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والدين  املجتمع  بنرمضان.-  زوليخة 
 5 القرنني  بني  ما  الغربية  إفريقيا  يف  والسلطة 
و10 هـ 11 و16م، (الرباط:  منشورات وزارة 
يف   ،(2015 اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف 

جزأين، 772 ص.
املرتبط  الوطني  التاريخ  إشباع  مرحلة  بعد 

الرشقي  اجلغرايف  املحيط  إىل  التارخيية  العناية  توجهت  الوطنية،  الدولة  نشأة  بصريورة 
والشاميل، ثم جاءت رياح مدرسة احلوليات لرتسخ انشغال  الباحثني املغاربة بالضفاف 
وما  الصحراوي  الفضاء  رؤية  إىل  التطلع  بدأ  وحينام  املتوسط.  األبيض  للبحر  الدافئة 
يوجد جنوبه من أصقاع، كانت العواصف الرملية تؤمل البرص فيام كان الرساب يشوش 
الوحدات  بني  حديديا  سورا  تشكل  الصحراء  أخذت  وتدرجييا  الرؤية،  وضوح  عىل 

السياسية القائمة عىل ضفتيها منذ ما قبل بداية التاريخ امليالدي.
بنرمضان  زوليخة  األستاذة  عمل  يأيت  والتحديات  املحددات  هذه  سياق  ويف 
املغربية  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  منشورات  ضمن  جزأين،  يف  الصادر 
 5 القرنني  بني  ما  الغربية  إفريقيا  يف  والسلطة  والدين  املجتمع  عنوان:  حتت   ،2015 سنة 
اآلداب  كلية  يف  وناقشته  الدولة،  دكتوراه  لنيل  الباحثة  أعدته  وقد  و16م،   11 10هـ-  و 
والعلوم اإلنسانية بوجدة عام 2005، حتت إرشاف ذ. حسن الفگيگي. وجتدر اإلشارة 
هلا  أتاحت  والنرش (2015-2005)،  املناقشة  تارخيي  بني  الفاصلة  العرش  السنوات  أن  إىل 
فرصة املراجعة وتعميق النظر يف عدة قضايا، ناهيک عن تلبية رغبتها املتواصلة يف مواكبة 
املستجدات عىل الساحة الوطنية أو الدولية، فجاءت الدراسة املنشورة متميزة ومستوفية 

رشوط العمل األكاديمي.
زوليخة  تصنيف  يمكن  باملغرب،  اإلفريقية  الدراسات  حقل  مسار  إىل  وبالنظر 
وأمحد  سعيد  وسامي  شكراوي  وخالد  الشاديل  هبيجة  مع  الشأن  هو  كام  بنرمضان 
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الشكري، ضمن عنارص اجليل الثاين الذي أخذ املشعل عن الرواد يف امليدان من أمثال 
يف  أعامهلم  بدأوا  الذين  العلوي،  العزيز  وعبد  طموح  الزهراء  وفاطمة  ناعمي  مصطفى 
صناعة  يمثل  الثاين  اجليل  أن  عىل  التأكيد  يمكن  عليه،  وبناء  املغرب.  يف  وأهنوها  فرنسا 

حملية خالصة للجامعة املغربية.
كانت البداية صعبة للغاية يف ظل قلة عدد املؤطرين، مما فرض عىل املهتمني خالل 
العقدين األخريين من القرن العرشين نزوعا نحو االعتامد عىل الذات يف سبيل حتصيل 
اجليل  وأيضا  الرواد  جيل  انشغال  هو  ربام  صعوبة،  األمر  زاد  ومما  عصامي.  تكوين 
رصح  إقامة  يف  النجاح  بغية  واجلهد،  العناء  من  كثريا  تطلبت  جوهرية  بقضية  الالحق 
الدرس العريب املتعلق بإفريقيا جنويب الصحراء لسد حاجيات الطلبة باجلامعات املغربية 

يف حقل دراسات تاريخ إفريقيا.
ويف هذا اإلطار، أنجزت طيلة العقد األخري من القرن املايض سلسلة من الدراسات  
لنيل دبلوم الدراسات العليا (د. د. ع)، وما كاد العقد األول من األلفية الثالثة أن يطل 
حتى بدأت األسامء نفسها تدافع عن رسائل جامعية لنيل دكتوراه الدولة؛ ولو حاولنا 
باملوروث  كثريا  تأثرت  إهنا  لقلنا  العليا،  الدراسات  دبلوم  رسائل  جل  بتقييم  املجازفة 
املعريف الفرنيس، ويبدو مثل هذا األمر طبيعيا باعتبار ظروف البداية الصعبة التي أملحنا 

إىل بعض جوانبها. 
عىل أن الرسائل التي أنجزت بغرض نيل دكتوراه الدولة، حققت طفرة هائلة إن 
جل  يف  واملهتمني  للمختصني  شهيا  طبقا  جعلها  مما  املضمون،  أو  الشكل   مستو عىل 
اجلغرايف  املجال  الدراسات  تلک  وتناولت  اجلهات.  من  وغريه  العريب  العامل  أنحاء 
مواضيع  عىل  وركزت  التشاد؛  بحرية  حتى  األطلنتي  املحيط  من  املمتد  الغربية  إلفريقيا 
الوحدات  وتاريخ  الصحراوية،  والتجارة  باملنطقة،  اإلسالم  انتشار  شملت  خمتلفة، 
السياسية خالل العرص الوسيط واحلديث، والطرق الصوفية خالل القرنيني الثامن عرش 
ومطلع  عرش  التاسع  القرنني  خالل  االستعامر  مقاومة  حركات  وأخريا  عرش،  والتاسع 

القرن العرشين.
املختصني،  من  الثالث  اجليل   لد األمهية  بالغ  تطورا  املسار،  هلذا  املتتبع  ويالحظ 
كام  إلفريقيا،  املعارصة  واالقتصادية  السياسية  القضايا  نحو  انجذابا  أكثر  نجدهم  حيث 
توسع لدهيم االهتامم اجلغرايف، فبات يشمل اجلهات الرشقية واجلنوبية للقارة اإلفريقية، 
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مواكبة  حياول  اجلديد،  التوجه  ولعل  اإلنجليزية.  باللغة  املتأثرة  األقطار  منها  وخاصة 
االسرتاتيجية اجلديدة للمملكة املغربية جتاه أقطار القارة اإلفريقية. 

وبالعودة إىل عمل زوليخة بنرمضان، نالحظ أهنا جاءت حلقل الدراسات اإلفريقية، 
بعد إعدادها لدراسة (د.د.ع)  يف فرنسا عام 1987 يف موضوع مدينة سبتة خالل القرنني 
الثالث عرش والرابع عرش امليالديني، ثم انتقلت يف أطروحتها األخرية، إىل متابعة تاريخ 
فقد  ألهليتها،  وبالنظر  سنغاي).  مايل،  الوسيط (غانة،  العرص  خالل  السودانية  املاملک 
املصدرية  املواد  بمجمل  إحاطتها  نتيجة  متميزة،  أكاديمية  بكفاءة  املعنية  الفرتة  تناولت 
املتوفرة، ناهيک عن اطالعها الواسع عىل جل الدراسات القديمة منها أو احلديثة، التي 
تناولت تاريخ املاملک السودانية خالل العرص الوسيط. ولعل أهم ما يميز هذه الدراسة 
طابعها األكثر شمولية، علام أن بعض الباحثني املغاربة سبق هلم تقديم أعامل هتم وحدة 

أو وحدتني من هذه الوحدات السياسية الثالث.   
وخامتة  فصول  مخسة  عىل  مقسمة  صفحة،   772 يناهزان  جزأين  يف  الدراسة  تقع 
ودون  واجلغرافية.  البرشية  لألعالم  وآخر  واملراجع  باملصادر  خاص  فهرس  إىل  إضافة 
فيها  وفصلت  بنرمضان،  زوليخة  عندها  توقفت  التي  الدقيقة  التفاصيل  يف  اخلوض 
عرفتها  كام  التطورات  جل  تناولت  إهنا  القول  يمكن  التحليل،  أو  العرض   مستو عىل 
مع  عالقاهتا  عن  فضال  األصعدة،  مجيع  عىل  سنغاي)  مايل،  (غانة،  السودانية  املاملک 
بعض األقطار اإلسالمية خاصة منها املغرب األقىص أو الربتغاليني حني بداية اكتشافهم 
سواحل املحيط األطلنتي عند منتصف القرن اخلامس عرش امليالدي. والالفت للنظر يف 
هذا االستعراض الدقيق واملفيد عىل امتداد ستة قرون (XVI-IXم)، اجتهاد الباحثة يف 
تثبيت اخلريطة الديمغرافية أو القبلية للسودان الغريب خالل العرص الوسيط، ثم عملها 
عىل توضيح العالئق املختلفة هلذه الدول مع حميطها القبيل مثل املويس والبنربا والتوارق؛ 

ومثل هذا األمر يعد إضافة قيمة ألهل االختصاص واملكتبة العربية عموما.
وعىل هدي املدققني املتمرسني، نسجل انخراطا حيويا يف مقاربة عدد غري قليل من 
مثيلهام؛  عز  نظر  وعمق  الروية  من  بنوع  متيز  املنطقة،  تاريخ  يطرحها  التي  اإلشكاليات 
يف  ذابتا  اللتني  مملكتي أوذغشت وزافون،  لتاريخ  الباحثة  أثناء تناول  ذلک  عىل  نقف 
اإلمرباطورية املرابطية، ثم حني مقاربتها لقضية الغزو املرابطي ململكة غانة، وأيضا عند 
تناوهلا مسألة مفهوم الدولة بإفريقيا الغربية. ويف هذا اجلانب، يعد الفصل الرابع الذي 
جاء حتت عنوان احلدود واجلوار (من 345 إىل 491) من أخصب فصول هذا الكتاب، 
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يف  املنهجي  الذكاء  حيث  من  أيضا  وإنام  التارخيي،  التأصيل  حيث  من  فحسب  ليس 
التعامل مع من يزعم أو يدعي، رصاحة أو ضمنيا، بأن إفريقيا جنويب الصحراء مل تعرف 

طوال تارخيها مفهوم الدولة إال مع االستعامر األورويب.
ملا  التارخيي  االستقصاء  برسم  الصحراء  عوامل  ولوج  عىل   مغامرة تتجرأ  كل  إن 
الدارس  يتملک  وحينام  وحتبطه،  املدونة  اإلخبارية  العنارص  قلة  تقهره  جنوهبا،  يوجد 
ال (Griot) أو ”صاحب الكالم“ بتعبري املؤرخ  القلق ويغشاه الشک والرتدد، يأيت القوَّ
إىل  املهتم  ليدعو  أيضا  ولكن  األمر،  ليهون   (1656 السعدي (ت.  الرمحن  عبد  التنبكتي 
تقاليد  منظومة  ضمن  التارخيية  الكتابة  يف  تراكمها  وقع  التي  التجارب  كل  عن  التخيل 
التدوين، وليحفز عىل معانقة قواعد منظومة الثقافة الشفاهية، التي شكلت أساس جل 
يف  الجتهادها  الكبري  بالفضل  بنرمضان  للباحثة  ندين  وههنا،  باملنطقة.  املعريف  اإلنتاج 
توظيف الرواية الشفوية واعتامدها إىل جانب املواد املصدرية املدونة يف سبيل رسم كثري 
سياسية  صبغتها  كانت  سواء  املعنية  الفرتة  خالل  الغربية  إلفريقيا  التارخيية  املالمح  من 
أو اقتصادية أو ثقافية. وباختاذ هذا السبيل والتأكيد عليه، حيس القارئ يف ثنايا دراستها 
الشفوية  للرواية  املعريف  الرصيد  احتضان  اجتاه  يف  يدفع  الشباب،  للباحثني  توجيها 
ومعانقته، ومنحه ما يستحقه من عناية عىل قدر املساواة مع رصيد املواد املصدرية املدونة 

سواء كانت عربية أو أوروبية.
ويكمن أصل كل املشاكل واإلشكاليات املتعلقة بكتابة تاريخ إفريقيا قبل املرحلة 
هذا  يف  يسعنا  وال  ومضمونا.  شكال  وفقرها  اإلخبارية  العنارص  قلة  يف  االستعامرية، 
الباب إال التنويه بمد شجاعة املؤلفة وجرأهتا يف خوض هذه التجربة الفريدة يف حقل 
املدرسة  تأخر  أسباب  توضح  املعطيات،  ذات  فإن  املقابل،  ويف  اإلفريقية.  الدراسات 
كثري  مع  سيان  واحلال  الصحراء؛  جنويب  إفريقيا  تاريخ  مع  تعاملها  يف  املغربية  التارخيية 
ضعف  بسبب  أو  الوطنية  الدولة  تقعيد  بأمر  البالغ  انشغاهلا  نتيجة  اإلفريقية  الدول  من 
انفتاح النخب عىل فضاءات قارهتم. ويف هذا املسعى، يمكن القول بتحقيق هذه الدراسة 
اخرتاقا موفقا، فضال عن تقديمها مسامهة جادة ومعتربة يف تأصيل الدرس العريب املتعلق 

بإفريقيا.
لقد متيزت هذه الدراسة بعدة جوانب إجيابية، غري أن مفهومها حلدود بالد السودان 
أو إفريقيا الغربية حسب االصطالح املعارص، جعل مملكة كانم-برنو الواقعة عىل حواف 
حسب  السودان  بالد  مفهوم  فإن  تقديري،  ويف  اهتاممها.  دائرة  خارج  التشاد  بحرية 
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احلويص  الفضاء  عند  يتوقف  ال  الوسيط  العرص  لفرتة  املغاربة  واملؤرخني  اجلغرافيني 
رشقا، وإنام يمتد ليشمل حميط بحرية التشاد أو بحرية كوري طبقا لتسمية اجلغرايف ابن 
كان- مملكة  تاريخ  حول  املغربية  الدراسات  لندرة  ونظرا  1286م).  (ت.  املغريب  سعيد 
برنو، فقد كان أملنا كبري يف أن يتوسع األفق اجلغرايف للزميلة زوليخة بنرمضان ليشمل 

املنطقة املعنية.
ويتضح مما تقدم، أن اهتاممات جل الباحثني املغاربة ممن أخصبوا حقل الدراسات 
اإلفريقية، قد انشدت نحو تاريخ إفريقيا الغربية خالل العرص الوسيط وأفاضت يف ذلک 
ألسباب خمتلفة، منها توفر مادة مصدرية عربية، مما أتاح ألهل لغة الضاد تألقا يف قراءهتا 
وتأويلها ومساءلتها. ونالحظ يف املقابل، كام نسجل أن القرنني السابع عرش والثامن عرش 
للميالد من تاريخ املنطقة املعنية، مل جيدا حلد اآلن العناية الالزمة باجلامعة املغربية. وأملنا 
كبري يف اجليل اجلديد من الباحثني لالنكباب عىل دراسة هذه الفرتة بشكل دقيق ورصني، 
ويقدم إفادات تلج بنا عرص االستعامر (القرن XIXم) وما بعده بأسلوب ميرس وسلس. 
إىل  القنطرة املؤدية  ويشيد  يقلص اهلوة  هذا التوجه كفيل بأن  وغني عن البيان، أن مثل 
فهم أعمق ألطروحة رائدة البحث يف حقل الدراسات اإلفريقية باملغرب فاطمة الزهراء 
خالل  الغربية  وإفريقيا  املغرب  عنوان:  حتت   1982 سنة  فرنسا  يف  ناقشتها  التي  طموح 
القرن XIXم، ومتكنت من نرشها بعد تنقيحها سنة 2017، ضمن إصدارت كلية اآلداب 

بالرباط.
أمحد الشكري

جامعة حممد اخلامس بالرباط


