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 ملخص البحث 

حدود  إلى  الوسطى  العصور  منذ  املصرية  املغربية  للعالقات  رئيسيا  محددا  الثقافي  املعطى  كان  إذا 

بدوره   املعطى سيصبح  هذا  فإن  عشر،  التاسع  األمر القرن  ويتعلق  التفاعل،  من  آخر  لنوع  منطلقا 

أو   مصر  في  اإلنجليزي  سواء  االستعمار،  ضد  نضالهما  في  البلدين  جمع  الذي  النضالي  باملشترك 

التي   املغربية  الطالبية  للبعثات  قبلة  مصر  شكلت  األساس،  هذا  وعلى  املغرب.  في  اإلسباني  الفرنس ي 

حيث أصبحت مطلع القرن العشرين خالل فترة املد   بدأت تتوافد على مصر منذ القرن السابع عشر،

ترسيخ  عبر  االستعمار.  التحرري ضد  النضال  أوجه  من  آخرا  وجها  تمثل  البلدين،  على  االستعماري 

واملدارس   بالجامعات  االحتكاك  طريق  وعن  النخبة،  صفوف  في  واإلسالمية  العربية  والقيم  الهوية 

 لتاسع عشر. املصرية التي بدأت ازدهارها خالل القرن ا 

Abstract 

If the cultural given was a key determinant of Moroccan-Egyptian relations since 

the Middle Ages till the beginning of the nineteenth century, the same given 

would, in turn, become a starting point for another type of interaction, that is; the 

common struggle of the two countries against colonialism be it the English 

colonization in Egypt or the French-Spanish in Morocco. Based on this, Egypt was 

the destination for the Moroccan students’ exchanges that began to arrive in Egypt 

century. During the colonial expansion in the two countries in the  th17 since the
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century, such exchanges represented another aspect of  htbeginning of the 20

struggle for liberation against colonialism through establishing the values of the 

Arab-Islamic identity among the elite along with having contact with Egyptian 

century. thuniversities and schools which flourished in the 19 

 

 

 مقدمة:

استحضار  دون  العربي،  املشرق  ودول  املغرب  بين  التاريخية  العالقات  عن  الحديث  يستقيم  ال 

العالقات املغربية املصرية التي تمتد في عمق التاريخ، وتشمل مستويات متعددة من التفاعل والتالقح.  

تجاوز   استطاع  بينهما  املشترك  أن  إال  القطرين،  بين  الجغرافي  البون  من  يالحظ  ما  الجغرافيا  ورغم 

أن  االعتبار  بعين  أخذا  الثقافي،  املستوى  على  بالتفاعل، خصوصا  حافل  مشترك  تاريخ  على  ليبصم 

فمصر  اإلسالمي.  العالم  في  العلم  منارات  من  منارتين  مختلفة  تاريخية  مراحل  في  معا شكال  البلدين 

املغربية احتضنت اشتهرت باألزهر كجامعة عريقة بزرت في علوم الدين على الخصوص، ومدينة فاس  

محطة   كانت  مصر  أن  كما  العلمي.  وإشعاعها  أهميتها  في  األزهر  تضاهي  كانت  التي  القرويين  جامع 

رئيسية في طريق القوافل املغربية نحو الحجاز ألداء مناسك الحج، وال غرو أن يكون هذا الركن من  

 أهم األسباب التي عززت العالقات الثقافية بين مصر واملغرب.
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كا  حدود وإذا  إلى  الوسطى  العصور  منذ  املصرية  املغربية  للعالقات  رئيسيا  محددا  الثقافي  املعطى  ن 

األمر  ويتعلق  التفاعل،  من  آخر  لنوع  منطلقا  بدوره  املعطى سيصبح  هذا  فإن  عشر،  التاسع  القرن 

أو   مصر  في  اإلنجليزي  سواء  االستعمار،  ضد  نضالهما  في  البلدين  جمع  الذي  النضالي  باملشترك 

التي  الف املغربية  الطالبية  للبعثات  قبلة  مصر  شكلت  األساس،  هذا  وعلى  املغرب.  في  اإلسباني  رنس ي 

بدأت تتوافد على مصر منذ القرن السابع عشر، حيث أصبحت مطلع القرن العشرين خالل فترة املد 

ترس عبر  االستعمار.  التحرري ضد  النضال  أوجه  من  آخرا  وجها  تمثل  البلدين،  على  يخ االستعماري 

واملدارس   بالجامعات  االحتكاك  طريق  وعن  النخبة،  صفوف  في  واإلسالمية  العربية  والقيم  الهوية 

 املصرية التي بدأت ازدهارها خالل القرن التاسع عشر. 

الذاكرة  من  عناصر  طياته  في  يكتنف  ومصر،  املغرب  بين  الثقافية  العالقات  عن  الحديث  أن  وبما 

ن هذه الدراسة تتغيى رصد األدوار املهمة التي اضطلعت بها البعثات  املشتركة املضيئة بين البلدين، فإ

املغرب   في  سواء  االستعمار  التعبئة ضد  مستوى  على  الخصوص،  على  مصر  نحو  املغربية  الطالبية 

 ومصر. 

 :1912العالقات الثقافية املغربية املصرية قبل سنة  -1

أ  في  وترعرعت  واملصري  املغربي  الشعبين  بين  العالقة  وحدة نشأت  في  الذي جمعهما  اإلسالم  حضان 

هذه  بمتانة  التاريخ  يشهد  وألن  واللسان.  القلب  بفضلها  توحد  التي  العروبة  أحضان  وفي  واحدة، 

لتولد  املشرق والعكس،  الى  املغرب  تلك األسفار والرحالت من  العملية  نتيجتها  العالقات، فقد كانت 

 الصداقة الحميمة.  
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الثق التواصل  اسباب  تنقطع  استمراره ولم  الى  أدت  أخرى  أدوات  هناك  فكانت  البلدين،  بين  افي 

العلمية. فضال  مجالس مصر  وقصدوا  املغاربة  الرحالة  أجراها  التي  العلمية  واملحاورات  كاملناقشات 

الى مصر  املغرب  من  القادمون  الرحالة  أو  العلماء  تحمل  إذ  الطرفين  بين  تبادلها  تم  التي  الكتب  عن 

الكتب   الحجيج  مسؤولية شراء  أن قدوم موكب  القول  يمكن  العودة، حتى  في طريق  العلمية وحملها 

 .املغربي الى مصر كان مناسبة مهمة النتعاش سوق الكتاب بها

افل الحج في تمتين العالقات الثقافية بين مصر واملغرب: 1-1  دور قو

كانت قوافل املسلمين املتوجهة ألداء مناسك الحج، تجتمع في أربعة قوافل رئيسية تنطلق من املناطق 

التابعة للدولة العثمانية، وهي قوافل الشام والعراق واليمن ومصر. وبالنسبة للحجاج املغاربة، فقد 

حيث   من مصر،  تنطلق  التي  القافلة  إلى  قوافلهم  تنضم  أن  الجغرافي  املعطى  الحجاج فرض  استغل 

املغاربة توقفهم في هذه املحطة الرتياد مختلف املراكز الثقافية املصرية، وهو ما ساهم تعزيز وتقوية  

به   يقوم  تقليدا  الثقافية األخرى،  املراكز  أو  األزهر  زيارة  لدرجة أصبحت  املستوى،  الروابط على هذا 

 1الحجاج املغاربة الذين كانوا يتوقفون بمصر. 

 دور العلماء: 1-2

العام   االسكندرية  في  املتوفى  الطرطوش ي  االندلس ي  العالم  منهم  وعلماء  فقهاء  إلى مصر    -هـ  520رحل 

الشاطبي. وزار مصر 1126 في حي  باالسكندرية  الذي دفن  الشاطبي  العارف محمد  الشيخ  . وكذلك  م 

الحسن الشاذلي وتلميذه زوج ابنته ابو   عدد كبير من العلماء املغاربة منهم شيخ الطريقة الشاذلية أبو 

 
، الطبعة األولى، دار النشر 1912لبيب رزق ومحمد مزين، العالقات المغربية المصرية منذ العصور الحديثة حتى عام يونان   -  1

 105، ص. 1982المغربية، الدار البيضاء، 
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في  وتوفي  الطريقة  رياسة  في  خلفه  والذي  االندلس(  شرق  في  مرسية  الى  )نسبة  املرس ي  العباس 

الى القاهرة وشغل فيها منصب قاض ي    .م 1287  -هـ  656االسكندرية العام   والعالمة بن خلدون انتقل 

ومن جهة أخرى، فإن وفود    .ي تقي الدين املقريزي قضاة املالكية عدة مرات وتأثر بمنهجه املؤرخ املصر 

التاريخية. فخالل  املراحل  في مختلف  املغرب  في  األوضاع  بطبيعة  ارتبط  على مصر،  املغاربة  العلماء 

العلماء  عدد  تزايد  األمنية،  األوضاع  وتدهور  السياسية  باالضطرابات  تميز  الذي  الوطاس ي  العهد 

عن الجو املالئم للتحصيل واإلنتاج العلمي. وبعد أن سجلت وتيرة    املغاربة الذين استقروا بمصر، بحثا

السعدية   الدولة  سالطين  اهتمام  بفعل  السعدي  العهد  في  تراجعا  مصر  إلى  املغاربة  العلماء  هجرة 

بالعلماء، واالستقرار الذي عرفه املغرب إبان قوة الدولة السعدية، فإن وتيرة هجرة العلماء إلى مصر، 

س  تزايدا  العباس  عرفت  أبو  هجرة  ذلك  على  األمثلة  أشهر  ومن  عشر.  السابع  القرن  بداية  مع  ريعا 

املقري، الذي يرى عبد الهادي التازي، أنه هاجر فرارا من "سماسرة الفتن الذين اتهموه بامليل إلى من  

  2فرطوا في العرائش". 

القول أن الفترة الحديثة انطالقا من القرن الخامس عشر، كانت فترة حافلة بمظاهر التفاعل ويمكن  

الثقافي بين املغرب ومصر، خصوصا وأن هذه األخيرة قد كانت في تلك الفترة مصدر اإلشعاع العلمي في 

العربي   املشرق  بلدان  باقي  املغاربة يفضلونها على  العلماء  لذلك، كان  العربي.  كمستقر لطلب املشرق 

إلى حين   3العلم. الذي استقر بمصر حوالي أربعة عشر عاما  العالم أبو العباس املقري  ومن أشهرهم 

 
 519، ص. 2000الطبعة األولى، دار نشر المعرفة، الرباط، ، 2عبد الهادي التازي، جامع القرويين، المجلد  -  2
 101مرجع سابق، ص.  ،1912يونان لبيب رزق ومحمد مزين، العالقات المغربية المصرية منذ العصور الحديثة حتى عام  -  3



 

 

ودورها في النضال التحرري   العالقات الثقافية المغربية المصرية :دراسات محكمة
 ضد االستعمار 

 -مغربية في مصر نموذجاالبعثات الطالبية ال -

 

7 

م، حيث يذهب املقري في أحد رسائله في تشبثه بهذا البلد كمستقر له لطلب العلم 1631وفاته سنة  

 .4حد قوله "...هذا مقام قد رمته وبعت له ما اشتريته..." 

كان يعزز العالقات الثقافية بين مصر واملغرب في الفترة املذكورة، وجود قواسم علمية مشتركة، ومما  

من  لهما  كان  جامعتان  وهما  بفاس،  القرويين  جامع  ووجود  بالقاهرة  األزهر  جامعة  وجود  في  تمثلت 

ين يصفها اإلشعاع العلمي ما جعلهما قبلة لطالب العلم. كما كانت هناك عالقات وطيدة بين الجامعت

برجال األزهر جد متينة كما تدل على ذلك عبد الهادي التازي بقوله "لقد ظلت صلة علماء القرويين  

االستفتاءات التي كانت ترحل وترد إلى رحاب القاهرة فيما يتعلق بأمر القبلة بفاس على سبيل املثال".  

 5من الذين درسوا في القرويين.  كما يالحظ أن أغلب الذين رحلوا إلى املشرق كانوا من مدينة فاس أو

إن تفسير ظاهرة استقرار العلماء املغاربة بمصر، يمكن االستناد فيه على مرتكزين سياسيين أحدهما 

املغرب   في  الثامن عشر  القرن  فقد شهد  املغرب.  في  بالوضع  يرتبط  واآلخر  في مصر،  بالوضع  يرتبط 

نهاي بين  املمتدة  الفترة  في  خصوصا  قوية،  سنة  اضطرابات  اسماعيل  املولى  حكم  واستمر 1727ة   ،

عام   الحكم  هللا  عبد  بن  محمد  سيدي  تولي  حدود  إلى  سنة  العهد 1757لثالثين  هذا  شهد  وقد  م. 

اضطرابات سياسية قوية تمثلت في تدخل العسكريين في شؤون الحكم، ووصل األمر إلى حد الصراع 

ياة الثقافية في املغرب، واضطر معه العلماء إلى الدموي واضطراب األمن في البالد، وهو ما أثر على الح

 6الهجرة بحثا عن آفاق علمية في أقطار أخرى ومن أهمها مصر.

 
، 1980اني، الرباااط، هجرية ونصها في القااادرين نشاار المثاا 1041رسالة المقري الموجهة إلى محمد بن أبي بكر الدالئي عام  -  4

 102، وردت في كتابن العالقات المغربية المصرية، ص. 301 – 300ص. 
 446، مرجع سابق، ص. 2عبد الهادي التازي، جامع القرويين، المجلد  -  5
 .113مرجع سابق، ص.  ،1912يونان لبيب رزق ومحمد مزين، العالقات المغربية المصرية منذ العصور الحديثة حتى عام  -  6
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أما بالنسبة ملصر، فمن بين األسباب التي شجعت استقرار العلماء املغاربة بها، بداية التفكك النهائي 

بيئ وفر  مما  عشر،  الثامن  القرن  خالل  العثماني  العسكري  التجار للنظام  مالئمة شجعت  تجارية  ة 

مالئمة  ظروف  وجود  من  منهم  سمعوه  ملا  العلماء  ذلك  في  وتبعهم  مصر،  إلى  الوصول  على  املغاربة 

 7لالستقرار. 

قدر  القاهرة،  إلى  املغاربة  العلماء  زيارة مجموعة من  والثامن عشر،  السابع عشر  القرنان  وقد عرف 

لدين أحمد بن محمد املقري الذي ذهب إلى مصر عام عددهم بحوالي عشرين عاملا، أشهرهم شهاب ا 

م واستقر بها إلى أن وافته املنية، وسعيد بن مسعود املاغوس ي الذي درس في مصر وأجازه عدد 1617

  8من علمائها.

فئة   فهناك  مصر،  إلى  توجهوا  الذين  املغاربة  العلماء  من  فئتين  عن  الصدد  هذا  في  الحديث  ويمكن 

موكب مع  ذهبوا  إلى   الذين  عادوا  ثم  لسنوات،  العلم  تحصيل  أجل  من  بمصر  املكوث  وقرروا  الحج 

طلب  أجل  من  نهائيا  بها  واستقرت  علمية،  ألغراض  خصيصا  مصر  إلى  هاجرت  ثانية  وفئة  املغرب. 

 9العلم.

كما كانت هناك مراسالت مستمرة تبادلها علماء البلدين، وكانت تتضمن مناقشات حول مجموعة من  

املرتب  الذاهبون والعائدون من  األمور  املغاربة  العلماء  الدين على وجه الخصوص، كما كان  طة بعلوم 

 
 114مرجع سابق، ص.  ،1912يونان لبيب رزق ومحمد مزين، العالقات المغربية المصرية منذ العصور الحديثة حتى عام  -  7
 398، ص. 1978محمد حجي، الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين، الجزء الثاني، الرباط،  -  8
 111مرجع سابق، ص.  ،1912يونان لبيب رزق ومحمد مزين، العالقات المغربية المصرية منذ العصور الحديثة حتى عام  -  9
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مصر يحملون معهم الكتب من كال االتجاهين، وهو ما ساهم في وجود تفاعل ثقافي دائم بغض النظر 

 10عن األوضاع السياسية في البلدين. 

 الحكومة املغربية والعالقات الثقافية مع مصر: -2

العالق العالم ارتبطت  عرفها  التي  السياسية  بالتحوالت  واملغرب  مصر  بين  الرسمية  الثقافية  ات 

لإلمبراطورية   خاضعة  مصر  أصبحت  أن  فمنذ  الخصوص،  وجه  على  الحديثة  الفترة  في  اإلسالمي 

بين مصر واملغرب،  الثقافية  العالقات  زاد دفئ  املغرب،  في  الحكم  السعديون مقاليد  العثمانية وتولى 

 11الطين السعديون الوجود الثقافي املغربي في مصر.كما دعم الس

( الذهبي  املنصور  أحمد  السلطانين  فترة  أن  إلى  الدراسات،  بعض  والسطان 1603-1578وتشير   )

( هللا  عبد  بن  محمد  العالقات  1789  –  1757سيدي  تاريخ  في  املشرقة  املحطات  من  كانتا  قد   ،)

مد املنصور إلى أحد أقطاب األزهر، يؤكد على أهمية  ففي رسالة من أح  12الثقافية بين املغرب ومصر.

ما يصل املغرب من كتاباته، بقوله "فال تزال مواعظكم تنثر على أسماعنا حباها، ومكاتباتكم النافعة 

  13تخلد في أنديتنا السلطانية صباها، فإنا بحمد هللا ممن يحسن اإلصغاء إلى ذلك واالستماع..". 

 
 .121مرجع سابق، ص.  ،1912يونان لبيب رزق ومحمد مزين، العالقات المغربية المصرية منذ العصور الحديثة حتى عام  -  10
 106نفس المرجع، ص.  -  11
 115نفس المرجع، ص.  -  12
، ص. 1967، أبريل وماااي 7و 6عبد الهادي التازي، رسالة أحمد المنصور إلى أحد أقطاب الشرق، مجلة دعوة الحق، العدد  -  13
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بعلماء مصر على مجرد التراسل، بل أرسل طلبة من املغرب لالحتكاك ولم تقتصر عالقات املنصور  

بهم والتعلم عل يديهم، ومن أبرز الذين أرسلهم املنصور نجد الفقيه أبو محمد عبد هللا بن محمد  

 14علي الجزولي الدرعي، الذين أخذ من علماء مصر نجم الدين الغيطي ومحمد بن أبي بكر العلقمي. 

بالنسبة للسلطا الثقافية مع أما  العالقات  ن سيدي محمد بن عبد هللا، فقد كانت سياسته لتوطيد 

مصر، تقوم على إرسال اإلعانات املالية إلى مشايخ مصر سنويا مع ركب الحجاج املغاربة الذين يحلون 

الباشا  بواسطة  أو  الحج،  وفد  يترأس  الذي  السلطان  أبناء  أحد  بواسطة  توزيعها  يتم  وكان  بمصر، 

وجه  العثماني   على  واألزهر  اإلسكندرية  وفقهاء  علماء  منها  يستفيد  وكان  مصر،  علماء  على 

 15الخصوص.

 العالقات الثقافية خالل القرن التاسع عشر:  - 3

الثقافية بين املغرب ومصر، إذ أن هذه سجل القرن التاسع عشر تحوال مهما على مستوى العالقات  

بتولي   ارتبط  التعليمية  في سياستها  تحوال جذريا  القرن،  األول من هذا  النصف  األخيرة شهدت خالل 

محمد علي باشا الحكم ومحاولته بناء الدولة الحديثة، وما استتبع ذلك من تغيرات عميقة في النظام 

عثات الطالبية إلى أوربا، وحركة الترجمة ونقل معرفة  التعليمي بمصر. حيث ازدهرت حركة إرسال الب

   16  العلم الحديث إلى الديار املصرية.

 
 117، ورد في كتابن العالقات المغربية المصرية، ص. 78 – 77، ص. 1954عبد هللا كنون، رسائل سعدية، تطوان،  -  14
،  ص. 1933 – 1929عبد الرحمان ابن زيدان، إتحاف أعالم الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس،  الجاازء الثالاال، الرباااط،  -  15

232. 

  - معن زيادة، معالم على تحديل الفكر العربي، مجلة عالم المعرفة، عدد 115، يوليوز 1987، ص.  13616
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الجديدة  املوجة  هذه  في  بقوة  انخرط  قد  املغرب  يكن  لم  عشر،  التاسع  القرن  من  الفترة  هذه  وفي 

الدينية. رغم نهج السلطان موالي عب املعارف  املعارف األخرى غير  باالنفتاح على  د الرحمان املرتبطة 

سنة   الحكم  توليه  الجانب   1822بعد  على  اقتصر  االنفتاح  هذا  أن  إال  أوربا،  على  االنفتاح  سياسة 

   17التجاري فقط، دون أن يمتد إلى باقي الجوانب الثقافية. 

لقد كان هذا التفاوت الزمني املرتبط بانخراط الدولتين في الدينامية الثقافية بأسسها الجديدة، سببا  

منذ ن الركود العالقات الثقافية بين مصر واملغرب في النصف األول من القرن التاسع عشر. ف في نوع م

بداية الغزو اإليبيري للسواحل املغربية، انغلق املغرب األقص ى على نفسه خوفا على استقالله، ودخل 

أيقظته هزيمة »إيسلي« سنة العالم الخارجي ملدة طويلة، حتى  سباته.    م من 1844   في شبه عزلة عن 

باقي   في  تخلفه  عن  يقل  ال  فكري  تخلف  من  عليه  هو  ما  أدرك  بعدما  الخالص  طريق  يلتمس  فبدأ 

ابتدأت   وقد  الحديثة.  الدراسات  من  وتقريبه  إلنعاشه  التعليم  بميدان  يهتم  وأخذ  األخرى،  امليادين 

د ثالثة ملوك هذه الحركة في فترة حكم السلطان املولى عبد الرحمان ابن هشام، ثم استمرت على عه

من بعده، محمد الرابع، والحسن األول، وصوال إلى املولى عبد العزيز، حيث أرسلت في أيامهم العديد  

 18من البعثات الطالبية إلى املشرق وأوربا، بلغ عددها إلى مصر ستة إرساليات حسب ما ذكره املنوني،

وبالضبط إلى إنجلترا لتلقي العلوم الحربية    1874الحسن أولى البعثات إلى أوربا سنة  كما أرسل املولى  

 19م. 1876وكانت عودتها سنة 

 
17 - Bernard Lugan : Histoire du Maroc des originies a nos jours, Ed. criterion, 1992 p. 189 

 .114، ص:  1973محمد المنوني، مظاهر يقظة المغرب الحديث، الجزء األول، الرباط،   -  18
، 1985، 8عبد الغني السكيرج، وثيقة جديدة حول البعثات الطالبية إلى أوربا في عهد موالي الحسن، مجلة دار النيابة، العدد  -  19

 29ص. 
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وعندما قرر املغرب نهج سياسة إصالحية، أساسها االنفتاح على التعليم العصري واالستفادة من أوربا 

وأصبحت بالتالي نموذجا وقبلة    في هذا املجال، كانت مصر قد قطعت أشواطا مهمة في هذه السياسة،

على  إيجابي  بشكل  انعكس  ما  وهو  االنفتاحية.  تجربتها  من  لالستفادة  املغربية  الطالبية  للبعثات 

عشر،  التاسع  القرن  منتصف  في  أخرى  مرة  الدفئ  إليها  وأعاد  املصرية،  املغربية  الثقافية  العالقات 

امل والسلطانين  مصر،  في  واسماعيل  سعيد  عهد  في  األول، خصوصا  والحسن  الرابع  محمد  غربيين 

مختلف  وشملت  كبيرا،  ارتفاعا  الطالبية  البعثات  إرسال  وتيرة  حكمهما  فترة  خالل  عرفت  اللذان 

 20التخصصات العلمية. 

الثقافية بين املغرب ومصر تراجعا  العالقات  التاسع عشر، سوف تعرف  القرن  الربع األخير من  ومع 

تعرض   إلى  باألساس  يرجع  سنة  ملحوظا،  البريطاني  لالحتالل  محاصرة 1882مصر  إلى  عمد  والذي   ،

السياسة التعليمية بهذا البلد. أما في املغرب، فقد اشتدت الضغوطات االستعمارية عليه، بشكل حال 

 21دون استمراره في مسار التحديث الذي نهجه السالطين املغاربة وآخرهم املولى الحسن األول. 

لى حدود النصف األول من القرن العشرين بعد فرض الحماية الفرنسية  وقد استمر الوضع املذكور إ 

النضالي  البعد  بين مصر واملغرب، أصبح فيه  الثقافية  العالقات  ليبدأ مسار جديد من  على املغرب، 

 والتحرري ضد االستعمار محددا أساسيا.

 

 

 
 125مرجع سابق، ص.  ،1912يونان لبيب رزق ومحمد مزين، العالقات المغربية المصرية منذ العصور الحديثة حتى عام  -  20
 129، ص. نفس المرجع -  21
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 :1956 – 1912العالقات الثقافية بين مصر واملغرب خالل املرحلة االستعمارية   -4

 دور الصحافة املصرية بشمال املغرب: 4-1

لعبت الجرائد واملجالت القادمة من مصر إلى املنطقة الشمالية املغربية على الخصوص، دورا مهما في 

الفكري  التطور  من  مهمة  درجة  على  كبلد  بصفة خاصة،  ومصر  عامة  بصفة  املشرق  ترسيخ صورة 

رجال الحركة الوطنية في الشمال، في إرسال البعثات    والحراك السياس ي. وهو ما ساهم في تقوية رغبة

 الطالبية لالستفادة من النهضة الفكرية باملشرق. 

املغاربة.   املفكرين  بين  الروح اإلصالحية  التوعية وزرع  أهم وسائل  املصرية من  الصحافة  اعتبرت  كما 

قادمة من مصر، والتي  لذلك، اهتم بعض زعماء الحركة الوطنية بشمال املغرب بالجرائد واملجالت ال

االستعمار  سلطات  طرف  من  دقيق  لتفتيش  يخضع  يكن  لم  الذي  البريطاني  البريد  عبر  تأتي  كانت 

بالشمال. إلى   22اإلسباني  القادمة من مصر  إلى تشكيل خاليا إليصال الصحف  الوطنيون  حيث عمد 

الواردة  الصحف  على  قويا  تفرض حصارا  كانت سلطاتها  التي  الفرنسية،  للحماية  الخاضعة  املنطقة 

إلى هذه املسألة،   1930شتنبر    30من أقطار املشرق العربي. وتشير رسالة استخباراتية إسبانية بتاريخ  

 : إذ جاء فيها

بأنه ثبت لدى   20بتاريخ    928"جوابا على بطاقتكم رقم   بإحاطتكم علما  الجاري، أتشرف  من الشهر 

داود  وصديقه  بنونة  السالم  عبد  الحاج  يستعملها  التي  الوسيلة  هو  اإلنجليزي  البريد  أن  مصلحتنا 

الطريقة  ونفس  مصر،  من  وخصوصا  الشرق  من  إليهما  ترسل  التي  العربية  بالجرائد  للتوصل 

 
،  1987محمد بن عزوز حكيم، أب الحركة الوطنية المغربية، الحاج عبد  السالم بنونة، حياته ونضاله، الجزء األول، الرباط،    -   22

 242ص. 
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ستعمالنها إلرسال نفس الصحف إلى املنطقة السلطانية املجاورة )يقصد منطقة الحماية الفرنسية(  ي

وهذا ما يفسر وجود جرائد مصرية بكثرة في تطوان في الوقت الذي لم يسجل بريدنا الرسمي أي طرد 

 23قادم من مصر منذ أكثر من سنتين، والسبب في ذلك هو استعمال البريد اإلنجليزي" 

 البعثات الطالبية من شمال املغرب إلى الشرق: 4-2

كانت ظروف الحماية تقف منذ وقت مبكر وراء الوعي الذي ظهر في شمال املغرب. بضرورة إيفاد نخبة  

كما طرحت مسألة التعليم الوطني   24من طلبة املنطقة خارج البالد في اتجاه بعض دول املشرق العربي. 

ن مشكلة  العملي،  املستوى  على  قبل الحر  وسوريا  ولبنان  مصر  من  جلها  يجلب  كان  التي  الكتب  درة 

تأسيس املطبعة الوطنية، باإلضافة إلى النقص الحاصل في أطر التدريس. فالتعليم الثانوي العربي لن  

يتأسس إال بعد إيجاد األساتذة املؤهلين لتكوين حاملي شهادة التعليم االبتدائي من املدرسة األهلية، 

ب االقتناع  املغربي، من  وكان  الشباب  بتمكين  الكفيلة  الشروط  تتوفر على  القرويين ال  في  الدراسة  أن 

تعليم عصري مساير للوقت الراهن ملا ينقصها من منهج تعليمي قائم على هذا األساس. فكان التفكير  

املصغرة،  البعثات  هذه  من  الهدف  كان  حيث  العلم،  لطلب  العربي  املشرق  إلى  الشباب  إرسال  في 

 25ع على مناهج التعليم في املشرق.االطال 

 

 

 
، أوردهااان محمااد باان عاازوز حكاايم، 1930شتنبر  30ية بتطوان، أرسلت بتاريخ بطاقة استخباراتية أعدتها المخابرات العسكر -  23

 244أب الحركة الوطنية، الحاج عبد السالم بنونة، حياته ونضاله، الجزء األول، ص. 
، دراسة تحليلية، منشااورات المندوبيااة السااامية لقاادماء المقاومااة وجااي  1956-1936حسن الصفار، حزب اإلصالح الوطني  -  24

 16، ص. 2006رير، الطبعة األولى، مطبعة الرسالة، الرباط، التح
 266محمد بن عزوز الحكيم، أب الحركة الوطنية الحاج عبد السالم بنونة، حياته ونضاله، الجزء األول، مرجع سابق، ص.  - 25
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 1928أكتوبر  01البعثة الطالبية األولى  1-2-4

وقد واجهتهم في    26سعى الوطنيون في الشمال إلى إرسال بعثات طالبية نحو املشرق العربي ومنها مصر.

تكوين   في  الرغبة  "انعدام  في  عزوز حكيم  بن  محمد  أهمها  املشاكل، حدد  من  مجموعة  املسعى  هذا 

نائية    أبنائهم أقطار  إلى  أبنائهم  إرسال  من  الخوف  وكذلك  املادية...  الوسائل  وقلة  عصرية  بثقافة 

 27يكتنفها غموض بالنسبة لهم فيما يخص التربية اإلسالمية.." 

إلى املشرق العربي، تكونت من    1928وفي سنة    تمكن عبد السالم بنونة من إرسال أول بعثة دراسية 

طفى أفيالل، غادرت تطوان في فاتح أكتوبر من نفس السنة، وتوجهت ابنه الطيب بنونة ومحمد املص

القاهرة يوم   إلى  البعثة  بنابلس. وقد وصلت  النجاح  الطيب 1928أكتوبر    12إلى مدرسة  ، وقد حاول 

بنونة ومحمد بن املصطفى أفيالل املكوث بالقاهرة واستكمال الدراسة بها، بعدما واجها صعوبات في 

تأشيرة   إلى فلسطين. الحصول على  البعثة واجهها تخوف من عبد السالم    28الدخول  لكن رغبة أفراد 

 بنونة، إذ جاء في رسالة منه إلى إبنه الطيب: 

"أما ما شرحت من حياة مصر العلمية فهذا يا عزيزي مما الشك فيه ... حتى أخش ى عليك من الحياة 

 29ة..." بمصر اململوءة باملالهي واألحزاب السياسية والجرائد الشاغل

 
 259 محمد بن عزوز الحكيم، أب الحركة الوطنية الحاج عبد السالم بنونة، حياته ونضاله، الجزء األول، مرجع سابق، ص. -  26
 266نفس المرجع، ص.  -  27
 267نفس المرجع، ص.  -  28
 268ص. نفس المرجع،  -  29
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إن الرسالة الجوابية لعبد السالم بنونة البنه، بقدر ما تكشف حرصه على أن تكون رحلة البعثة ذات 

الفترة،  في تلك  الذي كانت تعرفه مصر  السياس ي  الحراك  تبين حجم  ما  أهداف علمية صرفة، بقدر 

 30لذلك تابع أفراد البعثة طريقهم إلى مدرسة النجاح بنابلس. 

ت   1928وسنة   وعبد سوف  الطنجي  محمد  الطالبين  من  مكونة  كانت  و  مصر،  إلى  أخرى  بعثة  توجه 

وربط   واألدب،  الفلسفة  لدراسة  األول  فؤاد  بجامعة  اآلداب  بكلية  التحق  الذي  الطريس  الخالق 

عالقات وطيدة مع بعض أعالم مصر مثل طه حسين، وتظهر األهمية الخاصة لهذه البعثة من خالل 

 31  ر في قلب العالم العربي واإلسالمي.األهمية التي تحتلها مص

ومدن  تطوان  مدينة  في  باآلباء  يتصل  شرع  بأهميتها،  بنونة  السالم  عبد  واقتناع  البعثة  عودة  وبعد 

الشمال يقنعهم بضروة إرسال أبنائهم للدراسة في مدرسة النجاح بنابلس، واصفا لهم برامجها ومبينا 

 32 محاسنها.

 1930البعثة الطالبية الثانية  4-2-2

العربي  املشرق  إلى  أبنائهم  بإرسال  الشمال  سكان  إلقناع  ومساعيه  دعمه  بنونة  السالم  عبد  واصل 

إلى ابنه الطيب بنونة " أبشرك بسفر الشريف سيدي الحسين بن  للدراسة، حيث جاء في أحد رسائله  

عبد الوهاب إلى مصر في أواخر هذا الشهر وهذا محقق عندي، وربما تبعه أخوه سيدي الحسن وها 

 33نحن نعمل املجهود لسفر امحمد عزيمان إلى مصر أيضا وهللا املوفق" 

 
 274 محمد بن عزوز الحكيم، أب الحركة الوطنية الحاج عبد السالم بنونة، حياته ونضاله، الجزء األول، مرجع سابق، ص. -  30
 267نفس المرجع، ص.  -  31
 266نفس المرجع، ص.  - 32
، أوردهان محمد بن عزوز حكيم، أب الحركة الوطنيااة، 1930أكتوبر  10رسالة من عبد السالم بنونة إلى ابنه الطيب، بتاريخ  -  33

 312ص. الحاج عبد السالم بنونة، حياته ونضاله، الجزء األول، مرجع سابق، 
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وقد شجع رجال الحركة الوطنية في الشمال على مساعيهم هذه، تعامل السلطات اإلسبانية مع إرسال 

البعثات الطالبية الشمالية بنوع من املرونة والقبول. خصوصا، وأن الشماليين كانوا يفضلون تعليم 

فية املغربية، ويربي املشرق العربي على التعليم اإلسباني، ألن األول في نظرهم يحافظ على الهوية الثقا

إرسال  أن  السائد على  االعتقاد  في حين كان  كانوا يحرصون عليها.  التي  القيم اإلسالمية  الناشئة على 

املنطقة   على  السيطرة  من  مزيد  على  اإلسبان  يساعد  أن  شأنه  من  إسبانيا،  إلى  طالبية  بعثات 

شرق العربي، ذلك النوع من التعايش وقد ساهم في نجاح فكرة إرسال بعثات طالبية إلى امل  34الخليفية. 

 . 35النسبي الذي كان سائدا بين مغاربة الشمال وإدارة االستعمار اإلسباني

 :1938البعثة الحسنية إلى مصر سنة  4-2-3

امللك  ترأسها  حكومة  آخر  معها  سقطت  انتخابية،  معركة  الثالثينيات  بداية  في  إسبانيا  شهدت 

م، فاحتدم الصراع بين اليمين 1931أبريل    14عن الجمهورية في    »ألفونسو الثالث عشر« وتم اإلعالن

م، انتخابات برملانية فشلت هي 1933املحافظ واليسار الذي رفض الليبرالية. ثم عرفت إسبانيا سنة  

في هذا الوقت، بدأت االتصاالت بين اليمين اإلسباني وبعض قادة الحركة اإلصالحية لشمال و  .األخرى 

في هذا اإلطار تم تعيين »فرانكو« رئيسا على القيادة و  .جهة قوة اليسار املتصاعدةاملغرب، وذلك ملوا 

فبراير  انتخابات  في  انتصرت  التي  اليسارية،  الشعبية  الحكومة  تمرده على  أعلن  الذي  للجيش،  العليا 

الخالق 1936سنة   عبد  بزعامة  سياسية  كمنظمة  الوطني  اإلصالح  بـحزب  رسميا  االعتراف  وتم  م، 

وذلك الطري الجديدة  الظروف  استغالل  على  والوطنية  الفكر  رجال  بعض  عمل  الجو  هذا  وفي  س. 

 
، أوردهان محمد بن عزوز حكيم، أب الحركة الوطنية، 1930أكتوبر    10رسالة من عبد السالم بنونة إلى ابنه الطيب، بتاريخ    -  34

 364ص. الحاج عبد السالم بنونة، حياته ونضاله، الجزء األول، مرجع سابق، 
 .363، ص.1992عبد الهادي بوطالب، ذكريات، شهادات ووجوه، الجزء األول، الشركة السعودية للنشر، الرباط،  - 35
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صيغة   لها  التي  وخاصة  املكاسب،  من  املزيد  النتزاع  »بكبدير«  اإلسباني  العام  املقيم  على  بالضغط 

إلى البعثات الطالبية  العربي، وإرسال  العربية، وجلب األساتذة من املشرق  اللغة   ثقافية مثل تدريس 

إحدى خطبه،  و   مصر. في  فرانكو  أعلن  اإلسبانية،  األهلية  الحرب  في خضم  أنه  الدارسين  بعض  يرى 

الحرب كجزاء منه على ما  في  النهائي  التي سيجنيها من نصره  األولى  الزهور  للمغاربة  بأنه سوف يقدم 

املغارب إعطاء  إلى  إسبانيا  ستبادر  وهكذا  جانبه،  إلى  جسام  تضحيات  من  املغاربة  من  قدمه  املزيد  ة 

 36الحرية السياسية والتعليمية أكثر مما كان لديهم في السابق، قبل الحرب األهلية اإلسبانية وخاللها.

، م1938طالبا إلى مصر قصد الدراسة سنة    41وعلى هذا األساس، بدأ العمل إلرسال بعثة مكونة من  

امل بن  الحسن  إلى موالي  الحسنية" نسبة  "البعثة  بتطوان، وكانت وأطلق عليها اسم  هدي آخر خليفة 

 37تحت إشراف الشيخ املكي الناصري زعيم حزب الوحدة الوطنية. 

الصحافة   باهتمام  املغربية،  الطالبية  البعثة  إلرسال  الناصري  املكي  استعدادات  استأثرت  وقد 

الصدد،   هذا  وفي  املصرية«: املصرية.  العربية  »الرابطة  جريدة   38نشرت 

"فقد هبط بمصر األستاذ محمد داود رئيس املجلس منتدبا من قبل الحكومة املغربية الوطنية لدرس  

نظم التعليم وأساليبه في مصر... استقبله مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء، وكذلك قابله  

محمد داود هو أول سفير علمي يأتي من املغرب األقص ى  فضيلة األستاذ شيخ جامع األزهر. فاألستاذ  

 
الكبير في العصر الحديث، الجزء األول، منشورات جمعية البحث التاريخي محمد العربي العسري، أقالم وأعالم من القصر  -  36

 46، ص. 2008واالجتماعي بالقصر الكبير، مطبعة األمنية، الرباط، 
ص:  -1980السنة الخامسة / سنة  -18األستاذين إدريس أبو رندة وعبد العزيز مسعود بمجلة الثقافة الجديدة/ العدد دراسة  -  37

48(5-RUEDOIBERICO -) MARTIN (M) EL COLONIALISMO ESPAGNOL EN MAR. ECOS
 1973-PARIS 

الوحدة المغربية« الصادر بتطوان في عددها  ، ونقلته جريدة »37هـ الصادر بمصر بالجزء  1355ذي القعدة  29بتاريخ  -  38

 .1937فبراير  28بتاريخ  7
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إلى مصر ليتزود من علومها وفنونها تمهيدا إلدخال ذلك وتطبيقه في املدارس الوطنية بشمال املغرب، 

كما قام األستاذ داود بشراء كمية كبيرة من الكتب العلمية األصيلة لتدريسها بالشمال املغربي، وقد 

ال تحركات  مع  هذا  تفاوت  تزامن  رغم  املصرية  باملعاهد  طالبه  لقبول  الناصري  املكي  محمد  شيخ 

من   كان  فما  واألدبي؛  املادي  وضعفهم  العلوم،  لبعض  وجهلهم  وأعمارهم  الدراسية،  مستوياتهم 

تتعهد  مصر  وأن  لها،  وجود  ال  العوائق  هذه  كل  أن  صراحة  بكل  اإلرعاب  إال  املصريين  املسؤولين 

 .39العناية بهم كضيوف على دولتهم"باحتضان الطالب املغاربة و 

 40طلبة.  9كما أرسلت في نفس السنة بعثة طالبية ثانية، تابعة لحزب اإلصالح الوطني مكونة من  

املشرق  في  والفكرية  الثقافية  النهضة  من  لالستفادة  املغرب  في شمال  الوطنيين  مساعي  وقد حظيت 

السلطان الخليفة  بدعم  الخصوص،  على  ومصر  عامة  بإصدار العربي  توج  الشمالية،  املنطقة  في  ي 

 ظهير خليفي يقض ي بتأسيس "بيت املغرب في مصر": 

 بيت املغرب في مصر: 3-4

بيت  نص الظهير الخليفي الشريف الذي أصدره صاحب السمو موالي الحسن بن املهدي بتأسيس

 .املغرب في مصر

 .بعد الحمدلة والتصلية والطابع الخليفي

"يعلم من هذا املرسوم الخليفي الشريف، واألمر العلي املنيف، أنه نظرا ملا نحمله من حب وإخالص 

واسعة،  ثقافة  أمتنا  تثقيف  إلى  املاسة  الحاجة  من  نحسه  ملا  ونظرا  املفدى،  وشعبنا  العزيز  لوطننا 

 
وسميت بعثة المغرب   1938عز المغرب معنينو، بعثة موالي الحسن بن المهدي التي توجهت من تطوان إلى مصر سنة    -   39

 .  2001يونيو  359في القاهرة، مجلة دعوة الحق، العدد 
 66، ص. 2008جزء الثالث، الطبعة األولى، مطبعة األمنية، الرباط، محمد أخريف، وثائق لم تنشر، ال -  40
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ليه تقاليد عائلتنا املالكة، خصوصا في عهد سلطانها العظيم وتهذيبها تهذيبا شامال، ونظرا ملا جرت ع

إحياء   من  إليه  نسعى  ملا  ونظرا  الخارج،  إلى  العلمية  البعثات  إرسال  من  محمد،  بن  الحسن  املرحوم 

الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط وطننا املغربي باململكة املصرية الشقيقة، ونظرا ملا تتقلده مصر 

الحاض العصر  الكبرى في  لثقتنا  ونظرا  فيها،  منازع  ال  زعامة  والعربي  اإلسالمي  العاملين  زعامة  من  ر 

املعونة   على  الحصول  وبعد  نهضتنا،  في  املغربية  أمتنا  ملساعدة  املوقرة  املصرية  الحكومة  باستعداد 

لنهضة، الخالصة من جانب الدولة اإلسبانية الجديدة التي ال تألوا جهدا أو تدخر وسعا في فتح أبواب ا 

لألبحاث   الخليفي  بإنشاء»املعهد  القاض ي  ظهيرنا  مراجعة  وبعد  املغاربة،  محمييها  أمام  والتقدم 

 :م نأمر بما يأتي  1937فبراير سنة  8هـ املوافق 1335من ذي القعدة عام  27املغربية« الصادر في 

مل صرفة  ثقافية  مغربية  مؤسسة  الشقيقة  املصرية  اململكة  في  تنشأ  األول:  بمعهدنا  الفصل  حقة 

مصر« في  املغرب  بيت   « تدعى  املباشرة  رقابته  تحت  وموضوعه  تطوان  في   الخليفي 

 :الفصل الثاني: تؤلف هذه املؤسسة الثقافية من أقسام ثالثة

بين   -أ  الثقافي  التبادل  »مكتب  يدعى  القسم  وهذا  والروحية،  الثقافية  العالقات  جميع  لتركيز  قسم 

 . مصر واملغرب«

إليواء    -ب ملنطقتنا  قسم  العامة  امليزانية  حساب  على  املصرية  املعاهد  في  يدرسون  الذين  الطلبة 

 الخليفية، وهذا القسم يدعى »مقر البعثة املغربية«.

 وقسم لعرض بدائع صناعاتنا وفنونا املغربية، وهذا القسم يدعى »معرض الفن املغربي«. -ج
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مدير املعهد الخليفي بتطوان،    قسامه نفسالفصل الثالث: يكون مديرا لبيت املغرب في مصر لجميع أ 

وله التفويض التام ليعين مديرا مساعدا له يقوم مقامه حين غيبته، وكذلك جميع املوظفين الالزمين 

لتسيير هذه املؤسسة سيرا حسنا، كما أن له حق العزل ملن يرى عزله مناسبا، و»مدير بيت املغرب« 

املسؤوليا ويعين  االختصاصات،  يحدد  لكل نفسه  املناسبة  األجور  ويعين  موظفيه،  بكافة  املتعلقة  ت 

 .منهم حسب اجتهاده الخاص

الفصل الرابع: يكون مكلفا بكل قسم من أقسام »بيت املغرب« مساعد خاص، ومهمته هي إعداد كل  

ما يتوقف عليه أفراد هذا القسم من ناحية دراستهم ومعيشتهم، وكذلك مراقبة سلوكهم الشخص ي  

 واملدرس ي.

مستحقا ول مغربيا  مسلما  الطالب  يكون  أن  يلزم  داخله  واالستمرار  املغربية  البعثة  بمقر  اللتحاق 

في  يحصل  وأن  املدرسية،  الواجبات  بجميع  وقيام  واجتهاد  وذكاء  واستعداد  فضيلة  ذو  للمساعدة، 

 .عثةنهاية كل سنة دراسية على نتائج علمية محسوسة، مع الخضوع التام للنظام الداخلي املقرر للب

ويمكن أن يلتحق بمقر »البعثة املغربية« بعض الطلبة املقيمين بمصر متى كان أصلهم مغربيا، وكان 

به   التحاقهم  الظروف على  لم تساعد بعض  ثابتا، وإذا  للمساعدة  استعدادهم حسنا، واستحقاقهم 

املغر  إلى  العودة  التزام  شرط  على  لهم،  شهرية  ومكافأة  مساعدة  تقديم  املمكن  من  إنهاء كان  بعد  ب 

 .الدراسة للعلم في املنطقة الخليفية

الثقافي« التبادل  »مكتب  قسم  السادس:  آخر،   الفصل  خاص  مساعدا  القسم  بهذا  مكلفا  يكون 

في  للتدريس  وانتدابهم  التعليم،  في  املتخصصين  األساتذة  املناسبة الختيار  التدابير  اتخاذ  هي  ومهمته 
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الثق افية، واستدعاء علماء محاضرين إللقاء محاضرات نفيسة  مدراس املنطقة الخليفية ومعاهدها 

في املواد التي تخصصوا فيها، واقتناء كل الكتب واملراجع الضرورية ملعاهد املنطقة، وخزائنها العامة، 

والخزائن   الكتب  بدور  املحفوظة  املغربية  للثقافة  املفيدة  املخطوطات  من  تصويره  أو  واستنساخ 

صر ومفكريها، بقدر اإلمكان، في جميع أنواع النشاط الفكري والثقافي، التي  املصرية، واشتراك علماء م

على معهدنا الخليفي أن يقوم لها، وتنظيم رحالت تعارف وإخاء، خصوصا في األوساط الجامعية، ومن  

تصحيحها  مع  طبعها،  النظر  يقتض ي  التي  القيمة  والكتب  النشرات  وطبع  والطلبة،  األساتذة  بين 

عليه تعريبها، والتعليق  بعد  نشرها  مع  املغربية،  للنهضة  مفيدة  تكون  التي  األجنبية  الكتب  وتعريب  ا، 

والدعاية لوسعة الحضارة املغربية، والفن املغربي، والتعريف ببدائع هذه املنطقة ومزاياها الطبيعية  

 .في جميع األوساط الثقافية بمصر والشرق 

ال  في  املكتب  بهذا  املكلف  مهمة  تنحصر  الثقافية  وإجماال،  العالقات  توثيق  على  يساعد  ما  بكل  قيام 

 والروحية بين األمة املصرية النبيلة وأمتنا العزيزة. 

املغربي« الفن  »معرض  قسم  السابع:  طبق   الفصل  يعمل  خاص  مساعد  القسم  بهذا  مكلفا  يكون 

منطق  بين  وصل  صلة  يكون  املعرض  وهذا  القسم  هذا  سير  عن  مسؤوال  ويعتبر  املدير،  تنا  تعليمات 

الخليفية واململكة املصرية من الناحيتين الفنية والصناعية، ويعتبر معرضا دائما لنماذج املصنوعات  

املغربية، التي امتازت بها بالدنا عن غيرها من بلدان اإلسالم، ويمكن أن يورد لعشاق الفن املغربي من  

 .املصريين وغيرهم جميع طلباتهم على حسابهم الخاص
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سديد مصاريف مؤسسة »بيت املغرب في مصر« بجميع أقسامها تخصص مساعدة الفصل الثامن: لت

 سنوية مبلغها ثالثمائة ألف بسيطة إسبانية. 

العزيز   لنجلنا  الشرفية  الرئاسة  تحت  أقسامه  بكافة  في مصر«  املغرب  »بيت  بوضع  التاسع:  الفصل 

 .41املحبوب األمير »موالي املهدي بن الحسن« أصلحه هللا ووفقه، والسالم

كما تم تشكيل لجنة اختبار من أربعة أساتذة مصريين، لتحديد الشعب والكليات التي سيتوجه إليها 

ولوج  لهم  تخول  بها  معترف  على شواهد  يتوفرون  يكونوا  لم  أنهم  اعتبار  الحسنية، على  البعثة  طلبة 

 42بعض الكليات بمصر. 

 القول أن أهمية إرسال البعثات الطالبية إلى الشرق تجسدت في مسألتين: يمكن 

الوطنية في شمال املغرب بصفة عامة، هم ممن كان   - اسمهم  عدد كبير من رجال الحركة 

بنونة   الطيب  املثال  على سبيل  منهم  ونذكر  الشرق.  إلى  املغربية  البعثات  أسماء  بين  واردا 

 وعبد الخالق الطريس وعبد السالم بن جلون ومحمد الطنجي. 

كون هذه البعثات املبكرة إلى الشرق سيكون لها تأثير على االتجاه الفكري للحركة الوطنية.   -

العربية أو من حيث االتجاه اإلصالحي. وخاصة إذا علمنا سواء من حيث الدعوة اإلسالمية  

اإلسالمية   الشخصيات  من  عدد  مع  دراستها  خالل  عالقات  ربطت  قد  البعثات  هذه  أن 

 43والعربية املهمة، مثل األمير شكيب أرسالن. 

 
 م. 1938يوليو سنة  29ها موافق 1357تح جمادى الثانية عام ظهير خليفي صادر بتطوان، مؤرخ بفا -  41
التـاريخي واالجتمـاعي بالقصـر  محمد العربي العسري، أقالم وأعالم من القصر الكبير في العصـر الحـديث، الجـزء األول، منشـورات جمعيـة البحـث -  42

 47، ص.  2008الكبير، مطبعة األمنية، الرباط،  
، دراسة تحليلية، منشورات المندوبية الساامية لقادماء المقاوماة وجاي  التحريار، الطبعاة األولاى، 1956-1936حسن الصفار، حزب اإلصالح الوطني  -  43

 17، ص. 2006مطبعة الرسالة، الرباط،  
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والخارج، املغرب  بين  والفكري  الثقافي  التالقح  تقوية  في  املشرقية،  الدراسية  البعثات  ساهمت   كما 

خصوصا بلدان املشرق العربي التي تأثر بها كثيرا هؤالء الطلبة، وجعلتهم ينقلون ما حصلوه من علوم  

التدريس، على اعتبار ميلهم  إلى املغرب. وال غرابة أن نجد أغلب هؤالء قد اشتغلوا في حقل  مختلفة 

 لنقل تلك املعارف لتالمذة املنطقة الشمالية املغربية. 

 لطلبة املغاربة بمصر خالل مرحلة االستعمار:النشاط النضالي ل 4-4

عرفت مصرا حراكا نضاال مهما للطلبة املغاربة ضد االستعمار، حيث تأسست أول جمعية للدفاع عن 

بتاريخ   بالخارج  املغربية  تأسيسها 1930نونبر    23القضية  وكان  الطريس،  الخالق  عبد  ترأسها  وقد   ،

املغارب الطلبة  من  مجموعة  رفقة  تأسيس  بالقاهرة  بخصوص  الطريس  مذكرات  في  جاء  حيث  ة، 

 الجمعية: 

" دعينا اليوم لحضور حفلة تأبين أحد رجاالت فلسطين البارزين سعيد الشيوا في بيت العروبة، وبعد 

من   وقد سروا  قبل،  من  ألفناها  قد  كنا  التي  تأليف جمعيتنا  إعادة  اإلخوان  على  اقترحت  أن خرجنا 

هذا  في  املغرب  فإن   ... هم   الفكرة  ألنهم  عنه  النازحين  األبناء  من  كبيرة  مجهودات  إلى  يحتاج  الطور 

 44الذين يمكنهم الجو الذي يعيشون فيه من العمل.."

تكشف هذه الفقرة من مذكرات الطريس، جو الحرية الذي كان يتمتع به الطلبة املغاربة في القاهرة  

، 1930نونبر    30ه الجمعية، يوم  على مستوى نشاطهم السياس ي، حيث تم عقد الجمع التأسيس ي لهذ

أبرز  من  وكان  الجمعية.  لهذه  رئيسا  الطريس  الخالق  وعبد  دائما  سكرتيرا  بوعياد  حسن  وانتخب 

 أنشطتها:

 
 9، أوردهان محمد بن عزوز حكيم، وثائق تشهد، ص. 1930نونبر  16لخالق الطريس ليوم مذكرات عبد ا -  44
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 . 1931ماي  5بالغ حول نوايا إسبانيا التخلي عن منطقة حمايتها بشمال املغرب بتاريخ  -

الج - أقامته  الذي  البربري  للظهير  األولى  بالذكرى  املسلمين  االحتفال  الشبان  بنادي  معية 

 . 1931ماي  16بالقاهرة يوم 

يونيو   - فاتح  يوم  الجمعية  بمقر  الطريس  الخالق  عبد  ألقاها  "    1931محاضرة  في موضوع 

 ترقية القرويين وكيف يجب أن تكون"

الجمعية   - رئيس  بصفته  الطريس  بخصوص نشر  القاهرة  بصحف  املقاالت  من  مجموعة 

و"االستعمار  بين مستعمرتين"  و"املغرب  املغرب"  في  "التبشير  منها:  البربري،  الظهير  قضية 

 45فكرة" و"الحقيقة غير ما يدعون". 

الشعوب   عن  املدافعة  العربية  املحافل  تنسيق  مستوى  على  مهمة  أدوار  املغاربة  للطلبة  كانت  كما 

رة، ومن أهمها ما قام به عبد الخالق الطريس إبان فترة دراسته بالقاهرة، من عملية  العربية املستعم

لحضور  بنونة،  السالم  وعبد  فلسطين  عن  للدفاع  املصرية  البرملانية  اللجنة  سكرتارية  بين  التنسيق 

 46. 1938املؤتمر البرملاني العربي اإلسالمي للدفاع عن فلسطين بالقاهرة سنة 

غاربة إلى جانب طلبة من دول شمال إفريقيا، جمعية طلبة شمال إفريقيا بمصر، كما أسس الطلبة امل

الحسنية،  البعثة  كان ضمن  الذي  الكبير  القصر  مدينة  من  الساحلي  القادر  عبد  مذكرات  في  وجاء 

 
 9محمد بن عزوز حكيم، وثائق تشهد، ص.  -  45
رسالة من علوبه باشا سكرتير اللجنة البرلمانية المصرية للاادفاع عاان فلسااطين، إلااى عبااد الخااالق الطااريس، يطلااب منااه فيهااا  -  46

 4و 3.  مجلااة الوثااائق الوطنيااة، عاادد 1938يوليااوز  16نة لحضور المؤتمر المنعقد بالقاهرة، مؤرخة با التنسيق مع عبد السالم بنو

 101، ص. 1988تطوان، شتنبر ودجنبر  
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طلبة   جمعية  مؤسس ي  أحد  وكان  العلوم،  ودار  األزهر  بجامعة  ودرس  بمصر،  سنوات  تسع  وأمض ى 

 شمال إفريقيا بمصر:

بين   ومن  واحد،  جزائري  طالب  باستثناء  مغاربة  كنا  وكلنا  ذلك،  أجل  من  املغرب  بيت  في  "اجتمعنا 

محمد  الساحلي،  القادر  عبد  الطود،  السالم  عبد  التطواني،  تاويت  بن  محمد  املغاربة:  الحضور 

 47اليطفتي، إدريس السوس ي، عبد هللا العمراني..." 

املغرب القضية  عن  الدفاع  جمعية  كانت  التي  لقد  االستعمار  ضد  النضالية  الخطوات  أهم  من  ية، 

التعريف  في  القوي  األثر  الجمعية  هذه  لنشاط  وكان  بالقاهرة،  املغاربة  الطلبة  جماعة  بها  قامت 

بالقضية املغربية. ويالحظ هنا استثمار طلبة شمال املغرب لوجودهم في البعثات الطالبية إلى الشرق 

 ضد املستعمر.  بصفة عامة ومصر خصوصا، في النضال

 دور الفن في العالقات الثقافية:  4-5

البعثات   إرسال  على  االستعمارية  املرحلة  خالل  واملغرب  مصر  بين  الثقافية  العالقات  تقتصر  لم 

الطالبية، بل شملت مناحي أخرى من بينها مجال املوسيقى. حيث تبين لنا رسالة من السفارة املصرية  

بنونة،   السالم  إلى عبد  التي  بمدريد  املوسيقي  املحافل  بعض  في  املغاربة  إشراك  املصريين على  حرص 

، راسل 1931تنظمها. فعندما كانت السلطات املصرية بصدد التحضير ملؤتمر املوسيقى العربية سنة  

السفير املصري بمدريد عبد السالم بنونة: "...أرشدني صديق لي في مدريد بأنكم تهتمون بأمر املوسيقى 

وجمعه فضيلتكم الشرقية  أرجو  كما   ... بوسطيلو  السنيور  يدعى  إسباني  ذلك  في  يساعدكم  وأنه  ا.. 

 
محمد العربي العسري، أقالم وأعالم من القصر الكبير في العصر الحديث، الجزء األول، منشورات جمعية البحث التــاريخي  -  47

 46، ص. 2008الكبير، مطبعة األمنية، الرباط، واالجتماعي بالقصر 
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في  الشرقية  املوسيقى  العربية ألخاطب بشأنهم معهد  العربية والغناء  باملوسيقى  يهتمون  إفادتي عمن 

 48مدينة القاهرة العامرة ليدعوهم هذا املعهد لتشريفهم في الشتاء القادم."

السالم بنونة، تتضح رغبة هذا األخير في دفع املصريين إلى االهتمام باملوسيقى   وفي رسالة جوابية لعبد

املعهد املوسيقي الشرقي بالقاهرة، حيث يؤكد بنونة "... فسوف ال أترك ما في  األندلسية وإدراجها في 

 وسعي لنسخ قطع متعددة من كل نوبة لتوجه إلى املعهد بصفة رسمية فيمكنكم بذلك أن تكونوا فكرة

 49عن هذه املوسيقى العربية التي ظلت مجهولة قرونا عند إخواننا الشرقيين." 

املعهد املوسيقى الشرقي من جهة، وعبد السالم   بين السفارة املصرية ووكيل  التي تمت  إن املراسالت 

عليها  يؤثر  لم  والتي  واملغرب،  مصر  بين  الثقافية  العالقات  عمق  تكشف  أخرى،  جهة  من  بنونة 

 ستعمار البريطاني واإلسباني، وهو كان من العوامل التي عززت العالقات بين الطرفين. خضوعهما لال 

 تفاعالت النخبة املغربية مع أحداث املشرق العربي: 4-6

متابعة   الخارج،  على  منفتحة  الواعية  املغربية  النخبة  لنضال كانت  راصدة  تقلبات،  من  في  يجري  ملا 

ودمشق  والقاهرة  مكة  في  اإلسالمي  العربي  العالم  انتفاضات  كانت  وقد  العاملية.  الوطنية  الحركات 

وبغداد وبيروت، املناهضة للحكم العثماني على عهد تدهور الخالفة، وما احتضنته من تيارات فكرية  

السياس ي من إشكال النقاش  السياس ي وما طرحته على ساحة  املخاض  بها فترة  يات وخيارات، حفلت 

 
، أوردهان محمد بن عزوز حكيم، أب الحركة الوطنية، الحاااج عبااد 1930يوليوز  27رسالة من السفارة المصرية، مؤرخة با  -  48

 421السالم بنونة، حياته ونضاله، الجزء األول، ص. 
محمااد باان عاازوز حكاايم، أب الحركااة ، أوردهااان 1930غشاات  9ة با رسالة من عبد السالم بنونة إلى السفير المصري مؤرخ -  49

 424الوطنية، الحاج عبد السالم بنونة، حياته ونضاله، الجزء األول، ص. 
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العربي   الكفاح  أن توجت حركات  إلى  التاسع عشر،  القرن  نهاية  يجتازها منذ  العربي  الشرق  التي كان 

 وفي هذا الصدد يقول عبد الهادي بوطالب في مذكراته:   50باستقالل األقطار العربية. 

الح مخاض  )الخمسينات(  املرحلة  هذه  في  أتابع  األزهر "كنت  وتطور  العربي  بالعالم  الفكرية  ركة 

جديدة  معارف  وامتلكوا  األصيلة  العربية  ثقافتهم  بتطوير  الذين سعدوا  باألزهريين  وأعجبت  بمصر، 

وفتح   املدارك  وتلقيح  األذهان  على صقل  املساعدة  اللغات  تعلم  من  إليها  نافذين  اخترقوا حصونها، 

امل إعجابي  بعظيم  أؤثر  وكنت  متنوعة.  خاصة  آفاق  أعالمها  وأتابع  بمصر،  النقدية  التحررية  درسة 

 51الدكتور طه حسين الذي أخذت أقرأ بعضا من كتبه". 

املستوى  على  مصر  في  يدور  بما  املغربية  النخبة  لدى  كان  الذي  االهتمام  حجم  بوطالب  يبين  كما 

 الفكري، حيث يقول: 

واملساجالت  األدبية  املعارك  على  متعددة  فعل  ردود  لي  بين   "وكانت  احتدمت  التي  الصاخبة  الفكرية 

رجاالت الفكر شعرا وأدبا في مصر. وكانت تعكس تقارع األطروحات وتنوع األدلة بين دعاة النقد األدبي 

إلى  النور، فعدت  القرن قبل أن أرى  ابتدأت في أول هذا  التي  املعارك  تلك  املتحرر وأنصار املحافظة، 

ها في فترة ما بين الثالثينات وبداية األربعينات التي وصلت إليها  ارتيادها في مصادرها. وتابعت ما جد من

بالجديد   تكويني وتطعيم دراستي  إعادة  في  إيجابيا  ما ساهم  الصفحات، وأفدت من جميع ذلك  هذه 

األفكار واملواقف  تلك  بين  دائما موقفي  أختار  أن  يمكنني من  بما  آنذاك  أكن مسلحا  لم  املمتع، وإن 

 52املتعارضة." 

 
 103، ص.  1992عبد الهادي بوطالب، ذكريات شهادات ووجوه، الجزء األول، الطبعة األولى، الشركة السعودية لألبحاث والنشر، الرباط،   -  50
 566عبد الهادي بوطالب، الجزء األول، ص.   -  51
 567عبد الهادي بوطالب، الجزء األول، ص.   -  52
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بين األسماء املميزة التي عرفتها الساحة املصرية خالل املرحلة االستعمارية، الهاشمي الطود ابن   ومن

املكي  الشيخ  إدارة  بتطوان تحت  املهدي  بمعهد موالي  يتابع دراسته  الذي كان  الكبير،  القصر  مدينة 

األقدام   على  مشيا  املغرب  من  مصر  إلى  بالهجرة  الطود  الهاشمي  قام  حيث  ، 1945سنة  الناصري. 

سنة   العامة  الثانوية  شهادة  على  فيها  وحصل  بالقاهرة  الحلمية  بثانوية  ذلك 1947ودرس  وبعد   ،

املقاومة   إلى مصر لالنضمام لصفوف  الخطابي، وهاجر  الكريم  بن عبد  األمير محمد  لنداء  استجاب 

 53الفلسطينية. 

افي بين املغرب ومصر خالل املرحلة  لقد كان لعمق العالقات الثقافية، دور مهم في تقوية التفاعل الثق

املغرب   شمال  في  خصوصا  املغاربة  استغله  الذي  الش يء  لالستعمار   -االستعمارية،  خضع  الذي 

في الحفاظ على القيم املغربية األصيلة، وجعلها من روافدها الرئيسية في التعليم الحر الذي  -اإلسباني 

أمام محاوالت هدم أسس الهوية املغربية التي    أسس مدارسه وطنيو الشمال، والذي وقف سدا منيعا

الطالبية   البعثات  واستطاعت  سواء.  حد  على  واإلسبانية  الفرنسية  االستعمارية  اإلدارة  بها  قامت 

املغرب وبناء دولة مستقلة محافظة   تنتج وطنيين متمسكين بضرورة استقالل  أن  في مصر،  املغربية 

ترسيخ الروح الوطنية في صفوف مواطنيها. الش يء الذي عمق على هويتها التاريخية وعناصر ثقافتها، و 

 . 1956الوعي الوطني في صفوف املغاربة، وتوج ذلك بالحصول على االستقالل سنة 
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