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حتت  السباعي،  طموح  الزهراء  فاطمة  مؤلف   2017 لعام  بالرباط  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب 
عنوان: املغرب وإفريقيا الغربية خالل القرن XIXم (1830-1894م): مسامهة يف كتابة التاريخ 
اجلهوي إلفريقيا. ويدرک املتتبع ملسار املؤلفة، أننا أمام باحثة أكاديمية، جيمع أهل االختصاص 
عىل أهنا رائدة حقل الدراسات اإلفريقية باملغرب. وعىل امتداد مشوارها العلمي، كانت الباحثة 
فاطمة الزهراء طموح من املؤمنات بأن الرتاكم الكمي يؤدي حتام إىل التغري النوعي، فكان هلا 
الفضل األول يف توسيع قاعدة املختصني، وتابعت عن قرب جل التطورات التي عرفها حقل 

الدراسات اإلفريقية باملغرب.
أصل هذا العمل، رسالة جامعية برسم نيل دكتوراه السلک الثالث، متت مناقشتها هناية 
العام 1982 بمركز الدراسات اإلفريقية التابع جلامعة پـانتيون ـ السوربون (باريس 1)، أرشف 
عىل تأطريها رسميا إيڤ بِّريسون (Yves Person) مع مواكبة حثيثة من جانب جان دوڤيس 
   (Africanistes) وكالمها كانا يعدان وقتئذ، من أبرز الباحثني اإلفريقانيني ،(Jean Devisse)

بالساحة الفرنسية واألوروبية عموما.
وناهزت الفرتة الفاصلة ما بني تاريخ املناقشة وتاريخ النرش حوايل 35 سنة، مما حتم بعض 
ومن  املختص،  غري  القارئ  تلقي  أفق  تيسري  أو  املعلومات  حتيني  مثل  الرضورية،  التعديالت 
املغرب  األصل:  يف  صيغته  كانت  حيث  العنوان،  يف  حموريا  مفهوما  مس  الذي  التعديل  ذلک 
مفهوم  اعتامد  تم  القارئ،  عىل  تشويش  أو  خلط  أي  ولتاليف  XIXم؛  القرن  خالل  والسودان 
إفريقيا الغربية عوض السودان تيسريا لألخذ، علام أن املفهومني متقابالن وهلام الداللة نفسها 

لد أهل االختصاص.
وتقع الدراسة يف 305 صفحة، مقسمة إىل قسمني مع مقدمة وخامتة، وقد ذيلتها املؤلفة 
بالئحة بيبليوغرافية غنية وخصبة، اجتهدت يف حتيينها بأن أضافت إليها عناوين دراسات كثرية 
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صدرت بعد تاريخ املناقشة (1982) وذلک إىل غاية العام 2010.  
إبراز  مع  وزمانيا  جماليا  الدراسة  عنوان  يف  الواردة  املفاهيم  بعض  عند  املقدمة  وقفت 
لذلک،  وتبعا  املعتمدة.  املصدرية  املواد  عن  مركزة  ملحة  تقديم  عن  ناهيک  االنتقاء،  حيثيات 
إليه  أومأنا  مما  السودان  مفهوم  عوض  الغربية  إفريقيا  مفهوم  اختيار  وراء  السبب  توضيح  تم 
يوافق  األول (1830)  التاريخ  أن  إىل  فأشارت  الزمنيني،  احلدين  الباحثة  استدعت  كام  أعاله، 
حدث احتالل اجلزائر، فيام ينتقل بنا التاريخ األخري (1894) إىل حلظة اكتساح اجليش الفرنيس 

لتنبكت.
العالئق  طبيعة  تأصيل  عىل  الدراسة  انكبت   (1894-1830) الفرتة  هذه  امتداد  وعىل 
املتعددة بني املغرب وإفريقيا الغربية استنادا إىل شهادات مصدرية معتربة، نخص بالذكر منها 
كايي،  XIXم (روين  القرن  خالل  السمراء  القارة  لدواخل  األوروبية  االستكشافية  الرحالت 
العلمية  النخب  بني  حينئذ  جرت  التي  املراسالت  وأيضا  إلخ)،  النز،  أوسكار  بارت،  هنري 

ورجاالت أهل التصوف بالغرب اإلسالمي بمفهومه الواسع. 
أوجه   جل  لتتبع  صفحة   160 الـ  عن  صفحاته  عدد  تزيد  الذي  األول  القسم  ويأخذنا 
للصحراء  العابرة  التجارة  أن  من  السائد  الرأي  دحض  بغية  املنطقتني  بني  التجارية  األنشطة 
خالل القرن XIXم فقدت كل أمهيتها بعد هناية القرن XVIم. ويف هذا املسعى، قد يكون من 
باب االعرتاف املوضوعي تأكيد ذلک عىل املستو الكمي مقارنة بفرتة االزدهار خالل العرص 
الوسيط؛  بيد أن قرائن األحوال خالل القرن XVIIم وما حلقها من فرتات، حيملنا عىل مراجعة 

تصوراتنا. فعال لقد انترصت الكاراڤيال عىل اجلمل سفينة الصحراء، غري أهنا مل تقتله.
ومما يسوغ هذا التصور، أن الشهادات املتوفرة عن القرن XVIIم، تشري إىل حدة التنافس 
بني القو املختلفة باملغرب وقتئذ (السمالليون والدالئيون والعلويون) هبدف السيطرة عىل 
املحاور التجارية املتجهة للسودان الغريب ومراقبتها، وبالتايل حتصيل موارد مالية تسمح بتغطية 

مصاريف السلطة املركزية، خاصة ما تعلق منها بتجهيز اجليش.
بعض  أو  العلويني  السالطني  مع  سواء  XIXم  القرن  إبان  اهلواجس  ذات  ونصادف 
الشخصيات واألرس النافذة بجنوب املغرب، كام هو احلال مع أرسة بريوک أو أرسة احلسني 
احلياة  يف  للصحراء  العابرة  التجارة  حيوية  مقدار  عىل  تدلنا  املؤرشات،  هذه  ومثل  أوهاشم؛ 

االقتصادية والسياسية ملغرب ما بعد القرن XVIم. 
تكون القسم األول من ثالثة فصول؛ همّ األول منها اجلانب التنظيمي للتجارة العابرة 
 مستو عىل  فيها  الفاعلة  والعنارص  القافلة  لتشكيل  مفيد  بإسهاب  تعرض  حيث  للصحراء، 
أو  الغربية  التجارية  املسالک  خريطة  بسط  يف  الدراسة  انخرطت  ذلک،  إثر  وعىل  التأطري. 
وتتجنب  املاء،  بنقاط  ترتبط  كانت  ما  عادة  والتي  الصحراء،  ضفي  بني  ما  الرابطة  األطلنتية 
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الفيايف املقفرة واملهلكة. وملا توجهت العناية لرصد كيفية حتصيل حقوق املرور املفروضة عىل 
أن  ذلک  ومن  حتكمها،  التي  والدينية  واالقتصادية  السياسية  باالعتبارات  التنويه  تم  التجار، 

الشيخ املختار الكنتي كان يعفي رشيف تافياللت منها.
منها  سواء  للصحراء  العابرة  التجارة  يف  املتداولة  املواد  طبيعة  الثاين  الفصل  وتناول 
الصاعدة من اجلنوب نحو الشامل مثل الذهب وريش النعام والعاج والرقيق الخ، أو تلک التي 
محلها جتار املغرب نحو أسواق إفريقيا الغربية، ومنها امللح والتبغ واملنتجات النسيجية والتمور. 
وباملوازاة مع ذلک، وقعت اإلشارة لبعض املواد األوروبية كانت تدخل أسواق إفريقيا الغربية 

عرب املغرب، نخص بالذكر منها املصنوعات الزجاجية والورق واألسلحة النارية.
ملادة  املغربية  السكة  لدار  املاسة  احلاجة  اجلانب،  هذا  يف  القارئ  انتباه  يشد  ما  أهم  ولعل 
الذهب الرضورية لسک العملة، وكيف أن األسواق املغربية مل تكن تتوصل إال بالنزر القليل 
من هذه املادة (83). أما فيام يتعلق بتجارة الرقيق، فقد تراجعت باملغرب مثلام بات عليه الوضع 
بتونس أو اجلزائر منذ منتصف القرن XIX؛ وخلدمة هذا الغرض، تم ّاستدعاء موقف النارصي 

(يف كتابه االستقصا) الرافض هلذه التجارة بناء عىل قيّم  دينية وإنسية.
ووقع  التجاري،  التبادل  مراكز  عن  احلديث  جاء  األول،  القسم  من  الثالث  الفصل  ويف 
درعة  وواحات  وإيليغ  گـلميم  مثل  حينئذ،  بالغة  بحيوية  متتعت  التي  النامذج  عىل  الرتكيز 
يف  االهتامم  وانصب  بالصحراء،  وأروان  وشنقيط  تندوف  ثم  املغرب،  جنوب  يف  وتافياللت 
النطاق الثالث (السودان الغريب) عىل تنبكت، املدينة الساحرة، التي طاملا جذبت اهتامم الرحالة 
األوروبيني طيلة القرن XIXم مما وفر لنا عنها معلومات يف غاية األمهية. وكل من يتحدث عن 
عريقة،  تارخيية  عالقات  ربطتهام  حيث  جنوهبا،  الواقعة  جني  مدينة  جتاهل  عليه   يشق  تنبكت 
لتمثيل  معا  املؤلفة  انتقتهام  فقد  ولذلک  بينهام،  التواصل  تعزيز  يف  النيجر  هنر  دور  عن  ناهيک 

النطاق السوداين.
وبينام كانت الدراسة تعمل جاهدة عىل رسم معامل خريطة أهم املراكز التجارية، نالحظ 
تلميحات ذكية للقارئ برضورة العمل عىل استحضار السياق الدويل املميز للفرتة قيد الدرس 
املتوسط  األبيض  البحر  حوض  إىل  احليوية  عودة  توافق  أهنا  باعتبار  وذلک   ،(1894-1830)
تلک  خطف  قد  األطلنتي  املحيط  أن  علام  األوروبية،  االستعامرية  الدينامية  مع  ذلک  وتزامن 

األمهية منذ العرص احلديث (XVIII-XVIم).
ومستلزماهتا  التجارية  األنشطة  تلک  الثالثة)  (بفصوله  األول  القسم  يف  نتابع  ونحن 
 واألخر الفينة  بني  نقع  الغربية،  وإفريقيا  املغرب  بني  فيام  ومراكزها  املتبادلة  موادها  وطبيعة 
عىل إفادات بالغة األمهية بالنسبة لعدد من القبائل الصحراوية والسودانية (البيضان والفالن) 
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املسامهة يف التجارة الصحراوية، مع رصد لبعض التأثريات والتقاليد املغربية يف احلياة السودانية 
سواء يف املأكل أو امللبس أو العامرة.

لقد مهدت العنارص ذات الطابع االجتامعي والثقايف مما نوهت به األستاذة فاطمة الزهراء 
طموح لولوج القسم الثاين املعنون بـ: املبادالت الثقافية؛ فاشتمل هو اآلخر عىل ثالثة فصول، 
لواقع   الثالث  الفصل  صت  خصّ حني  يف  ثانيا،  بالقادرية   ثم  التيجانية  بالطريقة  أوال  اعتنت 

الرصاع والتنافس بينهام.
ويدلنا الرتتيب املنهجي لفصول القسم الثاين، عىل مد نضج طريقة التناول، وإال فإن 
أحكام الكرونولوجيا تستدعي احلديث عن القادرية يف الفصل األول ثم التيجانية يف الفصل 
توضيح  هي  ذلک  من  الغاية  أن  ويظهر  الزمنية.  األسبقية  اعتبار  أساس  عىل  وذلک  الثاين، 
الصورة التارخيية أمام القارئ حتى ال يضيع منه اخليط الناظم لعالقات املغرب بإفريقيا الغربية 

عرب الصحراء.
ولد أمحد التيجاين بقرية عني مايض جنوب اجلزائر عام 1738م، واضطر أمام مضايقات 
ممثيل السلطة العثامنية الشديدة للهجرة إىل فاس، فلقي من السلطان املوىل سليامن ترحيبا محله 
عىل االستقرار هبا، ثم أقدم عىل تأسيس زاويته املعروفة باسمه. وغري خاف، أن هذه احللقة من 
مسار الطريقة يصعب فهمها دون استحضار الرصاع العثامين املغريب عىل احلدود الرشقية، ويف 
هذا ما يفرس إعالن السلطان نفسه انتامءه إىل الطريقة التيجانية خلدمة هذا الغرض، ولكن أيضا 
مثل  الدولة  رجاالت  بعض  هديه  عىل  فسار  حينئذ،  القوية  الوزانية  الطريقة  سطوة  من  للحد 

الوزير أكنسوس.
وال يغرب عن البال هنا أن احتامء الطريقة هبيبة السلطان أسهم يف انتشارها وتوسيع قاعدة 
مريدهيا باملغرب، كام أن فضل بعض رجاالهتا املقربني من الشيخ أمحد التيجاين (ت. 1815م)، 
خاصة احلاج عيل حرازم صاحب كتاب جواهر املعاين، ال ينكر يف هذا الباب. عىل أن أهم عنرص 
يف نظر املؤلفة (197) ساعد يف انتشارها، إنام متثل يف بساطة القواعد واألسس التي انبنت عليها 
الطريقة التيجانية، فجذبت إليها أكثر أهل احلرض، بينام كانت الطرق األخر متجذرة يف األرياف.
وحينام ننتقل لصحراء بالد شنقيط، نسجل ارتباط الطريقة بقبيلة إيد أوعيل، منذ وقت 
بالصحراء،  نرشها  يف  بيضاء  أيادي  كانت له  الذي  العلوي  احلافظ  حممد  الشيخ  بفضل  مبكر، 
وعربه ثم عرب مريديه انتقلت الطريقة التيجانية إىل ربوع إفريقيا الغربية. ومثلام هتيأ للصحراء 
رجلها، كان ملولود فال بالسودان الغريب نفس الدور الذي لعبه حممد احلافظ. وزاد من إشعاع 
الطريقة أن اعتنقها احلاج عمر الفويت (ت. 1864م)، حيث حاول إقامة دولة إسالمية تيجانية، 

وواجه يف سبيل ذلک من نعتوا وقتئذ بكفار البنربا، ومسلمي ماسنة القادريني. 
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وتفيدنا الوقائع التارخيية الالحقة أن الطريقة واصلت انتشارها باملنطقة، وتضاعف أعداد 
االستعامر  مواجهة  اختارت  حني  الناس  عموم  بني  اكتسبتها  التي  املصداقية  نتيجة  املريدين 
بل  االستعامرية،  اإلدارة  هيادنون  وأحفاده  باجلزائر  التيجاين  أمحد  أبناء  نجد  بينام  الفرنيس، 
ويوالوهنا. ومما ساعد يف ترسيخ موقعها بالصحراء والسودان الغريب، أن بات طريق احلج يمر 

عرب أرايض املغرب رغبة يف زيارة رضيح أمحد التيجاين بفاس قبل التوجه إىل بالد احلجاز.
ومسار  بالتيجانية  تتعلق  كثرية  تفاصيل  الثاين  القسم  من  األول  الفصل  استعرض  لقد 
األرسية  العالقات  شبكة  رصد  عىل  الدراسة  حرص  ذلک،  يف  يشدنا  ما  أهم  ولعل  تطورها، 

التيجانية (املصاهرة) من أقىص شامل املغرب إىل أعايل هنري السنغال والنيجر.
ينتقل بنا الفصل الثاين الستعراض أحوال الطريقة القادرية، بتوضيح حيثيات ارتباطها 
بأرسة املختار الكنتي (1729 - 1811م) يف منطقة أزواد، وانتقاهلا من هناک إىل املغرب والسودان 
تاوديني-تنبكت،  حمور:  عىل  املسيطر  كنتة  لقبيل  التجارية  احليوية  وباعتبار  واألوسط.  الغريب 

وجدت الطريقة أرضا خصبة لالنتشار يف جل أرجاء منطقة الصحراء والساحل.
التطلعات  غياب  يف  يتمثل  القادرية،  موقع  عزز  عنرص  أهم  أن  إىل  الدراسة  وتذهب 
القبائل  بني  فيام  الوساطة  لدور  عنايتهم  جل  أولوا  ما  بقدر  الطريقة  شيوخ  عند  السياسية 
بفضل  التجارة  مسالک  بتيسري  اهتاممهم  عن  ناهيک  باملنطقة؛  القائمة  السياسية  والوحدات 
بني  وتقديرا  احرتاما  أكسبهم  ذلک  كل  األمن.  سبل  وضامن  اآلبار  بناء  عىل  الدائم  حرصهم 
عنايتهم  شملت  كام  ذلک،  غري  أو  قادريني  كانوا  سواء  التجار  فئة   لد خاصة  املنطقة،  أهايل 

التجار اليهود واملستكشفني األوروبيني مثل هنري بارث. 
أو  باملغرب  سواء  املختارية  الطريقة  شهدته  الذي  اإلشعاع  حجم  استحضار  وبعد 
درجة  (إىل  املجاالت  هبذه  والديني  السيايس  تأثريها   ومد والصحراء،  الساحل  بمنطقة 
شيوخها  ودّ  طلب  عىل  فدأبوا  XIXم،  القرن  خالل  صفوفها  يف  املغرب  سالطني  انخراط 
وتبادلوا معهم الرسائل)؛ انتقلت الدراسة لرصد بعض مظاهر التجديد الذي عرفته الطريقة 
املختارية، خاصة مع العامل ولد حممد الفاضل (1869 - 1870م) بمنطقة احلوض، والد املجاهد 

ماء العينني (ت. 1910).
الطريقتني  بني  الرصاع  أوجه  لتناول  الثاين،  القسم  من  الثالث  الفصل  تكريس  تمّ  وقد 
القادرية والتيجانية؛ ومن هنا حتتمت رضورة توضيح طبيعة الرصاع ومآالته. وغني عن البيان، 
أن املعطيات التي تناولت مسار الطريقتني فيام تقدم من صفحات، قد أرشت عىل تنافس شديد 

بني التليد (املختارية) والطارئ (التيجانية).
ومن حسن احلظ، انحصار الرصاع بينهام يف املغرب عىل املستو الثقايف أو اإليديولوجي 
كام  أشارت إليه املؤلفة. ومن ثمة، نقع عىل رسد ووصف وحتاليل ممتعة لتلک املراسالت التي 
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وقع تبادهلا بني الوزير أكنسوس التيجاين والبكاي شيخ الطريقة املختارية الكنتية.
غري أن الرصاع بينهام يف منطقة الساحل والصحراء، اختذ شكال عنيفا بلغ حدّ املواجهة 
العسكرية، وذلک إبان حتركات جيش احلاج عمر الفويت التيجاين برسم إخضاع إمارة ماسنة 
املتحالفة مع الكنتيني. وملا تم له ذلک، ودخل عاصمتها محد اهللا عام 1862م، توجهت أنظاره إىل 
تنبكت، فبات الرصاع العسكري مع الكنتيني حتميا، ثم انضافت املناورات االستعامرية لكرس 
وانطفأت  1864م،  سنة  عمر  احلاج  الشيخ  قتل  العسكرية،  املحاوالت   إحد وأثناء  شوكته؛ 

بذلک شعلة هذه الدولة التيجانية الفتية.
وينتهي الكتاب بخالصة تنعش الكثري مما مرّ علينا من األفكار، بيد أن التشديد عىل فكرة 
الرتاجع التدرجيي للمبادالت التجارية فيام بني ضفتي الصحراء خالل القرن XIXم، وتالزم 
ذلک مع قوة ودينامية املبادالت الثقافية، تطرح أمام الباحثني نموذجا حيا، يعاكس ما اعتادوا 

عليه من أن التطور االقتصادي غالبا ما جيد صد له عىل املستو الثقايف.
يبدأ زمن الدراسة بحادث استعامري ثم ينتهي بلحظة مماثلة، بيد أن لبّ املوضوع يأخذنا 
لتتبع تفاصيل املبادالت التجارية والثقافية (الصوفية) فيام بني املغرب وإفريقيا الغربية. وغري 
خاف، أن كتابة تاريخ إفريقيا خالل القرن XIXم دون استحضار الظاهرة االستعامرية، أو مؤمتر 
برلني (1884)، الذي سمح بتقسيم النفوذ األورويب ورشعن االستعامر بالقارة، يعد يف حد ذاته 
الزهراء  فاطمة  األستاذة  برهنت  اجلانب،  هذا  ويف  التعقيد.  بالغ  منهجيا  وحتديا  عسريا،  أمرا 
املوضوعي.  أو  املنهجي   املستو عىل  إن  واملعاجلة  التناول  طريقة  يف  رصني  نضج  عن  طموح 
وبناء عليه، فقد فتحت أمام الباحثني آفاقا أرحب يف كيفية التعامل مع تاريخ إفريقيا، وأمدهتم 
أيضا، بطرائق املناورة املعرفية – ونحن بباريس – يف سبيل اإلجابة عن أسئلة خفية من قبيل: 

ماذا كانت نتائج االستعامر الفرنيس عىل املجال املعني بالدراسة؟
أمحد الشكري

معهد الدراسات اإلفريقية
جامعة حممد اخلامس بالرباط


