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املحاضرة رقم4 :

ثالثا :العالقات السياسية بين المغرب وبالد السودان
متيزت العالقات السياسية بني بالد املغرب وبالد السودان فيما بني القرنني الثاين والرابع للهجرة  /الثامن والعاشر
امليالدي بعقد بعض معاهدات اهلدنة مع اجلهات اليت وصلتها جيوش الفاحتني املسلمني على مشارف الصحراء
وبالد السودان .وتعترب املرحلة الفاصلة بني بداية الفتوحات اإلسالمية وقيام اإلمارات املستقلة مرحلة استكشاف
متبادل بني الضفتني ،انتهى بقيام عالقات سياسية واقتصادية واجتماعية متََت نَت على مر القرون الالحقة .ونظرا
ملتامخة اإلباضية للصحراء من جهة اجلنوب ووجود سلسلة من املدن على مشارف اهلگار وكوار مثل غدامس
وفزان وزويلة ،فإهنم كانوا كنظرائهم يف سجلماسة مؤهلني لربط عالقات مع السودان .1ومتيزت العالقات بني
الضفتني يف هذه املرحلة بسمتني أساسيتني:
أوهلما :وجود احلوافز السياسية واالقتصادية لدى كل األطراف للتواصل فيما بينها.
ثانيهما :اختالف هذا العصر عن مرحلة الفتح اختالفا جوهريا ،بالتخلي عن األسلوب العسكري ،لصاحل
الصالت السلمية؛ وهي صالت اختذت من اهلجرات البشرية ،واملبادالت التجارية ،وتبادل السفارات ،أداة هلا.2
ويف القرن اخلامس اهلجري ،وحبكم أن أودغشت كانت حتت سلطة ملك غانة األرواحي ،3ومبا أهنا كانت معقال
للخوارج ،فإن املرابطني تعاملوا معها بقسوة؛ إذ قتلوا أو استَ َرقوا سكاهنا وقيل بأهنم خربوها ،وعلى أية حال أحلق

 -1عبد العزيز العلوي ،تأثريات ”بالد املغرب“ على حضارة السودان الغريب يف العصر الوسيط :الدين والفكر ،أطروحة لنيل
الدكتوراه الدولة يف اآلداب ،ختصص تاريخ ،جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،سايس ،فاس ،السنة
اجلامعية1999-1998 ،م ،ج ،1ج ،1صص.6-5
 -2نفسه ،ج ،1صص.124-122
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استيالء املرابطني ضررا باملدينة ومت التخلي عنها لصاحل مدينة والتة .وكان متلك أودغشت إيذانا ببدء مرحلة من
التوسع املرابطي يف السودان الغريب .4وبعد أن أوغل أبو بكر بن عمر مشاال توقف على مشارف موضع بناء مدينة
مراكش تاركا ابن عمه يوسف بن تاشفني يف القيادة الشمالية ،وعاد هو إىل الصحراء ”ومجع جيوشا كثرية ،وخرج
إىل غزو بالد السودان ،فجاهدهم حىت فتح بالدهم مسرية ثالثة أشهر“.5
ويظهر أن العالقات مل تكن على ما يرام يف العصر املوحدي يف أواخر القرن 6ه 12 /م؛ فيعقوب املنصور رفض
هدي ة من السودان هي عبارة عن فيل .ومع أن اهلدية رمبا كانت من جتار السودان بعيدا عن الرمسيات ،فإن الرف ض
مل يكن سوى رد فعل ضد بعض مواقف حكام السودان؛ وهكذا فاألمري أبو الربيع سليمان وايل سجلماسة
وأقاليمها َوج َه مذكرة إىل ملك غانا يستنكر العراقيل اليت توضع أمام صغار التجار املتجهني من املغرب ،ويذكره
بأن اختالف الدين بني اجلانبني ال مينع من حسن التعايش ،وأن اجلانب املغريب بإمكانه أن يعامل جتار السودان
باملغرب باملثل ،لكنه ال يستصوب هذا االجتاه.6
وشهد القرن السابع اهلجري  /الثالث عشر امليالدي تطورات جديدة ،فمن جهة ،حرصت بعض مراكز القوى
الشعبي ة بسوس على أن حتل حمل الدولة املوحدية يف مراقبة طريق غانا عرب السوس األقصى ،ومن جهة ثانية بدأ
املغرب ينظ ر إىل العالقات مع السودان نظرة فيها انفتاح دبلوماسي وفكري اتسع أكثر فأكثر خالل القرن التايل.
وهك ذا نشأت إمارة بين يدر بسوس ،واستقدمت جمموعات بين معقل احلسانيني الذين كانوا يستوطنون حوض
 -3األرواحية تعين االعتقاد يف األرواح والقوى احليوية احملركة للكائنات احلية واألشياء وعناصر الطبيعة كالصخور والرياح واحليوان
وكذلك اجلن.
 -4العلوي ،تأثريات ”بالد املغرب“ على حضارة السودان الغريب ،ج ،1ص.201
 -5علي بن أيب زرع ،األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس ،حتقيق عبد الوهاب بن منصور،
دار املنصور للطباعة والوراقة ،الرباط1972 ،م ،ص.135
 -6إبراهيم حركات ،طبيعة العالقات املغربية مع إفريقيا الغربية ،جملة دعوة احلق ،العدد 269ماي – أبريل. 1988 ،
(على موقع http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/6944 :بتاريخ:
)2016/11/15
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ملوية ،وذلك حبجة وجود عالقة دم بني مؤسس هذه اإلمارة وبين معقل .وابتداء من ه ذه الفرتة ،وبالرغم من
حرص احلكومة املركزية على ضمان وحدة املغرب يف مفهومه الواسع جند الصحراء مع تبعيتها بالوالء والبيعة
للسلطة املغربية أصبحت وسيطا رمسيا للمغرب ،لدى أقطار السودان ،وذلك عن طريق كل من معقل ومسوفة؛
فمنهم األَدالء ،واملوفدون الرمسيون املرافقون للوف ود املتوجهة إل ى أقطار السودان طول املدة الزمنية الفاصلة بني
القرن السابع والثالث عشر اهلجريني  /الثالث عشر والتاسع عشر امليالديني.7
وميثل القرن الثامن اهلجري  /الرابع عشر امليالدي أوج منو العالقات بني السودان الغريب واملغرب يف العصر
الوسيط ،ب ل إن هذه احلقيقة تشمل باقي الشمال اإلفريقي يف تبادله مع أقطار السودان ،وعندما حتكم املغرب يف
حمور تلمسان مع السودان يف عهد أيب احلسن املريين أحكم سلطان مايل منسا موسى صالته بالعاهل املغريب
وأظهر ارتياحه لبسط السلطة املغربية نفوذها على مملكة بين عبدا الواد .وتعبريا عن حسن مشاعره ،بعث أبو
احلسن هبداي ا وحتف إىل معاصره املايل الذي كان ضمن وفده ترمجان صنهاجي ،كما أن السلطان املغريب بعث
وفدا هل ذا الغرض ،وأمر بعض بين معقل من سكان الصحراء باصطحاب اجلميع إىل ملك مايل ،وأثناء ذلك تويف
منس ا موسى فخلفه منسا سليمان وهلك هو أيضا بعد أن أعد هدايا ،سودانية إىل نظرية املغريب ،فأحلق هبا خلف ه
منسا حاطه زرافة ،واستقبلها حينئذ أبو سامل يف عرض رمسي وشعيب وكبري .وقد فصل ابن خلدون تب ادل الوفود
واهلدايا بني املغرب ومال ي .8وكان ابن بطوطة أبرز ممثل دبلوماسي يف هذا العصر عن البالط املغريب ،ووصف بدقة
مشاهداته عرب الطريق الصحراوي وخالل إقامته مبايل ،وسجل حسن التعايش بني أهل هذه البالد ومن خيالطهم
من املغاربة.9
 -7إبراهيم حركات ،طبيعة العالقات املغربية مع إفريقيا الغربية.
 -8عبد الرمحن بن خلدون ،العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب،
مراجعة سهيل زكار ،دار الفكر ،بريوت ،ط1427 ،3ه 2006 /م ،ج ،6صص.265-264
 -9إبراهيم حركات ،طبيعة العالقات.
3

ومنذ ظهور السعديني وقيام دولتهم ،وبعد انسداد األفق أمام املغرب يف حوض البحر املتوسط وسعي العثمانيني
إىل تطويقه جنوبا ،حاول السعديون البحث عن موارد ثابتة تساعدهم على تطوير اقتصاد دولتهم بالبحث جنوبا
عن موارد كمعادن امللح بتغازى كما أحكموا قبضتهم على أقاليم توات وتيكورارين يف طريق بالد السودان .10ويف
مطلع سنة 999ه 1590 /م ،أطلق أمحد املنصور السعدي محلة السودان أمال يف السيطرة على منابع جتارة
الذهب والرقيق واستثمار أرض هنر النيجر يف املشاريع الزراعية ،11ويقول الفشتايل إن أرض السودان تتميز ب :
"اتساع خطة القدر واالستئثار مبعادن الترب وأصناف الرقيق" ،12كما أهنا تشتمل على "املرافق اجلمة اليت جاد هبا
كرم الرتبة وخصب البقعة ،فقد طم هبا حبر احلبوب واألقوات واألدم" .13ويفيدنا مصدر آخر برغبة أمحد املنصور
يف تسلم "خراج معدن تَغَ َاز وأنه أوىل به ...ألنه احلاجز واملانع هلم من الكفرة النصرانيني" ،14كما أنه يؤكد على
حالة التناقض الداخلي الذي عصف ببالط أمري مملكة سنغاي األسكيا إسحاق بن داود ،وذلك أن "ولد كرن فل"
أحد ُخدام األمراء فر هاربا إىل مراكش من بطش األسكيا ،وأخذ ُُيَ ِّس ُن للسلطان السعدي غزو السودانَ ،
ودلهُ
على عوراهتا" :ومبا كانوا عليه من األحوال الذميمة والطبائع الرذيلة مع ضعف القوة".15

 -10عبد الكرمي كرمي ،املغرب يف عهد الدولة السعدية ،منشورات مجعية املؤرخني املغاربة ،الرباط1421 ،ه 2001 /م،
صص.151-147
 -11نفسه ،صص.173-171
 -12الفشتايل ،مناهل الصفا يف مآثر موالينا الشرفا ،حتقيق عبد الكرمي كرمي ،مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
والثقافية ،الرباط ،د.ت ،ص.165
 -13نفسه ،ص.118
 -14عبد الرمحن السعدي ،تاريخ السودان ،وقف على طبعه هوداس ،املدرسة الباريزية لتدريس األلسنة الشرقية ،باريز1981 ،م،
ص.137
 -15نفسه ،الصفحة نفسها.
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المصدر :تاريخ المغرب :تحيين وتركيب ،ص.389
وال شك أن تتبع حتركات اجليش املغريب يف بالد السودان يتيح لنا معرفة األقاليم اليت أصبحت حتت السلطة
املغربية واليت تكاد تطابق احلدود الكربى ململكة السونغاي حيث انبنت اإلدارة املغربية على رابطة البيعة للسلطان
السعدي وتأسست إدارة املخزن واملش َور واجليش ،والقضاء والربيد ،واإلدارة املالية ،وإدارة األقاليم واجلهات .أما
السنغال غربا والكامن برنو شرقا ،فارتبطتا برباط البيعة مع السلطان السعدي دون إدارة مباشرة.16
ويف بداية الدولة العلوية ،وبعد أن متكن السلطان املوىل الرشيد من القضاء على زاوية تازروالت سنة 1081ه /
1670م يف اجلنوب ،استطاع أن يضع يده على أهم الطرق الرابطة بني املغرب وبالد السودان .ويف السنة نفسها
أرسل مبعوثا إىل تنبكتو اليت أعلنت بيعتها للعلويني .غري أن الرشيد اقتصر على أخذ البيعة من أهل السودان دون

 -16حممد الغريب ،بداية احلكم املغريب يف السودان الغريب ،مؤسسة اخلليج للطباعة والنشر ،الكويت1402 ،ه 1982 /م،
صص.149،720-147
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التدخل املباشر ،وذلك يف إطار سياسة جديدة استهدفت الرتكيز أكثر على بالد شنقيط ،17والشيء نفسه تكرر
يف عهد خلفه السلطان املوىل إمساعيل الذي عمل على إعادة توحيد البالد" :وكانت طاعته قد عمت مجيع
املغرب إىل تلمسان ومجيع الصحراء وتوات وفيكيك وأطراف السودان وعلى تيغاز وسوس األقصى".18
وبالنتيجة ،ابتداء من سنة 1618م ،توقف املغرب عن تعيني الباشوات وعن إرسال تعزيزات عسكرية ،وبقيت
هناك أعداد من جيش املنصور وأبنائهم عرفوا باألراما (أي الرماة) ،فنصبوا أنفسهم على تنبكتو وظلوا على هذه
احلال إىل غاية القرن الثالث عشر للهجرة  /التاسع عشر للميالد.19

17

- Abitbol Michel. Le Maroc et le commerce transsaharien du XVIIe au début du XIXe siècle,
In: Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, n°30, 1980, p.8.

 -18عبد الكرمي بن موسى الريفي ،زهر األكم ،حتقيق آسية بنعدادة ،مطبعة املعارف اجلديدة ،الرباط1992 ،م ،ص.202
 -19م .أبيتبول ،هناية إمرباطورية الصنغاي ،ضمن تاريخ إفريقيا العام ،اجمللد اخلامس ،إفريقيا من القرن السادس عشر إىل القرن
الثامن عشر ،إشراف ب .أ .أوغوت ،منشورات اليونيسكو ،لبنان1997 ،م ،ص.350
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