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مقدمة
نحن بصدد مؤرخ يعرف موضوعه ،آنس التفكري فيه ،وألف صحبته ،حتى أثمرت ،يف النهاية ،مئات الصفحات من ّ
تذكر أيام

ً
ً
وعالقة صعبة املراس بالجريان يف الشمال.
ثقافية،
تاريخا وحيا ًة
املايض والحارض يف بالد املغرب العريب الكبري والتذكري بها،
ً

وأنرثوبولوجيا ،يف بالد املغرب
تاريخيا
واظب املنصوري أكرث من عقد من السنني ،بعد اختمار الفكر واملذاكرة ،عىل التفكري،
ًّ
ًّ

مليا يف عالقتها
تأم َل التجربة التاريخية ملايض البالدّ ،
العريب الكبري ،من دون أن ينىس بلده تونسّ .
وتأمل تحولها نحو حارضها ،ونظر ًّ

ّ
املحل ،يف عالقته بالجرية املتوسطية املضنية،
السيايس ّإل ليغوص يف الجسد الثقايف
بالطرف اآلخر من املتوسط ،فلم يتناول السطح
َّ
ويف حوار الثقافات.

الحمامات مدينة متوسطية ( ،)2000واستذكر عام ،2001
عرج ليحفر يف دهاليز الثقافة العربية اإلسالمية ببحثه األنرثوبولجي
ّ
ّ

نصوصا عربية عنها ،تعكس حالها يف زمن زهوها العريب اإلسالمي ،والتي كانت
يف طريقه البحثي ،قربص العربية اإلسالمية فاختار
ً
ٍ
ً
تابعة لروجرز الثاين النورماندي (القرن  )12الذي طاب
حينئذ ،امتدا ًدا لألندلس يف حضارتها وتمدنها ،قبل أن تصبح الجزيرة
تبدو،
لإلدرييس أن يكتب ،يف ظل رعايته ،مدونته الجغرافية الخالدة ،ويهديها إليه.

أ ّلف كتابه ما بني الخمار والزنار أو قوانني اللباس يف العالم اإلسالمي الوسيط ()2007؛ ليكشف فيه عن داللة اللباس

ورموزه ،وعن التنوع االجتماعي ،والتخوم الثقافية التي عكست هندسة العالقات الدينية بني الجماعات املنخرطة يف االجتماع السيايس
اإلسالمي؛ ليدمج بني االجتماع السيايس واألنرثوبولوجيا ،يف دراسة املجتمع اإلسالمي يف تنوعه ووحدته.

غاص بعد ذلك يف العالقات البيزنطية اإلسالمية ( ،)2009ووسع دائرة نظره ليستكشف رس عالقة املسلمني بالغرب الالتيني (.)2009
اختار املنصوري ترجمة كتب مفتاحية يف التاريخ مثل كتاب التاريخ الجديد لجاك لوغوف ،)2014 – 1924( Jacques Le Goff

مؤس ًسا بذلك "التاريخ الجديد" ،وصاحب كتاب مثقفو العرص الوسيط ،وكتاب
امللقب بـ "املؤرخ الغول" .دمج التاريخ باألنرثوبولوجيا ِّ
أهاله لإلرشاف عىل مجلة الحوليات ،وعىل مدرسة الدراسات العليا يف العلوم االجتماعية ،كما جرى
التجار واملرصفيون،
اللذين ّ
ْ

لـفرانسوا دوس  François Dossوألفيا كونستاس.

ِ
تأليفه تاريخَ املغرب ،أشار العروي إىل أن لدينا منهجني؛ أحدهما تقليدي ،واآلخر حديث" ،األول عريب إسالمي
يدي
بني ْ
(نمط النارصي [أحمد النارصي]) والثاين غريب (نمط ليفي  بروفنسال  ... )Évariste Lévi-Provençalيبدو الثاين صفوة التكوين
تقليديا  ...لن يستطيع املنهج الحديث ،كما تنرشه اآلن الجامعة العرصية ،أن يجدد كتابة
العلمي  ...وأصبح اآلن ،يف العالم املتقدم،
ًّ

تاريخ املغرب .يتطلب التجديد ظرو ًفا ذهنية واجتماعية ،جماعية وفردية ،ال تتحقق ّإل برشوط كثرية ويف أمد طويل"(((.

ِ
مزو ًدا
لعل املنصوري اكتسب الخيارات املنهجية األوسع ُليط َّل علينا بكتابه الجديد ،مغرت ًفا من داخل التاريخ املغريب اإلسالميَّ ،

دامجا األنرثوبولوجيا يف التاريخ ،متج ّن ًبا الخضوع للمناهج التقليدية ،واملناهج األكاديمية الجامدة ،وما يصدر عن
باملنهجيات الحديثة،
ً

الغرب من دراسات أغلبها متأثر بالنزعة املركزية الغربية.

مؤس ً
سة عىل مفهوم الدولة عىل حساب مفهوم
شارك املنصوري يف اهتمامات املؤرخ التونيس بتأصيل الذاكرة الوطنية التونسيةَّ ،

الساللة أو العائلة ،من دون افتعال انفصال جذري عن الرابطة العربية اإلسالمية التي بقيت مفاعيلها لديه ،ومن دون أن يغفل تأثري
1

عبد الله العروي ،مجمل تاريخ املغرب (بريوت :املركز الثقايف العريب ،ط  ،)1992 ،5ص .12
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التقسيم العثماين للمجال املغريب (طرابلس – الجزائر  -إسطنبول) ،واالستمرارية العثمانية (الحفصية)((( ،فالتقط مفهوم "تونس" ضمن
استمرارية تاريخية منذ ظهور االسم "إفريقية" يف كتب املؤرخني الكبار  -من ابن الحكيم (مؤرخ فتح مرص) إىل ابن خلدون  -كهوية
تعب عنها الدولة الحفصية يف القرن  ،15وتجددت يف الذاكرة التاريخية مع ابن دينار وأيب ضياف((( ،ثم تغذت يف املرحلة
استطاعت أن ِّ
الكولونيالية ،ويف مواجهة التبعية الفرنسية ،فأعطى كتاب شارل أندريه جوليان  )1991 – 1891( Charles-André Julienتاريخ أفريقيا

الشمالية الذي صدر سنة  ،1931نظرة عامة شاملة عن مايض املنطقة ،كان لها تأثريها يف رجال اإلصالح واالستقالل ،مثل الحبيب

بورقيبة وفرحات عباس وآخرين ،ويف استلهام وطنية تونسية((( .وما زلنا بحاجة إىل اإلطاللة عىل األستغرافيا التونسية – املغربية ،وتبيان

الحلقات األساسية يف التأليف التاريخي املغريب.

نحو التفكري يف تشكيل نواة تونس :القريوان
بعد أن أجرى هذه الجولة يف مجال الجغرافيا  -التاريخية والثقافة ،والعالقة بني أوروبا وبالد اإلسالم ،اتجه تفكري املنصوري إىل

ً
وثقافة ،فكان كتابه عن تونس يف العرص الوسيط الذي هو موضوع قراءتنا الحالية ،عصارة
سياسيا
تونس بتاريخها ومستقبلها ،كيا ًنا
ًّ

نقده
شح املصادر الالزمة الستقصائه التاريخي الثقايف ،وال ُيخفي َ
جهده يف مسريته الثقافية .ال ُيخفي املنصوري شكواه إىل قارئه من ّ

املنهجي ملؤرخي املرشق بسبب عنايتهم برجاالت الفتح أكرث من عنايتهم بالرجال املغاربة .وانتقد املنصوري ما ُتبديه كتابات مؤرخي

املرشق األوائل من تكريس لـ "فكرة الغلبة ال فكرة الفتح" ،ويف املقابل ،رأى أن املؤرخني املغاربة شاركوهم نزعتهم التاريخية العاملية،

َ
َ
َ
َ
العاملية.
اإلسالمية
التاريخية
النزعة
مع مشاركتهم إياهم

وانطال ًقا من كونية اإلسالم ،وفكرة الوحي الخاتم؛ أصبح الفتح لديهم بمنزلة مشاركة املغرب يف هذه العاملية القدسية ،وأصبح

املوثوق ،عن اإلسالم((( .كان املؤرخ الكالسييك يهتم بالواقعة ،والوثيقة ،والحقبة.
املدافع (املرابط)
املغرب ،من خالل هذه املشاركة،
َ
َ

تطور األمر مع املناهج الحديثة يف االقتصاد ،واألنرثوبولوجيا ،والتحليل النفيس ،فصار من عادة املؤرخني الجدد تم ُّثل أحد هذه
ثم ّ
كتابه
التخصصات .أما املنصوري فقد دمج األنرثوبولوجيا يف التاريخ؛ فكان هذا الكتاب
ً
نموذجا لهذا التعاضد والتالحم ،وسبقه يف ذلك ُ
الذي ذكرناه سابقًا ما بني الخمار والزنار.

قسم املنصوري كتابه إىل خمسة عناوين كربى ،تتعلق بتونس يف تكوينها التاريخي ،بطريقة تجعل الواحد منها يفيض إىل اآلخر
َّ

املؤسسة للكيان التونيس" :القريوان" ،ويح ّلل
ويتكامل به .يف الفصل األول ،يعود إىل الجذور التاريخية األوىل التي انبثقت منها النواة ِّ
َ
مرحلة االنتقال إىل ما يشبه االستقالل يف ظل األغالبة ،وتعايل دور الرببر ،وبروز الدولة الفاطمية .ثم االنتقال إىل تصفّح صفحات

الجغرافيا املغاربية الثالث :البحر ،والجبل ،والصحراء .ينتقل بعد هذا ليغوص يف العمارة االجتماعية والثقافية إلفريقية العرص الوسيط،

ً
أشعت يف ذلك الزمان.
وصول إىل معاينة السطح الثقايف ،عرب التفكري يف النخب الفكرية التونسية التي َّ

 2محمد الهادي الرشيف ،تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إىل االستقالل .محمد الشاوش ومحمد عجينة (مرتجم)( ،تونس :دار رساس ،ط  ،)1993 ،3ص
قائدا من أشهر القواد املوحدين ،هو عبد الواحد بن أيب حفص ثم أسس أبناؤه فيها مملكة حكموها ما يربو
واليا عىل تونس ً
 ،52إذ قال" :يف سنة َّ 1207
عي الخليفة املوحدي ً
عىل ثالثة قرون".
 3محمد بن أيب القاسم الرعيني القريواين (ابن أيب دينار) ،املؤنس يف أخبار إفريقية وتونس (بريوت :دار املسرية ،ط  ،)1993 ،3ص 29؛ إذ عادل بني مفهومي
(إفريقية وتونس) قائ ً
ال" :إفريقية من بالد املغرب وعند أهل العلم إن ُأطلق اسم إفريقية فإنما يعنون به بلد القريوان  ...وإفريقية أوسط بالد املغرب".
4
5

العروي ،ص .31

محمد الطاهر املنصوري ،تونس يف العرص الوسيط :إفريقية من اإلمارة التابعة إىل السلطنة املستقلة (صفاقس :دار صامد ،)2015 ،ص .10 - 9
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رصد املنصوري العوامل التي جعلت الخالفة العباسية تسمح إلفريقية أن تصبح إمارة شبه مستقلة ،ويف مقدمتها الفنت الداخلية،

والتنافس العريب الفاريس يف ظل تكريس الطابع اإلسالمي ،وتراجع دور العرب يف الجيش ملصلحة فئات أخرى ،بمن فيهم الرببر يف
املغرب .سمحت تلك األجواء الغامضة إلبراهيم بن األغلب أن ينجح يف القضاء عىل ثورة "تمام" ،فمكنه الخليفة من سلطان إفريقية.

منذ أن عمل "جرجري" عىل االنفصال عن الدولة املركزية لبيزنطة األفريقية ،ونقل عاصمته من قرطاجة إىل سبيطلة يف عام  646م،

مرسحا
لتكون "بداية عرص خاص بإفريقية" ،وصارت الفرتة املمتدة ما بني "سنة  646و 698م هي فرتة إفريقية املستقلة"((( التي غدت
ً

للتجاذبات بني سكان إفريقية والبيزنطيني والعرب ،مع انفتاح قناة تواصل بني العرب وأطراف من األفارقة تدعو إىل التعامل معهم ضد
أسياد األمس .تبدو هذه الفرتة للمنصوري مغيبة عن ذاكرة التأليف التاريخي ،وبحاجة إىل إعادة التنقيب.

جانبا من
يرى املنصوري أن الفتح جاء عرب مراحل انتقالية؛ إذ إن قرار الفتح لم ُيتخذ إال يف زمن الخليفة عثمان بن عفّانّ ،
وإن ً

القرار يعود إىل حماية مرص ،وإىل تخفيف التوتر حول السلطة .سعى مؤرخو املغرب إىل إضفاء القداسة عىل الحملة األوىل "غزوة العبادلة
السبعة" ودمجها يف التاريخ اإلسالمي ،يف وقت اختارت فئة من السكان االنحياز إىل العرب(((.

ظلت بيزنطة تحن إىل املغرب ،حتى بعد حملة عقبة بن نافع ،وظل العرب َ
يحذرون بيزنطة ،وينظرون "إىل البحر بعيون الريبة"(((،

ُ
إهمال الفاطميني إياها ،ثم
"تكريسا للغلبة" ،ولتصبح نقطة اندفاع ال را ّد لها ،ولم يؤثر يف مكانتها
يف الوقت الذي بنوا فيه القريوان
ً
اس ُتعيدت يف زمن األغالبة.

بروز نواة تونسية :القريوان
تقص عالمات النزعة االستقاللية إلفريقية /تونس وميولها ،ويبحث عن تجسدات هذه النزعة ،فيضع
يستمر املنصوري يف ّ

إشارات هنا وهناك عىل مسار تلك النزعة االستقاللية وتجلياتها(((.

 .1الرببر
ً
محلية تعكس "بروز نوع من الذاتية الرببرية" انطال ًقا من القريوان،
مر بمرحلة ،بعد الفتح ،برز فيها الرببر قو ًة
رأى أن املغرب َّ

أمريا عىل سائر إفريقية واملغرب(.((1
أنشأ "كسيلة" نواة أول دولة بربرية مسلمة بقيادته ،بعد استشهاد عقبه بن نافع ،وأقام فيها ً
ُيستنتج من رسده أن الرببر لم يكونوا ضد اإلسالم ،يف الوقت الذي يؤكد فيه ،بال غضاضة يف الحديث ،وجو َد تجاذب وتنافر بني
العرب والرببر يف بداية الفتح ،فيورد العديد من التنافرات ومن جملتها حركة "الكاهنة" يف مواجهة حملة حسان بن النعمان ،عىل

سبيل األمانة للتاريخ ،وليس لتشنيع دور العرب يف التاريخ ،وليؤكد ،ربما ،أن األسلمة والتعريب لم يكونا مرتبطني بقيادة العرب
6

املرجع نفسه ،ص .24

8

املرجع نفسه ،ص .41

7

املرجع نفسه ،ص .33

سياسيا ّإل يف زمن متأخر منذ نهاية القرن  16أو بداية
 9محمد الهادي الرشيف ،ص  .10 - 8يعتقد الرشيف أن البالد التونسية تقع رشقي جزيرة املغرب ،ولم تتميز منها
ً
والعجب ،ومع ذلك فهو عمل جدير بالعناية ،ملا تملكه تونس من خصائص
القرن  ،17لذلك قد يرى بعضهم أن البحث عن كيان تونيس عرب العصور أمر ال يخلو من الغرور ُ
مميزة .فقد كانت تونس بمنزلة األرض املوعودة لكل النزعات اإلمربيالية يف حوض البحر األبيض املتوسط .عرفت سيطرة الفينيقيني والرومان والوندال والعرب والرببر
وأخريا الفرنسيني .وإطار البالد التونسية هو إطار أفريقيا البونقية ثم الرومانية وإطار إفريقية العربية أو الحفصية وإطار إيالة تونس.
واإلسبان واألتراك،
ً
10

املنصوري ،ص .45
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أيضا ،مع تنويهه بأن الرببر أنفسهم انقسموا بني العرب والكاهنة؛ ما ساعد العرب ،بقيادة حسان ،يف
وحسب ،بل ساهم فيهما الرببر ً
(((1
معا ،وتطلبات مركز الخالفة
طلبا للجهاد أو للرثوة أو االثنني ً
اإلمساك باملبادرة  .وبقي العديد من التنافرات :هجرات املرشقيني الكثيفة ً

للجواري " -تفضيل الجارية الرببرية عىل غريها"  -والعبيد واملال ،ورضيبة الجزية .وتعليقًا عىل ذلك؛ يمكن التنويه بأن هذا لم يمنع
الرببر من تأسيس كيان سيايس مستظل باإلسالم والعروبة انطال ًقا من القريوان .وقد غدا الرببر مسألة إشكالية اتخذها مؤرخو الغرب،

ً
مجال لتساؤل غريب :كيف اندمج الرببر يف العروبة واإلسالم ولم
أمثال إيميل فليكس غوتييه ( Émile-Félix Gautierت ،)1940
صور املؤرخون األجانب "املغرب كأرض نزاع تتحارب عليها قوتان مبهمتان ،هما الرشق
يندمجوا يف الالتينية واملسيحية من قبل؟ فقد ّ

واملغرب ،ممثلتان من جهة يف الدين املسيحي واللسان الالتيني ،ومن جهة يف اإلسالم والعربية"(.((1

 .2نحو اإلمارة األغلبية :من التبعية الرمزية إىل االستقالل
ً
منفعل .انتهت هذه املرحلة أواسط القرن
مر بمرحلة أوىل كان فيها
يف مقدمة كتابه عن تاريخ املغربّ ،
ينوه العروي بأن املغرب َّ

الثامن ميالدي ،مع صعود دور الخوارج بنزعتهم االستقاللية .ويذهب املنصوري يف االتجاه ذاته؛ إذ يرى أن الخوارج ساهموا يف خلق
سببا يف فسح املجال
املناخ املناسب للحركات االستقاللية يف بالد املغرب ّ
عامة ،ويف إفريقية خاصة .وم ّثلت لديه هذه الحركات املذهبية ً

لتكون أول نواة لدولة شبه مستقلة ،هي دولة األغالبة( ،((1عىل حساب الخصومات املتعددة .وعمل األغالبة عىل التوفيق بني استقالليتهم
ّ
النسبية وارتباطهم بالخالفة العباسية ،و"انخرط ابن األغلب" يف السياسة الخارجية العباسية ،فعادى أعداءها وصادق أصدقاءها ،فتبدو
أيضا ،التكيف مع السلطتني الدينية والعسكرية( .((1سهلت عليه
الخالفة العباسية للمنصوري راضية عن سياسته ،واستطاع ابن األغلبً ،
فقوى ذلك من النزعة االستقاللية التي عززها اعتماده عىل الرببر عىل حساب
واملدن عىل نح ٍو
العمران
إقامته
َ
َ
ّ
عبايس .وجعل امللك وراثة ّ

األرستقراطية العربية ،وهو أمر دأب عليه األدارسة والرستميون ،ويقول الكاتب إنه "من الطبيعي أن تنمو عالقات متنوعة بني بغداد

والقريوان يف ظل هذه العالقة السياسية التي يطغى عليها طابع الود"(.((1

 .3الخالفة الفاطمية
يعود املنصوري ،بمناسبة الدولة الفاطمية ،ليتفحص النزعة االستقاللية إلفريقية العربية ،ليؤكد أن بالد املغرب "كانت تحدوها

يف العرص الوسيط رغبة جامحة يف االستقالل عن الكيانات السياسية يف املرشق واألندلس" ،و"لعل أبرز مظاهر االستقالل التي عرفتها
إفريقية هي فرتة الحكم الفاطمي"( ((1التي نمت لتصبح منافسة لدولة الخالفة العباسية ،ولتتحول إىل "مركزية إسالمية" انطال ًقا
من املغرب الكبري .ولفت املنصوري النظر إىل أن الفاطميني اعتمدوا عىل الفئات املهمشة مثل الرببر وأهل الذمة ،و"نجحوا يف إعادة
حول
االعتبار إىل هذه املجموعات" ،وعاملوا أهل الذمة معاملة حسنة .أما تأثري هذا التحول يف املرشق فإن املخيال الجماعي للمشارقة َّ

 11قارن بـ :مبارك بن محمد املييل ،تاريخ الجزائر القديم والحديث ،تقديم وتصحيح :محمد املييل (الجزائر :املؤسسة الوطنية للكتب ،)1986 ،ج  ،1ص  .37 - 36فالشيخ
مبارك املييل "لم يكن يرى أي حرج يف أن ُيطلق عىل الدول التي أسستها أرس وقبائل بربرية يف العهد اإلسالمي ،عنوان ’العرص الرببري‘ ألن املمالك واإلمارات التي قامت
باملغرب العريب عىل سواعد قبائل بربرية ،لم تقم عىل أساس عرقي ،ولم تكن تمر ًدا عىل اإلسالم ،بل كانت تستمد تربيرها من املذاهب اإلسالمية :فالدولة الرستمية والعبيدية
واإلدريسية أو املرابطية كانت كلها محاوالت لتجسيم مبادئ . . . .نادت بها مذاهب إسالمية نشأت باملرشق".
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"إفريقية من منطقة طرفية إىل منطقة مركز"( .((1ويف املقابل ،يلفت املنصوري النظر إىل "نفور املجتمع من املذهب الفاطمي واعتبار رحيل
نهائيا"(.((1
الفاطميني (إىل مرص) فرصة للتخ ُّلص منهم
ًّ

 .4الدولة الحفصية وسلطنة أهل البالد
املوحدية (املهدي بن تومرت)،
ينقلنا املنصوري بعد هذا إىل الدولة الحفصية التي انبثقت ،من الناحية السياسة ،من رحم الدولة ِّ

عمليا،
واستمدت رشعيتها منها .وقد شغلت ساللة أيب حفص عمر الهنتايت املراتب العليا للدولة املوحدية ،وقالوا بموحديتهم ،فكانوا،
ً
خلفاء املوحدين ،ورأى املستنرص الحفيص نفسه أحق بوراثة خالفة بغداد بعد سقوطها ،وظ َّلت السلطنة الحفصية تتحرك باسم املرشوع
املوحدي وتتعاىل به عىل بقية الدول(.((1

إفريقية ما بني البحر والصحراء
البالد التونسية بني البحر والصحراء .ويبدو أن عالقة تونس بمجاالت البحر والجبل والصحراء ،مرت بمراحل ثالث حاول املنصوري

تعقبها :مرحلة السطو عىل البحر ،ومرحلة فقدان املبادرة البحرية ،ومرحلة الغلبة األوروبية عىل البحر( .((2ودحض ما أشيع عن خوف العرب

من البحر ،ففي عهد معاوية نفسه كسبوا معركة "ذات الصواري" ،فانفتحت شهيتهم عىل ركوب البحر ،وأصبحت إفريقية ،إىل القرن

حذرا من بيزنطة ،ودخلوا يف مجال
 ،11منطلقًا لجملة من الحمالت البحرية ،استهدفت بها صقلية وغريهاّ ،
وأمنوا الساحل بالرباطات ً
صناعة األسطول .ويعود املنصوري إىل اإلدرييس األبعد ،وإىل حسني مؤنس األقرب؛ للكشف عن مجاالت التواصالت الشاطئية ،ويشري

إىل أن ادعاء ٍّ
َ
سماه "فرتة انقسام
كل من أوروبا والعرب
الهيمنة عىل املتوسط .يعود إىل بعض االنزياحات يف القرن  11ملصلحة أوروبا ،أو ما ّ

(((2
ويني .ومع إطاللة بني هالل تراجع املوقف الدفاعي من البحر ،وامتهان الرب ،وغدا االتجاه نحو
السيطرة"  ،ثم صعود البنادقة َ
والج َن ِّ

التفكك ،وتنامي دور إفريقية الوسيط بني أوروبا والصحراء ،إىل أن رشع العهد العثماين يف الصعود .يغطي املنصوري بذلك عالقات وفاعليات

واسعة ،ويرى يف صعود الحمالت الصليبية رجحان الهيمنة األوروبية ،وعودة مشاعر الخوف من البحر لدى إفريقية مع تعرضها لغارات
البحر( .((2وعىل الرغم من هذا الرصاع عىل الغلبة ،يفتتح املنصوري ً
فصل آخر يتعلق بالتجارة بني شمال املتوسط وجنوبه "فاندمجت إفريقية
منذ القرن الثاين عرش يف شبكة العالقات التجارية .أصبحت من املحطات الرئيسية التي تتوقف بها السفن األوروبية املبحرة نحو الرشق
(((2
بتقص املؤسسات املتعلقة بالتجارة البحرية ،والوظائف املعقدة املتعلقة بها .ينتقل بعد هذا إىل
أو القادمة منه"  .وال يبخل علينا املنصوري ّ

املجال الصحراوي ،الزاخر بالحرب والتجارة والتصورات األنرثوبولوجية عن حياة شعوبها وطرقها ومنافذها .وعىل الجانب الصحراوي يلقي

املنصوري الضوء عىل تشعبات الطرق التجارية ومحطاتها ،حتى بالد السافانا "بالد الذهب" ،وعىل أنواع النقود ،وتجارة العبيد النشطة،
ٍ
يسمى "التجارة الصامتة" يف أقايص الجنوب
ّ
وبخاصة األفارقة السود ،ومحاوالت ضبط املسالك ،وتجارة امللح وقوافلها العابرة للصحراء ،وما ّ
الصحراوي ،بني أناس ال يتقابلون ،وإنما يعرضون بضاعتهم ،وكل منهم ينتظر اآلخر حتى يضع بجانبها ما يريد أن يقايض به .ويشري إىل
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العدد 4

متـوز  /يوليـو 2016

دور العالقات التجارية يف نرش اإلسالم واللغة العربية يف الصحراء ،ويلفت نظرنا إىل أن الهجرة الهاللية  -عىل الرغم مما قيل ويقال عن
دورها التدمريي – فرضت ،كما يرى" ،اللغة العربية بدون رطانة عىل السكان وقامت بصهرهم يف بوتقة حضارة العرب"(.((2

املجتمع والحضارة اإلفريقية
ً
فإضافة إىل العريب "الفاتح" الذي يسعى لدمج التنوعات يف بوتقة
يدلنا بحث املنصوري يف االجتماع املغريب /اإلفريقي عىل تنوعاته،

الحضارة العربية اإلسالمية ،يلفت املنصوري النظر إىل أن العريب كانت له أحكامه التي ترتدد ما بني القيم اإلسالمية وبني معيار الساللة
العدو يف املخيال العريب) وبني أفارقة ( الذين
السكان ما بني روم (املنضوون تحت راية بيزنطة ،وهم
العرب
(األنساب) ،لذا ،ص ّنف
َ
ُ
ّ

يبدون فئة مهجنة بني الروم والرببر) ،ونحو هؤالء .ال يجد املنصوري لدى العرب سوى الحياد اللفظي ،أما العنرص الثالث فهم الرببر أي
موضوعا للريبة ،حدد العرب موقفهم من العنرص الرببري عىل
العنرص املحيل الذي حافظ عىل تجانسه .كان الرببري بالنسبة إىل العريب
ً
سلما .يصف املنصوري ،بطريقة صادمة ،موقف العريب من الرببر ،فيقول" :تعامل العرب مع العنرص الرببري
ضوء عالقتهم به ً
حربا أو ً

بفظاظة"( ،((2لكن الرببر ،يف املقابل ،لم يكن موقفهم ،كما يرى املنصوري ،و ّد ًّيا تجاه العرب.

السلم االجتماعي ،وكان لها صداها يف "جعل مواقف الرببر من العرب،
أثّرت طبيعة هذه العالقات الذاهبة بني الجذب والنبذ يف ِّ

وليس من اإلسالم ،مواقف لها مرشوعية"( .((2غري أنه ال يسعنا سوى أن نعلق يف الهامش فنقول :إن هذا الوصف ال يتسق مع موقع
القائد الرببري طارق بن زياد ،الزاهي يف املخيال والوجدان العربيني.

العديد من هذه التكوينات:
شمل تحليل املنصوري ،يف بحثه عن املكونات والفئات االجتماعية التي يختزنها االجتماع املغريب،
َ

وتميز وضعهم من أمثاله يف املرشق ،وتنوع أصولهم وأشكال التوترات التي صاحبتهم ،والعنارص الوافدة من جهات مختلفة،
أهل الذمة ُّ
واألندلسيني ،واألعراب كبني هالل .ثم يتناول الفئات االجتماعية برتاتبيتها وأصنافها وطبقاتها :األرستقراطيني ،والجند ،والتجار،
والفالحني ،وسائر أصناف "العامة والدهماء" .ويلتفت إىل حياة العمران واملدن والرباطات عىل السواحل والتخوم .كان هناك  34مدينة

ً
"تحول يف املجال الحرضي" بعد مجيء العرب .تميزت مدن هذه الفرتة بسعة أسواقها وتنوعها،
قبل الفتح العريب ،ثم عرفت أفريقيا
وبفصلها أهل الذمة عن املسلمني ،وبمدارسها .حاول املنصوري اإلطاللة عىل املدينة الصغرية ،والحديث عن طبيعة العالقات القبلية

واحرتامها للمواثيق ،وشيوع اإلغارة والغزو ،ليعود فيقول" :يرى البعض أن مظاهر التواصل بني العهدين العهد العريب اإلسالمي والعهد
الروماين البيزنطي بارز للعيان"(.((2

النخبة الفكرية يف العرص الوسيط
بعيدا يف بحثه عن تشكيالت النخب الفكرية األفريقية (املغرب الكبري) ،وعاد إىل التنوعات املسيحية يف زمن
ذهب املنصوري ً

"الوندال" ،يريد أن يسيطر عىل كل تلك املساحة الذهنية التي ربما بدأت بأجوبة رجاالت الكنيسة عىل املسائل الالهوتية وحرصهم عىل
النزعة االستقاللية ،ولكنها لم ِ
بعيدا ،أو رجاالت الزهد الصويف.
تنته بزمن رجال السنة (املالكية) بعد أن اغتنموا فرصة غياب الفاطميني ً
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َّ
ذكر قارئه أنه "يمكن اعتبار مساهمة القديس أغسطني يف صياغة الدين املسيحي بنفس الدرجة التي ساهم بها علماء إفريقية يف صياغة
ٍ
خاطف للتحوالت يف الرتبة الفكرية االنتقالية ،ما بني املسيحية وبزوغ اإلسالم يف
جانب من الدين اإلسالمي"( .((2عمل عىل تصوي ٍر
الديار بحوارضها وبواديها" .فلنئ تغريت األوضاع السياسية واملادية للناس برسعة ،بحكم إزاحة اإلدارة املحلية وفرض إدارة جديدة،

آليا تطور األوضاع املادية .ال بد من صريورة تتطلب سنني"(.((2
فالدين يدخل يف باب الذهنيات التي ال ترافق ً

إن التونيس أو املغريب يتعامل مع أهل السلطة الجديدة كغرباء فرضوا أنفسهم بالقوة .لذا ،فإن الكثريين منهم "يغريون مواقفهم

برسعة دون أن تتغري قلوبهم"( ،((3ظ ّلت بعض الفئات تتكلم اللغة القديمة حتى القرن  ،12وحافظ السكان البعيدون من الحوارض عىل
لغاتهم املحكية القديمة ،بينما استقرت اللغة العربية يف املدن والحوارض .ويذهب املنصوري إىل حد القول" :إن املسألة اللغوية ما تزال

التعريب ،إىل جانب سيادة تعددية مذهبية تثري ما تثري من سجاالت.
قائمة إىل اليوم"( ،((3وإن األسلمة لم توا ِز يف تقدمها
َ

ِ
وعلماء الصوفية يف اعتكافهم عن
تكب السلطة وزهوها،
علمهم يف مواجهة ّ
ميز املنصوري علماء السلطان ،من علماء يضعون َ
َّ

الناس واستدامة التعبد والتواصل الروحي ومالزمة الثغور .وعىل الرغم مما ُيقال ،فإن املنصوري يرى أن لعلماء السلطة "مهما كان

هاما يف حياة الناس سواء كانت يف خدمة السلطان أو ضده ،فقد لعبوا دور الوسيط بني السلطة واملجتمع ودور املحرك
دورا ً
موقعهمً ،

والخطط  -برزت فئة من العلماء نذرت نفسها
لألحداث" ،وأضفوا رشعية تحتاج إليها السلطة ،وأشار إىل أنه  -إىل جانب علماء الوظائف ُ

للدفاع عن الحق ،ورفضت الخضوع ملستلزمات السلطة(.((3

يف الختام
ِّ
عموما.
يركز الدكتور املنصوري عىل امليل إىل االستقالل والخصوصية يف مظاهر التطور التاريخي التونيس ،واملغريب
ً

نتساءل هنا – يف هامش الكتاب  :-ألم تكن الدولة الفاطمية نازعة إىل الوحدة وليس إىل االستقالل؟ وإن كان هناك رصاع بني امليل إىل

الوحدة وامليل إىل االستقالل؛ ألم تكن الغلبة هي التجاه الوحدة؟ يمكن أن نقول هذا القول نفسه يف الدولة املوحدية والدولة املرابطية.
ربما أغفل الدكتور املنصوري امليل السيايس التطوري إىل الوحدة لدى تونس أو املغرب ،ولعل رصاع هذين امليلني ،يف التطور

غالبا) ،والثاين ميل إىل
السيايس التاريخي للمغرب الكبري ،يبدو أحد مظاهر تطور الحياة ،األول ميل إىل االستقالل (سياسة الحكام ً
عموما) .حتى إن املنصوري نفسه يشدد ،ضم ًنا ،عىل هذه الحقيقة عندما يكتب "تغريت وضعية إفريقية من
الوحدة (سياسة الشعوب
ً

منطقة تابعة إىل منطقة تطمح إىل أن تكون مرك ًزا تدور حوله شعوب العالم اإلسالمي"(.((3

لقد عمل املنصوري طوال صفحات كتابه عىل إبراز امليل نحو االستقاللية ،ونحو الخصوصية التونسية ،غري أنه يختتم كتابه

بالتخفيف من ذلك االنطباع الذي تركه عند قارئه ،فشدد عىل االستقاللية والخصوصية يف املجال السيايس ،وعىل الوحدة يف املجال

الثقايف ،قائ ً
ال" :ساهم العرص الوسيط يف الحقب األغلبية وخاصة الفاطمية والحفصية يف نحت الشخصية املحلية اإلفريقية وإرساء
28
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أساسا ،إذ انفرد أبناء البالد بالحكم وتكونت أرس
أسس الدولة وتدعيم استقاللية املنطقة ،وهي استقاللية سياسية عن الرشق
ً
حاكمة من املحليني دفعت نحو نوع من الخصوصية املحلية يف السياسية واملجتمع ،أما من الناحية الحضارية فقد انصهرت أفريقيا
يف الحضارة العربية اإلسالمية"( .((3ولم يلفت املنصوري نظرنا ،عىل نح ٍو ٍ
كاف ،إىل أن املناطق الثالث :البحر ،والجبل ،والصحراء،
اتحدت أول مرة بعد الفتح ونشوء الدول العربية – اإلسالمية ،أما قبلها فلم يتجاوز الغزاة مناطق السهول الساحلية .ويرتكنا املنصوري
أمام أسئلة تحيل عىل ما وراء الزمان والتاريخ؛ إذ تتملكه الحرية والذهول ،أمام عملية الخروج النهايئ الصعبة من أفريقيا أوغسطني

ً
وجنوبا ،ليضم املغرب :ساحلها
شمال
املساهمة يف انبثاق املسيحية وانبساطها ،إىل إفريقية املساهمة يف إحياء اإلسالم وانتشاره
ً
وجبلها وصحراءها أول مرة يف التاريخ.
محورا أو ً
خاصا إللقاء الضوء
ختم املنصوري بحثه عندما وصل إىل عتبات الحدث العثماين الذي جعله بعض الباحثني املغاربة
حقل ً
ً

تقديرا لتأثري الدولة العثمانية يف هذا التاريخ؛ ففي ظل الضعف السيايس األفريقي الذي أشار إليه املنصوري،
عىل تاريخ املغرب الكبري،
ً

برا ،تشبه من وجوه مختلفة حركة التفاف الربتغاليني حول أفريقيا إىل بحر العرب
رشع األتراك بحركة التفاف واسعة اخرتقوا فيها أوروبا ً
نحو الهند ،بعد أكرث من قرن ونصف القرن .دفعت حركة االلتفاف العثمانية هذه (البابا) إىل أن يرسل النداء تلو النداء إىل ملوك الغرب

للقيام بحملة صليبية جديدة ،استجاب األيبرييون وحدهم  -اإلسبان والربتغاليون  -لتلك النداءات بالفعل ،لكنهم ً
بدل من الذهاب

بعيدا ملالقاة املسلمني فضلوا ،يف البداية ،الهجوم عىل مواقعهم يف األندلس القريبة ،حيث لم يعد املرينيون منذ عام 1340
إىل الرشق ً

(((3
جنوبا يف غاراتهم نحو تونس وغريها من بلدان املغرب الكبري ،وعملوا فيها ً
فتكا
يستطيعون التدخل
عسكريا يف إسبانيا  .ثم اندفعوا ً
ًّ

قبل التدخل العثماين مع اإلخوة بربروسا.
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