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 اإلشكاليات واملقارابت املنهجية يف اتريخ دارفور املعاصر
 كلية اآلداب/ جامعة سرت - د. صالح حممد إجبارة

 
 تقدمي ...
ال خيتلف املؤرخون يف أن اتريخ دارفور يكتنفه الغموض والضبابية بشكل شبه اتم، خاصة القدمي       

والوسيط منه، وأن النزر القليل الذي ُكتب عنه كانت الرواية الشفوية مصدره األساسي، وأن تلك 
على التقريب  الكتاابت كثريًا ما جانبت الصواب وأطَّرت احلدث بغري جوهره احلقيقي، العتمادها

ن دارفور أ : >>...عن ذلك بقوله O'Fahey. R عّبر أوفاهيالتخميين يف عديد املسائل، وقد 
 .(i)..<<.(cul-de sac) ابلنسبة للرحالة واملؤرخني كالطريق املسدود الذي ال يؤدي إىل شيء

، ُُتيز إعادة التعقيد الفضاء االقليمي يشهد اليوم تطورات مهمة وحتوالت ديناميكية غاية يفكما أن      
بناء معرفة اترخيية وفق الوعي التارخيي احلديث الذي يقوم على إلغاء التأويل ألال منطقي واالبتعاد عن 

التاريخ منظور دائمًا إلعادة اجلاهزية ويسمح مبمارسة املعرفة التارخيية وفق مبدأ النسبية، فـ >>... 
الة ُتاوز مستمرة حتت إحياء ضغط أسئلة يلقيها احلاضر الكتابة فهو يف حالة ُصنع دائم لنفسه ويف ح

اإلشكاليات واملقارابت املنهجية يف اتريخ لذا نروم من خالل هذا البحث ـــــ  ،(ii)...<<على املاضي
 Engels. F فريدريك أجنلز تصحيح بعض اإلسقاطات؛ كما عّب عن ذلك دارفور املعاصرــــ 
، (iii)...<< ريخ االنتقال من خطأ فاد  إىل خطأ أقل فداحةأن اتريخ العلم هو اتبقوله: >>... 

واخلروج ابستنتاجات تكون أكثر دقة وموضوعية هذا فضاًل على أهنا تشكل قاعدة لكتابة اتريخ مشويل 
حمدد األطر لتفتح آفاقًا ملقارانت بنراءة بني الكتاابت ذات الصفة العمومية والكتاابت األكادميية. 

ضع إطار علمي لإلشكاليات البحثية احلديثة واملعاصرة للتاريخ احمللي للفور، وتكمن وهتدف أيضاً إىل و 
أمهية هذه لورقة العلمية يف كوهنا تعاجل قضية حمورية ليست يف اتريخ دارفور فحسب بل معظم 

 الدراسات املعاصرة وهي كيفية ضبط إشكاليات البحث يف التاريخ احلديث واملعاصر.
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 املعاصر. أتطري اتريخ دارفور
، حيث دخلت 1874إن احلدث األبرز يف اتريخ دارفور املعاصر ذلك الذي ابتدأ ابلعام ال شك    

دارفور حتت االحتالل األجنيب ألول مررة يف اترخيها، وال يوجد خالف ذلك ـــــ على األقل ــــ منذ رصد 
عشر، وكانت قبل ذلك العام أوىل مالمح اترخيها احلديث على يد الررحالة مع مطلع القرن التاسع 

سلطنة شبه إسالمية مستقلة ُعرفت بسلطنة الفور األوىل، متكنت لعدة قرون من صد أي تدخل أجنيب 
متكن من ضم السودان منذ العام  حممد علي ابشاألرض الفور، على الرغم من أن وايل مصر 

1821(iv)قليم، حىت متكن اخلديوي ، وما انفكت األسرة العلوية يف مصر تسعى جاهدة الحتواء اإل
، وكانت قد ُعرفت تلك الفرتة يف السودان ودارفور بفرتة احلكم 1874من ذلك سنة  إمساعيل ابشا
، إال أن ذلك احلكم مل يدم طوياًل يف دارفور، نظراً لعديد املتغريات الداخلية واخلارجية، (v)الرتكي املصري

، 1881رفت ابملهديرة نسبة لتمهدي زعيمها سنة ففي وسط السودان اندلعت ثورة ذات طابع ديين عُ 
سعت لإلطاحة ابحلكم اخلديوي ويف العام التايل احتلت اجنلرتا مصر لتخرج دارفور عن السيطرة الرتكية 

وظلت   ،(vi)1883املصرية وتدخل يف أتون حرب أهلية ضد املهدية اليت وصلت إىل دارفور سنة 
ت احلكو  مة االجنليزية برفقة اجليوش املصرية محلة على السودان كذلك يف اضطراب مستمر حىت سريَّ

، ويف تلك األثناء متكن (vii)1898بُغية استعادته، فتمكنت من القضاء على املهدية عسكراًي سنة 
سليل سالطني دارفور والذي كان سجينًا لدى املهدية من العودة إىل دايره، وهناك عمل علي دينار 

دارفور مستقلة كما كانت وعرفت هذه احلقبة بسلرطنة الفور الثانية، على إحياء سلطنة آابءه لتعود 
بسبب وقوفه إىل  ديناروخالل احلرب العاملية األوىل انتهزت اجنلرتا الفرصة للقضاء على السلطان 

متكنت هبا من إعادة دارفور إىل احلظرية  (viii)1916جانب تركيا، فشنت محلة عسكرية سنة 
االستعمارية ليبدأ فصل آخر من اتريخ دارفور عند ضمها رمسيًا إىل ما عرف ابحلكومة الثنائية )األجنلو 

، (ix)1956( لتظل على ذلك احلال حىت استقالل السودان سنة  Anglo – Egyptianمصرية 
 فرتة اإلدارة األهلية.وقد أدارهتا خالل هذه الفرتة حبكم حملي ُعرف ب

من خالل تتبع ورصد حركة التاريخ و . لتاريخ دارفور املعاصرتلك األحداث تشكل اإلطار العام     
اخلروج برواية متماسكة وخمتصرة لألحداث اليت مررت على دارفور خالل فرتة اترخيية  ميكن الفواري

ألجنيب مث عادت إىل االستقالل إال أهنا مهمة، كانت فيها دارفور سلطنة مستقلة مث تعرضت لالحتالل ا
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، فخضعت لالستعمار املباشر طيلة أربعة عقود؛ تلك ابختصار حدود مل تصمد أمام املدر االستعماري
 البحث املستهدف لدراسة االشكاليات. 

 إشكاليات البحث العلمي. 
 ومكوانت مشكلة إشكالية البحث العلمي هي نص جملموعة عالقات قائمة بني احداث وفاعلني      

معينة، قد تطر  على هيئة سؤال ليس له إجابة واضحة أو كاملة، ولإلجابة عليه حتتاج إىل تقصي 
؛ وتعد اختيار اشكالية (x)وحبث عميق للوصول إىل نصوص واضحة تزيل الغموض عن ذلك التساؤل

اختياره موضوع البحث من أهم مكوانت البحث العلمي الرصني وهي أكثر ما يؤرق الباحث عند 
إىل  ةمعني فتظل مسألة كيفية صياغة اشكاليات البحث رغم وجود مشكلة معينة للبحث، ابإلضاف

هل هي سابقة للعمل البحثي أم متولدة عنه؟ ويف احلقيقة ليس من  ،تساؤل حول بنية االشكاليات
فاختيار  السهل البدء يف أي دراسة علمية بدون هواجس سابقة وافكار حمرية تسكن الباحث،

موضوعات البحث ليست عفوية بل هي انمجة عن اهتمامات وميول فكرية، إال أن تلك اإلشكاليات 
السابقة أو املبدئية أو التصورات األوىل للباحث، تتعرض للتغيريات مع تقدم مراحل البحث، يف النتيجة 

 . (xi)ايتضح أن اإلشكاليات تكون سابقة غري أهنا ليست هنائية مع احتمالية تغريه
 إشكاليات البحث يف اتريخ دارفور املعاصر.

مثة تعقيد منهجي يواجه الباحث يف اتريخ دارفور املعاصر وخاصة احمللي منه، إذ أن من الصعب حتقيبه 
وحتديد أُطره، لتعدد وتداخل مكوانته خاصة اإلبستمولوجية، وهناك إشكاليات معرفية تتعلق ابملتغريات 

 حلكم احمللي، وعلى سبيل احلدث فإن السردي منه مليء ابألحداث اجلسامالسياسية وهيكل أنظمة ا
اليت الزالت حتتاج إىل تفكيك وإعادة بناء، كل تلك املكوانت الداخلية للحدث التارخيي ُتظهر 

إذ دائمًا ما تظهر إشكاليات جديدة إشكاليات جديدة، فليس من اليسري حتديد إشكاليات اثبتة 
يف هذا البحث اخرتان اشكالية ضبط اشكاليات البحث، وخرتان لذلك جديدة. و بظهور معطيات حبثية 

موضوع اتريخ دارفور املعاصر لالختصاص، ووضع أهم االشكاليات اليت ميكن ألي ابحث يف التاريخ 
 الفواري اعتمادها كإشكالية للبحث ومن مت معاجلتها من خالل حبث يف املتون بصورة مستقلة.
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 اإلشكال األول.
يف  (xii)فهم الثابت واملتحول من أهم اإلشكاليات اليت تواجه الباحث يف اتريخ دارفور املعاصر هي   

تفاعل اجملتمع الفواري ذي التقاليد القبلية املتأصلة يف املمارسات احلياتية اليومية مع الظاهرة 
هو ظريف خاص ابلفرتة االستعمارية، ورصد ديناميكية ما هو هيكلي متعلق ببنية اجملتمع الفواري وما 

 1874بني اترخيي  اخلاصة برصد الثابت واملتحول دراسةالحصر فرتة البد من  التارخيية، لذلك
الفرتة اليت تعرضت فيها دارفور إىل االحتالل األجنيب. ولتعدد األطراف الفاعلة يف  وهي 1956و

اليت تناوبت على احلكم يف  املوضوع فإن األشكال يبحث يف طبيعة العالقة بني احلكومات األجنبية
دارفور واجملموعات القبلية املقاومة لكل أشكال اهليمنة اخلارجية وفق قاعدة معتقدية مقدسة متيل إىل 

 النزعة االستقاللية والرفض القاطع ألي منط من أمناط احلكم املركزي.
 اإلشكال الثاين.

العالئقية اليت تربط اجملموعات القبلية  والشبكة (xiii)لبحث يف أمناط التمفصليهتم هذا االشكال اب   
خمتلفة األجناس واألداين وهي املكورن األساس يف الفضاء الفواري ونقاط التقائها يف عالقتها مع سلطة 
احملتل املركزية سواء كانت ُتدار من خارج دارفور كاخلرطوم مثاًل خالل احلكم الرتكي املصري أو من أم 

ونظرًا خلصوصية هذا  اشر عاصمة اإلقليم عقب االحتالل االجنليزي،درمان عاصمة املهدية أو الف
تفرعت تساؤالت أخرى مفسررة ومكمرلة له منها طبيعة اآلليات واألدوات اليت وظرفها  اإلشكال فقد

احملتل لفرض سيادته يف الفضاء القبلي، وما طبيعة الدور الذي لعبه الزعماء القبليون يف إرساء أو حماربة 
 كم األجنيب؟   سطوة احل

 إشكال الثالث )القبيلة والدولة(
جل الدراسات التارخيية هلا جانب انثروبولوجي أو اثنوغرايف، واجملتمع الفواري جمتمع قبلي ابمتياز    

خاصة خالل حقبة املد االستعماري، ولعل أكثر األسئلة تداواًل ذلك السؤال اإلنكاري الذي طرحه 
اُتاهات  والذي الزال بدون اجابة مرضية، واألصح أنه فتح Jacques Berqueجاك بريك 

واشكاليات حبث جديدة. والسؤال هو ما هي القبيلة الشمال افريقية؟ وابإلمكان اعادة طر  السؤال 
برؤى أخرى منها هل القبيلة قضية فكرية؟ يف الفضاء الفواري جند أن اجملموعات القبلية الزالت حتتاج 

 . (xiv)ديدة خاصة يف عالقتها مع السلطة املركزية "الدولة"إىل حفرايت معرفية ج
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أن مصطلح القبيلة يكتنفه غموض شديد من الناحية اإلجرائية والتطبيقية  موريس غودوليييرى     
، والقبيلة يف دارفور الزالت (xv)فمفهومه يف حد ذاته خيضع ملتغريات ظرفية وفق عاملي الزمان واملكان

السلط السياسية والزالت فاعلة، ومتتلك مستوى عايل من النظام واالنسجام حية مل تتفكك من قبل 
والتوازن الداخلي، ومن التساؤالت على سبيل املثال؛ هل هي دولة داخل دولة؟ هل هي بنية اجتماعية 

 إيفانز بريتشاردمنغلقة على نفسها؟ هل هي كيان قائم بذاته خارج سيطرة الدولة أو كما أطلق عليها 
Evans-Pritchard  يف جنوب  النويرعند حديثه عن  اإلفريقيةيف كتابه النظم السياسية

، تلك التنظريات القبلية تستوجب البحث والتحلي والدراسة  Acephalous (xvi) السودان مصطلح
 املعمقة، وتعد إشكاليات حقيقية لدارسة اتريخ دارفور املعاصر.  

 إشكال رابع )املتون املرجعية(.   
أن حظ دارفور من الدراسات التارخيية ال يزال حمدوداً ومل يرق بعد إىل حجم املادة املصدرية املتوفرة      

لكتابة اترخيها. فقد مت التعرض لنوا  من اترخيها خاصة الدراسات األنثروبوــ اترخيية، وكانت أوىل تلك 
الذي أطرر تلك  Browne. W.G  (xvii)وليم جورج براونالكتاابت على يد الرحالة اإلجنليزي 

 Travels in Africa Egypt and Syria from theاملشاهدات يف كتاب بعنوان "
year 1792 to 1799  ،وكان قد أشار بوضو  إىل أنه مل يعثر على أي اتريخ مدورن لدارفور "

كانت معلوماته قليلة وشحيحة وغري دقيقة ابستثناء مالحظاته اخلاصة أبحوال املنطقة اجلغرافية 
 .واالقتصادية وقت زايرته هلا

 حممد بن عمر بن سليمانإىل دارفور وصلها الرحالة التونسي  براون وبعد سبع سنوات من زايرة    
، ومكث هبا مثان سنوات متكن خالهلا من ُتميع مادة علمية غزيرة عن طريق (xviii)املعروف ابلتونسي

بــ "تشحيذ األذهان بسرية بالد العرب والسودان" املشاهدة والرواية الشفوية تبلورت يف كتابه املشهور 
ويعد هذا الكتاب من أغىن الكتب عن سكان دارفور وأحواهلا االقتصادية واالجتماعية، إال أن كتاابته 

، وبعد أكثر من ستني عام وصلها الرحالة األملاين 1811ظلت حمصورة يف حقل زمين ال يتجاوز العام 
ومكث هبا ستة أشهر فقط إال أنه متكن من مجع  Nachtigal, G  (xix)غوستاف انختيجال

مادة غزيرة من خالل الرواايت الشفاهية وبعض الواثئق اليت أطلعُه عليها الديوان السلطاين، أخرجها يف  
وكان معظم ما دورنه عن  "Sahara and Sudan, Waddai and Darfur" كتاب بعنوان 

 السلطنة خيص اترخيها الوسيط. 
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توافد على دارفور عديد املوظفني اإلداريني الّبيطانيني خالل حقبة االستعمار الّبيطاين ملصر كما        
( كان هلم دور كبري يف اجملال العلمي واملعريف رغم أن اهلدف األساسي من 1956-1882والسودان )

أبقل  تلك الدراسات هو كيفية السيطرة على السودان وحكمه أطول فرتة ممكنة واستغالل مقدراته
التكاليف، فقد مشلت تلك الدراسات اجملموعات القبلية يف دارفور ودوافع وجودها وعالقاهتا واتريخ 
السلطنة واألسر احلاكمة وقد أُنشأت لذلك الغرض دورية علمية تصدر من اخلرطوم ابسم "السودان يف 

يع (" حتوي مجS.N.R) Sudan Notes& Records رسائل ومدوانت ابللغة اإلجنليزية 
الدراسات اليت كان يكتبها اإلداريون الّبيطانيون املنتشرين يف مجيع مناطق السودان وقد حظيت دارفور 

، ومجيع تلك اإلصدارات 1916ابهتمام كبري يف تلك الدورية خاصة عقب ضمها إىل السودان سنة 
ابلكاد يكون الوحيد حمفوظة يف دار الواثئق القومية ابخلرطوم، وتعد تلك الدراسات املرجع األصيل و 

 Arkell. A. J آركل للباحث عن اتريخ دارفور وعالقتها ابالستعمار االجنليزي ومنها دراسات 
 ومنها أيضاً  Darfur Antiquities II. The Tora Palaces in Turraالعديدة كــ  

The Coinage of Ali Dinar, Sultan of Darfur  وكذلكThe History of 
 Darfur  مكمايكلوكتاابت(xx) MacMichael. H. A العديدة أمهها  Darfur 

Who's Who   وجنتوكذلك كتاابت  Wingate.(xxi) F. R .وغريهم 
هنا ال ميكننا ُتاوز احلديث عن الكتراب األوروبيني خالل حقبة املدر االستعماري ففي غالبهم    

املبنية على نظرية املركز واألطراف، فالغالب على تلك الكتاابت رغم  ينتسبون إىل املدرسة الكولونيالية
هيكلها العلمي عنصرية املضمون، ويف حقيقتها ما هي إال امتداد حلقبة االستشراق اليت وصف رورادها 

وأن حركة االستعمار األورويب كانت ضرورة اترخيية إلخراجها من تلك  الشرقي ابلركودحركة التاريخ 
 احلالة.
وقد تسىن لنا االطالع عليها مع عديد الواثئق املودرعة بدار الواثئق القومية ابخلرطوم، خاصة تلك     

واليت ال ختلو بدورها من ، علي دينار، وتلك املتعلقة بفرتة حكم السلطان (xxii)املتعلقة بفرتة املهدية
ن تلك املفردات الصعوابت فمعظمها كتب بلهجات حملية مما  يضيف على الباحث عبء البحث ع

أمهها  ،كما كان لبعض الضباط املصريني املصاحبني للتواجد االجنليزي بعض الكتاابتومعانيها؛  
مؤلف كتاب "فتح   (xxiv)وحسن قنديل ،"اتريخ السودان" صاحب كتاب (xxiii)نعوم شقريللمؤرخ 

مؤلفيها  وهذه الكتاابت رغم معاصرة ، ، ونبذة عن اتريخ سلطاهنا علي دينار"1916دارفور سنة 
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مشكلة التعامل مع  للحدث وبعضها كتب يف الوقت نفسه إال أهنا ال ختلو من النقد فتواجه الباحث
وصف احلدث حيث الحظنا أثناء اطالعنا على عديد املراجع  سواًء كانت ملؤلفني سودانيني أو 

ي واملصري يف مصريني اختالفًا كبريًا يف الوصف، حيث يصر الفريق األول على وصف التواجد الرتك
السودان ابالحتالل والغزو، يف حني جند املصريني يطلقون عليه ضم السودان أو فتح السودان وكذا 

تلك املصطلحات أبخرى   على سبيل املثال ميكن استبدالاحلال على دارفور، وللخروج من هذا األمر 
ثر حبكم تواجده خالل حقبتني كالتواجد املصري الرتكي أو احلكم الرتكي املصري، وهنا نعين املصري أك

مع األتراك العثمانيني والثانية عقب توقيع اتفاقية احلكم الثنائي للسودان  1883إىل  1874األول من 
 . 1956إىل استقالل السودان  1899بني مصر واجنلرتا واليت امتدت من سنة 

ن اليت يستند منت هذا على الرغم مما تقدم ميكن بلورة إشكال حول مسألة حتليل وتوظيف املتو    
حسن وكتاب  نعوم شقريالبحث أساسًا على مادهتا ففي معظمها ـــ خاصة كتب الرحالة ـــ وكتاب 

مستقاه من الرواية الشفاهية، واعتمادها على التقريب التخميين، وذلك جيعلها دائما يف حمل  قنديل
من مصادر أكثر دقة. اإلشكالية  تساؤل حول دقتها وحقيقتها ومعرضة للتبديل حني تتوافر معلومات

هنا تطر  تساؤالت حول آليات توظيف تلك املعلومات واالستشهاد هبا خاصة يف حالة وجود 
 معلومات من ذات املصادر أي الرواية الشفاهية وتعاكس بعضها أو ختتلف يف مضامينها. 

    املقارابت املنهجية.  
تقوم أساساً على النظر يف عالقة األطراف وطبيعة  الفور املعاصريف دراسة اتريخ إن املقاربة املنهجية    

والدولة، احمللي واملركزي، املعتقد  )القبيلةالفاعلني املتعددين واملتغريين يف الفضاء السياسي للموضوع 
متغري القبلي ونظام املهدية الديين، عنصر احملتل حملياً كان أو خارجياً عربياً أو أجنبياً وهو بطبيعته طرف 

 .l'interactionnisme (xxv)وهي عالقة تفاعلية  غري اثبت، يف املقابل يعد عنصر القبيلة اثبتاً(.
 اعلى درجة من الدقة واحلساسية ال ميكن إال أن تكون مقاربته مثل هذه املواضيعيف أن  كال ش

ما هو اترخيي عميق مبا هو معاصر تتعدد  اعلى درجة من الصعوبة والتعقيد، فيتداخل فيه اوحتليالهت
األطراف املكونة له وتتنوع فيه االختالفات واخلصوصيات. إال أنه ابإلمكان حمورة املقاربة املنهجية من 

 Laوعالقات التبعية املتبادلة  خالل تسليط الضوء على التأثري املتبادل بني األطراف الفاعلة يف املوضوع
relation d`interdependence (xxvi)،  ،ورصد التبعية بينها يف فضاء احلدث الداخلي
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ابستخدام حلقات وصل لربط العناصر واألجزاء وهو ما يعرف بعملية التمفصل للخروج بنظام متكامل 
 . األنساق

من املفيد التذكري يف هذا اإلطار أن اتريخ دارفور عرف اهتمامًا كبريًا وحظوة الفتة يف العقد األول    
من هذا القرن خاصة عقب ظهور عديد احلركات املسلحة ذات النزعة االستقاللية، ولعل ما شهدته 

هدف من حرب طاحنة ضد حكومة اخلرطوم خري شاهد على ذلك، ي 2003دارفور خالل العام 
ذلك االهتمام حمليًا وإقليميًا إىل رصد اخلصوصيات احلضارية وفهم املنطق الداخلي لتاريخ اجملتمعات 
وقد ازدادت احلاجة إىل فهم اتريخ اجملتمع الفواري وأصبحت مطلباً ضرورايً يف ظل منظومة عاملية تسعى 

 .لسمات احلضارية للشعوبإىل توحيد املفاهيم وتنميط السلوكيات لضرب اهلوايت احمللية وطمس ا
 احلصيلة واحلدود.

يف احلقيقة مل تكن غاية هذا البحث دراسة اتريخ دارفور بل أردان أن تكون الدراسة طرفية يف فضاء     
البحث، ومنوذجاً للتعرف على أهم اإلشكاليات واملقارابت املنهجية اليت تُبىن عليها دارسة التاريخ احمللي 

 اتيم لإلشكاليات كانت على النحو التايل.لدارفور، وقد وضعنا خو 
للمجموعات القبلية بدارفور ظل  الثابت واملتحول خاصة نعتقد أن أهم ما توصلنا إليه فيما خيص  -

يف حالة تغري بنسق بطئ، فماضيها االستقاليل  1956-1874 على امتداد مثان عقود
نتها، شكرل عامل شد إىل الوراء وخصوصية كل قبيلة واليت تعد املساس هبا مبثابة هتديد لكينو 

والظرفية اليت عاشتها خالل التواجد األجنيب وما صاحبها من تغريات كانت ظرفية تسقط من 
فضاء املمارسات خبروج املستعمر، أما املتحول فهو كامن يف النظرة املستقبلية ومواكبة العصرنة، 

ا على الصعيد احمللي كان على درجة إال أن العمل هب ،تلك النظرة فرضت القبول ببعض املتغريات
 من البطء حبيث ال يكاد يُرى.   

فيمكن اختزاهلا يف والشبكة العالئقية اليت تربط اجملموعات القبلية أما فيما يتعلق أبمناط التمفصل  -
. لطاملا (الزعماء القبليون ورجال الدين والوساطات. بني موضوعية الرأي واحنيازية الفعلالعنوان )
احلكومات املركزية للسيطرة اجلغرافية عن طريق توظيف عنصر الزعامة القبلية وللسيطرة  التجأت

الفكرية على عنصر القيادة الدينية، وعلى الرغم ما قدمته تلك احلكومات من مزااي وامتيازات 
 ألولئك الفاعلني على املستوى احمللي إال أن مسألة اخرتاق القاعدة االجتماعية اليت تقوم عليها
تلك اجملموعات ظلت غاية صعبة املنال، فكانت عالقة أولئك الزعماء مع احلكومة تقوم على 
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مسارين، مسار للتعامل مع الطرف األجنيب الدخيل يقوم على اخلضوع للسلطة والقبول هبا قوالً، 
ومسار للتعامل مع الطرف احمللي يقوم على أساس الواجب والدور املناط هبؤالء القياديني 

زاماهتم القبلية اُتاه جمموعاهتم وهو التزام يقوم أساسًا على الرفض وعدم التبعية، إال أن تلك والت
 الوساطات كان هلا من االجيابية يف بعض األحيان ما يصب يف صاحل احمللي.

اصطدام حكومات األجنيب املركزية بواقع احمللية، الذي يف إشكال العالقة بني القبيلة والدولة.  -
حيث قوته ومتانة تركيبه، قوة السلطنة نفسها، فتعلرق اجملموعات القبلية ابحليرز الرتايب ُتاوز من 

وتقوقع أفرادها على مضامني القبيلة ومقدساهتا جعل من العسري على احلكومات االستعمارية 
فرض السيطرة املكانية عليها، عالقة الرفض تلك، ظلت السمة الغالبة اُتاه كل ما هو خارجي، 

العالقة السياسية واإلدارية بني اجملموعات القبلية والسلطة احلاكمة تطبرعت بطابع الرفض وأن 
والتمرد والثورات وأن سلطة احلاكم غالبًا ما كانت ال تتجاوز مقره، بينما الدواخل ظلت خارج 
 سيطرته بصفة مطلقة، وعند احلديث عن جدلية العالقة بني القبيلة والسلطة جند أن أسباهبا ال
تنحصر يف اختالف االنتماء السياسي فحسب، إذ أن للتكوين اجملتمعي املعقد للمجموعات 
القبلية فرض قوانني صارمة حتولت عّب الزمن إىل جزء من هويته الوجودية وابت الفرد ال يشعر 
ابالنتماء واإلحساس ابألمن والطمأنينة إال يف عدم اخلروج عن قاعدته القبلية واليت ابلضرورة 

 بحت لكل منها قواعدها ومعايريها اليت يصعب احلياد عنها.أص
إشكاليات التعامل مع املتون. يف األغلب يتم االعتماد على بعض املراجع بشكل قد يلفت  -

االنتباه، فالبد من تّبير مقنع لذلك كندرة املصادر والدراسات خاصة حول اجملموعات االثنية، 
ماهي معها، وأن يعمل على توظيف املعلومات التوظيف على أن يبتعد الباحث عن اإلعادة والت

املناسب، وأال يغفل تنوع املصادر كالدراسات اجلهوية واملونوغرافيات، والدراسات العامة والبحوث 
االجنبية. وللدراسات التارخيية جمال أخر ال غىن عن البحث املصاحب له كالدراسات االنثروبو 

الجتماع الغرب خاصة يف الفرتة احلديثة واملعاصرة اهتمامات واسعة علماء الاترخيية واالثنوغرافية ف
 ابهلوايت احمللية، فمن خالل مشولية البحث التارخيي ميكن اخلروج بدراسة مكتملة األنساق.  
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، ساهم 1969، مث حاكماً عاماً 1946، مث مندوابً دستورايً  يف مالطا 1944-1934، مث حاكماً عاماً على تنجانيقا 1934
الكتب املهمة عن قبائل السودان وألرف عديد   ( S.N.R)ث يف جملة السودان يف رسائل ومدوانت بعدد وافر من البحو 

 وجغرافيته وعن فرتة احلكم الثنائي لدارفور.
)xxi( فرانسيس رجينالد وجنت  .Francis Reginald Wingate 1861-1953  ضابط اجنليزي عمل يف اهلند سنة

، أشرتك يف 1883مث نقل إىل عدن ، ومنها عني مساعداً للسكرتري العسكري للجنرال غرانفيل سردار اجليش املصري سنة  1880
 ومعركيت عطّبة وأم درمان، مث مديرًا للمخابرات 1896ومحلة دنقلة  1885-1884احلملة على اخلرطوم ألنقاد غوردون 

، مث املندوب السامي 1916-1899، مث سرداراً للجيش املصري وحاكمًا عامًا للسودان 1898-1896العسكرية يف السودان 
نشر  Mahdism and the Egyptian Sudan  املهدية والسودان املصري، ألف كتااًب بعنوان 1919-1917ملصر 
 ,Theobald. A.B,  Ali dinar the last sultan of Darfur 1898-1916 أنظر، 1891سنة 

western printing serves, London, 1965, p.271.  ،اجلزيرة العربية يف الواثئق وكذلك، جندة فتحي صفوة
 .62، ص1998، دار الساقي، بريوت، 3اجمللد  الّبيطانية،

(xxii)ن كان على عالقة ابملهدية، وهي .  واثئق املهدية هي عبارة عن الرسائل اليت تبادهلا املهدي وخليفته مع ُعماهلما وكل م
، وتقدر بنحو مثانني ألف وثيقة حمفوظة بدار الواثئق القومية 1898ولغاية سنة  1881تغطي كامل حقبة املهدية منذ سنة 

ة شر من تلك الدفاتر لعمالابخلرطوم ـــ السودان، مصنفة إىل سترنَي دفرتًا منها سبعة عشر دفرتًا للصادر وقد خصص التاسع والعا
 .دارفور

(xxiii) وانتقل إىل مصر دون العشرين من عمره وعمل كاتبًا يف حضرة احلكومة اخلديوية، مث عمل  1863. ولد بلبنان سنة
ابملخابرات احلربية املصرية كمختص ابلتاريخ، وُكلَّف بعديد املهام ابلسودان وشارك يف احلملة األجنلو مصرية على السودان سنة 

 . 1922وتويف يف القاهرة سنة  1902سنة اتريخ السودان ر بـ ، ألف كتابه املشهو 1898
(xxiv) هو البكباشي حسن أفندي قنديل أحد الضباط املصريني الذين اشرتكوا يف احلملة األجنلو ـ مصرية على دارفور سنة  .
، طُبع مبطبعة العدل ابإلسكندرية ، ونبذة عن اتريخ سلطاهنا علي دينار1916فتح دارفور سنة وألف الحقاً كتاابً بعنوان  1916
 . 1937سنة 

(xxv) مصطلح التفاعلية هنا يعين التأثري املتبادل بني األطراف كفعل وردة فعل. وقد أستخدم هذا املصطلح يف كتاابت ،Elias, 
N, La Société do cour sous Louis XIV, paris, Flammarion, 1985, coll champs 

(xxvi)بني طرفني أو بني جمموعة أطراف، كقبيلتني أو جمموعة قبائل وعالقتها ابملركز أنظر  . ويدل على وجود تبعية Elias, 
N, Ibid.  


