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أي باحث يف تاريخ إفريقية ،يتجىل أبرزها يف ندرة املصادر
يستهل املؤلف كتابه بجملة من اإلشكاليات األساسية التي تعرتض ّ

ً
أن أغلب الذين كتبوا عن
التي تتحدث عن الفرتة الفاصلة بني الحضور املسيحي البيزنطي وقدوم الدولة اإلسالمية العربية،
إضافة إىل ّ
تأريخ
دونُوه ،بالنظر إىل أ َّنه
ٌ
عملية الفتح وانتهاء ُ
الحكم البيزنطي هم من املشارقة (ص  ،)7وهو ما يجعل املؤرخ ال يركن إىل مساءلة ما َّ

ً
شهدت بطوالت الجيوش
منطقة
أن ذكر إفريقية ال يأيت إال بوصفها
ْ
وبطوالته ،وإىل ّ
لوجود مرشقي يف املنطقة ُي ّ
مجد انتصارات املرشق ُ

بأي حال عن الوضع الحقيقي للمنطقة .وعىل الرغم من
عب ّ
عب عن اهتماماتهم ومواقفهم من إفريقية ،وال ُت ّ
ثم ،فهي ُت ّ
العربية .ومن ّ

فإن هذه املؤلفات ظ ّلت ُتكرس فكرة الغلبة التي أخذت يف
ظهور مجموعة من املؤلفات التي كتبها من تعربوا وأسلموا من إفريقيةّ ،
دينيا ،وهو ما ُيؤكده املؤلف بقوله" :عىل الرغم من تداول عبارة الفتح يف نصوصها ،فهي ال
العديد من األحيان ً
عربيا ،وليس ً
إثنيا ً
طابعا ً

تعب عن املفهوم الديني والروحي الذي ضمنته لها املصادر املتأخرة والدراسات الحديثة يف فرتات الحقة" (ص  .)8وقد أثّر هذا اللبس يف
ّ
إسالميا ،من خالل
دينيا
نح ْت إىل تربير الوجود العريب بوصفه ً
الكتابات املغاربية الالحقة التي أنتجها كتاب مح ّليون متأخرون ،إذ َ
ً
فتحا ً

ستذب
قراءة لألحداث تعتمد "ذهنية املفعول الرجعي" ،وتتحدث عن فضل إفريقية املُستقبيل (نزوع إسكاتولوجي رؤيوي)؛ ذلك أنها
ّ
عن اإلسالم واملُسلمني يف ٍ
وقت سيخفت فيه بريق املرشق.
عىل الرغم من هذا اإلشكال املنهجي الذي ُتعانيه املصادر األوىل التي ُكتبت من أجل السلطان ،ومن أجل مملكة اإلسالم،
فإنها ساهمت يف انتشار تاريخ ُ
األرس الحاكمة ،كما هي الحال بالنسبة إىل تاريخ الفاطميني والحفصيني أكرث من غريهما ،وهو ما

أن بداية خروج إفريقية عن السلطة املركزية يف الرشق ،وبداية الوعي بهذا
يسمح للمؤرخ املُعارص بأن يؤكد من خالل الكتابة التاريخية ّ
تم مع العهد الفاطمي (ص  ،)11وليس مع العهد األغلبي كما هو شائع.
االستقالل قد ّ

تسمح املصادر التي اعتمد عليها املؤلف بإعادة رسم املايض وتفسري واقع إفريقية يف العرص الوسيط .وتنقسم هذه املصادر بحسب

االنتماءات املذهبية إىل مصادر ُس ّنية ،ومصادر شيعية أو ذات ميل شيعي ،ومصادر كتبها الخوارج واملُعارضون للسلطة الحاكمة .وتتجىل
ً
طويلة بمعزل عن الدراسة .وهي مصادر اهتمت
أيضا ،يف تأكيد رضورة االستفادة من املصادر البيزنطية التي بقيت فرت ًة
فرادة الكتاب ً

ً
ً
ً
إضافة إىل
ثم ،يمكن اعتمادها من أجل التأريخ للمنطقة قبل الفتح العريب .هذا
منطقة
بتاريخ إفريقية بوصفها
تابعة لبيزنطة .ومن ّ
األرشيف األورويب الذي ُيوثّق مختلف عالقات إفريقية بالضفة الشمالية من املتوسطي.

ويسمح اعتماد هذا النوع من املصادر  -كما ُيؤكد ذلك املؤلف  -بوضع املؤرخ أمام صورة قريبة من الواقع التاريخي إلفريقية يف

يعد لها ما يمكن أن تبيح به يف هذا املضمار" (ص )18؛ وليس هذا األمر
العرص الوسيطً ،
بعيدا عن "إنهاك النصوص العربية التي لم ُ

تحيز أيديولوجي أو قراءة سياسية
فتح لباب جديد من أجل مساءلة املعرفة التاريخيةً ،
بعيدا عن ّ
إقصاء لجانب األمصار العربية ،ولكنه ٌ
ً
أي ّ
فمهمة املؤرخ تتجىل يف تجاوز القراءة التقليدية والسعي لتفسري الظواهر واملواقف من خالل مقاربات شمولية (ص  ،)19حتى لو
للتاريخ.
ّ
بعيدا عن عاطفة االنتماء إىل الحضارة العربية
تعارضت مع مسلمات القارئ التقليدي .إ َّنها مساءلة تسعى لالقرتاب من الواقع التاريخي ً

وبعيدا عن تربير املايض .وهو ما جعل من الرسالة املنهجية للكتاب ُت ِّ
بوصية املؤرخ الروماين لوقيانوس السميساطي
ذكر
اإلسالمية،
ً
ّ

ًّ
محبا للحقيقة ،ال
مستقل يف الرأي
 Lucian of Samosataوتتطابق معها؛ وذلك حني قال" :يجب عىل املؤرخ أن يكون جري ًئا
ً
رصيحا ً
ً
ً
نزيها رفيقًا بالجميع ال ُيعطي
احرتاما له ،وأن يكون
خجل منه أو
شفقة عليه أو
أحدا
أي تأثري فيه ،ال ُيحايب ً
يدع للحقد أو الصداقة ّ
قاضيا ً
ً
ً
هتم بما سيقوله فالن أو فالن"(((.
أحدا إال ما يستحق،
ً
وغريبا يف مؤلفاته ْ
كبله ،فيرسد ما جرى غري ُم ّ
ً
كأن ال بلد له وال قانون وال مبدأ ُي ّ

1
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ً
تحدث املؤلف يف
تضمنت
بعد املقدمة املنهجية التي
جملة من الفوائدُ ،يمكن االنتقال إىل الفصول الخمسة للكتاب .فقد ّ
ّ
األولني عن تاريخ تونس من التبعية إىل االستقالل .وجاءت الفصول الثالثة املُتبقية؛ لتكشف عن العديد من الجوانب املادية
الفصلني ّ
واالجتماعية والذهنية التي ُتساعد عىل فهم مسار التجربة التونسية (إفريقية) خالل العرص الوسيط.

مهمة
َ
وتم التطرق فيه إىل فرتة ّ
ورد الفصل األول بعنوان "والية إفريقية :من عالم الروم املسيحيني إىل عالم العرب املُسلمني"ّ .

فإن لها
من تاريخ املنطقة قبل اإلسالم،
ْ
شهدت فرتة استقالل عن الدولة البيزنطية .ولنئ كانت هذه الفرتة قصري ًة (698 - 646م)ّ ،
بليغ األثر يف ما ستعرفه املنطقة من أحداث .وجاء هذا االستقالل بعد أن أعلن جرجري وايل اإلمرباطور ،انفصاله عن بيزنطة وانتقاله

ومعارضني له ،هذا من دون الحديث عن البنية
من قرطاجة إىل سبيطلة .فأدى هذا الواقع إىل انقسام املُجتمع إىل مؤيدين لجرجري ُ
عرفت حضور الرببر والروم واملرتومنني.
االجتماعية للمنطقة التي
ْ

ً
خصوصا مع ُمحاولة اإلمرباطورية إرجاع املنطقة إىل حاضنتها،
ستقلة،
أضعف هذا التنوع السيايس واإلثني ُقدرة إفريقية عىل البقاء ُم
ً

املهم أن نتابع املؤلف يف مساءلته التاريخية لهذه املرحلة ،والبحث عن
ثم دخول العرب إىل إفريقية يف عمليات الفتح املعروفة .غري أنه من ّ
مدى صدق املصادر العربية التي تنقل لنا استقالل جرجري  Gregory the Patricianوتعيني نفسه ً
أن يكون
ملكا ،وإن كان األمر ال يعدو ْ

العدو ،تتولد ضخامة االنتصار (ص  .)26ويف املُقابل ،تكون للمصادر
تضخيما لصورة جرجري يف املصادر العربية اإلسالمية؛ فمع تضخيم
ّ
ً
أن الوالية لم تنفصل ّ
وأن العرب سلبوها منها.
قط عن اإلمرباطوريةّ ،
الغربية األخرى رهاناتها الخاصة ،إذ ال تفتأ تؤكد ّ

وبعيدا عن الجدل
داخل هذا املُعرتك من الرهانات واالستعماالت للتاريخُ ،يعالج املؤلف هذه القضايا يف جزء من الفصل األول.
ً

ٌ
سياسيا إىل موالني للعرب
واقعة تاريخية أ َّد ْت إىل انقسام املنطقة
وتحديه للبيزنطيني
فإن الدخول العريب
ّ
املُحتدم حول هذه الفرتةَّ ،
ً

ً
ً
سانحة إلرجاع
فرصة
وآخرين موالني للروم ،وبينهما أولئك الذين ال يرغبون يف الخضوع لبيزنطة أو للعرب ،ووجدوا يف تدهور قوة الروم

أراضيهم والسيطرة عليها .ولعل هذا الرصاع بني الراغبني يف االستقالل وأغلبهم من الرببر املسلمني ،وبني العرب املقبلني ،هو امللمح
(تقريبا خالل الفرتة 684 - 647م ،مع محاوالت ُمحتشمة للروم من أجل إعادة
البارز الذي وسم املنطقة طوال نصف قرن من الزمن
ً

وسيتحول الرصاع من رصاع بني العرب والرببر ،إىل رصاع بني السلطة املركزية يف الرشق والتيارات السياسية
السيطرة عىل املنطقة).
َّ
ً
ً
اجتماعية تستقطب العديد من الرببر املسلمني الرافضني
حاضنة
التي تحاول االستقالل كالصفرية واإلباضية والخوارج ،والتي كانت
للوجود األجنبي.

س ُتساعد جميع هذه األوضاع عىل تبلور هامش كبري من االستقالل عن التبعية للمركز ،وهو ما سعى املؤلف إلبرازه يف الفصل الثاين

استطاعت
بحكم األرسة األغلبية التي
ْ
من الكتاب .ففي هذا الفصل ُيعالج وضع إفريقية من التبعية الرمزية إىل االستقالل الفعيلْ ،
بد ًءا ُ
ُ
ً
ً
التفاف
الحكم األغلبي
تابعة
ظلت
ذاتيا ،لكنها ْ
ومرتبطة ولو عىل نح ٍو رمزي بمركز الخالفة العباسية يف بغداد .وأبر ُز ما ميز ُ
أن تستقل ً
ِ
موحا نحو االستقالل عن املرشق .وعىل الرغم من
العديد من الرببر حول العائلة األمريية وخدمتها .فلعلها كانت ُتم ّثل بالنسبة إليهم ُط ً
الحكم األغلبي تعيش عىل طرف الدولة املركزية.
ذلك ،ظ ّلت إىل حدود انهيار ُ
ً
حقيقيا عن الدولة املركزية ،بل
استقالل
مرة بعد دخول اإلسالم
سيتغري هذا الواقع مع قدوم الفاطميني ،إذ ستشهد إفريقية ألول ّ
ً

ومزاحمتها للعباسيني يف الرشق واألمويني
نافسا ً
قويا وستضطلع بدور مركزي خالل هذه الفرتة ،وال سيما بعد إعالنها الخالفةُ ،
س ُتصبح ُم ً
تحول إفريقية يف العهد الفاطمي من طرف إىل مركز ،لم يكن ليحدث لوال استفادة الفاطميني
يف الغرب (األندلس) .وجدير بالذكر ّ
أن ّ
من طبيعة البنية االجتماعية يف إفريقية ،إذ س ُتقرب إليها العديد من الفئات املُهمة يف ّ
ظل األرستقراطية العربية التي سبقتها؛ من قبيل
الرببر واليهود واملسيحيني ،وهو ما سمح لها بأن تحظى بتأييد كبري من السكان املحليني.
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وقد نتج من رحيل الفاطميني عن إفريقية وتوجههم إىل مرص ٌ
فراغ سيايس سيؤدي إىل دخول املنطقة يف فوىض عارمة ،ساعدت

ومشاركني يف نهوضها .وستتمكن األرسة الحفصية من
عىل صعود الحفصيني الذين كانوا موالني بادئ األمر للدولة املُ ّ
وحدية يف الغرب ُ
خصوصا يف القرن الثالث عرش ،إذ ّ
تمكنت من تثبيت استقالل بني حفص كعائلة حاكمة ،ومن تثبيت مجال
استعادة استقالل املنطقة،
ً

إفريقية كمجال للسلطنة سعى فيها بعض السالطني لتب ّني مرشوع الخالفة اإلسالمية .وعىل الرغم من هذا االستقالل ،عانت الدولة
ٍ
ٍ
ٍ
للمبادرة ،وال سيما يف املجال العسكري والبحري واالقتصادي.
ووهن
ضعف
الحفصية فرتات
وفقدان ُ
ويف الفصول الالحقة ،انتقل املؤ ّلف إىل الحديث عن جملة من البنيات املادية واالجتماعية والذهنية التي أثّرت يف تطور منطقة

ً
إفريقية ورافقت ّ
إشكاليا
سؤال
واضعا
كل محطاتها التاريخية .فاستهل الفصل الثالث بدراسة موقع إفريقية بني البحر والصحراء،
ً
ً
تم رصد هذه العالقة
رئيسا عن كيفية تأثري منطقة إفريقية وتأثّرها بموقعها الجغرايف بني سهول سائلة وسهول متحركة (ص  .)105وقد ّ
ً

وأخريا مرحلة الغلبة
ثم مرحلة فقدان املبادرة البحرية،
ً
بناء عىل التطور الزمني خالل العرص الوسيطً ،
ً
بدءا بمرحلة السطوة عىل البحرّ ،
هم من إفريقية إىل طابع البداوة.
األوروبية عىل البحر وأثر ذلك يف رجوع جزء ُم ّ

تميزت باإلمكانات التي منحتها املالحة البحرية للعرب من أجل تحقيق انتصاراتهم يف شمال أفريقيا ،من
ّأما املرحلة األوىل ،فقد
ْ

خالل تسهيل اإلمداد الذي َّ
ليتأت لوال توارث العرب شؤون املالحة البحرية
مكن من فرض السيطرة عىل السواحل .ولم يكن ذلك ّ
ٍ
مجال
أثر كبري يف استكمال السيادة عىل
ويوازي ذلك ً
وخربتهم بهاُ ،
أيضا ضعف النشاط البحري البيزنطي .وقد كان ملرحلة السيطرة ٌ

أصبح الحكم فيه ينحو نحو االنفصال عن املرشق والسعي السرتجاع دور إفريقية يف العهود السابقة عىل اإلسالم (ص  .)111كما توازت
هذه السيطرة العسكرية بسيطرة عىل الجانب االقتصادي من التجارة البحرية ،فقد اضطلعت إفريقية بدور املحور املركزي الذي يربط
أيضا.
التجارة بالرشق وبالجزر القريبة منها ً

شهدت انتعاش العالم الغريب املسيحي وبداية اسرتجاع سيطرته
وأما املرحلة الثانية التي فقدت فيها إفريقية املُبادرة البحرية ،فقد
ْ
ّ

عوضت إفريقية السهول السائلة
بالتدريج عىل البحر املُتوسط .وقد تزامنت هذه السيطرة مع تراجع العالم اإلسالم نحو الداخل؛ وبذلك ّ
تحول عوائد إفريقية من نمط مديني ُمرتبط باملدن البحرية ،إىل نمط بدوي يتماىش مع طبيعة املُناخ
بالسهول املُتحركة ،وهو ما أدى إىل ّ
كرس نمط
تسبب به ً
الصحراوي .غري َّ
أيضا انتقال الفاطميني من إفريقية إىل مرص ومجيء بني هالل إىل البالد ،وهو ٌ
أمر ّ
أن هذا التحول َّ

ٍ
إنتاج يعتمد عىل التجارة ،واضطلع بدور الوساطة بني الصحراء يف الجنوب والعالم األورويب يف الشمال.

واستمرت حتى نهاية العرص
وأما املرحلة الثالثة ،وهي ستتميز بالغلبة األوروبية عىل البحر ،فقد بدأت منذ منتصف القرن الثاين عرش،
ْ
ّ

أيضا.
أن أوروبا لم تسيطر عىل الجانب التجاري من املالحة البحرية فحسب ،بل إنها سيطرت عىل الجانب العسكري ً
الوسيط؛ ذلك ّ

وتحول
فمنذ انطالق الحمالت الصليبية نحو العالم اإلسالمي ،تعطلت مختلف األنشطة املُرتبطة بالسواحل اإلسالمية (ص ،)119
ّ
البحر من مصد ٍر للزرق والتجارة ،إىل مصدر للخوف واملصائبّ .
ولعل الحلول الدبلوماسية للدولة الحفصية مع أوروبا ،وهي حلول ُمتمثلة

أن ذلك لم يمنع وجود بعض مظاهر االنتعاش
بمعاهدات السلم والتجارة ،تعكس عىل نح ٍو بارز غلبة أوروبا عىل البحر املتوسطي .غري ّ
االقتصادي املُرتبط بالوجود األورويب وسيطرته .ويمكن رصد ذلك يف نشأة عدد من املؤسسات؛ كالديوانة والفنادق والقنصليات.

ً
مجال ي ّتصف بالخطورة ويف الوقت نفسه اضطرت الدولة ،سواء كان ذلك يف العهد األغلبي أو
ظلت
ّأما السهول املُتحركة ،فقد ْ

الفاطمي أو الحفيص ،إىل فرض سيطرتها عليها تأمي ًنا للطرق التجارية ولدورها كوسيط يف عملية التجارة العاملية .وتربز خطورة هذا

مقر ملختلف الحركات االحتجاجية كالصفرية والخوارج واإلباضية ،وقد ازدادت صعوبة السيطرة عىل هذا املجال مع دخول
املجال يف أنه ّ
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بني هالل للمنطقةّ .أما مزاياه ،فتتجىل يف أنه الطريق الوحيدة لقوافل ال ّترب والذهب والعبيد وامللح املقبلة من جنوب إفريقية .وهكذا،
أصبح من الرضوري بالنسبة إىل السلطان أن يفرض سلطته عىل املسالك املؤدية إليها.

ويف الفصل الرابع ،حاول املؤلف استكشاف البنية االجتماعية التي واكبت تطورات إفريقية يف العرص الوسيط؛ يف العهد البيزنطي

ويف العهد العريب اإلسالمي الذي تاله .فجاء الحديث يف البداية عن املكونات اإلثنية وتنوعها بني بربر وروم وأفاريق وعرب .وعىل
أن هذه الفئة من
يلف الحديث عن األفاريق،
الرغم من الغموض الذي قد ّ
فإن الراجح ّ
خصوصا مع ندرة املصادر حولهم (ص ّ ،)167
ً

ممن رافقوا الحمالت األوىل
السكان من املرتومنني الذين انخرطوا يف نمط الحياة الرومي وانصهروا فيه ،ولعلهم من املُولدين من الروم ّ
أن العرب لم يكن وفودهم رهني مرحلة الفتح ،بل ُيمكن رصد ُقدموهم كذلك
لإلمرباطورية البيزنطية ّإبان سيطرتها عىل إفريقية .كما ّ

مع هجرات بني هالل ،ومع هجرات األندلسيني أيضا.

إن دراسة الفئات اإلثنيةّ ،إبان دخول العرب إلفريقية ،يسمح بتتبع التغريات التي طرأت عىل املنطقة وما استتبع ذلك من تطورات
َّ

أن املُعطيات التاريخية تسمح
اجتماعية .وقد جرت اإلشارة يف هذا الفصل إىل أهل الذمة
بمكونيهم اليهودي واملسيحي ،وال سيما ّ
ّ
ثم العهدين
بتأكيد ثقل هذه الفئة داخل مجتمع إفريقية ،من خالل مختلف العالقات التي ربطتهم باملسلمني يف العهد األغلبيّ ،
واتسمت حي ًنا آخر
اتسمت حي ًنا بطابع األزمة والتضييق عليهم كما هي الحال يف العهد األغلبي،
الفاطمي والحفيص .وهي عالقات
ْ
ْ

الحكم كما هي الحال مع الفاطميني.
بهامش كبري من التسامح ،إىل ّ
العام ويف دواليب ُ
حد إرشاكهم يف الشأن ّ

واضحا يف العرص الوسيط ،عىل الرغم من عدم
إن التمايز بينهم كان
أشار املؤلف ً
أيضا إىل التقسيم الفئوي ملجتمع إفريقية ،إذ ّ
ً

ثم بقية املُجتمع
تكتلهم كطبقات .ويف هذا الصددُ ،يمكن اإلشارة إىل فئات بارزة من قبيل األرستقراطيني والجند والتجار والفالحنيّ ،
ٍ
والعامةّ .
ً
فضاء عمراين شهد العديد من التطورات،
وكل هذه الفئات عاشت داخل
واصفة ّإياها بالدهماء
التي عاد ًة ما تتحدث عنها املصادر
ّ
ً
ومرورا باملُدن التي
تحول مركز املدينة من نموذج الساحة العامة الرومانية إىل املركب الديني بعد دخول املسيحية إىل إفريقية،
بداية من ّ
ً
شيدها العرب بعد دخولهم ،والتحول امللحوظ من الحوارض الساحلية إىل الحوارض يف الداخل والقريبة من الصحراء.
ّ

الحكم
كما
عرفت املنطقة ً
ْ
أيضا تشييد رصوح عمرانية غري املُدن ،ومن ذلك الرباطات التي انترشت عىل طول السواحل مع ُ

األغلبي ،والتي امتزج فيها الهاجس العسكري بالديني ،لتتحول يف العصور الالحقة مع الفاطميني والحفصيني إىل مراكز تجري فيها

عرفت مع خروج الفاطميني من إفريقية انكماشً ا
أن الحركة العمرانية
ْ
تنشئة رجال التصوف .وجدير بالذكر ،كما ُينبه عىل ذلك املُؤلفّ ،
ً
ً
وتحول من املدينية إىل البداوة ،مع خفوت دور املدن الكربى ،واستقالل ّ
كل واحدة بشؤونها األمنية واالقتصادية.
ملحوظا،

خصصه املؤلف للتطرق إىل البنيات الذهنية من خالل الرتكيز عىل ال ُنخب الفكرية يف إفريقية
ّأما الفصل الخامس واألخري ،فقد ّ

ً
تمتد جذوره إىل ما قبل اإلسالم (ص  ،)231والذي
ختلفة من التنوع الفكري الذي
ّإبان العرص الوسيط .فقد شهدت املنطقة مراحل ُم
ّ
ومحاولة فرض
وتنوعا .غري أ َّنها تعددية لم تكن لتسلم من اإلطار
إثراء
ً
ّ
العام الذي طبع العرص الوسيط ،إذ كان التسلط ُ
زاده اإلسالم ً
السمة الغالبة عىل العديد من املحطات القاتمة يف تاريخ إفريقية .وعىل الرغم من ذلك ،استطاع
اآلراء الدينية ،ولو بالقوة ّ
وحد السيف ،هو ّ

تطور ال ُنخب الفكرية التي شهدتها إفريقية.
قرب القارئ من ّ
املؤلف أن ُي ّ

يف هذا السياق يمكن أن نذكر العالقات الشديدة التعقيد التي ربطت علماء الدين بالسلطة الحاكمة .ففي حني ظهرت فئة ُتؤيد

السلطان و ُتضفي الرشعية عىل قراراته وأفعاله ،بقيت فئة أخرى ُتعارض السلطة الحاكمة وترفض االنصياع لها .وبني الطائفتني،

حياديا يف العالقة
منحى
ْ
ظهرت فئة ال ُزهاد واملُتصوفة؛ من املُستقرين يف املُدن والحوارض أو السائحني بني الرباطات ،وهي فئة تنهج ً
ً
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مراجعات كتب

ً
نتيجة للعديد من العوامل
أن هذه الفئة،
أي َتوق إىل األطماع ُ
الدنيوية .غري ّ
كرس مسلك الحياة الروحية البعيدة عن ّ
بالسلطان ،و ُت ّ
ُ
الثقافية واالجتماعية ،سوف تنتقل من قيامها بدور الوساطة بني اإلنسان وربه إىل الوساطة بني الرعية والسلطان ،بل إنها ستقوم أحيا ًنا

مقام السلطة (ص  ،)252وال سيما يف أوقات الحروب وعدم ُقدرة السلطان عىل توفري األمن لرعاياه .فتلجأ إىل سلطة املُتصوفة وما

تمنحه ّإياها من ٍ
أمن روحي ونفيس.

تؤكد هذه الجولة بني فصول الكتاب مدى أهمية تاريخ إفريقية (تونس) يف العرص الوسيط؛ فقد قامت تونس بأدوار مركزية،

وانخرطت يف رسم معالم حضارات املُتوسطي ،سواء كان ذلك يف فرتة حكم اإلمرباطورية الرومانية ووريثتها البيزنطية ،أو عند دخول
مرة من إمارة تابعة إىل سلطة ُمستقلة ،بل
اإلسالم إىل الحكم الحفيص للمنطقة .وخالل هذه الفرتة الطويلة انتقلت إفريقية أكرث من ّ

ً
ً
مركزية يف الحضارة اإلسالمية بعد أن أعلن الفاطميون استقاللهم ،ونافسوا برضاوة
مكانة
تتبوأ
استطاعت  -كما يؤكد ذلك املؤلف  -أن ّ
ًّ
كل من العباسيني ببغداد واألمويني باألندلس يف رشعية االستحواذ عىل الخالفة اإلسالمية.

ً
البعد املنهجي الذي عالج به املؤلف تاريخ
داخل هذا السياق ،وباألخذ يف الحسبان ملكانة إفريقية يف العرص الوسيط،
إضافة إىل ُ

إن كتاب تونس يف العرص الوسيط هو كتاب يستند إىل ثالثة ُمرتكزات أساسية تسمح بتوسيع فائدة البحث
املنطقة ،يف اإلمكان القول ّ

كل املُهتمني بالكتابة التاريخية .فهذا الكتاب يشتملً ،
وتخطي املح ّلية يف دراسة حالة إفريقية ،لتشمل بذلك ّ
ّ
أول ،عىل دراسة ملُختلف
كمنطلق يشتبك ويتقاطع مع الرشق والغرب
العالقات التي ربطت اململكات اإلسالمية يف العرص الوسيط؛ من خالل الرتكيز عىل إفريقية ُ

اإلسالمينيً ،
ّ
ويتجل املُرتكز الثاين يف
فضل عن ُمختلف العالقات بني املُسلمني والبيزنطيني التي عاد ًة ما كانت تدور رحاها يف إفريقية.
وأما
االستفادة من الكتابة التاريخية كنافدة عىل املُجتمع ومقياس لرصد مدى ظهور الوعي بالتبعية أو االستقالل عن السلطة األجنبيةّ .
قدمها املؤلف ملُختلف البنيات املادية واالجتماعية والذهنية إلفريقية يف العرص
املُرتكز الثالث ،فهو ذو ُبعد منهجي ،يتمثل بالدراسة التي ّ
وغربا.
تاريخا للعديد من األمصار العربية وغري العربية ،رش ًقا
الوسيط ،والتي ُيمكن من خالل األخذ بمنوالها أن نكتب
ً
ً
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