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أوال  :قراءة تركيبية في طبيعة مصادر ومراجع تاريخ العالقات المغربية اإلفريقية
جييب املؤرخ اإلفريقي كي زيربو عن التساؤل الذي طرحته بعض اجلهات البحثية األوروبية :هل إلفريقيا
تاريخ؟ بالقول إن إلفريقيا تارخيها؛ فقلد انقضى الزمن الذي اعتربت فيه هذه القارة هامشية مستعبدة .وليس ما
يهم هو كتابة تاريخ إفريقيا للرد على التأريخ االستعماري ،بل تغيري املنظور والعودة إىل العلم والبحث يف املنهج

الكفيل بإعادة كتابة التاريخ اإلفريقي.1

ويف هذا السياق ،تعترب الدراسات اإلفريقية على اختالف اجتاهاهتا وموضوعاهتا من أبرز اهتمامات الباحثني
على تنوع اختصاصاهتم يف الوقت الراهن ،وأدى هذا االهتمام الكبري بإفريقيا إىل حتطيم نظرة بعض اجلهات

األوروبية اليت تَدَّعي أن القارة اإلفريقية مل تكن شيئا مذكورا قبل التغلغل االستعماري فيها.2

ولطاملا ظلت مصر حبضارات وادي النيل ومشال إفريقيا بالرتسبات احلضارية املتالحقة ،موضع اعتقاد راسخ
بأهنا املناطق اليت هلا تاريخ .وكان املعتقد أن إفريقيا جنوب الصحراء ليس هلا ٍ
ماض ذا بال الرتباطها بتجارة العبيد
والذهب يف أحسن األحوال ،وأنه مل يكتب من تارخيها سوى ما َد َّونَهُ املكتشفون واملستعمرون من أهل حوض
البحر املتوسط يف العصر احلديث ويف التاريخ املعاصر .وبذلك ،جيمع الباحثون على أن تاريخ بالد السودان هو
قبل كل شيء قضية مصادر ،ذلك أن قلة املادة املصدرية ،وفقرها وحتيزها وحتريفها للوقائع إن وجدت ،ميثل عقبة
كأداء ،أرهقت املؤرخني ،ودفعت الكثريين منهم إىل االستشهاد بكتابات متأخرة جدا.3

غري أن هذه النظرة ال تصمد مع وجود عدد من الروايات الشفوية اإلفريقية ،باإلضافة إىل ما كتبه الرحالة
والعلماء العرب ،وقلة مما كتبه األفارقة بأنفسهم باللغة العربية .وهذه تلقي الضوء على أحداث جرت يف أجزاء من
السودان بتقسيماته :الغريب واألوسط والشرقي .ومن هذا املزيج من املصادر ،ميكن للباحث استخالص تاريخ
خاص بإفريقيا خيص التنظيمات القبلية والتطورات احمللية واإلقليمية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ،واقافيا ودينيا.
هذه اجملتمعات ،وإن ظلت تواصل عمليات التطور الذايت ،فإهنا يف اآلن نفسه تفاعلت مع مؤارات حضارية
إسالمية تلتها اهلجمة األوروبية بتنظيماهتا وأجهزهتا املختلفة اليت عملت على إخضاع القارة اإلفريقية.4
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ويقول الباحث أمحد الشكري ،قد يكون صحيحا ما قاله رميوند موين  R. Maunyمن أن املعلومات
اليت حصلنا عليها من قِبَ ِل املالحني الربتغاليني قرابة نصف قرن (1500-1450م) تفوق من حيث الكم والنوع
ما أفادتنا به املصادر العربية طوال مثانية قرون (من ق 7إىل 15م) .ليس ألحد أن يعرتض على مثل هذه األقوال،
بيد أهنا تبقى صحيحة بالنسبة للمناطق الساحلية إلفريقيا الغربية ،وليس الداخلية اليت مل يكتشفها األوروبيون إال

مع بداية القرن التاسع عشر امليالدي من خالل رحالهتم املتوالية .ويكفي لندلل على هذا الواقع ،أنه يف الوقت
الذي كانت إمرباطورية سونغاي تعرف أوج قوهتا أيام احلاج أسكيا حممد (1528-1493م) ،كانت الكتابات
الربتغالية عن الفرتة نفسها حتيلنا على حالة الفوضى السياسية واالجتماعية لدى القبائل والشعوب السودانية
الساحلية ،ويف نفس الوقت حتدانا عن التجارة الصامتة داخل بالد السودان وهو وصف يلوك ما حتدث عنه
بطليموس يف عصور تارخيية غابرة. 5
إن الرتاكم املعريف املتوفر حاليا حول تاريخ غرب إفريقيا ،تتجاذبه االاة خطابات تارخيية:
-خطاب من خارج إفريقيا وهو أورويب أساسا.

خطاب إفريقي.خطاب عريب إسالمي.6ولكل واحد من هؤالء مميزات خاصة ،األول اكتسب جتربة طويلة يف التعامل مع تاريخ املنطقة ،ومتكن من
تطوير دراساته وأحبااه سواء على املستوى املنهجي أو املوضوعي ،وذلك بفضل متكنه النسيب من مناهج البحث،

وحتقيقه تراكما كميا يف اإلنتاج التارخيي ،وجمموع هذه املعطيات أهله ألن حيتل كرسي الريادة دون منازع.7

أ ما اخلطاب اإلفريقي ،فإنه حبكم حدااته ما يزال يتخبط يف مشكل اهلوية والبحث عن الذات ،وقد تأخذ
املسألة صبغة حادة عند بعض املؤرخني األفارقة ،فيطالبون بالرجوع إىل التقاليد الوانية السودانية ،وذلك لتأكيد
تفرد احلضارة السودانية وقدرهتا على العيش دون تأاري احلضارات األخرى إسالمية كانت أو مسيحية .بيد أن
املشكل ال يأخذ طابع احلدة عند الباحثني األفارقة املسلمني واملسيحيني ،حيث جندهم معتدلني يف آرائهم .ويتميز
اخلطاب العريب اإلسالمي بكونه ال يزال يافعا ،ويف بداية األمر كان مهه الدفاع عن مزاعم األوروبيني ،إال أن عدم
ختص ص املؤرخني العرب يف تاريخ غرب إفريقيا ،وعدم إحاطتهم باملشاكل املنهجية واملوضوعية ،جعل اجليل األول
منهم غري قادر على مسايرة ومناقشة نتائج األحباث والدراسات األوروبية واإلفريقية املتخصصتني واملتطورتني .على
أن ذلك ال ميكنه أن ينسينا اجملهودات اجلادة اليت بذهلا بعض الباحثني.8
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