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ثانيا :الجغرافيا التاريخية لبالد المغرب وبالد السودان
ظهر يف املصطلحات الغربية احلديثة مصطلح ،اعتمده الباحثون وهو "الغرب اإلسالمي L’occident
 ،"Musulmanويَ ْعنُو َن به اجلناح الغريب من العامل اإلسالمي ،ويقول عنه ليفي بروفنسال Levi
 Provençalبأنه ينصرف إىل جمموعة جغرافية بالغة التناسق فيما بينها ،وتقع على جانيب غريب البحر املتوسط
ومتتد حىت سواحل األطلنطي وتشمل مشال إفريقيا وشبه جزيرة إيبرييا ،ويتضح أنه مصطلح حضاري يوازي
مصطلح "املغرب" يف استخدام اجلغرافيني العرب القدامى.1
وقد أنتج مسار التطور التارخيي للغرب اإلسالمي تقسيمات للشعوب اليت استوطنت املنطقة ،وأفرزت البنية
االجتماعية الداخلية تقسيما ثنائيا للسكان ،فمنهم املستقرون يف املمرات والتحصينات اليت ميكن اعتبارها نواة
الرحل وهم "البُْتر" .وارتبط هذا
لقيام املدن املغربية يف العصر اإلسالمي ،وهؤالء هم "البَ َرانِس" .مث جمموعات ُّ
التقسيم باملؤثرات البيئية الطبيعية والنشاط اليومي للسكان واملؤثرات الناجتة عن التدخالت اخلارجية يف بالد
املغرب.2
وبالتايل ،تشكل النسيج االجتماعي يف بالد املغرب من الرببر ،بتقسيماهتم الكربى كما رأينا سابقا
ضتها التحوالت اليت حلقت باملنطقة؛ ونذكر من هؤالء :العرب الوافدين
باإلضافة إىل جمموعات بشرية أخرى فَ َر َ
عرب هجرات متالحقة كبين هالل وسليم ومعقل وغريهم ،مث مجاعات من السود واحلراطني ،واليهود...
وانتشرت قبائل هوارة إىل جانب صنهاجة اللثام يف الصحراء واختلطوا مع العناصر العربية الوافدة ،وبذلك
تشكل خليط مع الرببر والعرب نتجت عنه "مثاقفة" عن طريق التجارة الصحراوية انطالقا من القرون اهلجرية
األوىل حبيث اندمج العنصر العريب يف اكتشاف القارة اإلفريقية.3
وفيما يتعلق ببالد السودان ،فقد تشكلت من أخالط شىت من العناصر الزجنية القاطنة بني البحر األمحر
شرقا والبحر احمليط غربا ،وبني املناطق الصحراوية أو شبه الصحراوية يف الشمال وبني نطاقات الغابات االستوائية
جنوبا ،وميكن التمييز بني هذه العناصر ،فمن الشرق إىل الغرب توجد شعوب النوبة جنوب مصر ،مث زغاوة
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 ليفي بروفنسال ،حضارة العرب في األندلس ،ترجمة ذوقان قرقوط ،منشورات دار الحياة ،بيروت ،د.ت ،صص.14-92
 هاشم العلوي القاسمي ،مجتمع المغرب األقصى ،منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الرباط1415 ،هـ 1995 /م ،صص-234.235
3
 -نفسه ،صص.241-240
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وصوصو وكوكو بالسودان األوسط ،أما السودان الغريب فقد سكنه شعب التكرور وأهل غانة املتكونني من عناصر

متعددة . 4واملعروف أن أهم القبائل اليت كونت سكان مملكة غانة يف العصور الوسطى هم السوننكي وهي من
فروع امل اندي األساسية أي من جمموع الشعوب الناطقة بلغة املاندي .وأقام السوننكي يف الصحراء ،مث انتقلوا إىل
حافتها اجلنوبية ،وامتزجوا بالرببر والفوالنيني ،وهم زراع مرتبطون باألرض ،وجتار مرتبطون بالقوافل الواردة من
الشمال.5

خريطة رقم :1شعوب بالد المغرب وبالد السودان

المصدر :فرانسوا دي ميديروس ،شعوب السودان :تنقل السكان ،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 ،.ص.147
وحىت ال جنرت ذلك االضطراب احلاصل يف املصادر حول موقع وحدود "بالد السودان" أو "بالد التكرور"،
فإننا ،يف الغالب سنتحدث عن العالقات املغربية مع اجملال املمتد فيما بني احمليط األطلسي غربا وحبرية التشاد

شرقا ،مشال نطاق الغابات االستوائية ،وجنوب الصحراء.6
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 محمود إسماعيل ،الخوارج في بالد المغرب ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،الطبعة الثانية1406 ،هـ 1985 /م ،ص.2795
 إبراهيم طرخان ،غانة في العصور ،الوسطى ،المجلة التاريخية المصرية ،العدد 1967 ،13م ،صص.38-37ومن أشهر قبائل السوننكي :سيسي ،آل ب َكري ،سيلي ،ديابي ،ساخو ،كابا ،الدوكوري ،نياخاتي ،دياوارا.
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 -الشكري ،اإلسالم والمجتمع السوداني ،ص.59
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وأهم مالحظات ميكننا تسجيلها يف هذا الصدد:
وصلت بالد السودان بالعامل اخلارجي طوال
األولى :ال ميكن إغفال دور الصحراء اليت شكلت قنطرة فعالة
ْ

العصر الوسيط مع امتدادات آخذة يف التضاؤل إىل هناية القرن التاسع عشر ،فمن خالهلا وعربها كانت متر السلع
واألفكار ،قبل أن ينقلب املسار يف اجتاه البحر مع بداية مرحلة االكتشافات اجلغرافية إلفريقيا وبقية اجلهات
اجملهولة من العامل انطالقا من هناية القرن اخلامس عشر.7
الثانية  :طغيان ظاهرة االنبساط يف املنظر الطبيعي لبالد السودان ،حيث ال جند انكسارات عميقة

وواسعة ،أو مرتفعات تضاريسية حتجب مناطق بالد السودان بعضها عن بعض ،وأهم املرتفعات جندها يف منطقة
"الفوتا جالون ،" Fouta Djallonحيث ال تتعدى أعلى قمة 1500م (جبل مايل) ،وهذه املنطقة اجلبلية
اليت توجد بالقرب من احمليط األطلسي ،كانت مهمشة سياسيا يف تاريخ بالد السودان خالل العصر الوسيط.
واخلالصة اليت نصل إليها ،أن ظاهرة االنبساط شكلت عامال إجيابيا يف عملية التواصل بني السودانيني.8
الثالثة  :تعترب الشبكة اهليدروغرافية أهم عنصر يكسر املنظر الطبيعي لبالد السودان الغريب ،وتتمثل أساسا

يف هنري السينغال والنيجر وروافدمها اليت تسري تقريبا يف االجتاهات كلها .ومها معا يصبان يف احمليط األطلسي،
يبلغ طول األول  1790كلم ،أما هنر النيجر ،فيصل طوله إىل حوايل  4180كلم .وقد كان هلما دور بارز يف
تاريخ بالد السودان ،نظرا لصالحيتهما للمالحة والصيد ،وإمكانية استغالل مياههما يف الزراعة.9
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 نفسه ،ص.608
 نفسه ،الصفحة نفسها.9
 -نفسه ،الصفحة نفسها.
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