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املحاضرة رقم6 :

خامسا :العالقات االجتماعية بين المغرب وبالد السودان الغربي
من ناحية البنيات االجتماعية ميكن رصد أوجه التشابه واالختالف بني املغرب والسودان الغريب؛ فقد
كانت اجملتمعات اإلفريقية اليت نفذ إليها اإلسالم جمتمعات ريفية تربطها صالت محيمية باألرض وجبميع عناصر
البيئة احمليطة هبا مباشرة كاملعادن والنباتات واملاء واهلواء .وبإمكان الباحث أن جيد يف هذه الثقافات الريفية املبنية
على الرواية الشفهية أوجه الشبه بينها وبني جوانب اجتماعية وثقافية للمجتمعات املغاربية .وهذا ال يعين أن
البنيات االجتماعية للعامل اإلسالمي كانت تشبه نظريهتا اإلفريقية .فاجملتمعات اإلفريقية مل تكن تعرف صورة
العائلة الصغرية املتكونة من رجل وامرأة وأطفال باعتبارها وحدة قائمة بذاهتا ،بل إن الشكل األساسي هلذه البنية
كان يتمثل يف األسر الكبرية اليت ينحدر أفرادها من جد واحد وتربطهم عالقات القرابة وملكية األرض ويوحدهم
إحساس قوي بالتضامن .ويف غرب إفريقيا تألفت اجملتمعات من عدة عناصر اندمج فيها الصيادون مع جامعي
الثمار واملزارعني يف إطار كيانات حملية ،بيد أن املناطق النهرية عرفت أوضاع أكثر تعقيدا ،فقد أدى اإلنتاج إىل
حتقيق فائض مسح بتبادل السلع يف حدود مسافات متوسطة .1وقام البناء االجتماعي ململكة غانة ،على سبيل
املثال ،على النظام القبَلي شأن غريها من اإلمرباطوريات واملمالك اليت قامت بالسودان الغريب واألوسط ،وساعد
قيام حكومة مركزية مسيطرة على إضعاف التناحر بني القبائل .2وتقول الباحثة زوليخة بنرمضان إن التطورات

السياسية اليت شهدهتا شعوب السودان الغريب واليت عكسها قيام املمالك وخلق املؤسسات ،واكبها تطور على
مستوى البنيات االجتماعية ،ذلك أن اجملتمع السوداين يف إطار تفاعله مع الظروف السياسية والدينية واالقتصادية
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اجلديدة ،أفرز أمناطا جمتمعية هلا من اخلصوصيات ما جعلها تتميز عن باقي اجملتمعات اإلنسانية األخرى .ومن
هؤالء :احلرفيون ،والعلماء ،والشرفاء ،والتجار ،والعبيد ،واليهود ،واملرأة.3
وقد ارتبطت بالد املغرب وبالد السودان بعالقات اجتماعية انبنت على أساس العالقات االقتصادية اليت
ترسخت بني اجلانبني على امتداد القرون ،وهكذا تكونت يف كال الضفتني جاليات أسهمت يف خلق متازج
اجتماعي عن طريق اهلجرة والتجارة واستقرت جمموعات من املغاربة على طول حماور الطرق التجارية وتزاوجوا مع
الساكنة احمللية ،كما حلت جمموعات من السودانيني واستقروا باملدن املغربية ومنهم من احتل مكانة متدنية يف اهلرم
االجتماعي ،ومن هؤالء من شارك يف اجلندية وأصبحت هلم مكانة عليا حيث وصلوا إىل القيادة العسكرية،
ويكفي أن نذكر الدور الذي قام به عبيد البخاري يف عهد السلطان املوىل إمساعيل العلوي وما بعده ،كما حصل
بعض منهم على منصب احلجابة .ومن جهة أخرى قدمت أفواج من هؤالء ،ضمن الطلبة اآلفاقيني ،إىل عواصم
املغرب الكربى كفاس وهنلوا ا لعلم منذ مرحلة مبكرة .وال شك أن هذا التمازج أفضى إىل نوع من املثاقفة بني
املغاربة واألفارقة وهو ما يبدو من خالل جمموعة من العادات والتقاليد.
وقد ترسخت هذه العالقات على مر القرون حيث إن اجلاليات املغربية اليت استقرت يف السنغال منذ
النصف الثاين من القرن التاسع عشر للميالد اختلطت مع الساكنة احمللية وتزاوجت معها وأصبحنا أمام عائالت
سنغالية حتمل أمساء مغربية ...بينما ظل أفراد آخرون على ارتباط بالبلد األم وكانوا يفضلون العودة إىل املغرب
للبحث عن زوجات .ومنذ سنوات الستينيات من القرن العشرين حيتل التبادل الطاليب بني املغرب والسنغال مكانة
مهمة ،مع مالحظة أن مغاربة السنغال حياولون إعادة إنتاج نفس الديناميات االجتماعية السائدة يف املغرب .ويف
االجتاه املعاكس ،ترتجم العالقات بني اجلانبني من خالل أفواج الطلبة األفارقة الذين يفدون على اجلامعات
املغربية ،وجمموعات من مريدي الطائفة التجانية ،والتجار ،واملهنيني ،واملهاجرين غري الشرعيني احلاملني أو بالعبور
إىل أوروبا أو الذين استهواهم املكوث باملغرب حبيث أصبح هؤالء حيتلون رقعة متزايدة ضمن البانوراما االجتماعية
باملغرب ويدفعون حنو زحزحة جمموعة املسلمات يف نظرة املغريب لآلخر.4
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