تقدٌم:
تضرب العالقات المغربٌة مع شبه الجزٌرة العربٌة فً أعماق التارٌخ ،وقد زادت هذه العالقات مكانة
منذ القرن الثامن عشر مٌالدي (12هـ) واستمرت فً تطورها خالل القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن.
اتخذت أواصر االتصال ما بٌن البلدٌن عدة أشكال ،كان فً مقدمتها ركب الحاج المغربً الى الدٌار
المقدسة كل سنة خاصة تلك الركاب التً كان ٌشرف على تهٌئتها الملوك العلوٌٌن الذٌن غالبا ما كانوا
ٌرسلون معها أبناءهم وأكبر شخصٌات المخزن والدولة المغربٌة من األعٌان والعلماء ،وٌرفقونها بهداٌا
ثمٌنة نقدٌة وعٌنٌة لشرفاء مكة المكرمة والمدٌنة المنورة وفقرائها نظرا للمحبة التً كان المغاربة
ٌكنونها لتلك البقاع المقدسة ولساكنٌها ،ولم ٌقتصر األمر على هذه العطاٌا والهبات السنوٌة بل هناك
أحباس متعددة هامة حبسها المغاربة على الحرمٌن الشرٌفٌن ،كان ٌدفع رٌعها سنوٌا الى من أوقفت
علٌهم ،ولم تنقطع هذه الظاهرة اال مع احتالل القوات الفرنسٌة واالسبانٌة والدولٌة للمغرب .بل واألكثر
مما سبق ذكره أن المغرب كانت تربطه مع أمراء الجزٌرة العربٌة الى نهاٌة القرن 18م روابط مصاهرة
زادت من تثمٌن هده الروابط مما كان وراء تثمٌن العروة الوثقى بٌن القطرٌن.
والواقع أن ركب الحاج المغربً الذي كان ٌجمع مختلف الشرائح االجتماعٌة ومنها العلماء واألدباء
والكتاب بدأ بشكل منظم إبان الدولة الموحدٌة خالل الثلث الثانً من القرن السابع الهجري (13م) ،ومع
أحد ركابات المغاربة خالل هذا القرن عاد جد الدولة العلوٌة الحالٌة.
كان المثقفون المرافقون لهذه الركابات ٌكتبون مشاهداتهم أثناء ذهابهم وإٌابهم ،وبذلك خلفوا لنا مادة
علمٌة تجمع بٌن التارٌخ والجغرافٌا والسوسٌولوجٌا واالقتصاد والثقافة وغٌرها من المعلومات المهمة
التً تكاد هذه الرحالت تنفرد بها ،ومن ذلك ما ٌهم شبه الجزٌرة العربٌة التً وصفوا جغرافٌتها وحٌاة
السكان بها وصفا دقٌقا ال ٌكاد ٌوجد فً مصنفات أخرى .وقد أفاض المغاربة فً تحلٌالتهم وتعالٌقهم
نظرا لحبهم لهذه البقاع المقدسة دون إغفال الظواهر التً استرعت انتباههم ولم ٌستحسنوها .كما أن غٌر
المغاربة خاصة المصرٌٌن تطرقوا فً رحالتهم الى شخصٌات مغربٌة بارزة زارت الحجاز ،دون أن
ٌثنٌهم ذلك عن الحدٌث عن شبه الجزٌرة العربٌة من الناحٌة الطبٌعٌة أو البشرٌة أو االقتصادٌة.
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أوال :أهمٌة الرحالت فً كتابة التارٌخ المغربً الحجازي
تعتبر الرحلة من أهم الفنون األدبٌة التً تمتن االتصال بٌن الشعوب والتفاعل بٌن الحضارات وما ٌنجم
عن ذلك من تالقح فكري وخدمات اقتصادٌة واجتماعٌة .كما تبقى الرحلة مصدرا مهما للتعرف على
البلدان والخصائص البشرٌة ،ومن خاللها ٌكتشف االنسان العالم فهً تجمع ما بٌن التارٌخ والجغرافٌا
واالقتصاد واالثنوغرافٌا أي الدراسات الوضعٌة ألسلوب الحٌاة ومجموعة التقالٌد بما فً ذلك العادات
والقٌم والمؤثورات الشعبٌة لدى جماعة معٌنة خالل فترة زمنٌة محددة.1
وبالرغم من كون فن الرحالت من األنواع األدبٌة الطرٌفة ،فإنها فضال عن ذلك مفٌدة فً مٌدان التارٌخ
وٌمكن نعتها بؤنها من المصادر الدفٌنة أي تلك التً تتضمن معلومات فً شتى التخصصات ،وتنفرد
بتفاصٌل قلما نجدها فً المصادر الموضوعٌة التً اهتم أصحابها خصٌصا بالتارٌخ ،وهذا ما أشار إلٌه
السٌد محً الدٌن الخطٌب فً مقدمة رحلة ألحد المعاصرٌن من أهل القدس قد كان لكثٌر من الكتب
القدٌمة التً ألفت فً الرحلة مزٌة قلما نجدها فً المإلفات الحدٌثة ،وهً أن المإلف كان ٌترك القلم
ٌرسم ما فً نفس صاحبه بعٌدا عن التصنع ،فإذا قرأ الناس كتاب رحلة شعروا بؤنهم معه ٌرون ما ٌراه
وٌقفون على وقع ذلك فً نفسه.2
وٌنطبق هذا بالضبط على المغاربة الذٌن اعتنوا بهذا الجنس األدبً ،فعن طرٌقهم كان باقً الناس
ٌعرفون الكثٌر من التفاصٌل عن الحجاز وخاصة الحرمٌن الشرٌفٌن ومدن ومراكز أخرى فضال عن
معرفتهم بالمناطق التً كان ٌمر علٌها ركب الحاج المغربً من المغرب الى شبه الجزٌرة العربٌة.
ف"الرحلة تعتبر فً عداد النفائس التً تعطً فكرة جد واضحة على تعلق بالد المغرب بقبلتهم فً
المشرق مما قد ٌفسر القولة السائدة فً المغرب مكة فً الشرق ورجالها فً الغرب".3
لقد تفوق المغاربة فً أدب الرحلة منذ القرون الوسطى ،ونذكر من بٌنهم على سبٌل المثال ال الحصر ابن
بطوطة الطنجً صاحب الرحلة المشهورة ،ودمحم العبدري الذي تنتسب رحلته إلٌه ،المسماة بالرحلة
المغربٌة وغٌرها كثٌر" .تكاثرت الرحالت المغربٌة فً العصر االسالمً وتنوعت موضوعا وشكال
وحجما وأسلوبا ،واحتلت الرحالت الحجازٌة من بٌنها مكانا سامٌا لشرف موضوعها المتعلق بالبقاع

 1للمزٌد من التفاصٌل عن موضوع الرحالت وأهمٌتها ٌستحسن الرجوع الى:
حسٌن دمحم فهٌم ،أدب الرحالت ،عالم المعرفة ،عدد  ،138شوال ٌ 1409ونٌو 1989
نازك ساباٌارد ،الصراع الفكري والحضاري فً أدب بعض الرحالت العرب ،الكر العربً ،العدد  ،51السنة التاسعةٌ ،ونٌو ،1988
ص25-09.
 2دمحم بن عثمان المكناسً ،األكسٌر فً فكاك األسٌر ،حققه وعلق علٌه دمحم الفاسً ،مطبعة أكدال ،الرباط 1965
 3عبد الهادي التازي ،أمٌر مغربً فً طرابلس 1143هـ1731/م أو لٌبٌا من خالل رحلة الوزٌر اسإسحاقً ،مطبعة فضالة ،د.ت
ص11.
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المقدسة وأداء مناسك خامس أركان االسالم" .4وٌرجع إقبال المغاربة على األسفار واهتمامهم بتدوٌن
مشا هداتهم ألسباب عدة من بٌنها بعد المغرب عن المشرق وباألخص الحجاز مهد الحضارة العربٌة
االسالمٌة ومهبط الوحً ،مما جعل الحنٌن إلٌها كل وقت وحٌن خاصة أثناء الحج .كما ان للمغاربة ولع
بالسٌاحة خارج بالدهم للتعرف على باقً أصقاع المعمور ،زد على ذلك العالقات التً كانت تربط
حكامهم بالخارج مما حتم إرسال سفراء من قبل الملوك لدول عدٌدة ،أسفرت بعض هذه السفارات عن
تدوٌن أصحابها لمهامهم ،دون إغفال عن مرافقة الكتاب والمثقفٌن للملوك أو من ٌنوب عنهم فً األسفار
وتكلٌفهم بإنجاز كتب حول هذه الرحالت ،وكان طلب العلم من بٌن أهم أسباب الهجرة والترحال وكتابة
مذكرات هإالء الرحالة .وعلى العموم تعددت دوافع هذه الرحالت ولكن الهدف واحد هو التعرف على
األقطار المزارة من قبل الرحالة" 5ابتداء من القرنٌن السابع والثامن الهجرٌٌن (14-13م) على عصر
الدولتٌن الموحدٌة والمرٌنٌة .وأخذت الرحالت المغربٌة الى الدٌار المقدسة القسط األكبر من سجالت
الرحالت ،وهً تضم ثروة من المعلومات عن البقاع خالل مختلف العصور .6ومعلوم أن نشر هذه
الرحالت بدأ مع دخول الطباعة الحجرٌة الى المغرب سنة 1287هـ1864/م فً عهد السلطان دمحم بن
عبد الرحمان (1859هـ1873/م).

ثانٌا :العالقات المغربٌة مع شبه الجزٌرة العربٌة
اتخذت هذه العالقات أوجها متعددة فً مقدمتها توجه المغاربة الى الدٌار المقدسة ألداء مناسك الحج كل
سنة بشكل منتظم سواء تعلق األمر بالركب الرسمً الذي كانت تشرف علٌه الدولة أو بصفة شخصٌة
تهم بعض األفراد.
وارتبط المغاربة خاصة الحكام منهم بالحرمٌن الشرٌفٌن عن طرٌق ما كانوا ٌحبسونه علٌها من عقارات
وأراضً فً المغربٌ ،رسل مدخولها كل سنة الى أهل هذه الدٌار لٌصرف فٌما حبس علٌه .وتوطدت
هذه العالقات فً نهاٌة القرن  18م بالمصاهرة التً ربطت وقتئذ مع أمٌر مكة المكرمة.

ركب الحاج المغربً 7ورحالت المغاربة الى الشرق:

 4دمحم حجً ،تقدٌم الرحلة المٌسرة للبقاع المقدسة المطهرة ألداء مناسك الحج والعمرة للكاتب األدٌب دمحم العرائشً ،رحلة حجازٌة
عام 1391هـ1972/م مرقونة
 5قسم دمحم الفاسً نوع الرحلة الى خمسة عشر قسما فً تقدٌمه لكتاب األكسٌر فً فكاك األسٌر لمإلفه دمحم بن عثمان المكناسً ،ومنها
الرحالت الحجازٌة والرحالت الرسمٌة والسفارٌة والرحالت الدراسٌة الدلٌلٌة والرحالت االكتشافٌة والرحالت األثرٌة....
 6رحالت مغربٌة الى الدٌار المقدسة الحجازٌة ،األسبوع الثقافً المغربً بالمملكة العربٌة السعودٌة  17-16جمادى الألولى
1399هـ 25-14/أبرٌل  ،1979مطبعة فضالة الدمحمٌة ،تقدٌم حبٌبة البورقادي ،ص44.
ٌ 7رجع فً هذا الموضوع الى الكتاب القٌم الذي ألف دمحم المنونً تحت عنوان :ركب الحاج المغربً ،مطبعة المخزن ،تطوان 1953
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أسس هذا الركب اسإمام أبً دمحم صالح الماجري (توفً عام 631هـ1233/م) أواسط عصر الدولة
الموحدٌة ،وكان أول ركب الركب العالمً نسبة الى صاحبه ،خرج من آسفً مسقط رأس مإسسه
متوجها الى الحجاز.
أنشؤ أبو دمحم صالح رباطات عدٌدة لنزول الحجاج المغاربة فً ذهابهم وإٌابهم على طول الطرٌق التً
كان ٌمر منها الركب من المغرب الى شبه الجزٌرة العربٌة ،وتعددت فٌما بعد ركاب الحاج المغربً
فوصل عددها الى خمس وهً:
 الركب السجلماسً نسبة الى سجلماسة بوابة تافٌاللت مهد الدولة العلوٌة
 الركب الفاسً نسبة الى مدٌنة فاس
 الركب المراكشً نسبة الى مدٌنة مراكش
 الركب الشنقٌطً نسبة الى منطقة شنقٌط فً أقصى جنوب المغرب (مورٌطانٌا الحالٌة)
 الركب البحري
وأهم هذه الركاب ذلك الذي كان ٌخرج من فاس عاصمة الدولة المغربٌة سٌاسٌا – لعدة قرون -أو ثقافٌا
ألنها تعرف بالعاصمة العلمٌة ،وقد خرج هذا الركب ألول مرة فً عهد السلطان ٌوسف بن ٌعقوب
المرٌنً عام 743هـ1343/م معوضا بذلك الركب الصالحً فؤصبح هذا الركب المغربً الرسمً.
كان السالطٌن المغاربة ٌقدمون إعانات مادٌة لهذا الركب والصالت نفسها قدمها الموسرون المغاربة
لالنفاق على المستضعفٌن من الحجاج ،كما كان ٌضم باسإضافة الى من لهم االستطاعة ألداء مناسك الحج
شخصٌات مرموقة فً المجتمع المغربً تشكل الهٌئة العلٌا للركب ،وهً :الرئٌس وهو شٌخ الركب أو
آمره ٌختار من علٌة القوم ،والقاضً والقائد ثم حامٌة للحراسة وأعٌان البلد.8
زاد اهتمام المسإولٌن والملوك المغاربة بركب الحاج المغربً من بداٌة عصر الدولة العلوٌة خالل
القرن 11هـ17/م ،وٌرجع اهتمام الملوك العلوٌٌن بالحجاج المغاربة الة تعلقهم كباقً السكان بالبقاع
المقدسة ومحبتهم للرسول ملسو هيلع هللا ىلص والتشوق الى زٌارة قبره ،وبالتالً أداء مناسك الحج التً دأب سكان
المغرب علٌها منذ انتشار االسالم فً بالدهم.
وٌضاف الى ذلك أن الجد األعلى للدولة العلوٌة ٌرجع أصله الى شبه الجزٌرة العربٌة من أرض الحجاز
الذي دخل الى المغرب فً النصف الثانً من القرن السابع الهجري (13م) وعمره ستون سنة إبان حكم
السلطان ٌعقوب بن عبد الحق المرٌنً.9

 8انظر التفاصٌل فً كتاب دمحم المنونً السابق الذكر ،ص13-12.
 9أحمد بن خالد الناصري ،االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى ،الجزء السابع ،دار الكتاب ،الدار البٌضاء  ،1956ص45-44.
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كان سبب مجًء المولى حسن الى المغرب هو ركب الحاج المغربً السجلماسً الذي اقترح علٌه قادته
العودة معهم نظرا لخلو بلدهم من أي شرٌف ،فطلبوا من المولى قاسم بن دمحم المتصل بنسبه لعلً وفاطمة
بنت الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌبعث معهم أحد أوالده وكان ٌومئذ أكبر شرفاء الحجاز دٌانة ووجاهة ،فاختار ابنه
حسن الذي أصبح ٌعرف بالداخل .ومن التارٌخ المذكور لم تنقطع صلة المغاربة ببالد الحجاز سواء منهم
الحجاج أو الطلبة الراغبٌن فً المزٌد من التحصٌل الثقافً أو العلماء المشاركٌن ،وجمٌعهم نهضوا بدور
التبادل الثقافً بٌن البلدٌن .10وغالبا ما كان الحجاج المثقفون ٌكتبون رحالتهم وٌسجلون فٌها انطباعاتهم
عن الدٌار المقدسة ومشاهداتهم المتعددة سواء تعلق األمر باألوضاع االقتصادٌة أو االجتماعٌة أو الثقافٌة
فضال عن التعرٌف بمراحل الطرٌق وطبٌعتها .شهد القرن 11هـ17-م وما تاله من القرون  18و19
و24م عدة ركابات للحج المغربً تحت إشراف الملوك أسفرت عن تؤلٌف عدة رحالت.
ترأس هذا الركب فً عصر الدولة السعدٌة أحد مشاٌخ التصوف ،وهذا من عالمات نفوذ أصحاب الزواٌا
اذا ك ،ألن العادة جرت بؤن ٌترأس الركب القواد واألمناء وأكابر الدولة ،وقدم القائد جوهر هدٌة للسلطان
السعدي الولٌدٌن زٌدان بن أحمد المنصور الذهبً ،وهً عبارة عن مسكتان أي شمعدان وزن كل واحد
منها أربعة أرطال من الذهب ومسكتان من فضة خالصة وزن كل واحدة منها عشرة أرطال وصندوقان
مملوءان شمع العنبر ،وعشرة آالف من الذهب المطبوع ،11وضعت كل هذه الهداٌا داخل الروضة،
ودفع المال لحراس من الروضة وسدنتها.
كان بعض المغاربة ٌرحلون الى الحجاز سواء ألداء فرٌضة الحج أو طلب العلم والمعرفة واشباع
فضولهم ال فكري ،وكان بعض الحجاج المثقفٌن ٌكتبون رحالتهم ،ونذكر من بٌن هإالء أبً سالم العٌاشً
الذي رحل الى المشرق ثالث مرات سنوات 1459هـ1649/م و 1464هـ1653/م و1472هـ1661/م،
والهدف من الرحلة الثالثة إضافة الى أداء مناسك الحج كتابة رحلته ماء الموائد التً عرفت "بالرحلة
العٌاشٌة" 12جعل منها سجل معلوماته ،ومرآة ثقافته وعنوان صلته بؤعالم األقطار التً زارها ،13وتعتبر
هذه الرحلة شبه معلمة عن كل ما رأى فٌه العٌاشً فائدة لنفسه وللقراء.
وتسهٌال لمؤمورٌة الحجاج عكف الملوك العلوٌون على تزوٌد الركابات بما هو ضروري من المإن
والعتاد الحربً ،بل إن المولى الرشٌد ( )1672-1666أمر لحفر آبار فً طرٌق الحجٌج سمٌت بآبار
السلطان ،كانت تسقى منها قوافل الحجاج على طول الطرٌق المإذٌة الى الحجاز.

 10عباس الجراري ،مدخل لرحلة الحضٌكً الحجازٌة ضمن األسبوع الثقافً المغربً بالمملكة العربٌة السعودٌة ،أبرٌل  ،1979ص ،49.الهامش
46
 11دمحم بن أحمد السراج ابن ملٌح القٌسً ،أنس الساري والسارب ،رحلة حجازٌة ،تحقٌق وتقدٌم وتعلٌق دمحم الفاسً ،مطبعة دمحم الخامس الثقافٌة
والجامعٌة ،فاس  ،1974ص143.
 12سهر دمحم حجً على طبعها ثانٌة مصورة باألوفسٌط فً جزأٌن ووضع فهارسها ،الرباط1397 ،هـ1977/م
 13عبد القادر زمامة ،مع أبً سالم العٌاشً فً رحلته الى المشرق ،مجلة المناهل ،العدد ٌ 14 ،27ولٌوز  ،1983ص158.
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وهناك رحلة أخرى ال تقل أهمٌة عن سابقاتها ،والمقصود بذلك رحلة أبً الحسن الٌوسً الذي حج سنة
1141هـ1689/م رفقة والده الذي صاحب األمٌر المعتصم بن المولى اسماعٌل واألمٌرة ست الملك.
ووجه المولى اسماعٌل مع ابنه األمٌر المعتصم هداٌا للبٌت الحرام المكرم والروضة النبوٌة الشرٌفة،
وصالت نسبة للعلماء والفقراء والٌتامى .14وكانت هذه الهداٌا تعرف بالصرة المغربٌة دأب المغاربة
على إرسالها الى أهل الحرمٌن الشرٌفٌن منذ القرن 14هـ16-م.
وبعث المولى اسماعٌل ابنه األمٌر أبً مروان فً ركب سنة 1223هـ1711/م ألن عادة الملوك أن ٌنٌبوا
عنهم أبناءهم فً أداء فرٌضة الحج نظرا لمشاغلهم ،15وبعده ركب آخر توجه ضمنه المولى زٌد العابدٌن
ابن المولى اسماعٌل وبرفقته الشٌخ سٌدي ادرٌس العراقً وأرسل معه ٌاقوتة عظٌمة للروضة الكرٌمة
لتعلق هناك ،وعلٌها شباك من ذهب مرصع بالٌواقٌت ومعلق فً صندوق من ذهب سترة لها.16
ومن بٌن أهم الركابات الحجٌة ركب سنة 1143هـ1731-1734/م الذي كانت فٌه والدة السلطان المولى
عبد هللا خناثة بنت بكار المغافرٌة ،وضم هذا الركب مجموعة من األسماء الالمعة مثل ابن السلطان
وولً عهده األمٌر سٌدي دمحم والمولى الطاهر أخ السلطان.
خرجت األمٌرة المذكورة من مدٌنة مكناس ٌوم الجمعة  11جمادى الثانٌة 1143هـ1731/م متوجهة الى
البقاع ا لمقدسة صحبة حفٌدها سٌدي دمحم والعلماء وكبار الموظفٌن ،وكان قائد الركب هو عبد الخالق
عدٌل

17

باعتباره المكلف الرسمً بشإون الحج ،وكان هذا القائد ٌجد متعة فً إسداء الخدمة للناس ،ثم

هناك الوزٌر دمحم الشرقً االسحاقً صاحب الرحلة "رحلة االسحاقً" .وابن أخت الوزٌر الفقٌه بن دمحم
والقاضً الفقٌه بلقاسم العمٌري قاضً الحضرة المكناسٌة ( )1178-1143والعربً بن دمحم بصري
المكناسً عالم عصره (توفً فً جمادى الثانٌة 1148هـ1735/م) ،والفقٌه أحمد المكودي والشٌخ أحمد
المرابط الدالئً (توفً بلٌبٌا) وبلقاسم الشولً مإدب األمٌر (توفً فً الطرٌق الى المدٌنة) والفقٌه
األدٌب دمحم بن زاكور الفاسً ،والكاتب أبو عبد هللا المكً الشاوي كاتب السلطان سٌدي دمحم بن عبد هللا
(فٌما بعد) ،وسٌدات محجبات وعدد من الطلبة والخطباء والعدول واألمناء ورجال الفكر وعدد من
البنائٌن والنجارٌن والحدادٌن والسراجٌن والطباخٌن والرواد والخبراء ،وجماعة من أعتى الجنود
البخارٌٌن لحماٌة الركب .وزود الركب بعشرات المحطات والمراكب وما ٌساوٌها من الخٌام والمطاٌا
واألحمال من الزاد الالزم لموكب رسمً تسٌر على رأسه زوجة السلطان المولى اسماعٌل (وأم السلطان
عبد هللا ابن اسماعٌل وجدة السلطان سٌدي أحمد بن عبد هللا) ،وكان هذا الركب عبارة عن مدٌنة متنقلة
 14دمحم المنونً ،ركب الحاج المغربً ،ص23.
 15عبد الهادي التازي ،أمٌر مغربً فً طرابلس ،ص84.
 16دمحم المنونً ،ركب الحاج المغربً ،ص93.
 17اقترن اسم بٌت عدٌل األندلسً األصل فً بداٌة تارٌخ الدولة العلوٌة بؤخبار الركب الرسمً ،فقد أسندت رئاسة الركب الحجازي لعدد من أفراد
هذا البٌت
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أداة نقلها الجمال والجٌاد والبغال ،وخالل حجة األمٌرة خناثة بنت بكار كان المشرف على أمور مكة دمحم
بن عبد هللا ،لقد دون اسإسحاقً تفاصٌل هذا الركب من االنطالق الى الوصول للبقاع المقدسة والعودة الى
المغرب مما سنعود إلٌه الحقا.
بعث السلطان عبد هللا بن اسماعٌل مع والدته خناثة مائة ألف دٌنار لتوسع بها على اهل الحرمٌن
الشرٌفٌن ،فضال عن الصرة المغربٌة التً زاد فً قٌمتها زٌادة كبٌرة مع امتٌاز خاص بشرفاء الٌنبوع
الذٌن كانت تخصص لهم هداٌا مادٌة استثنائٌة ،فقد وزعت علٌهم أثناء حجة األمٌرة خناثة مائتً مثقال
ذهب واستقبل ركب الحاج المغربً الذي ترأسته األمٌرة المذكورة بحفاوة فً كل المناطق التً مر منها
وخاصة بالحجاز.
ومن بٌن الرحالت المشهورة التً تستحق الذكر لما لها من أهمٌة خاصة بركب الحجٌج المغربً ،نذكر
الرحلة العامرٌة ألبً عبد هللا بن الحاج منصور العامري التلمسانً ،توفً بالمشرق فً حدود
1174هـ1756/م ،قام بهذه الرحلة عام 1152هـ1739/م ونظمها شعرا مبتدئا بقوله:
لشفٌع األنام فهو الدواء

أزعم السٌر إن دهت أدواء

ثم ذكر ما ٌحتاج إلٌه مرٌد الحج ،وتحدث عن أداة النقل كالجمال ثم اختٌار اللباس حسب الفصول،18
وحذر العامري الحجاج من حمل الكثٌر من السلع ذات الوزن الثقٌل منها واالكتفاء بؤخذ أقصى ما ٌمكن
من المال لشراء متطلبات السفر فقط ،وحث على التزود بآلة حرب خوفا من اعتراض اللصوص
للمسافر.
ولم تكن صالت الملوك المغاربة للحجاز مادٌة دائما ،بل فً سنة 1155هـ1742/م سافر الركب المغربً
الى الحرمٌن الشرٌفٌن على عهد السلطان عبد هللا بن اسماعٌل ،فبعث معه هذا السلطان هدٌة نفٌسة
عبارة عن ثالثة وعشرٌن مصحفا متنوعة األحجام مرصعة بالذهب والدر والٌاقوت.
كان الركب الحجازي المغربً سنوٌا ،لكن المدة التً ٌتغٌبها كل ركب ٌنطلق من فاس تقارب السنة
والنصف ،19وهكذا ففً سنة 1157هـ1744/م ،انطلق وفد آخر برئاسة المد شقشاق نٌابة عن آل عدٌل.
تجب االشارة أن ركب الحاج المغربً لم ٌكن ٌكتسً طابعا دٌنٌا فقط ،ولكن أٌضا مناسبة لحركة تجارٌة
نشٌطة عبر المناطق التً ٌمر بها ،خاصة إذا علمنا أن عدد الحجاج أحٌانا عد باآلالف ،فمثال ركب عام

 18أورد هذه القصٌدة دمحم المنونً فً كتابه ركب الحاج المغربً ،ص89.
 19عبد ال رحمان الموذن ،البوادي المغربٌة قبل االستعمار ،قبائل إٌناون والمخزن بٌن القرن السادس عشر والتاسع عشر ،منشورات كلٌة اآلداب
والعلوم االنسانٌة بالرباط ،الدار البٌضاء ،1995ص117.
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1159هـ1746/م تطلبت حماٌته مئات الفرسان إضافة الى الراجلٌن" ،فجردوا منهم خمسمائة من الخٌل
( )...فخلصوا الركب الذي بها".20
وتوالت ركابات الحجاج فً النصف الثانً من القرن 18م ،ففً سنة 1166هـ1752/م ترأس الحاج دمحم
الفلوس ،وهو أول من تولى هذه المهمة بعد بٌت عدٌل ،ركب الحاج المغربً ،ولم ٌكن هذا التغٌٌر
الوحٌد فقد عرفت الركابات المغربٌة تطورا مع السلطان سٌدي دمحم بن عبد هللا ( ،)1794-1757سواء
من حٌث التنظٌم أو الصالت والهداٌا خاصة وأن عهده امتاز بالمصاهرة مع الحجاز ف"بعد المولى عبد
هللا جاء دور ولده دمحم الذي كان واسطة العقد ونادرة الزمان فً هذا المٌدان ،فقد رتب مائة ألف مثقال فً
السنة ألهل الحرمٌن الشرٌفٌن وشرفاء الٌمن والحجاز ،وكثٌرا ما كان ٌضٌف لهذا الراتب هداٌا
وافرة ،21"...وكان ضمن ركب سنة 1768م ولدي السلطان المولى علً والمولى عبد السالم ومعها خلق
كثٌر.
ولم ٌتضاءل عدد الحجاج المغاربة الى الدٌار المقدسة

بسبب حملة نابلٌون على مصر سنة

1213هـ1798/م ،بل ٌمكن الجزم بعكس ذلك ففً القرن 19م وتحدٌدا فً سنة 1226هـ1811/م وجه
السلطان سلٌمان بن دمحم ( )1824-1792ابنه ابراهٌم ألداء فرٌضة الحج مع الركب الفاسً حجة العلماء
واألعٌان والتجار والقاضً أبً العباس بن كٌران والفقٌه األمٌن بن جعفر الحسنً الرتبً والقاضً دمحم
بن ابراهٌم الزداغً ،والفقٌه المإقت عبد الخالق الودي وغٌرهم من العلماء ،وترأس هذا الركب الحاج
الطالب بنجلون وكان ركبا ضخما من حٌث عدد أعضائه مما جعل الشاعر الشعبً عبد الرحمان بن عبد
القادر بوخرٌص ٌنبههم بكثرة الحجاج فنظم قصٌدة مما جاء فٌها:
من سوس ومراكش لفرج جاو لخطار

ماذا من قومان جات تمشً للحج تحظر

وقبائـل شال نصٌفها والطلبة الخٌـار

وهل الحوز وكل من تهٌؤ وعرب وبربر

22

وهكذا كان الركب فً عنفوانه فً نهاٌة القرن  18وبداٌة القرن 19مٌ ،عد حجاجه باآلالف عبارة عن
قافلة وجٌش 23خاصة ذلك الذي ذهب سنة 1811م وضم من أعٌان فاس وتجارها وعلمائها الجم الغفٌر.
وعموما فإن ركب الحجاج المغاربة منذ  1834أصابه بعض الفتور وذلك بسبب احتالل الفرنسٌٌن
للجزائر ،والحرب التً دارت ٌن المجاهدٌن وقوات االحتالل .وبانتقالنا الى القرن العشرٌن ولما أصبح
وسط المغرب محمٌا من قبل فرنسا وشماله وجنوبه من طرف اسبانٌا ومدٌنة طنجة تحت اسإدارة الدولٌة،
منذ هذا الوقت تراجع عدد الحجٌج فلم ٌعد هناك ركب رسمً ولم ترفض اسإقامة العامة الفرنسٌة
 20أحمد بن خالد الناصري ،االستقصا ،ص176.
 21دمحم المنونً ،ركب الحاج المغربً ،ص24.
 22انظر نص القصٌدة كامال عند دمحم المنونً ،ركب الحاج المغربً ،ص 16.وما بعدها
 23أحمد بن خالد الناصري ،االستقصا ،ج ،9.ص71.
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للموظفٌن المغاربة فً حج بٌت هللا الحرام اال فً  16ذي القعدة 1352هـ موافق 1مارس  1932بعد
صدور قرار وزٌري فً الترخٌص بطرٌقة استثنائٌة للموظفٌن واألعوان المسلمٌن للتغٌب بقصد التوبة
لزٌارة الحرمٌن الشرٌفٌن.24

 24أحمد بن دمحم الهواري ،دلٌل الحج والسٌاحة ،المطبعة الرسمٌة الرباط ،الطبعة األولى  ،1935ص13.
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