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البيبليوغرافيا
المصادر

-أبو حامد الغرناطي ،تحفة األلباب ونخبة األعجاب ،تحقيق إسماعيل العربي ،منشورات دار اآلفاق الجديدة،

المغرب ،الطبعة األولى1413 ،هـ 1993 /م.

-أبو عبيد عبد اهلل البكري ،المسالك والممالك ،تحقيق جمال طلبة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى،

1424هـ 2003 /م.

-الشريف اإلدريسي ،نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة 1422 ،هـ 2002 /م.

-عبد الرحمن السعدي ،تاريخ السودان ،وقف على طبعه هوداس ،المدرسة الباريزية لتدريس األلسنة الشرقية،

باريز1981 ،م.

-عبد الرحمن بن خلدون ،العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي

السلطان األكبر ،مراجعة سهيل زكار ،دار الفكر ،بيروت ،ط1427 ،3هـ 2006 /م.

-عبد الكريم بن موسى الريفي ،زهر األكم ،تحقيق آسية بنعدادة ،مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط1992 ،م.

 -علي بن أبي زرع ،األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ،تحقيق عبد

الوهاب بن منصور ،دار المنصور للطباعة والوراقة ،الرباط1972 ،م.

-الفشتالي ،مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا ،تحقيق عبد الكريم كريم ،مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون

اإلسالمية والثقافية ،الرباط ،د.ت.

 -محمد بن عبد اهلل ابن بطوطة ،تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار ،المجلد الرابع ،تحقيق عبد

الهادي التازي ،مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية ،الرباط1417 ،هـ 1997 /م.

 -محمد بن عبد المنعم الحميري ،الروض المعطار في خبر األقطار ،تحقيق إحسان عباس ،مكتبة لبنان ،بيروت،

الطبعة الثانية1984 ،م.

المراجع العربية

 -أبيتبول ،نهاية إمبراطورية الصنغاي ،ضمن تاريخ إفريقيا العام ،المجلد الخامس ،إفريقيا من القرن السادس عشر

إلى القرن الثامن عشر ،إشراف ب .أ .أوغوت ،منشورات اليونيسكو ،لبنان1997 ،م.

-إبراهيم حركات ،طبيعة العالقات المغربية مع إفريقيا الغربية ،مجلة دعوة الحق ،العدد 269ماي – أبريل،

. 1988

(على موقع http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/6944 :بتاريخ:

)2016/11/15

-إبراهيم طرخان ،غانة في العصور ،الوسطى ،المجلة التاريخية المصرية ،العدد 1967 ،13م.

-أحمد األزمي ،اإلشعاع الصوفي المغربي في إفريقيا جنوب الصحراء خالل التاريخ الحديث والمعاصر ،منشورات

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،ظهر المهراز ،فاس2013 ،م.
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-أحمد الشكري ،اإلسالم والمجتمع السوداني :إمبراطورية مالي 1430-1230م ،المجمع الثقافي ،أبو ظبي،

1420هـ 1999 /م.

-جوزيف كي زيربو ،تاريخ إفريقيا السوداء ،ترجمة يوسف شلب الشام ،منشورات وزارة الثقافة ،الجمهورية العربية

السورية ،دمشق1994 ،م ،القسم الثاني.

-دفي س ويانسينا ،إفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر :قرون التكوين الخمسة ،ضمن تاريخ إفريقيا

العام ،المجلد الثالث ،إفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر ،إشراف محمد الفاسي وإ هربك ،،منشورات

اليونيسكو ،بيروت ،الطبعة الثانية1997 ،م.

-زكري دراماني – إيسوفو ،اإلسالم كنظام اجتماعي في إفريقيا منذ القرن السابع الميالدي ،المجلد الثالث،

إفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر ،إشراف محمد الفاسي وإ هربك ،،منشورات اليونيسكو ،بيروت ،الطبعة

الثانية1997 ،م.

-زوليخة بنرمضان ،المجتمع والدين والسلطة في إفريقيا الغربية ما بين القرنين 5و10هـ 11 /و16م ،منشورات

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الرباط1436 ،هـ 2015 /م.

-سمير أمين ،األمة العربية ،مكتبة مدبولي ،القاهرة1988 ،م.

-شوقي الجمل وعبد اهلل عبد الرازق إبراهيم ،تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر :طبعة جديدة ومنقحة ،دار الزهراء

للنشر والتوزيع ،الرياض ،الطبعة الثانية1422 ،هـ 2002 /م.

المغربي في الحركة اإلصالحية للشيخ المج ّدد عثمان بن فُودي،
عبد العلي الودغيري ،مالمح من التأثيرّ
(على موقع http://machahid24.com/etudes/97811.html :بتاريخ)2015/09/01 :

-عبد الكريم كريم ،المغرب في عهد الدولة السعدية ،منشورات جمعية المؤرخين المغاربة ،الرباط1421 ،هـ /

2001م.

-عبد اهلل العروي ،عالقات المغرب بإفريقيا :مالحظات أولية ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،أكادير،

.1997

-عزيز بطران ،الثورات اإلسالمية في إفريقيا الغربية في القرن التاسع عشر ،ضمن تاريخ إفريقيا العام ،المجلد

السادس ،القرن التاسع عشر في إفريقيا حتى ثمانينياته ،تحت إشراف ج.ف .آدى آجابي ،منشورات اليونيسكو ،لبنان،

1996م.

-كي زيربو ،المنهجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقيا ،ضمن تاريخ إفريقيا العام ،المجلد األول ،إفريقيا من القرن

السادس عشر إلى القرن الثامن عشر ،إشراف ب .أ .أوغوت ،منشورات اليونيسكو ،باريس1983 ،م.

-ليفي بروفنسال ،حضارة العرب في األندلس ،ترجمة ذوقان قرقوط ،منشورات دار الحياة ،بيروت ،د.ت.

 -محمد الغربي ،بداية الحكم المغربي في السودان الغربي ،مؤسسة الخليج للطباعة والنشر ،الكويت1402 ،هـ /

1982م.

-محمود إسماعيل ،الخوارج في بالد المغرب ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،الطبعة الثانية1406 ،هـ 1985 /م.
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 استحضار: أصول الروابط التاريخية بين بالد المغرب وغرب إفريقيا في العصور الوسطى، هاشم العلوي القاسمي-

/ هـ1409 ، عدد خاص بالعالقات المغربية اإلفريقية، فاس، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،أم استشراف؟

.م1989

، الرباط، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، مجتمع المغرب األقصى،هاشم العلوي القاسمي-

.م1995 / هـ1415
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مدخل عام:
ارتبط املغرب تارخييا باملشرق وباألندلس كما ارتبط يف اآلن ذاته ببالد السودان اليت شكلت عمقا سياسيا
واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ،وهو ما حقق تفاعال حضاريا ارتسمت معامله منذ انتشار اإلسالم يف بالد املغرب
وانسيابه جنوبا .وهذا ما جعل عبد اهلل العروي يقول إننا جند الدليل على أمهية روابط املغرب بإفريقيا يف كل
صفحة من صفحات التاريخ املغريب؛ جندها إجيابية وسلبية ،مبعىن أننا نلمح آثارها يف قوة الدول وانبساطها ويف
ضعفها واحنطاطها ،إىل حد جيوز احلديث عن أن املغرب يعلو ويرتفع بتدعيم وترسيخ روابطه بإفريقيا ويهبط

وينحدر بضمور تلك الروابط واحنالهلا وضياعها.1

ويردف العروي بأن فهم روابط املغرب بالبالد اإلفريقية جزء من فهم أنفسنا وليس مشروعا ظرفيا وليد
اندفاعات وقتية عابرة ،بل هو مشروع مرسوم يف هياكل وبنيات كياننا املغريب ،وبقدر ما الكشف عن حقيقة

ض َّم ٌن يف مستقبلنا.2
الروابط مع إفريقيا مرسوم يف ماضينا بقدر ما يكون التعاون معها ُم َ

يتشكل اجملال املدروس من وحدات طبيعية متنوعة ،وهنا جند التقسيم الذي درج عليه بعض املؤرخني (موين
 – Maunyبوفيل  – Bovillالشكري )...باحلديث عن ثالث وحدات كربى :مشال إفريقيا ،مث إفريقيا
االستوائية ،مث الصحراء اإلفريقية اليت متثل عائقا طبيعيا بني القسمني ،وإن كان هذا العائق ال يعين أن االتصال بني
الشمال واجلنوب كان منعدما بل جند أن الروابط بني الضفتني قدمية وازدادت قوة يف العصور اإلسالمية.3
إن اتصال إفريقيا جنوب الصحراء بالعامل اخلارجي منذ القرن الثاين اهلجري  /الثامن امليالدي وإىل زمن
متأخر من العصور احلديثة يكاد ال يتم إال عن طريق بالد املغرب ،وقد مرت هذه الصالت عرب ثالث حقب
كربى ،وهي كاآليت:
 -المرحلة األولى :من القرن 1هـ 7 /م إىل هناية القرن 4هـ  /بداية 11م (50هـ670/م –

422هـ1032/م) :اتسمت باالحتكاك السلمي بني التجار الرببر والعرب وبالد السودان ،ويالحظ أن
هذه املرحلة عرفت خماضا وأوضاعا صعبة؛ إذ انطلقت ببالد املغرب الثورة اخلارجية ،وما تالها من عصر
الوالة ،مث الصراع الفاطمي العبيدي-األموي ،مث التحرك الزنايت إىل ظهور املرابطني ،أما جنوبا فتتحدث
املصادر عن إمرباطورية غانا بينما يعرتي تاريخ جهات أخرى الغموض.
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 عبد هللا العروي ،عالقات المغرب بإفريقيا :مالحظات أولية ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،أكادير ،1997 ،ص.72
 نفسه ،ص.113
 هاشم العلوي القاسمي ،أصول الروابط التاريخية بين بالد المغرب وغرب إفريقيا في العصور الوسطى :استحضار أم استشراف؟ ،مجلة كليةاآلداب والعلوم اإلنسانية ،فاس ،عدد خاص بالعالقات المغربية اإلفريقية1409 ،هـ 1989 /م ،ص.121
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 المرحلة الثانية :من القرن 5هـ 11 /م إىل 8هـ  /هناية 14م :حيث ظهر الدور العسكرياملرابطي يف اجلنوب أوال مث يف الشمال ووقع التحام حضاري واضح املعامل ،ولعل هذا الوضع هو الذي
أعطى البنيات السياسية اإلسالمية جنوبا ،وخاصة مملكة مايل امتدادا مغاريب املالمح.
 المرحلة الثالثة :من القرن 9هـ 15 /م إىل بداية التغلغل االستعماري يف إفريقيا ،ويف هذهاملرحلة نلمس أن الروابط اعتمدت على مواصلة انتشار اإلسالم جنوبا وتعمقه لدى الفئات االجتماعية
يف األرياف وتَ َك ُّو ِن الزعامات الدينية احمللية على األساس اإلسالمي املبين على الفهم املغريب له واملشبع
بروح التصوف .كما يتميز برتاجع الروابط االقتصادية والثقافية بني اجلانبني لصاحل املستعمر الغازي القادم
من وراء البحار.4
وقد تعرضت العالقات املغربية اإلفريقية منذ القرن التاسع عشر امليالدي لسلسلة من التحوالت
أفضت إىل حماولة االستعمار األورويب عزل املغرب عن حميطه اإلفريقي وربط املستعمرات اإلفريقية كلِّها
باملركزية األوروبية ،ويف اآلن نفسه ظهرت حركات مقاومة بالغرب اإلفريقي استمدت مقوماهتا الروحية
والدينية من املغرب وعملت على تأسيس كيانات سياسية تعمل على درء اخلطر األجنيب.
واليوم يعمل املغرب على إعادة الروابط مع عمقه اإلفريقي مستفيدا من الصالت الضاربة يف
التاريخ واملستشرفة للمستقبل بالرغم من العوائق االسرتاتيجية وحالة التنافس اإلقليمي والدويل احملموم على
املنطقة.
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 -نفسه ،صص.123-122
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