أردنا أن نسميها هكذا ،في مجال «الهندسة االحتماعية».
ومن األرجح أن الفترة األكثر إثمارا في ما يتعلق بالدراسات
اإلثنوغرافية خالل عصر الحماية كانت هي التي امتدت بين
عقدي األربعينيات والخمسينيات ،حيث وصل فن التصوير
الفوتوغرافي إلى أوجه .وهذا ما نستنتجه من اهتمام توماس
غارثيا فيغيراس ( )Tomás García Figuerasباألمر بعد توليه
منصب مندوب التربية والثقافة في الحماية اإلسبانية .وقد
وصلتنا من تلك الفترة دراسات أنثروبوميترية [العلم الذي يهتم
بقياس الجسم البشري وتحديد الفروق بين اإلثنيات] مختلطة
بدراسات إثنوغرافية كالسيكية ،على طريقة المدرسة األلمانية
وإلى حد ما المدرسة الهرفاردية ،من بينها «أنثروبولوجيا
المغرب اإلسباني :دراسة عن مدينة تطوان» للطبيب األلماني
نيسين ( ،)Nyessenالتي صدرت سنة  1948بمشورة فنية من
خوليو كوال ألبيريش( .12)Julio Colas Alberichويبدأ الكاتب
كتابه باإلشارة إلى الجهل الفظيع المنتشر عن أنثروبولوجيا
أهل الريف استنادا إلى ما كان إرنست أ .هوتون (Ernst A.
 ،)Hootonالذي قام ببحوثه في إفريقيا الشمالية وجزر كنارية،
يقوله في دروسه في جامعة هارفرد .وبعد ذلك ،يذكر أيضا
نتائج بحوث كارلتون س .كون ( )Carlton S. Coonحول قبائل
الريف التي أجراها بين  1926و 1928والتي نُشرت في .1931
وبما أنه ركز على قبيلتي صنهاجة وغمارة ،يعتبر هذا الباحث
أن المعلومات األنثروبوميترية التي نشرها العالِم األلماني
السابق الذكر صحيحة ،غير أنه ينتقد عدم شرحه طريقة لجمع
المعلومات في البحث .ورغم ذلك ،فهو يقيّم منهجه ومعايير
دراسته .ويقول نيسين عن بحثه« :تم قياس أجساد 325
طفال على األقل بين مغاربة وإسبان ويهود حتى شهر ماي،
وقد بدأنا نقيس أجساد األطفال الهنود والنور» .وفي نهاية
التقرير يحاول الباحث أن يجد طريقة علمية لقياس الذكاء
وربطه بالقياسات الجسدية وذلك بهدف إقامة عالقة سببية بين
هذه األخيرة ،والطابع البدائي ونسبة التطور العرقي لبعض
اإلثنيات.
أما في سياق البحوث التي أجراها الباحثون من أصول
مغربيية ،من أكثرها جدية ذلك الذي قام به عبد الرحيم جبور
أ ّدي ( ،)Abderrahim Yebbur Oddiالذي يقدم نفسه على أنه
«معلم في المدرسة المغربية» .ويكمن أهميته في توفيره لنا
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الكثير من التفاصيل اإلثنوغرافية التي تغطي بعض الفراغات
المعرفية .وعلى سبيل المثال ،يقول إن الرجل األعمى بشكل
عام يعمل متساوال في مراكش وإنه يعيش حياة عادية مثل
أي شخص آخر إال أنه يحتفل بحفالت خاصة في موسم
الخريف .ويخبرنا في هذا السياق عن شخص من عائلة
الريسوني القديرة المعروفة تميز عن اآلخرين تحديدا ألنه
كان أعمى .وفي ما يخص الغناوة ،وهم أحفاد السود الذين
جاؤوا من السودان إلى المغرب ،فيقول إنهم كانوا يعتادون
زراعة الفول في أراض مستأجرة .وبعد حصاد ذلك الفول
وبلباسهم التقليدية ،كانوا يقومون بزيارة زاوية موالي عبد
القادر الجاللي وزوايا الشرفاء األخرين .وكانت نساؤهم،
فور الوصول إلى بيت ما ،يقدمن لسكانه سلة مليئة بالفول
واالحليب ،في حين كان الرجال يظلون خارج البيت وهم
يعزفون المزمار القديم ( )chirimíaمقابل بعض الشاي
والحلويات ،باإلضافة إلى “القمح ،والمال والشموع المصنوعة
في تطوان” ،والتي كانت تُستخدم إلضاءة الزوايا .13ويتحدث
أيضا عن االحتفال ببداية السنة الشمسية في  14يناير والذي
يُعرف بالهاغوز ،ويقول إن أهل تطوان ال يحبون تناول
الكسكس في عشاء ذلك اليوم ألنه يعتبر نذير شؤم .ولذلك
يفضلون تناول الثريد أو الفطائر المصنوعة من الطحين بدون
خميرة ،والسكر ،والقرفة .وخالل تلك الليلة توضع الهدايا
تحت وسائد األطفال الذين يعتقدون أن من أهداهم إياها هي
هاغوز« ،المرأة الرمزية التي تحب األطفال الطيبين وتكره
األطفال السيئين».أما النساء فهن يتركن البلميط في صناديق
مالبسهن «كمؤشر إيجابي إلى أنهن سيحصلن على عدد من
الفساتين يعادل عدد أوراق البلميط التي وضعنها» .ومن بين
التقاليد التي يذكرها ،فأبرزها «الخاتمة» ،وهي عبارة عن
حفلة بمناسبة إتمام أحد طالب المدارس القرأنية حفظه نصف
القرأن .وفي هذه المناسبة كان المعلم يذهب إلى بيت الطالب
حيث تقدم له عائلة الطالب الشاي والحلويات ،في حين كان
الطالب يتمتعون بيوم عطلة .ويبرز الباحث أيضا مراسم
عملية الختان التي كانت تُجرى عادة خالل االحتفال بمولد
النبي بعد بلوغ الولد الرابعة أو الخامسة من عمره .إال أن
هذه العملية أصبحت تجرى في سن أبكر مع مرور الوقت.
وهناك عادة أخرى معروفة بكرنفال بو جلود التي يلبس فيه
األهالي جلد الخروف وقرنيه لتخويف األطفال وهم يطلبون
األكل من المشاركين في هذا االحتفال .وهناك حفلة كارنفالية
أخرى تدعى العنصرة و التي تقام في  24-23يونيو لالحتفال
بانقالب الشمس الصيفي .وينظم األهالي المواكب التي يرقص
فيها الحماشة والعساوى .وللماء أهمية خاصة في هذه الحفلة،
خصوصا الماء البحري ،وهكذا ليس غريبا أن يكون المنطقة
المفضلة لتنظيم هذا االحتفال جوار نهر مرتيل .ومن بين
الحفالت التي لم تعد موجودة هناك «البساط» التي أقيمت
أخر مرة في زمن موالي عبد العزيز في بداية القرن التاسع
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عشر .وكانت العادة نتظيم مسيرات عسكرية بعد االنتصار
على الجباليين تليها حفلة كبيرة .وعالوة على الحفالت السابق
ذكرها ،يتحدث الباحث عن موسم الصيف في نهر مرتيل،
حيث كانت العائالت تنتقل إلى الشواطئ للتمتع بالسباحة هناك.
وكان هذا االنتقال العام إلى الشواطئ يملئ المنظر بالخيام ،ما
يشبه تلك المخيمات التي كان السالطين يقيمونها والمعروفة
ّ
بالمحلت .وكان هؤالء السالطين يبقون أسبوعين تقريبا على
الشواطئ مدججين بالسالح ظانين أنه وجب عليهم الدفاع
عن الساحل ضد األجانب الذين قد يأتون عبر البحر .ومن
المعلومات اإلثنوغرافية التي نجدها في هذا البحث ،أن النساء
من أصل أندلسي كانت عادتهن أال يتزوجن قبل بلوغهن
الثالثين من العمر ألنهن لم يُعتبرن ناضجات قبل ذلك.14
ويمثل المثال التالي نموذجا عن التقاطعات المتكررة بين
البحث عن المعلومات اإلثنوغرافية وتلك السياسية ،الذي
هو أمر عادي جدا في العلوم االجتماعية.15في أول أكتوبر
 ،1940وهو يوم العيد لمديح الجنرال فرانثيسكو فرانكو
(المعروف بـ  )El Caudilloطبعت المفوضية اإلسبانية العليا
في المغرب ()Alta Comisaría de España en Marruecos
عددا من استطالعات «اإلثنولوجيا وعلم اللغة وعلم اآلثار»
حضّرها كل من خوسي بيريث دي برّاداس (José Pérez de
 ،)Barradasأستاذ علم األنثروبولوجيا في جامعة مدريد ومدير
المتحف اإلثنولوجي الوطني ،وكارلوس ألونسو ديل لاير
( ،)Carlos Alonso del Realأمين عام في المفوضية الوطنية
لألعمال اآلثرية (Comisaría Nacional de Excavaciones
 ،)Arqueológicasوخوليو مارتينيث سانتاؤاليا (Julio
 ،)Martínez Santaolallaأستاذ في الجامعة المركزية
و المفوض الوطني لألعمال اآلترية .ونقرأ في المقدمة
لالستطالعات مديحا لفرانكو ونظامه ولـ”جهوده في سبيل
بعث الثقافة اإلسبانية-المغربية” .16وباإلضافة إلى هذه البالغة
التي تر ّكز على العالقة الوثيقة بين الشعبين ،وهي ميزة من
ميزات أدب اإلنتفاضة الوطنية ()Alzamiento Nacional
الفرانكية ،17يذكر في المقدمة ظهير فبراير األول  ،1938الذي
ينص على الصكوك القانونية لحماية الكنوز التاريخية والفنية
المغربية وكل المؤسسات المتوفرة لخدمة ذلك الهدف ،من
بينها على سبيل المثال وليس الحصر ،مكتبة الحماية ومتحف
تطوان األثري.
وهنا يتجلى هدف هذه االستطالعات ،فيقول النص إن
«العالقات بين إسبانيا والمغرب محكومة بالشعور الوهمي
بالتقارب أكثر من كونها معتمدة على المعرفة المتبادلة
الحقيقية ،ويصيبنا الصدمة أحيانا عندما نكتشف سطحية تلك
المعرفة .ويضيف« :ولذلك ،ليس هدف البحث الذي ننوي
تحريره بعد دراسة نتائج هذه االستطالعات االستجابة لفضول
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علمي دون فائدة عملية بل ،بالعكس ،سنستفيد منه كي نطور
نوعية تطبيق الوصاية اإلسبانية على المغرب» .وإن الفئات
المستهدفة لالستفادة من االستطالعات هي فئة المراقبين
وفئة طالب المدارس الذين يراد منهم ازدياد إعجابهم بالعلوم
اإلنسانية التي تساعد على معرفة الشعوب المختلفة .وزد
على هؤالء ،كل من مديري المكاتب والباحثين و»محبي
التصوير» ،18وهم من يهموننا في هذه الدراسة .وهكذا يستنتج
أن مهمة االستطالعات ليست إال جمع المعلومات بأعلى نسبة
ممكنة من الدقة ،دون علم كيف ستستخدم تلك المعلومات بعد
ذلك ،ولكن هناك إصرار متكرر على فائدتها العملية .وفي
ما يخص جمع المعلومات اإلثنولوجية ،يقال إنه« :ال يمكن
جمع المعلومات في المغرب بشكل عشوائي أو اعتباطي،
بل يجب جمع فقط تلك التي تعتبر أصلية أو تقليدية في
المنطقة المدروسة أو عند القبيلة أو الفئة المختارة إلجراء
االستطالعات» .وال بد من االهتمام بشكل خاص بالعادات
والتقاليد التي تواجه خطر االندثار أو االختفاء بسبب تأثيرات
الحداثة .وهذا يبرز طبيعة هذه االستطالعات المحافظة على ما
يسمى «الثقافة البربرية».
وفي وصف منهج جمع المعلومات تشير هذه المقدمة إلى منهج
«االطالع بالمشاركة» (« :)observación participanteإن
االستطالعات ال بد أن تجرى بعد اطالع عميق على الجماعة
المختارة وهذا عبر االطالع المباشر على حياتهم اليومية
( .)...وأفضل طريقة لجمع المعلومات هو الحصول على ثقة
األهالي وذلك عبر الحديث عن أمور متعلقة بتلك التي تريد
أن تجمع المعلومات عنها» .19وتحتوي هذه االستطالعات
القصيرة والسهلة اإلمالء ألي شخص يعرف أبسط قواعد
القراءة والكتابة ،على المواضيع التالية :الخصائص الجسدية،
والمسكن ،والحياة االقتصادية ،والمحاصيل الزراعية،
ووسائل النقل ،والجمعيات الزراعية ،واألكل ،والمالبس،
والصناعة ،والفنون الصناعية (وهناك مالحظة تنصح
باحتفاظ ببعض األدوات) ،والفنون العادية (وهنا نقرأ نفس
المالحظة) ،واآلالت الموسيقية والموارد المستخدمة في
الحفالت واأللعاب ،وطقوس الوالدة ،وطقوس العرس،
والحياة السياسية ،والتعليم واألدب ،وطقوس الدفن ،والدين،
والحياة الروحية غير اإلسالمية (بفقرة محجوزة للمعلومات
عن الجن) ،والعين الحسود ،واللعنة ،والبركة .وفي كل
األحوال تصر المقدمة على ضرورة الدقة في جمع المعلومات
وذلك بتحديد أصل األهالي «العائلي ،والمحلي أو األجنبي».
واستجابة الهتمام الحماية بالثقافة البربرية ،تقوم االستطالعات
بإبراز استمرار بعض «التقاليد البربرية والرومانية في
الطقوس» وخاصة في ما يخص أصنام العبادة والخرافات التي
«من المفيد جمعها وتسجيلها» .وتلفت انتباه القارئ دقة بعض
األسئلة الخاصة بالمناطق البربرية .وعلى سبيل المثال ،هناك
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أسئلة عن «مخاطر إقامة عالقات مع الجن قد تصيب الشخص
بلعنتهم» ،وعن «صناعة الخمور من بينها تلك المعروفة بسمة
المطبوخ وسمة الحلو» أو عن وجود حفالت كرنفالية أو
غيابها.
وفي األخير ،وردت في المقدمة تعليمات من أجل تكوين
أرشيف رسومي« :وأكثر األشياء المثيرة لالهتمام هي
الصور والنقوش والرسوم واللوحات المائية وكل الرسوم التي
تعكس األشخاص ،والمناظر ،واألبنية ،والحفالت والعادات
والتقاليد» .20ويصر مارتينيث سانتاؤاليا على أهمية التصوير
في الفقرة التي يتحدث فيها عن علم اآلثار في إفريقيا الشمالية:
«ال بد أن يهتم الباحث بكل رسم ورسم تخطيطي يجده،
وخوصوصا الصور ألنها تعكس الواقع بأدق طريقة ممنكة
ولذلك لها قيمة عالية» .21وإن التصوير ،إما بحكم عالقته
باإلثنوغرافيا أو بحكم عالقته بعلم اآلثار ،له أهمية خاصة في
البحث العلمي والسياسي في المغرب وذلك كأداة في خدمة
المراقبين وغيرهم من األشخاص الذين مهمتهم تحقيق التهدئة.
وال يمكن إنكار أن إحدى أهم مهمات المراقبين كان جمع
المعلومات الحساسة ،بتعبير آخر «التجسس» ،22غير أن معظم
المعلومات التي حصلوا عليها كانت إنثروبولوجية بختة وهذا
أمر يتكرر في تقارير عدد ال بأس به من المراقبين .وبينها
تقرير المراقب العسكري رودريغيث إيروال عن ثقافة بنى
ورياغل االجتماعية والذي كتبه في الخمسينيات.23
ويمثل الجن أحد أهم المسائل اإلثنوغرافية في هذه التقارير
وهم كائنات أقر اإلسالم بوجودها كما يثبته القرآن نفسه .وهم
أيضا من أهم الشخصيات الواردة في قصص ألف ليلة وليلة.
ويعتبر كوال ألبيريش ،أحد أهم خبراء اإلثنوغرافيا خالل
حكم فرانكو ،أن أساطير الجن قد تأقلمت تلقائيا وبسهولة في
المغرب ،وخصوصا في الشمال وذلك بسبب «جفاف البسطات
الواسعة ،وقسوة الجبال العظيمة ،وعورة التضاريس العامة،
أي بفضل طبيعة المنطقة نفسها» .وكل هذه العوامل أثرت
على خيال األهلي الموصوف «بالخيال البدائي» وجعلتهم
يؤمنون بوجود تلك القوى الشريرة بينهم .24وال يص ّدق
كوال ألبيريش ما يشاهده من تجارب الغشية التي تديرها
إحدى الطرق الغناوة وذلك ما يجعله يتجاوز حدود االطالع
اإلثنولوجي البخت ليقول عنها إنها ليست إال تجارب تتغلب
الوعي اإلحساسي والمنطق نتيجة للبيئة الخيالية التي تصنعها
كل من الموسيقى والرقص الجنوني .وهكذا ينهي حديثه
بالقول إنه “ال يمكننا أن نفهم أو نستبق ،بخيالنا الميكانيكي
المفقَر ،ماذا سنجد من مخاطر عظيمة وغير طبيعية في
المغرب الغامض ،المليء بالخرافات والعقائد التي تعود أكثر
من ألف سنة إلى الوراء” .25وهكذا صار باب األحالم والخيال
مفتوحا.
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وبناء على ما سبق أن قلناه ،يعتبر كوال ألبيريش أن الربط
بين المغرب الشمالي وإسبانيا ال يقع في الثقافة اإلسالمية
بل في تلك الثقافة «الجاهلية» التي تشابه ،في رأيه ،الثقافة
األيبيرية .وتمثل عبادة الثعابين إحدى نقاط الوصل ،فهذه
الطقوس موجودة في المغرب المعاصر مثلما كانت موجودة
في شبه الجزيرة األيبرية قبل الفتح اإلسالمي .ولبرهنة هذا
األمر ذهب إلى مدينة برباط ( )Barbateفي يوليوز 1950
لدراسة رسوم كهف تاخو دي الس فيغوراس (Tajo de las
 )Figurasالتي تعود إلى عصر ما قبل التاريخ .ووجد الباحث
فيه تشابها بين هذه الرسوم وبعضها الموجودة في إيفريقيا
الشمالية والتي تتعلق بالسحر ورسم الوقائع التي يراد منها أن
تتحقق ( .26)magia simpáticaوهكذا يقيم عالقة تقارب بين
ماضي شبه الجزيرة األيبيرية المسجّل في الكهوف وحاضر
الدولة المغربية ،مما أدى إلى ّ
تجذر صورة عن المغرب في
عقول الباحثين تتعلق بعصر ما قبل التاريخ والتي تم تكوينها
استنادا إلى العادات والتقاليد البربرية ،باإلضافة إلى صورة
ثانية عن تلك الدولة تتعلق بحياة المدن األندلسية التي ازدهرت
في القرون الوسطى .وهي الصورة نفسها التي ينقلها هؤالء
الباحثون إلى الناس العاديين ،مما يزيد من طابعها الغرائبي.
وكل هذه الخصائص عبارة عن أهم سمات الهوية الريفية
والجبالية القوية .ويحدد الباحث فيني-زونز
ثالثة محاور تتمحور حولها هوية منطقة جبالة .27أوال ،من
خالل دراسة المرأة الجبالية ،يستنتج أن عالقتها بالعمل
الزراعي أقوى منها في أماكن أخرى في المغرب ،وأن عدد
الوشوم على جسمها أقل ،وأن حضورها في السوق أكثر
انتشارا أيضا .وهذا ما يميزها عن المرأة في مناطق أخرى
في البلد .ثانيا ،يركز هذا الباحث على شغف أهالي جبالة
بالحفالت ،األمر الذي يجعلهم مقربين من سكان أندلوسيا،
حسب ما أكده عدد ال بأس به من اإلثنوغرافيين األندلسيين.
وأخيرا وليس آخرا ،يبرز الكاتب أن هذه األراضي كانت
تعاني من انتشار واسع لقطاع الطرق ،28مثلما كان الوضع في
أندلوسيا .وعالوة على كل ما سبق ،فإن الشعور باالنتماء إلى
األرض أقوى عند أهالي الريف منذ إقامة سلطنة أبي حمارة
في بداية القرن العشرين وحتى اليوم ،مرورا بجمهورية عبد
الكريم الريفية المشهورة.29
()Vignet-Zunz

غير أن أهمية القضية االستعمارية الوجودية وصلت إلى
ذروتها في فترة الجمهورية .30وهذا ما نشاهده في فيلم
(ال َعلم )La Bandera ،لجوليان دوفيفي (،)Julian Duvivier
الذي تم إخراجه في تلك الفترة والذي اعتمد فيه على كتاب
بيار ماكورالن ( 31)Pierre McOrlanالذي يحمل العنوان
نفسه .وكان المخرج قد أهداها إلى فرانكو بصفته قائد الفيلق
األعلى ( )Comandante de la Legiónوالذي كان قد سهّل
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له األمورللتصوير على الميدان بين صفوف العسكر .وكان
من لعب دور البطولة الممثل جان غابان (،)Jean Gabin
كما أنه تم تصوير المشاهد األكثر إثارة بين البطل والعاهرة
المغربية في إستوديوهات باريس السينمائية ،غير أن باقي
الفيلم تم تصويره في المناطق الطبيعية الجبالية ،بين الشاون
وتطوان .ولم تكن هذه أول مرة تطرق فيها دوفيفي إلى قضايا
إفريقيا الشمالية ،بل كان قد أخرج قبل ذلك فيلمين آخرين هما
(بيبي لي موكو )Pépé le Moko،و(الرجال المالعين الخمسة،
 .32)Les Cinqs Gentelments Mauditesويركز هذا األخير
على المغرب وخاصة المنطقة التي تمتد بين طنجة ومضيق
جبل طارق ،في جبال منطقة جبالة وفاس-وليلي .وفيه نجد
مشاهد عن موسم الحصاد لها قيمة عالية ألنها تتيحنا الفرصة
لالستماع إلى األغاني الجبالية التي ترافق موسم الحصاد.
وفي نفس مستوى دوفيفي ،يمكن ذكر (رومانثيرو مارّوكي،
 )Romancero Marroquíلكارلوس فيلوس ()Carlos Velos
ورودريغيث فيلينيو ( ،)Rodríguez Veliñoالذي تم إخراجه
خالل الحرب األهلية اإلسبانية ،حيث اضطر المخرجان
إلى اللجوء إلى مواضيع إثنوغرافية بحتة ومنها كون البطلة
المغربية عاهرة محلية الستحالة توظيف أي ممثلة مغربية
للعب هذا الدور .واستطاع المخرجان القيام بعرضه األول
بدعم األلمان في  .1939ورغم قيمتها السينمائية ،فإن النخب
المغربية فهمته ،وألسباب إيديولوجية ،كمديح لخضوع
33
المغاربة لالستعمار وليس كمديح إلنجازات إسبانيا فرانكو .

صوت امرأة نوبية تصرخ :حركة! وتدل هذه الكلمة على
جيش مغربي غير نظامي ،غامض التكوين وشجاع جدا،
تمرّد على سلطة المخزن .ولمواجهة مثل هذا التهديد كان
على المخزن ،باإلضافة إلى استخدام القوى العسكرية
الوطنية النظامية ،أن يكوّن بعض الحركات التي باتت تحت
أوامر الضباط اإلسبان الذين كانوا األوروبيين الوحيدين في
الحركة ،وكان عليهم القيام بواجبهم بالكثير من الشجاعة،
وروح التضحية والمعرفة عن الهوية المغربية“ .وصار
بعض هؤالء الضباط رموز أمجاد الجيش اإلسباني ( )...في
حين سقط ضباط آخرين في النسيان إلى األبد .وقد بدأ هؤالء
مسيرتنا اإلمبيريالية وأقاموا بدمائهم المسفوكة عالقة األخوة
بين اإلسبان والعرب” .35ومن أجل بث مثل هذه الدعاية في
األوساط الريفية ،نقلت مندوبية الشؤون المحلية (Delegación
 )de Asuntos Indígenasبتطوان جهازا متنقال إلسقاط األفالم
إلى تلك المناطق .وهذا استجابة لنظرية قوة تأثير الصور
السينمائية وضرورة انتشارها.

وتم في عام  1942إخراج فيلم وثائقي جديد مستوحى من أفكار
إستانسالو روالندي ( ،)Estanislao Rolandiوهو فيلم عن
طنجة ،المدينة التي سمي الفيلم باسمها .ويبدأ الفيلم بخروج
سفينة من قادش ويأتي بعده مشهد لطنجة القديمة المصابة
بالخراب وهو مشهد تتناقض مع بنية المندوبيات األجنبية
الحديثة .وفي الخلف ،نشاهد «السكان المحليين بمالبسهم
وعاداتهم المختلفة عن تلك األوروبية» .وفي نهاية الفيلم،
نرى «بعض أمثال الرقص التقليدي في البلد ،وبعض الرجال
ووصلت الموضة االستعمارية ،بفضل نجاح األفالم التي
والنساء األصليين ،باإلضافة إلى أهم بناية يتموج فوقه العلم
سبق ذكرها ،إلى السينما الرسمي خالل عصر فرانكو ،الذي
اإلسباني ،الرمز األحمر واألصفر الذي يحمي طنجة المغربية
اعتبره وسيلة لبث الدعاية وليس أكثر .وفي هذا السياق ،قامت التي ال كان بد أن تظل إسبانية إلى األبد» .36وأخرج المخرج
شركة ب .كاماريرو ( )P. Camareroلإلنتاج السينمائي بإخراج نفسه فيلما وثائقيا آخر عن الشاون بهدف إبراز طبيعة المدينة
سلسلة من تسعة أفالم وثائقية بعنوان (المغرب ،)Marruecos ،المتعصبة عبر المشاهد القبلية واآلثار الحضرية الموجودة.
من بينها (تطوان البيضاء .)Tetuán la blanca ،وشجعت
وهناك أفالم أخرى بأهداف أبسط من تلك األخيرة ومنها
الرقابة الرسمية على بثه في  1945دون ورد أي تحافظات أو
الفيلم الذي تم إخراجه في نفس السنة (( ،)1942تطوان المدينة
حذف أي مشاهد .وذلك ألنه اعتبر فيلما «ذا أهمية وطنية» .34البيضاء) ،وأيضا (مدينتان مغربينان جميلتان) لفرانثيسكو
وباإلضافة إلى ذلك تم وزع أربع نسخ من ذلك الفيلم في كل
كوستا ساالس ( )Francisco Costa Salasوالذي ينوي فقط
37
إظهار «المظاهر ،والعادات والتقاليد اإلفريقية»  .وكان
من األراضي اإلسبانية وفي المغرب ألهداف دعائية بحتة.
الهدف الدعائي في تلك األفالم هو األساس.
غير أن األفالم الخيالية الوطنية لم تختفي في هذه الفترة ،بل
استمر إخراجها.
وخالل السنين ما بعد الحرب ،تم إخراج (طنجة أو أسرار
طنجة )Tánger o los secretos de Tánger ،الذي يشابه
وهكذا أصبح بث الدعاية الفرانكية هو الهدف األساسي في
روايات الكاتب والصحفي والجندي الغرناطي رفائيل لوبيث
األفالم ومن بينها (حركة )1941 Harka ،لكارلوس أريفالو
(38)Rafael López Rienda
رياندا
( ،)Carlos Arévaloالذي يتمحور حول بعض األفكار
الذي تدور وقائعه في فترة
اإليديولوجية لم يتردد المخرج في ذكرها في بداية الفيلم وهي الحماية .وفي هذا الفيلم نسمع ما يلي« :كانت طنجة ،في
أفكار تصفها ألبيرتو إيلينا (“ )Alberto Elenaبالكريهة”.
حوالي سنة  ،1924بؤرة المهربين الذين كانوا يأتون باألسلحة
يبدأ الفيلم بصورة لمقاتل مغربي راكبا حصانه وخلفه يُسمع
والدخائر يوميا إلى أراضي حمايتنا وذلك رغم المواجهة التي
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قادها كل من مدير الفيلق اإلسباني ،العقيد ألفيار ()Alvear
أما التصوير ،فكان استخدامه محدودا ،ألنه كان يعتبر وكأنه
والمغربي المؤيد للقضية اإلسبانية سيد محمد الناصري والذي أخت فقيرة للسينما ،الذي أوصل الدعاية إلى آفاق أوسع .وذلك
بسبب سحر التصوير ،وخلود الرسم وأبدية صوره ،خاصة
كان يعمل مديرا للشرطة الطنجوية» .وكانت إحدى البطالت
تلك التي توصف باالستشراقية .وال بد هنا من ذكر إحدى
في الفيلم الممثلة إسترييتا كاسترو (.)Estrellita Castro
مرجعيات الرسم االستشراقي :ماريانو بيرتوشي (Mariano
 )Bertuchiالذي أتاحنا الفرصة إلمعان النظر ،عبر رسومه،
ونصحت أجهزة الرقابة الفرانكية بحذف بعض «الـ مشاهد
42
في الصناعة اليدوية التقليدية والعادات المغربية في تطوان .
الفاحشة واإليباحية» كي يبقى الفيلم ضمن حدود قواعد
ويقيم غارثيا فيغيراس عالقة بين انطباعات بيرتوشي عن
اللياقة وبعيدا عن التلميحات الشهوانية» .39وفي سنة  1948تم
التخطيط إلخراج فيلم (خنجر طنجة )La garganta de Tánger ،مدينة غرناطة وانطباع عندما زار المغرب ألول مرة في
ألنتونيو غرثيس مارثييا ( )Antonio Garcés Marcillaوببطولة الرابعة عشر من عمره .ويعود الفضل في اكتشاف موهبة
كل من ألفريدو مايو ( )Alfredo Mayoوراؤول كانثيو (Raúl
الشاب إلى حنبعل رينالدي ( ،)Aníbal Rinaldiمترجم العميد
أودونيل ( ،)O’Donnellوالذي ،بعد مشاهدة رسومه ،دعاه
 )Cancioوسارة مونتيال ( .)Sara Montielويروي الفيلم قصة
وجيه إسباني مفلس لجأ إلى طنجة رغم إرادته للرجوع إلى
إلى طنجة .وطلب بيرتوشي بدلة مغربية مقابل السفر ،وذلك
1912
1898
 .وفي سنة
في عام
إسبانيا .ولكنه ،بعد الخروج من بيت عائشة ،المرأة المغربية
كان بيرتوشي ال يزال يقيم في
مدريد في فترة مليئة باألحداث المهمة في تاريخ المغرب.
التي تحبه حبا مجنونا ،يتم اغتياله .ولذلك ،نجد كل مكونات
1924
وعندما ظهر مجلة (آفريكا) في مدينة سبتة في عام
كان
التآمر الغرائبي متوفرة في هذا الفيلم ،من لعب البوكر في
بيرتوشي على رأس قسم تحريرها .وكان يدعم أيضا الفن
الساعات المتأخرة من الليل إلى النساء الغنيات المثيرات
الطوابعي من منصبه كمسؤول عن الفنون الجميلة (Inspector
للرغبة الجنسية .والحظت أجهزة الرقابة الفرانكية أنه يمكن
 )de Bellas Artesوالمسؤول عن جناح المغرب (Comisario
أن يصعب على الفيلم ،بغض النظر عن طابعه التجاري،
)del
Pabellón
de
Marruecos
في المعرض الدولي الذي انعقد
إعطاء صورة مضبوطة عن «الطابع النبيل اإلسباني» في
بيئة عالمية .40وعلى أي حال ظن المراقبون أن القصة مقبولة في إشبيليا سنة  .1929وباإلضافة إلى ذلك ،تم عرض رسومه
في المعرض اإلسباني-المغربي في الذي انعقد مدريد سنة
إال أنهم عبروا عن تحفظاتهم حول الوسائل التقنية الالزمة
 .1932غير أن بيرتوشي لم يحصل على شهرته الحالية إال في
وغير المتوفرة إلخراج مثل هذا الفيلم ،والتي بدونها ،قد
تطوان حيث ُوجد في حديقة مدرسته الكثير من األشجار التي
يصاب كل من المخرحين والدولة بالحرج .وبغض النظر
قد جاءت من غرناطة .واعتبر غارثيا فيغيراس أن نوعا من
عن ذلك ،فإن النقد الوحيد المهم الذي عبرت عنه الرقابة هو
المشهد األخير الذي يركز على عقيدة القضاء والقدر اإلسالمية السحر قد استخدم من أجل هذا النجاح غير العادي:
(«المكتوب») ،وهي فكرة كان ال بد من تجنب انتشارها
«في الحقيقة كان نجاحه نتيجة ظاهرة تناضج .وصل السيد
في الوطن اإلسباني الذي كان يحتاج إلى المزيد من الشعور
ماريانو ،الذي أحب المغرب حبا شديدا والذي حمل في
المزيف بالسعادة الناتج عن إنجازات النظام.
داخله روح المغرب نفسها ،إلى إدارة المدرسة بعد تحقق
نضوجه الفني ،و هو واع بأهمية العمل الذي يقوم به.
ورغم انتشار اإلنتاج السينمائي المحلي أصبح اإلنتاج
وتفرغ بيرتوشي منذ تلك اللحظة إلى إدارة المدرسة التي
األمريكي المسيطر تدريجيا .41وفي البداية ،كان منح
التراخيص إلخراج األفالم األجنبية محكوما بمبدأ التبادلية
حولت بدورها حبه للمغرب إلى السم الحلو الذي أمأله ،مما
أو المعاملة بالمثل .وعندما كانت القصص تتعلق بالعصر
ال يمكننا أن نرسم الحدود بينه والمدرسة .السيد ماريانو هو
االستعماري لم تكن الرقابة ترخص إخراجها إال إذا كان
المدرسة والمدرسة هي بيرتوشي».
السياق العام الذي تدور فيه األحداث يعود إلى بداية األلفية
الثانية .ويمثل الفيلم (رود تو موروكو)Road to Morocco ،
وبعد ذلك قام بيرتوشي ببناء متحف تطوان ،حيث كان يريد
الذي أخرجته شركة باراماونت بيكتشرز والتي تم الترخيص
«إحياء مفهوم الصفاء الذي سيحمي أي عمل فني من تأثير
()modernismo
لها رغم شدة الرقابة في تلك الفترة ،مثاال عن ذلك .وهكذا ،فإن األساليب الحديثة
 ،التي عادة تستجيب ألذواق
السياحة والسوق ومصالحهما مهددا المتاحف بتحويلها إلى
الشخصيات الرئيسية في الفيلم هي الرجال الناقصي الشرف،
متاحف دون أهمية أو معنى ،كما أنه ال بد من مواجهة خطر
وأميرة عربية وأحد علماء الفلك يتنبأ بالمستقبل .ولكن التبعية
تأثير ولع اإلسبان بإضافة بعض العناصر المعمارية إلى
التقنية للخارج في هذه الفترة كانت واضحة ،كما يثبته كون
إحدى قاعات العرض في مليلية تديرها شركة غومون
المناظرالطبيعية الجميلة لرسمها بعد ذلك [وهي تقنية معروفة
( )Gaumontالفرنسية.
بالـ  .»]pintoresquismoويشير غارثيا فيغيراس إلى أن
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الفترة األكثر إثمارا كانت تلك التي دارت بين  1939و،1945
بالتزامن مع أوج حركة إبراز الهوية اإلفريقية (movimiento
 )africanistaفي فترة فرانكو األولى .وبدون أي شك ،كان
بيلوشي ،في منافسته المباشرة مع فن التصوير المتصاعد
األهمية ،آخر كبار المستشرقين.
وجذبت مدينة تطوان عددا غير محدد من اإلستوديوهات
التصويرية والمصوّرين ،من بينهم بارتولومي روس
( ،)Bartolomé Rosوفرانثيسكو غارثيا كورتيس (Francisco
 )García Cortésاللذين خلّفا عددا هائال من الصور ،بعضها
متعلقة بالـ»عمل التثقيفي» اإلسباني ،وبعضها األخر مما سماه
خ .ل .غوميث (« )J. L. Gómezتصوير الشارع» .43ويغطي
معرضنا هذا جزءا مهما من تلك الفترة بفضل االستفادة من
الصور الموجودة في مكتبة تطوان العامة القديمة.
ولكن ال بد من إثبات أنه ،بينما كان الفن التصويري ينتشر
بين النخب التي كان بوسعها دفع تكاليف الدراسة ،كان
انتشارهواية التصوير بين الناس العاديين في إسبانيا وفي
منطقة أندلوسيا خاصة وهي التي تهمنا هنا للمقارنة مع
المغرب ،أسرع بفضل تأسيس جمعيات المهتمة بتصوير
الحياة اليومية أو المناظر الطبيعية خالل الجوالت المنظمة
لذلك الهدف ،وخاصة منذ بداية القرن العشرين .ومن بين تلك
الجمعيات ،قسم التصوير في المركز التصويري واألدبي في
غرناطة ( )Centro Artístico y Literario de Granadaالذي
ظل ناشطا بين عامي  1912و .1930وكان هدف جوالت يوم
األحد التي كان ينظمها المركز التقاط بعض الصور عن
الحياة اليومية والتراث .44ومقابل ازدياد حب الناس العاديين
بهذه الهواية ،فإن صناعة أدوات التصوير لم تتطور في
إسبانيا إال بنسبة قليلة جدا.
وهناك على األقل ثالث شخصيات مهمة في مجال فن
التصوير قضوا فترة من حياتهم في المغرب ،وهم أورتيث
إيشاوي ( ،)Ortiz Echagüeوألفونسو ( )Alfonsoونيكوالس
مولير ( .)Nicolás Mullerوكان أولهم ينحدر من عائلة ذات
عالقة بفن التصوير ،فكان عمه فرانثيسكو إيشاوي سانتويو
( )Francisco Echagüe Santoyoعسكري قد رافق وفد
مارتينيث كامبوس لمقابلة السلطان موالي حسن في مراكش
سنة  ،1894وهي زيارة فصّلها في حكاية مص َورة 45وصلت
إلى يومنا هذا .وكان عمله دليال على قرب وصول الحداثة
عبر ما سمي بتقنية الـ( ،46)pictorialismoالتي تهتم برسم
المناظر الطبيعية واألشخاص ضمن مشاهد منامية طوره
إيشاوي بشكل خاص .أما ألفونسو فتجربته في المغرب كانت
عبارة عن امتداد لعمله كمراسل في الجزيرة األيبيرية حيث
كان قد صور منفى سلطنة موالي خافظ.
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ومن األرجح أن أهم ما يمكن ذكره في هذا السياق هو الكتاب
الذي حرره األلماني نيكوالس مولير عن فن التصويرعنوانه
«مشاهد مغربية» ( )Escenas marroquíesوالذي يحتوي على
مئة صورة ترافقها تعليقات أدبية كتبها رودولفو خيل بينومييا
( .)Rodolfo Gil Benumeyaوفي هذا الكتاب الذي صدر
عام  1944يبدأ خيل بينومييا بمقارنة التشابهات بين الجنوب
والشمال حسب نظريته عن الهوية األندلسية المشتركة بين
المغرب الشمالي والمنطقة الجنوبية من الجزيرة األيبيرية
[التي أطلق عليها مصطلح  ،Mediodíaوالذي يدل على
نقطة الوسط والذي يعني باللغة اإلسبانية منتصف النهار،
أي الظهر] ،بدل من وضعهما ،أي الشمال والجنوب ،في
حالة تعارض عبر استخدام مصطلحي الشرق والغرب.47
وينصحنا خيل بينومييا ،الذي يرى المغرب على أنه متحف
حي ،االطالع على البلد «ليس بالتنقل بين األماكن ،بل بالعودة
الممتعة إلى زمان مضى» :وهكذا يركز على الشغف الذي
يثيره المغرب في من يزوره وقوته التي توقظ الخيال« .إن
المغرب كله عبارة عن شغف ينعكس في داخلنا لتحريك
حياتنا الباطنية ،ولكنه له انعكاس خارجي أيضا نلمسه في
األلوان والعطور» .48ومن هذا المنظور ،يصف بينومييا
صور نيكوالس مولير ،الرجل األلماني الذي انتقل إلى
إسبانيا ،بال»فنية»« :إننا في صور مولير نجد أخيرا انعكاس
التباين الملموس بين الشغف والهواء ،وبين األضواء الساطعة
والظالل المتركمة في بلد تسود فيه تقنية الكياروسكورو ،وهي
صور ال ينطبق عليها قوانين الرياضيات الدقيقة والباردة،
بل تبيّن لمن يطلع عليها أن المغرب يقع في أراضي الشعر
والفن العظيمة الحرة» .ويضيف بينومييا أن ما تدور في صور
بينومييا هو الحياة اليومية العادية.
وتعليقا على صورة لمدرسة الفنون الوطنية في تطوان
( ،)Escuela de Artes Indígenasيقول خيل بينومييا « :إنه
بفضل األضواء ،واأللوان وتزيين الحديقة والتقتية المعمارية
الغرناطية تصبح المدرسة األجمل من نوعها ،وهي تذكرنا
بأن من يحافظ على جمال الفن األسباني-المغربي هو رسام
غرناطي ،ساحر األلوان واألضواء» .ويصف قصر الخليفة
في تطوان ،الذي تم بناؤه في القرن الثامن عشر ،بأكمل
مثال عن الفن اإلسباني-المسلم ،وهذا الفن هو ما يعتبره خيل
بينومييا نقطة الربط األخوي بين الشعبين .وفي حديثه عن
البيوت الشعبية يقول إنها لم يتم تزيينة بل «إلباسها» كي
تتحول إلى أمكان ينسى فيها التوتر ،كما أنه يعتبرها نسخة
عن النموذج المعماري األندلسي« :إن القصور والفالت
الفاخرة التي نجدها في تطوان تعكس أسلوب قصر الحمراء
المعماري» .وفي ما يخص األعمال الفنية التي تصنعها
الفنانون في تلك المدرسة ،يؤكد الكاتب أنهم «يحبون األشياء
الصغيرة ،والنعيمة ،الكاملة ،المكتملة والمص ّغرة»« ،ألنهم
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يفهمون الحياة كتجربة ممتعة تجعلهم يجتهدون من أجل إكمال
أشياء جميلة ،حسب منطق ما وراء الطبيعة» .وكانت البنات
يصنعن السجاجيد في نفس المدرسة .وفي نهاية المطاف ما
يريد الكاتب إبرازه هو الدور الذي تلعبه أعمال الفنانين كنقطة
وصل بين «الروحين» البربرية والعربية .وفي الصناعة
اليدوية التقليدية يعتبر خيل بينومييا أنه يتم خالل العمل اندماج
الفنان وعمله في نفس واحد ،ما يجعل مرور الوقت يتوقف.
وبفضل هذا التوقف المؤقت ،يعود إلى المقارنة السابقة بالحياة
الغرناطية« :ويذكرنا جوهر هذه الصناعة التقليدية المسلمة
التي تنشر وتزرع ألوان بأن هؤالء الفنانين ينحدرون من
الهوية الغرناطية»
أما البناء ،فيبرز خيل بينومييا األبنية التي نجدها في غمارة،
أشهرها األكواخ المصنوعة من القش .ومن بين المحالت
التجارية في المدن تلفت انتباهه دكاكين البقالين التي يصفها
بالحوانيت «الصغيرة والتي يصعب الوصول إليها فهي مختبئة
وضيقة مثل القبور والخزائن ،وهناك يقضي الباعون ساعات
صامتة ويبيعون من حين آلخر البضائع ببطء وأناقة ،ما يجعل
عملهم يبدو أقرب إلى الفن منه إلى العمل التجاري» .ويلفت
هذا المصور والمعلق انتباه القارئ إلى سالل الخوص التي
تصنع في الشاون .إال أن وصول الحداثة يصبح ملموسا حين
يصف أصوات األسواق ،وخاصة السوق الكبير ،عبر مزيج من
الموسيقى مثل الجاز والفوكس وهما يخرجان من إذاعات المدينة.
وال ينسى أيضا رائحات األرز ،والنعناع ،والخبز الطازج ،فتلك
األصوات والرائحات هي التي تثير معظم المشاعير واألحاسيس.
وهناك ،بين الصور ،مكان محجوز أيضا لعمال مناجم الفحم
الجباليين وهم ينزلون من الجبال .وبعد ذلك تركز الصور على
مالبس األطفال بقفاطينهم الفاخرة ومنصورياتهم وشرابلهم
الذهبية ،باإلضافة إلى بعض الصور التي تظهر عددا هائال
من المجوهرات .وبعد ذلك ،نجد في الكتاب سلسلة من صور
الحياة اليومية التي يمكن تصنيفها باإلثنوغرافية ،والتي تظهر
حاالت مثل الخروج من الكتاتيب ،وجري ماء النوافير ،وما إلى
ذلك .وهناك أيضا باب للبورتريهات التي تبرز نبل األشخاص
وجمالهم .وبفضل معرفته الواسعة عن المنطقة ،يعلّق بينومييا
على صور النساء المحجبات واألسرار التي يفترض أن تختبئ
وراء كل حجاب ،بالقول أن «هذا انطباع سطحي ومزيف ولكنه
يزيد من حماس السواح وفضولهم» .وهناك صورة يذ ّكرنا بما
قاله غائتان دي كالرمبو (« :)Gaëtan de Clérembaultإن سحر
المغرب يكمن في المالبس البيضاء التي تغطي أجسام نسائه
السمروات والتي ال تظهر إال نظراتها .وهي نظرات تخرج
من عيون تعاكس إما حماس الحروب بين حراب الرموش ،أو
البراءة التي تسرق لمعات النبتات الخضراء من الحدائق المخفية.
غير أن كلها عيون تحترق وتلمع أكثر عندما تتجلى من بين
الغطاء األبيض».
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يركز كل من مولير وبينومييا على مدينتي الشاون وتطوان
إلبراز الجالء والقتمة في ألوانها (الكياروسكورو) ،وهما
المدينتان التي يتم مقارنتهما بأندلوسيا بشكل متكرر ،فيقول:
«إن كل المدن المثقفة في المغرب هي مستعمرات أقامها
المهاجرون من وادي الكبير» .وهذا في سبيل تبرير أفكار
خيل بينومييا ومنظرين آخرين حول القومية األندلسية الموسعة
التي تتمحور حول التشابه بين شمال جبل طارق وجنوبه
(الـ mediodíaالسابق الذكر) .50ولذلك ال يرى في نظرة
األطفال ما يلمح إلى الغرائبية ،بل «التشابه بالعالم األسمر
الذي ينتمي إليه كل من األيبيريين واليونانيين ،والالتينيين
والعرب» .وفي سياق القومية األندلسية ،ينتهي الكتاب بصور
لعزف نوع من الموسيقى يعتبر من أصل غرناطي ،والذي
نقرأ في الكتاب أنه قريب من الفالمنكو األندلسي ،حيث
يوصف بـ«ترس األصوات المسنن» .وينتهي هنا مراجعتنا
لهذا الكتالوج الذي يحتوي على مئة صورة وتعليقاتها من
فترة الحماية اإلسبانية في المغرب .وقمنا بهذا العمل من باب
المعرفة والفضول وليس من باب اتهام المصورين بالقيام
ببحوث سطحية عن الطابع الغرائبي للمغرب ،ألنهما حقا ال

سنة .وكان هناك حوالي  50شخصا في كل من معتقالت
يهتمان بذلك ،بل بالشعرية التي تعكسها الصور نفسها والتي
بني جرفط وأكادير وابن طيب .وكان المعتقلون فيها يعملون
يتم ربطها بأندلوسيا.
تحت أوامر سجانين مغاربة آخرين وكانوا يقومون باألعمال
الصناعية والبنائية والزراعية .وعلى سبيل المثال تظهر صور
وبالتزامن مع هذا الكتالوج ،تم إكمال اثنين آخرين لم يصدرا
بعد إلى حد معرفتنا ،وهما موجودان في قاعة غارثيا فيغيراس ابن طيب أعمال البستنة وتبييض الجدران ،في حين تظهر تلك
الملتقطة في أكادير أنشطة رياضية .كما أننا نرى في صور
في المكتبة الوطنية .يحتوي أولهما على  66صورة باألبيض
واألسود من العقد بين  1940و 511950تم تنظيمها بشكل
بني جرفط القيام بصناعة السالل وأعمال النجارة باإلضافة
فني جدا والتي نرى فيها أشخاص يقومون بمهنهم من مثل:
إلى مباريات كرة القدم .وفي ما يخص معتقالت البالغين من
الحالقة ،وقيادة الشاحنات ،والعمل في محطات توليد الكهرباء ،العمر كان هناك نوعان :أولهما المعتقل الواقع في واد الوى
والمشاركة في االجتماعات الريفية اإلدارية ،والزراعة،
الخاص بمرتكبي األعمال اإلجرامية الخطيرة ،وثانهما تلك
والعمل بالحديد ،الطبخ والحرث وتربية الحيونات مثل الديك
المعتقالت الموجودة في تطوان ،والعرائش ،والشاون ،وفيال
الرومي ،والبقر ،والدباغة ،والخياطة وصناعة الشرابل.
سانخورخو (الحسيمة) ،والناظور ،وأصيلة ،والقصر الكبير
وباإلضافة إلى ذلك ،هناك صور لمناظر ريفية ،وأخرى
الخاصة بهؤالء الجناة الذين تتراوح عقوباتهم ما بين ثالثة
تظهر األشخاص المرضى ،كما أنه هناك صور خاصة
أشهر وسنة كاملة .وكانت القبائل نفسها تشرف على العقوبات
ألعمال زراعية مثل الحرث والعناية بنبتات الطماطم .وعالوة التي ال تتجاوز مدة ثالثة أشهر وفق القانون العرفي المغربي.
على ذلك ،هناك صور تتعلق ببناء بيوت عائالت السجناء
ونرى في صور معتقل واد الوى البساتين التي صنعها
أو بأساليب البناء مثل استخدام التربة المدكوكة أو صناعة
المعتقلون ،بينما تظهر صور معتقل تطوان مدرّج مسرح
أنبيب اإلسمنت ،باإلضافة إلى شرح بسيط لكيفية بناء أقفاص
المدرسة والمصلى الذي زينه الجناة .أما الناظور ،فنرى في
الدجاج .ولسوء الحظ ال نعرف ما المقصود بهذا اآللبوم ألنه
الصور كيف يعمل المعتقلون في بناء بيوت للموظفين الذين
ال يرافقه أي نص ،إال أنه يمكن إثبات بطريقة شبه مؤكدة
يعملون هناك .وثمة أيضا صورة للجناة وهم يصنعون أدوات
أنه لم يشارك فيه إال مصور واحد وأن تقنيته كانت عادية
من البلميط وتحتها نقرأ أن العمل أمر إجباري في السجون
جدا ،وال تليق بشخص مخضرم يريد أن يصنع أعمال فنية.
وأن المعتقلين «يأخذون حقهم المناسب» مقابله ،وأن الشباب
ونالحظ في صوره أن التركيز هو على العالم الريفي ،بغياب
يتعلمون بعض المهن تحت إشراف أحد المعتقلين اإلسبان.
تام للعالم الحضري .ويصبح مدح الـ«عمل التثقيفي» اإلسباني وكان فن التصوير يُستخدم لتوعية الناس عن أهمية النظافة
الليتموتيف المتكرر.
الجسدية والطب .وفي هذا السياق ،تكثر الصور التي تظهر
مهن مثل الحالقة ،والتعليم في المدارس النسائية ،والزراعة
أما اآللبوم الثاني ،فهو يركز على الذكرى الثالثة لتولي توماس والخياطة.
غارثيا فيغيراس رئاسة مندوبية الشؤؤن المحلية (Delegación
 ،)de Asuntos Indígenasفي عصر المفوض األعلى غارثيا
ويشرح النص أنه في قسم الرقابة يتم اختيار حوارين سرّيين
فالينيو ( .52)García Valiñoوإن أول ما يلفت نظرنا هو
وترجمتهما يوميا ،باإلضافة إلى كل ما سبق قراءته من رسائل
غطاء اآللبوم المصنوع بالجلد ،والذي نقرأ عليه« :إلى السيد
وتالغرامات ( )24.000وكتب ،ونشرات ومجالت (،5.200
من بينها تلك المكتوبة بالعربية) .ويتحدث الكتاب أيضا عن
توماس غارثيا فيغيراس المحترم ،من موظفيه في الشؤون
ما يعرف بمتحف التدخالت اإلسبانية في المغرب (Museo
الوطنية ،بكل المودة واالحترام ،في الذكرى الثالثة من تولّيه
 ،)de Intervencionesحيث توجد ثالث غرف يمكن فيها
رئاسة المندوبية» .وتأتي في مقدمة اآللبوم ،صورة لرسالة
االطالع على تاريخ الوجود اإلسباني في المنطقة منذ 1860
كتبها بيده غارثيا فالينيو والتي تقول ما يلي« :إن زيارتي
من خالل مذكرات المراقبين السابقين .ومن أجل نشر الثقافة
إلى المندوبية اليوم لم تخدعني إطالقا فإني رأيت التقشف في
في المناطق الريفية ،هناك مكتب خاص ذو مكبرات صوت
البناية ،واحترام العادات في كل تفصيل ،وأحسست بالوالء
ثابتة في األسواق وأخرى متنقلة ،باإلضافة إلى إحدى عشرة
لتلك الشخصيات التي تركت آثارها العميقة بعملها ومثالها،
والتنظيم واالنضباط ...هذا ما كنت أتمناه من المندوبية وهذا ما مكتبة متنقلة تحمل ألف كتاب .وفي أرشيف بحوث المراقبين
وجدته فعال!» يبدأ اآللبوم بصورة لقسم السياسة في المندوبية ،كان يوجد ما ال يقل عن ثالثة آالف بحث .ويضاف إلى كل
ذلك صور للساقيات والمصاريف التي تم بناؤها في البرك،
حيث يلبس المسؤولون رداءات بيضاء وعليها أوسمتهم.
وصور لحمالت التلقيح ضد مرض الجدرى وحمالت التطهير
وبعد ذلك يبدأ النص بشرح تنظيم مقر الخدمات اإلصالحية
من أجل الوقاية من المالريا .وزد على ذلك صور ألعمال
( ،)Jefatura de Servicios Penitenciariosحيث كان العمال
الموجودون هناك جناة تتراوح أعمارهم ما بين الـ 10والـ16
تصليح اآلبار وأبنية العيادات الطبية الريفية .وفي مجال البناء،
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وهناك أيضا باب خاص للحفالت حيث يركز التصوير على
الشخصيات المهمة مثل الوزير الذي يركب البغل أو الخليفة
الذي يمشي تحت المظلة .ويرافقهما الجنود المخزنيون
الذين يمكن تمييزهم عن طريق بدالتهم الملونة التي تتغير
ألوانها حسب الموسم .ومن بين الحفالت ،أهمها في التقويم
اإلسالمي مولد النبي حيث تقوم الطرق الصوفية بالمسيرات
تليها مسيرات خبراء الصناعة اليدوية التقليدية ،وهما ،أي
الطرق الصوفية وخبراء الصناعة ،من أهم دعائم المجتمع
المغربي .وال تنقص في الحفالت األلحان التي تغنيها عادة
طرق العبيد القدامى من الغينيين أو السودانيين –الغيناوة ،-من
أجل الدخول في «حالة شبيهة بالسكر الذي يختل المخ حتى
يقع الشخص بنوم مربك» .وهناك أيضا حفلة لألطفال تدعى
العشوراء حيث يوجد ألعاب لألطفال مثل األرجوحات القديمة
الخشبية .إال أنها باإلضافة إلى ذلك ،حفلة يحتفل بها كل العالم
اإلسالمي وخاصة الشيعة ،فهي تأتي في ذكرى اغتيال الحسين
ابن علي .كما أنه لها معنى خاص في منطقة جبالة حيث يقوم
الناس بعدد من الطقوس خالل الليل الجتذاب البركة .وفوق
كل ذلك ،هذا االحتفال يشابه ذلك الذي ينظّم من أجل استقبال
الملوك المجوس ،وهو من التقاليد المتجذرة في أندلوسيا:
«هناك نرى النواعير وغيرها من األدوات واأللعاب الصغيرة
التي تثير فرح األطفال ،باإلضافة إلى المطيشة والحلويات
التي ال يتوقف البائعون عن عرضها للناس في الشوارع،
جاعلين عيون االطفال تلمع من الشهوة» .وبين كل هذا ال بد
من ذكر وجود بعض األلعاب األوروبية الصناعة 49وذلك ألن
المصورين ،كما قلنا ،ال يغفلون أبدا آفاق الحداثة التي تقترب.
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يشار إلى الحي الذي تم التخطيط له ليصير مسكن المسلمين
من الطبقات المتواضعة في مدينة العرائش .وفي ما يخص
األنشطة الرسمية ،نجد بعض الصور عن حفلة افتتاح محطة
الباصات في تطوان والتي ،مثل ما هو حال سوق الخضار
في تطوان ،تبدو وكأنها تم تصويرها قبل إتمامها .وال حاجة
للتأكيد على أن تطوان كانت رأس الحربة إلدخال األساليب
المعمارية الحديثة ،حيث أصبحت رائدة العمل الحضاري
اإلسباني .53وفي الحقيقة ،فإن هدف الصور هو المساعدة على
نشر الدعاية حول «المهمة الحضارية» اإلسبانية في المغرب،
باستثناء تلك التي تخص المعتقلين.
أما الحياة الديبلوماسية والرسمية التي تم تصويرها بتقنية
مميزة والتي تمثل عكس الحياة الشعبية ،فيمكن اإلشارة إلى
الدور البارز الذي لعبه الخليفة وبيئته ،بصفته الشخصية
الرمزية في الجانب «اإلسباني» من الحماية .ويجب أال ننسى
في هذا الموضوع ،أن إسبانيا لم تحصل قط على حقوق
حقيقية في المغرب من وجهة نظر قانونية ،وذلك ألن عقد
إقامة الحماية وقع عليه السلطان موالي حافظ (بكل التحفظات
التي عبر عنها) والجمهورية الفرنسية .وهكذا يمكن القول
أن إسبانيا حصلت على نوع من حق االنتفاع في المغرب
بفضل ما تم االتفاق عليه في الجزيرة الخضراء في 1906
إلثبات ما كان أمرا واقعا منذ سنتين  .ومن ثم ،كان على
الخليفة أن يحصل على قبول الولي العام الفرنسي والمفوض
األعلى اإلسباني بعد انتخابه من قبل الشرفاء .وكان هدف
هذا االنتخاب شرعنة سلطته واالنتساب إلى العائلة الملكية
العلوية .54وكان على الخلفاء المتتالين ،وهم أعضاء العائلة
اإلمبيراطورية الواسعة ،القيام بزيارات إلى إسبانيا لتكثيف
العالقات واألخوة «الروحية األسبانية-المغربية» التي كانت
بدورها العامل األساسي لشرعنة الوجود اإلسباني في المغرب
وخاصة في عاصمة الحماية تطوان.
وللعودة إلى التصوير ،من وجهة نظر تحليلية ،هناك ُكتيب
حرّره المكتب الوطني للسياحة (Patronato Nacional
 )de Turismoالذي رغم عدم ذكر تاريخ صدوره ،من
األرجح أن يكون قد صدر بين أواخر األربعينيات وأوائل
الخمسينيات .وتكمن أهميته في تركيزه على العالقة بين
المغرب وأندلوسيا .55وتوجد في وسط هذا الكتيب خريطة
تشمل المنطقتين المغربية واألندلسية وكأنهما وحدة إدارية
وسياسية تقوم الخطوط البحرية بتوحيدها عبر»الحدود
السائلة» ،التي تعتبر حدودا اصطناعية أو مجرد نتيجة سوء
الحظ .والصور ال 37التي تحتوي عليها هي عمل كل من
المصورين يادو ( ،)Lladóوونديرليش ( ،)Wunderlichولوتي
( ،)Lotyوسيرّانو ( )Serranoوالمؤسسة العسكرية الجوية.
ويركز هذا المنشور على المزاج القوي األندلسي وسهولة تأقلم
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الفن العربي في شبه الجزيرة األيبيرية على غرار ما سميتُه
بـ»اختراع الفن اإلسباني-المغربي» الذي يتبع النموذج الفني
السائد في المنطقة الجنوبية اإلسبانية .56وتقع المشاهد األندلسية
التي تحتوي عليها الكتيب في فخ الصور النمطية وهي تظهر
طقوس عيد الفصح ،والمسيرات الدينية ،مصارعة الثيران
والحدائق التقليدية ،وما إلى ذلك ،في حين تتمتع الصور
المغربية بدرجة عالية من التقنية الفنية ،مما يزيد من أهميتها
وفق اعتبارات فن التصوير.
وما يبرر صدور مثل هذا الكتيب هو عامل تجاري ،فهو
يدمج القيمة السياحية األندلسية بتلك المغربية ،وذلك من خالل
رسم خطوط وسائل النقل البحرية والبرية (القطار والباص)
بين المغرب ولندن -ساوثهامبتون وجبل طارق ومنه إلى
ملقا و حتى لندن .إذا ،لم يستح المكتب الوطني للسياحة في
جهوده الجتذاب السياحة البريطانية فاندمج  -في كيان واحد
وموحد -المناظر والمشاهد السياحية الجميلة الموجودة في
البحر األبيض الغربي .وليس هذا فريدا من نوعه ،بل هناك
عدد أكبر من الدالئل السياحية التي ال تستحي من اظهار
الضفتين وكأنهما موحدتان في مشروع تطوري مشترك .ومن
بينها دليل أفروديسيو أغوايو ( )Afrodisio Aguayoالصادر
في سنة  1952التي تندمج كل من أندلوسيا ،وجزز الكنارية
والحماية المغربية في كيان واحد ،حيث يشار إلى الرغبة
التي تصيب الزائر بعد رؤية أندلوسيا للذهاب إلى المغرب،
ألنه بينهما «امتداد تاريحي وجيوغرافي» .57وباختصار ،كان
المقصود هو التأكيد على األخوة بين اإلسبان والمغاربة في كل
المجاالت ،من األدب ،إلى السينما ،مرورا بالطوابع واألفالم
الوثائقية .58وال بد من تحديد أن هذه األخوة تربط فقط بين
«األندلسيين وسكان المغرب الشمالي» وليس الشعبين المغربي
واإلسباني بشكل عام.
وهذا يثبت من جديد فعالية مشروع التهدئة ،ويشرح لماذا
العمل «الحضاري» اإلسباني في خمسينيات القرن العشرين
وصل إلى حدود أبعد من تلك التي وصلت إليها الحماية
الفرنسية التي ارتاحت أكثر من الالزم بعد انتصارت ليوطي
في عشرينيات ذلك القرن.

واستنكار تصرفات فرنسا ،باإلضافة إلى الظهور كبطل
مكافحة الشيوعية المضدة للعولمة التي صارت تحظى
باسبقبال ضخم في الدول الصاعدة .59وبطبيعة الحال ،تفوجئ
الكثيرون بإعالن إسبانيا نفسها عن استقالل المغرب فكان
المتوقع أن يحدث ذلك بشكل تدريجي .60وكان فيرناندو
فالديرّاما ( )Fernando Valderramaمن نقل لنا وصفا لسهولة
هذه العملية االنتقالية ،التي كانت عبارة عن تسليم السلطات
بين «صديقين قديمين» يوم  7أبريل « :1956أتذكر أن مراسم
تسليم السلطات كانت بسيطة ،وجرت في جو من الصداقة
والعواطف اإليجابية ويمكن وصفها بكونها حوارا عاديا أكثر
من إجراء رسمي ،حيث كان الوضع متشابه بذلك الذي تتبادل
فيه مجموعة من اإلصدقاء أخبارهم ،و ُشرب الشاي مثلما
يُشرب في االجتماعات العائلية .وبين رشفات الشاي ،وعطر
النعناع ورائحة زهر البرتقال ،تم تسليم ما كان مشتركا في
الماضي إلى أصباحه الجدد ،أي المغاربة» .61وهذا اختصار
دقيق لهذه اإلجراءات التي اتفقت عليها نخب ضفتي مضيق
جبل طارق.
ولالطالع على ما يمكن مقارنته من عوامل إثنولوجية بين
صور الجانبين األندلسي والمغربي ،ال بد من العودة إلى
نص سابق ،62بمالحظة أن اإلثنوغرافيا األندلسية أضعف
بكثير من تلك التي تتعلق بالمغرب خالل عقدي الثالثينيات
واألربعينيات .ويبرز في العقد األول البحث الذي أجراه فيلهلم
غيزه ( )Wilhelm Gieseفي الجبال واألرياف القادشية والذي
اتبع فيه المنهح التجريبي اإلثنو-اللغوي األلماني ،63باإلضافة
إلى البحث الذي أجراه الجيرال برينان ( )Gerald Brenanعن
ياخين ( )Yegenوالذي لم ينشر إال في الستينيات .64ولكن كان
ال بد من االنتظار إلى صدور دراسة جوليان بيت-ريفيرز
( )Julián Pitt-Riversفي منتصف الخمسينيات بعنوان
(أهالي الجبال )The People of the Sierra ،لقراءة دراسة
كاملة فعليا عن األنثروبولوجية االجتماعية .65ويشير المؤلف
نفسه إلى الصعوبات التي واجهها والشبهات التي آثرتها
بحوثه في جرازاليما في أواخر األربعينيات رغم انتمائه إلى
األرستوقراطية إنكليزية .66وهذا دليل على أن األنثروبولوجيا
األندلسية لم تحظى بالدعم الكافي لتطورها.
ولم يبق إال مقارنة هذه الصور المأخوذة من مكتبة تطوان
القديمة التابعة للحماية بالواقع األندلسي في تلك اللحظة.
ولالقتراب من األوضاع األندلسية آنذاك ،هناك دراستان
أصدرهما جيرال برينان ،الذي كان يملك معرفة واسعة عن
الواقع األندلسي بين العشرينيات والخمسينيات من القرن
العشرين ،وهما (المتاهة اإلسبانية)The Spanish Labyrinth ،
و(وجه إسبانيا .)The Face of Spain ،ويتمحور الكتابان حول
فكرة «أندلوسيا المأسوية» ،على غرار «إسبانيا المأسوية»،

وهناك قضية ال بد من عدم تجاهلها وهي سهولة االنتقال
من عصر الحماية اإلسبانية إلى عصر االستقالل بفضل
سياسة األخوة األندلسية .وهي السياسة التي قد سبقتنا فرنسا
فيها من خالل «منهج ليوطي» الذي جذب قلوب المغاربة
وأثارمودتهم ،إال أن الفرنسيين باتوا متخلفين في ما بعد.
وكما ذكره فيكتور موراليس ( ،)Víctor Moralesفإن األزمة
التي أصيب بها نظام الحماية سمح لفرانكو بتقديم نفسه أمام
المجتمع الدولي كصاحب الوالء للعائلة الملكية العلوية،
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التي كتب عنها الكاتب اإلسباني أثورين ( .)Azorínويقرّبنا
النص األول إلى الفترة قبيل الحرب األهلية وأجواء التوتر
التي سيطرت على أيام الجمهورية الثانية األخيرة .وفي
هذا السياق نرى اإلفقار السائد الذي أصاب أهالي أندلوسيا
الزراعية واالستقطاب االجتماعي خالل أحداث كاساس
فياخس ( )Casas Viejasاألناركية .وكان بعض األندلسيين
من أمثال الماركيس دي ديالر ( ،)Marqués de Dílarوهو
رجل أعمال غرناطي ،والروابط المحبة للثقافة اإلفريقية
( )africanistasالتي كان على رأسها الخبير في الشؤون
األفريقية خواكين كوستا ( ،)Joaquín Costaقد رأوا في
المغرب في ثمانينيات القرن التاسع عشر ،أرضا مليئا
بالفرص المتاحة لكل من األندلسيين الذين لم يملكوا األراضي
بشكل خاص ،ولإلسبان بشكل عام .وكان الحلم السائد ذلك
الذي حلم به منظّرو االستعمار الفرنسي في الجزائر ،وهو
إقامة «مستعمرة مأهولة» ،عبر انتزاع األراضي من أصحابها
بذريعة أنهم لم يكونوا قادرين على االستفادة الكاملة منها،
وذلك حسب نظريات إنري دي سانسيمون (Henri de Saint-
 )Simonالطباوية .وهكذا ،تم اندماج كل من األراضي غير
المزروعة (حسب رأي المستعمر) ،والتحديث التكنولوجي
والبحث عن آفاق جديدة لفقراء الميتروبولي في هذه المبادرة.
وذهب إلى هناك أشخاص مثل اليتيم رفائيل لوبيث رياندا الذي
التحق بالجيش للهروب من الجوع المسيطر على منطقته،
والذي وصلتنا منه شهادة شخص اعتقد أن المشاة في الجيش
كانوا نزيهين في حين كان الجنرالون يتورطون في نهب
أموال أمانة الصندوق .وجاء عقد الثالثينيات ليضع على
الصدارة إشكالية استمرار الفقر في أندلوسيا من جديد.
وأصبح فن التصوير بعد التخلص من الرومانسية ومظاهر
الفرح ،يركز على اإلرث أو القضايا االجتماعية ،أو كليهما
معا .ويمثل أعمال المصورين الذين أرسلتهم الجمعية اإلسبانية
في أمريكا ( )Hispanic Society of Americaإلى شبه الجزيرة
األيبيرية نموذجا عن ذلك ،حيث كان هؤالء يبحثون عن صور
إلسبانيا الريفية من أجل إبراز حالة الدراما الموروث الذي
كان يعاني منه شعب مسحوق بعد إعادة إقامة النظام الملكي
( .)Restauraciónإال أن الصور التي التقطها بيار فيرغي في
رحلته إلى أندلوسيا  1935مختلفة تماما عما سبق ،فهو كان
يبحث عن الفرح الذي أتت به إقامة الجمهورية الثانية ،على
غرار ما فعله جوليان دوفيفي في فيلم (ال َعلم) .ووصف بابلو
جوليا ( )Pablo Juliáهذا المزاج الذي يميزه عمن كانوايبحثون
عن الحاالت المأسوية بالكالم التالي« :لم يركز على الفقر،
ولم يصر على إبراز ظروف الحياة السيئة التي يعاني منها
شعب متخلف ،بل ال نرى إال الحياة نفسها ،فمعظم األشخاص
في صوره يبتسمون معبرين عن التفاهم القائم بينهم والمصور
وتنفجر منهم شالالت من الدفء الروحي اإلنساني» .67وبعد
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،) الذي من الممكن جدا أنه مستوحى من طنجةCurtiz
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يهدف مشروع ريمار" ،حفظ الذاكرة المغربية األندلسية
من خالل الصورة التاريخية" إلى رد االعتبار لرصيد
الصور التاريخية للمكتبة العامة والمحفوظات بتطوان
قصد تثمين الثقافة والتراث التاريخي واإلثنوغرافي
وهوية المجتمعات المحلية المغربية األندلسية .كما
يعكس مضمون هذا الرصيد الحياة االجتماعية والثقافية
والسياسية للبالد من سنة  1860إلى سنة ،1956
الشيء الذي مكن من إبراز أوجه التشابه والتالقح بين
المجتمعين .ويعد مشروع ريمار كذلك أداة لتقوية
الروابط المعرفية الستيعاب وفهم اآلخر.
مستشارية التربية والثقافة والرياضة للحكومة
األندلسية المستقلة ،ممثلة بالمعهد األندلسي للتراث
التاريخي ( )IAPHيشرف على هذا المشروع
ضمن مجموعة من المؤسسات بشراكة مع وزارة
الثقافة المغربية ممثلة بالمديرية الجهوية لوزارة
الثقافة بجهة طنجة تطوان والوكالة األندلسية
للمؤسسات الثقافية من خالل المركز األندلسي
للتصوير الفوتوغرافي ( .)CAFهذا المشروع يدخل
في إطار برنامج التعاون العابر للحدود؛ إسبانيا

الحدود الخارجية (بوكتيفيكس  )POCTEFEXالذي
يتم إنجازه بمساعدة االتحاد األوروبي والتمويل
المشترك للصندوق األوروبي للتنمية الجهوية (فيدير
( .)FEDERوبفضل هذا المشروع الثقافي الذي
يجمع المملكة المغربية وإسبانيا ،سيتم وضع رهن
إشارة الباحثين والمهتمين عامة وثائق بقيمة تاريخية
وأنتربولوجية كبيرة وفي الوقت ذاته يتم نقل الخبرة
األندلسية في مجال التدبير الوثائقي.
في سنة  2006قام تقنيو المعهد األندلسي للتراث
التاريخي ( )IAPHبزيارة ميدانية للـمكتبة العامة
والمحفوظات بتطوان قصد إعداد تقييم لوضعية
الرصيد الوثائقي الموجود بها .هذا الرصيد الذي
يتكون من الصور لفتوغرافية تؤرخ لفترة الحماية
باإلضافة إلى الصحافة ووثائق مكتوبة وكتب قديمة،
الخ .نتج عن هذه الزيارة إعداد مقترح أولي من
طرف المعهد األندلسي للتراث التاريخي ()IAPH
لمشروع المحافظة ووضع برنامج تدبير والتعريف
بالرصيد الفوتوغرافي للمكتبة العامة والمحفوظات
بتطوان .وفي سنة  2011تم تقديم المشروع من أجل

دراسته وتمويله في إطار برنامج التعاون العابر
للحدود؛ إسبانيا الحدود الخارجية ،الذي تمت بلورته
من طرف االتحاد األوروبي وبتمويل من الصندوق
األوربي للتنمية الجهوية (فيدير).
بدأ إنجاز مشروع ريمار سنة  ،2012بعد الموافقة
على تمويله في إطار البرنامج السالف الذكر .هذا
المشروع الذي يعتبر تتويجا لمجهودات جبارة وثمرة
عمل سنوات متعددة والذي تمت هيكلته ضمن مشاريع
تعاون مختلفة والتي يشرف عليها المعهد األندلسي
للتراث التاريخي ( )IAPHبشراكة مع مؤسسات
ثقافية مغربية .في شهر مارس من سنة  ،2012تم
إعطاء انطالقة المشروع بحضور مسئولين وتقنيين
من المعهد األندلسي للتراث التاريخي ( )IAPHومن
وزارة الثقافة المغربية من خالل المديرية الجهوية
لجهة طنجة تطوان ومن المركز األندلسي للتصوير
الفوتوغرافي (.)CAF
خالل النصف األول من القرن العشرين ،كان استعمال
تقنيات الصورة الفوتوغرافية أداة مهمة لعملية توثيق
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 .IAPH 2 1الرصيد الفوتوغرافي
المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان

(.)BGAT

 .IAPH 3االجتماع الخاص بإنطالق
المشروع ،مارس .2012
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االجتماعية والثقافية والسياسية لتلك المرحلة الزمنية
في المغرب ومنطقة الحماية اإلسبانية على وجه
الخصوص وباألخص مدينة تطوان ومحيطها.

الحياة اليومية في شمال المغرب ،حيث تم تكوين
مجموعة فوتوغرافية تاريخية جد مهمة والتي أنجزت
من طرف مصورين فوتوغرافيين من أصول إسبانية
خاصة .الرصيد الفوتوغرافي الذي تكون من خالل
هذه العملية - ،سواء على شكل نيجاتيف أو صور
ورقية أو منشورة في مجالت تابعة لتلك المرحلة
التاريخية  -بقي مشتتا بين مختلف األرشيفات اإلسبانية
والمغربية .من بينها نذكر األرشيف العام لمدينة ْألكَال
دي هيناريس بإسبانيا التابع لوزارة الثقافة اإلسبانية
وأرشيف المكتبة الوطنية بمدريد والمتحف الوطني
لألنتربولوجيا بمدريد والمؤسسة الجامعية نافارا
وأرشيف المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان ،التابع
لوزارة الثقافة المغربية.

لقد قامت مجموعة كبيرة من المصورين
الفوتوغرافيين بزيارة المغرب للقيام بعملهم ،بطلب
من المنابر الصحفية ،وخاصة ما بين فترة 1913
و .1939للتعريف بالمغرب من خالل رصد أخبار
الحرب .وهكذا أنشأ العديد منهم مقرات عملهم
بالمغرب وأنتجوا عددا كبيرا من الصور الفوتوغرافية
بقيمة استثنائية ومواضيع تحكي عن حياة ساكنة
المنطقة .هذه الصور تقدم لنا صورة المجتمع آنذاك
بفضل ما يُعرف بالصور العائلية.

تتوفر المكتبة العامة والمحفوظات لتطوان على
رصيد تاريخي بقيمة استثنائية ،يتكون من أكثر من
 45.000صورة فوتوغرافية ترجع للنصف األخير من
القرن  19والنصف األول للقرن الماضي .هذه الصور
توثق لـ مناظر وحرف وشخصيات وأشغال عمومية
ومدن ،وعامة لجل األحداث التاريخية البارزة للحياة

تتركز أهداف مشروع ريمار ،حفظ الذاكرة المغربية
األندلسية من خالل الصورة التاريخية ( )RIMARمن
منظور" :المساهمة ،من خالل رد االعتبار للرصيد
الوثائقي للصور التاريخية في إشعاع الثقافة والتراث
التاريخي والهوية المحلية لمجتمعات ضفتي مضيق
جبل طارق"  ،وتتمثل في ثالثة أهداف محددة:

•دعم التنمية المحلية وتقوية قدرات المؤسسات
من خالل مساندة اإلدارة الثقافية وخاصة إدارة
التراث الثقافي وأخصائيي المؤسستين والفاعلين
المحليين ،عبر تبادل الخبرات التقنية والتكوين في
مجال التكنولوجيات الجديدة في الحفظ الوثائقي.
•تقوية الهوية المحلية عبر الدراسة االجتماعية
واألنتروبولوجية للماضي القريب المشترك،
وهذا من خالل تعميق معرفة أشكال العالقات
االجتماعية التقليدية في شمال المغرب وكذلك
عن طريق تعزيز دراسة رصيد الصور
المتوفرة في األرشيف محور هذا المشروع.
•رد االعتبار للتراث التاريخي بتعزيز الرؤية
المجتمعية لهذا الرصيد الوثائقي ،وذلك
بنشر أنشطة التواصل التي تتركز على القيم
االجتماعية واألنتربولوجية للصور .ومن جانب
آخر ،إعداد استراتيجيات لالستفادة من التوثيق
التاريخي في المجاالت التعليمية والسياحية
والفنية والبحث العلمي.

يرتكز مشروع حفظ الذاكرة المغربية األندلسية
من خالل الصورة التاريخية ( )RIMARعلى
أربعة أنشطة رئيسية لتحقيق هذه األهداف :التدبير
والتواصل مع التركيز على دراسة الرصيد الوثائقي
التاريخي و َر ْق َمنَته وحفظه والتعريف به عبر النشر
وإعداد استراتيجيات لتثمينه.

يقوم نشاط "دعم التدبير الثقافي" على ثالثة عمليات:
تأهيل الطاقم المشرف على الرصيد التراثي للمكتبة،
وتقوية الروابط المؤسساتية بين اإلدارة الثقافية لشمال
المغرب وجهة األندلس ،باإلضافة إلى صيانة وإعادة
ترتيب وتثمين المجموعة الفوتوغرافية للمكتبة العامة
والمحفوظات بتطوان (.)BGAT

ولمعرفة أعمق برصيد الصور الفوتوغرافية،
موضوع الدراسة ،فقد قام المشروع بتقييم للمجموعة
الفوتوغرافية التي تكونت أثناء فترة الحماية
والمتواجدة في األرشيفات االسبانية والمغربية
المذكورة سابقا ،هذا باإلضافة الى األرشيفات التابعة
ألكثر من  20مؤسسة ،عمومية وخاصة .وتم وضع
المعطيات المتوفرة في كتالوجات وأصبحت جزءا
من "قاعدة البيانات لبيبليوغرافية التراث التاريخي
للمعهد األندلسي للتراث التاريخي ( )IAPHو المكتبة
العامة و المحفوظات بتطوان" ،حيث أصبحت هذه
المعلومات متاحة للباحثين باإلضافة إلى الجرد
الخاص للوثائق الفوتوغرافية الموضوعة في البوابة
االلكترونية للمشروع.

أما فيما يتعلق بعملية التكوين والتأهيل ،فقد نظم
مشروع حفظ الذاكرة المغربية األندلسية من خالل
الصورة التاريخية ( )RIMARدورتين تكوينيتين.
أقيمت أوالها في شهر شتنبر  2012بتأطير من
المعهد األندلسي للتراث التاريخي ( ،)IAPHتحت
عنوان "المبادئ األولية في مجال رقمنة رصيد
الصور الفوتوغرافية" .وكانت الدورة تهدف
إلى تمكين التقنيين والعاملين بالمكتبة العامة
والمحفوظات بتطوان ( )BGATمن امتالك المعارف
التقنية حول عملية الرقمنة وتدبير الصورة الرقمية،
وإعداد الكتالوجات والحفاظ على اإلرث الوثائقي
الفوتوغرافي .وبمساعدة تقنيي المركز األندلسي
للتصوير الفوتوغرافي ( )CAFتم إعداد دليل مرقمن

في موضوع "رد االعتبار للرصيد الفوتوغرافي"
كآلية للتكوين الذاتي للمواطنين وتوعيتهم في هذا
الموضوع .وجدير بالذكر أن هذا النشاط التكويني
أثمر إنتاج بروتوكوالت الرقمنة وإعداد كتالوجات
التراث الغرافيكي الوثائقي .كما مكن من إعداد
تقرير عن وضعية الحفاظ وتحليل "المجموعة
الفوتوغرافية والوثائقية للمكتبة العامة والمحفوظات
بتطوان" مع اقتراح نوعية التدخل الالزمة.
تم تنظيم الدورة التدريبية الثانية لمشروع ريمار
في فبراير  ،2013وكانت تهدف إلى تكوين
التقنيين المسؤولين عن أعمال الرقمنة وإعداد
كتالوجات  20.000صورة من رصيد المكتبة العامة
والمحفوظات موضوع المشروع .وارتكز محتوى
الدورة التدريبية على انتقاء المادة المصورة ورقمنتها
حسب البروتوكول (سير العمل وأخذ اللقطات
والمعالجة والتدبير والتخزين) .كما تناولت الدورة
التدريبية طريقة ترتيب الرصيد لضمان الحفاظ عليه
ووصفه بشكل مالئم ،وأخيرا ترتيب المواد التي تم
تصويرها في كتالوج.
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 .IAPH 5تقنيون ( IAPHو )BGATفي
الدورة التكوينية المنظمة في شتنبر .2012

 .IAPH 4اجتماع عمل
للفريق التقني لمشروع ريمار
( IAPHو.)CAF
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وطبقا اللتزاماتها ،فقد وفرت المكتبة العامة
والمحفوظات بتطوان أجهزة الحاسوب ومواد
التصوير الالزمة للقيام بهذه العملية ،هذا باإلضافة
إلى مواد الحفاظ للترتيب النهائي للرصيد
الفوتوغرافي .ولضمان التنفيذ السليم للمشروع ،فقد
تعاون موظفو المعهد األندلسي للتراث التاريخي
( )IAPHوأطر المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان
( )BGATعلى صياغة التوصيات التقنية والفنية
المتعلقة برقمنة الرصيد الفوتوغرافي وترتيبه
ووضعه في كتالوج .وبفضل التكوين الذي استفاد منه
التقنيون واألنظمة المعلوماتية المتوفرة سيتم البلوغ
إلى نتائج أبعد من تلك المرتقبة من المشروع ،حيث تم
ضمان استمرارية عملية الرقمنة لتشمل بقية الرصيد
الفوتوغرافي ،والذي يعد بأكثر من  25.000صورة.
ومن أجل استكمال برنامج التكوين ،فقد تم تكييف
وثائق البرتوكوالت المحررة مع واقع توثيق المكتبة
العامة والمحفوظات بتطوان ( .)BGATكما أعد
الفريق التقني للمعهد األندلسي للتراث التاريخي
( )IAPHنصوصا إضافية لدعم وتوجيه تقنيي المكتبة

العامة والمحفوظات بتطوان ( )BGATخصوصا
فيما يتعلق بمتابعة عملية الرقمنة :البرنامج التعليمي
إلعداد الصور في شكل  RAWوسير العمل :اإلعداد
والمعالجة والمحافظة الرقمنية.

كانت مدينة غرناطة مقرا لنشاط "ذكريات
مشتركة" :لقاء عبر الحدود حول مشاريع الرقمنة
ورد االعتبار للمجموعات الفوتوغرافية التاريخية.
وتم تنظيم هذا اللقاء أيام  12و 13دجنبر  2012في
مكتبة األندلس .وكان اللقاء يهدف إلى تقوية الروابط
المؤسساتية وخلق فضاء للنقاش حول إدارة وتدبير
األرشيفات الفوتوغرافية وقيمتها كوثيقة تاريخية
وسبل الحفاظ عليها ،واالستفادة من رقمنتها وخلق
شبكات للتعاون بين المؤسسات والمدبرين الثقافيين
المسؤولين عن األرصدة الفوتوغرافية ومجموعات
الصور التاريخية.
بدأ العمل التقني على الرصيد الفوتوغرافي في دجنبر
 ،2012وقام به أطر المكتبة العامة والمحفوظات
بتطوان ( ،)BGATبمساعدة وتحت إشراف الفريق

التقني للمعهد األندلسي للتراث التاريخي (.)IAPH
حيث تم اختيار الصور حسب فهرس مواد التصنيف
العشري العالمي ( ،)CDUالذي تم انجازه بين المكتبة
العامة والمحفوظات والمعهد األندلسي للتراث
التاريخي ( .)IAPHوتضمن االختيار المواضيع
التالية من الفهرس :جغرافية المغرب اإلسباني،
الفنون الجميلة (الهندسة المعمارية والتعمير)،
االثنوغرافيا ،التربية والتعليم ،التجارة ،الصناعة
والنقل والتظاهرات الثقافية.
وضع كل من المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان
( )BGATوالمعهد األندلسي للتراث التاريخي
المعايير والقواعد لترتيب المعطيات في قاعدة البيانات
مع صياغة مشروع لوضع الرصيد الفوتوغرافي في
كتالوج .بتعاون مع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية،
وذلك بهدف توحيد ،قدر اإلمكان ،حقول الوصف
التي تستخدمها المؤسستان.
()IAPH

على إثر رد االعتبار للرصيد الفوتوغرافي الذي
تمت رقمنته وحفظه في المكتبة العامة والمحفوظات

بتطوان وخاصة تلك التي تبرز األنشطة الثقافية
المشتركة بين األندلس وشمال المغرب ،تم تنظيم
ثالثة أنشطة :دراسات اجتماعية وأنتربولوجية
للتراث الشعبي المغربي وعالقته باألندلس ونشر
الصور ذات االهتمام العام مثل األرشيف المرقمن
للرصيد الفوتوغرافي للمكتبة العامة والمحفوظات
بتطوان ( ،)BGATالذي تم انتقائه لوضعه في
الموقع اإللكتروني للمشروع .هذا باإلضافة إلى
أنشطة برنامج "لقاء عبر الحدود ،نظرات مشتركة"
ومعرض الصور الذي سيتم تنظيمه في كال الجهتين
والذي سيتضمن نشر كتالوج باللغتين العربية
واالسبانية والذي سيكون متاح على شكل ورقي
ومرقمن وافتراضي في قرص مدمج باإلضافة إلى
نشره في الموقع اإللكتروني وعلى شريط سمعي-
بصري تقدم فيه مختلف مراحل المشروع وتفاصيله.
(Plácido

قام المهندس المعماري بالثيدو غونثاليث
 )Gonzálezبإعداد دراسة حول "رؤية حول
المغرب :التحديث المجالي والحضري من خالل
رصيد المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان" ،كما قام

خوسي أنتونيو غونثاليث ألكانتود (José Antonio
 ،)González Alcantudالباحث في االنتروبولوجيا
بجامعة غرناطة ،بإعداد بحث وجمع وثائق في
الموضوع ،كما قام بالصياغة النهائية لنصوص التي
تتناول الرصيد الفوتوغرافي خالل الحماية اإلسبانية
في المغرب.

وفي ذات السياق ،تم تنظيم ورشة تحت عنوان
"تاريخ الصورة  :نظرة عابرة للحدود بين المغرب
وإسبانيا" ،أيام  23و 24و 25أبريل  2014في مقر
المركز األندلسي للتصوير الفوتوغرافي ( )CAFفي
مدينة أل ِمرية ،شارك فيها خبراء مغاربة وإسبان .وقد
مكن هذا اللقاء من تبادل وجهات نظر البلدين حول
أهمية الرصيد الفوتوغرافي ومجموعات الصور
التاريخية وسبل صيانتها والتعريف بها كجزء ذال
من الذاكرة المغربية األندلسية المشتركة.
تهدف أعمال التواصل بشكل أساسي إلى التعريف
بالمشروع ونشر أنشطته .فمن خالل تحديد خطة
التواصل ،تم وضع أهداف واستراتيجيات يتم تنفيذها

في كل مراحل وأنشطة المشروع ،باإلضافة إلى
عملية نشرها في الموقع االلكتروني ،بما في ذلك
خطة التواصل .وكخطوة أولى لقد تم نشر األنشطة
والنتائج الحالية للمشروع في الموقع .وفي دجنبر
 ،2012تم نشر أول رصيد معلومات يتضمن خمس
مراحل لمشروع حفظ الذاكرة المغربية األندلسية من
خالل الصورة التاريخية ( ،)RIMARمما ساعد على
النشر الدوري لمعلومات حول األنشطة التي يعدها
الشركاء .كما تم نشر هذه المعلومات في منشورات
أخرى ،الشيء الذي يساعد على ضمان إشعاع أكبر
ألنشطة المشروع ك( :نشرة  ،Europa Creaونشرة
 ،)OCTAهذا باإلضافة إلى المعلومات التي يتم نشرها
في القنوات الخاصة بالمركز األندلسي للتصوير
الفوتوغرافي ( )CAFوالمعهد األندلسي للتراث
التاريخي (( )IAPHمن خالل الموقع االلكتروني
المؤسساتي ومواقع  Facebookو  )Linkedinوكذا
بفضل قنوات النشروالتواصل لوزارة الثقافة المغربية
على الصعيدين الوطني والجهوي.
للمزيد:

www.proyectorimar.org

8

12

7
11

 .CAF 11مرحلة انتاج المعرض
الفوتوغرافي.
 .IAPH 7ختام اللقاء العابر
للحدود "نظرات مشتركة".

 12محاضرو نشاط "تاريخ وصورة .نظرة
عابرة للحدود بين المغرب واسبانيا".

 .IAPH 9 8ارقمنة الرصيد
الفوتوغرافي للـ .BGAT
 .IAPH 10وضع الرصيد
الفوتوغرافي للـ .BGAT

حدود سائلة

10

9

 13ختام ورشة عمل االخبارية ضمن نشاط
"تاريخ وصورة .نظرة عابرة للحدود بين
المغرب واسبانيا".
14

39

13

38

النشرة  2لمشروع

ريمار.

14

حدود سائلة

المجتمع والعادات

البحث عن "الروح المغربية" عبر دراسة عادات الشعب
وتقاليده ،إما باستخدام المناهج اإلثنوغرافية أو تلك التابعة
لعلم النفس ،كان أحد ثوابت اإليديولوجية االستعمارية.

حدود سائلة

حدود سائلة

Fiesta nacional de Santa María de
las Nieves. En la imagen aparece la
presidencia del festival taurino
celebrado en Tetuán en julio de 1953.
Foto  García Valiño

حدود سائلة

احتفال وطني بمناسبة عيد مريم
 في الصورة أعضاء رئاسة.الكبرى
مهرجان مصارعة الثيران عقد بتطوان
.1953 يوليوز سنة
)García Valiño(  غارثيا فالينيو:صورة

Visitas oficiales de autoridades
extranjeras a Tánger. 1920-1950

42

43

.زيارات رسمية لشخصيات أجنبية لطنجة

)1950-1920(

حدود سائلة

حفلة زفاف الخليفة موالي الحسن
بن المهدي ،ماي -يونيو .1949
صورة :غارثيا كورتيس ()García Cortés

حدود سائلة

وصول عائلة الخليفة الى قصر المشور.
تطوان.1913 ،

45

44

حدود سائلة

حفلة زفاف الخليفة موالي الحسن
بن المهدي ،ماي -يونيو .1949
صورة :غارثيا كورتيس ()García Cortés

احتفاالت بمناسبة والدة
األميرة ،بنت الخليفة موالي الحسن
بن المهدي.

حدود سائلة

47

46

حدود سائلة

رئيس االستقالل يزور تطوان.
 7نونبر .1955
صورة :غارثيا كورتيس ()García Cortés

حدود سائلة

49

احتفال في شارع الزعيم
[اليوم شارع محمد الخامس]
بمناسبة زيارة السلطان
لتطوان.

احتفال بأصيلة بمناسبة
الذكرى السنوية التاسعة
لتولي الحسن الثاني حكم
المغرب 3 .مارس .1970

حدود سائلة

51

50

حدود سائلة

فوق زيارة رسمية لجاللة الملك
محمد الخامس لمنطقة الريف وغمارة
بمرافقة ابنه موالي الحسن .يوليوز .1957
صورة :غارثيا كورتيس

فوق زيارة رسمية لجاللة
الملك محمد الخامس بمرافقة
أبنائه .طنجة  27-17شتنبر .1957
تحت زيارة جاللة سلطان
المغرب لتطوان بمرافقة
أبنائه حيث يرأس موكب عيد
االستقالل 17.نونببر .1958
صورة :ليب -بو ()Leb-boo

حدود سائلة

()García Cortés

تحت زيارة رسمية لجاللة الملك محمد
الخامس لشفشاون في يوليوز .1957
صورة :غارثيا كورتيس ()García Cortés

53

52

حدود سائلة

جنازة موالي عبد العزيز سلطان سابق
للمغرب .طنجة.1943 ،

حدود سائلة

55

السياسة واإلدارة

وبشكل عام ،ورغم أنه يمثّل فترة وجيزة من تاريخنا
المعاصر ،ترك االستعمار آثار عميقة في كل من شارك في
تطبيقه أوعاش تحت نظامه .وزد على ذلك أن تأثير عصر
االستعمار قد أصاب أيضا األجيال الجديدة التي لم تعرفه إال
عبر ما سمعته من األجيال التي عاشت خالل تلك الفترة.

واجهة مبنى المدرسة األولية
لألشغال بتطوان.
صورة :بيريلي ()Pirelli

حدود سائلة

منظر خارجي لمدرسة جبلية
بمنطقة بني شقار.

59

58

حدود سائلة

منظر لسوق تطوان الجديد بعد إنهاء
أعمال إنشائه.

حدود سائلة

منظر لسوق تطوان الجديد
قيد اإلنشاء.

61

60

حدود سائلة

منظر داخلي لمبنى مقر المفوضية
العليا بتطوان.1950 ،
صورة :غارثيا كورتيس ()García Cortés

حدود سائلة

منظر لمحطة قطار تطوان.

63

62

حدود سائلة

فوق إلى اليسار ساحة الجنرال بريمو
دي ريفيرا ،غير موجودة حاليا .تطوان.
فوق إلى اليمين سوق المواد
الغذائية ،غير موجود حاليا .تطوان.
بقية الصور ساحة موالي المهدي،
المعروفة سابقا بساحة الكنيسة،
تطوان.

حدود سائلة

منظر خارجي لمقر أول
مندوبية الشؤون المحلية للمفوضية
العليا بتطوان.1929 ،

65

64

حدود سائلة

ساحة إسبانيا ،حاليا ساحة الفدان.
تطوان.1970-1960 ،
صورة :ثوبيالغا ()Zubillaga

حدود سائلة

ساحة موالي المهدي ،المعروفة سابقا
بساحة الكنيسة ،تطوان.

67

66

حدود سائلة

منظر لتطوان من جبال بني حزمار.
صورة :مجموعة روس ي كوادرادو

مساكن مختصة لسائقين في
طريق مرتيل ،أمام نادي ركوب
الخيل .تطوان.

()Ros y Cuadrado

حدود سائلة

69

68

حدود سائلة

ساحة فرنسا .طنجة،

حدود سائلة

.1942

منظر عام لتطوان.

71

70

حدود سائلة

منظر لتطوان من القصبة.
صورة :ثوبيالغا

منظر لتطوان من القصبة.
صورة :ثوبيالغا

()Zubillaga
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()Zubillaga

73

72

حدود سائلة

ساحة الفدان ،المعروفة سابقا
بساحة اسبانيا .تطوان،

.1913

حدود سائلة

75

74
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فوق إلى اليسار زقة في حي باب
فاس .تطوان.1948 ،
صورة :ثوبيالغا ()Zubillaga
فوق إلى اليمين زقة باب
الصعيدة ،في آخرها الجامع الكبير.
تطوان.1945 ،
صورة :ثوبيالغا ()Zubillaga

حدود سائلة

تحت إلى اليسار مصدر باب
العقلة ،المعروفة سابقا باسم باب الملكة.
تطوان.1948 ،
صورة :ثوبيالغا ()Zubillaga
تحت إلى اليمين باب الصعيدة.
تطوان.1948 ،
صورة :ثوبيالغا ()Zubillaga

قوس في زقة من زقق
المدينة القديمة .تطوان.
صورة :ثوبيالغا ()Zubillaga

77

76

حدود سائلة

فوق إلى اليمين قوس في زقة من
زقق المدينة القديمة .تطوان.
صورة :مجموعة روس ي كوادرادو

()Ros y Cuadrado

بقية الصور منظر لقوس في المدينة
القديمة .تطوان.
صورة :مجموعة مولير ()Muller

حدود سائلة

قوس في زقة من زقق المدينة
القديمة .تطوان.1945 ،
صورة :ثوبيالغا ()Zubillaga

79

78

حدود سائلة

الهندسة المعمارية
والتمدن
وال حاجة للتأكيد على أن تطوان كانت رأس الحربة
إلدخال األساليب المعمارية الحديثة ،حيث أصبحت رائدة
العمل الحضاري اإلسباني.

حدود سائلة

حدود سائلة

زفاف في دوار في منطقة وادي
كرت.1948 ،
صورة :مجموعة شركة هرميك فيلمس
لإلنتاج ()Hermic Films

حدود سائلة

83

زفاف في دوار في منطقة وادي
كرت.1948 ،
صورة :مجموعة شركة هرميك فيلمس
لإلنتاج ()Hermic Films

حدود سائلة

زفاف في دوار في منطقة وادي
كرت.1948 ،
صورة :مجموعة شركة هرميك فيلمس
لإلنتاج ()Hermic Films

85

84

حدود سائلة

زفاف في دوار في منطقة وادي
كرت.1948 ،
صورة :مجموعة شركة هرميك فيلمس
لإلنتاج ()Hermic Films

حدود سائلة

87

زفاف في دوار في منطقة وادي
كرت.1948 ،
صورة :مجموعة شركة هرميك فيلمس
لإلنتاج ()Hermic Films

زفاف في دوار في منطقة وادي
كرت.1948 ،
صورة :مجموعة شركة هرميك فيلمس
لإلنتاج ()Hermic Films

حدود سائلة

89

88

حدود سائلة

زفاف في دوار في منطقة وادي
كرت.1948 ،
صورة :مجموعة شركة هرميك فيلمس
لإلنتاج ()Hermic Films

زفاف في دوار في منطقة وادي
كرت.1948 ،
صورة :مجموعة شركة هرميك فيلمس
لإلنتاج ()Hermic Films

حدود سائلة

91

90

حدود سائلة

لحظة تقديم العروس اللة حسنية في
حفلة زفاف األمير موالي أحمد.
تطوان 15 ،أبريل .1955
صورة :غارثيا كورتيس ()García Cortés

حدود سائلة

93

حدود سائلة

مجموعة من معزومين الى
احتفال عسكري بأصيلة.
 17يونيو .1945

تقاليد يهود مغاربة.
تطوان.1949 ،
صورة :كوبوس ()Cobos

حدود سائلة

95

94

حدود سائلة

وليمة على شرف السلطات
المحلية مع حضور المفوض
األعلى ،السيد لوبيث فينير.
تطوان.1933 ،

حدود سائلة

حفلة شاي على شرف السلطات المحلية
في مقر المفوضية العليا بتطوان.

97

96

حدود سائلة

زيارة المفوض األعلى لبني عروس
بالطائرة 20 .مارس .1949
صورة :أرشيف المؤسسة العسكرية الجوية

منطاد الغراف زبلين يطير
فوف العرائش.

حدود سائلة

99

98

حدود سائلة

زيارة السلطات لدرس
علمي .تطوان.

حدود سائلة

قاعة الرسم في المعهد للفنون الجميلة.
تطوان ،يوليوز .1953

101

100

حدود سائلة

طالب مدرسة إسالمية .طنجة.

مسابقة في مدرسة الجنرال
أورغاث .تطوان.

حدود سائلة

103

102

حدود سائلة

فوق إلى اليسار طالب مدرسة
إسالمية .تطوان.
فوق إلى اليمين زيارة الى مدرسة
إسالمية .طنجة.
تحت إلى اليسار زيارة لصف بمدرسة
رامون ي كاخال .أصيلة.

رجل كبير في السن يقرأ
القرآن .تطوان.

حدود سائلة

105

104

تحت إلى اليمين طالب مدرسة تطوان
للتقينات يزورون معرض األشغال العامة.
تطوان.1943 ،

حدود سائلة

مسلمون باتجاه الى المصلى
بمناسبة بعيد األضحى.
تطوان ،أكتوبر .1941

حدود سائلة

107

نساء بمالبسها البيضاء
ينتظرن فوق الجذار مرور
مواكب الجمعيات.

حدود سائلة

نساء بانتظار وصول المفوض
األعلى غارثيا فاريال.
شفشاون 25 ،مارس .1946

109

108

حدود سائلة

غداء شعبي قدمه الجنرال
فاريال تقديرا للشعب المسلم بتطوان.
 12 ،11و 13دجنبر.1948
صورة :غارثيا كورتيس

احتفال بمناسبة عرس
الخليفة .تطوان ،ماي  -يونيو .1949
صورة :غارثيا كورتيس

()García Cortés

حدود سائلة

()García Cortés

111

110

حدود سائلة

غداء شعبي قدمه الجنرال
فاريال تقديرا للشعب المسلم بتطوان.
 12 ،11و 13دجنبر.1948
صورة :غارثيا كورتيس

رقص وموسيقى شعبية لألمازيغ
المغاربة .1951 ،صورة :فرانثيسين

()García Cortés

حدود سائلة

()Francesen

113

112

حدود سائلة

إمرأة مغربية .طنجة.

حدود سائلة

رجل مغربي .طنجة.

115

114
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إلى اليسار ممرض بالحسيمة ،المعروفة
سابقا باسم فيال سانخورخو ،في .1953
إلى اليمين ممرض في بويرتو كاباص
[اليوم الجبهة].1953 ،

حدود سائلة

إمرأة من مدينة ترجيست بمنطقة
الريف .صورة تبرع بها السيد سانتشيث
بيريث (.)Sánchez Pérez

117

116

حدود سائلة

إمرأة مغربية .طنجة.

حدود سائلة

رجل مغربي .طنجة.

119

118

حدود سائلة

موكب عربات مزخرفة بالزهور
بمناسبة احتفالت معرض تطوان،
 25يوليوز .1943

حدود سائلة

حكواتية وشعراء بسوق تطوان.

121

120

حدود سائلة

منظر ليلي لشارع ما.
صورة :غارثيا كورتيس

قاعة إذاعة تطوان.

حدود سائلة

123

122

()García Cortés

حدود سائلة

محطة وقود .تطوان.

حدود سائلة

قطار تطوان.

125

124

حدود سائلة

نساء من ارسمرات.

حدود سائلة

127
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نساء مغربيات (من فوق الى تحت
ومن اليسار إلى اليمين) :ملغزة ،شابة،
مسلمة ،مسلمة ،فرنسية ،مسلمة،
مسلمة ومسلمة.

حدود سائلة

نساء مسلمات.

129

128
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منظر لبئر بإطار مسجد الشرفات.
صورة :مولير ()Muller

حدود سائلة

إمرأة من تارجيست1946 ،
صورة :ثوبيالغا ()Zubillaga

131

130

حدود سائلة

مسابقة مدرسية .تطوان 5،يونيو
صورة :غارثيا كورتيس

مسابقة مدرسية .تطوان 5 ،يونيو
صورة :غارثيا كورتيس

.1949

()García Cortés

حدود سائلة

.1949

()García Cortés

133

132

حدود سائلة

رجال ونساء من الريف يعملون
في المطحنة.

حدود سائلة

بناء من الريف.
صورة :مولير

()Muller

135

134
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سقاء تطواني.1948 ،
صورة :مجموعة هرميك فيلمس
()Hermic Films
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فرن في منطقة الريف.

137

136

حدود سائلة

طفل شفشاوني.
صورة:

مولير()Muller

طفل تطواني.
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139

138
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طفلة من تارجيست.1946 ،
صورة :ثوبيالغا ()Zubillaga

رجل ببندقية.
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141

140
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.1948

منظر لجبلي كوروكو وازرو.
صورة :مجموعة هرميك فيلمس

()Hermic Films

راعي من األطلس الكبير.

حدود سائلة

143

142

حدود سائلة

حدود سائلة
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