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سادسا :العالقات الثقافية والروحية بين المغرب وبالد السودان الغربي
هناك مسألة أساسية أخرى هي أن التجارة مل جتلب غري السلع ،وإمنا نقلت معها األفكار ،والقيم،
واحلضارة عموما ،ومن بني ما يسرتعي نظر الزائر املطلع يف أقطار إفريقيا الغربية اليوم ،تشابه عناصر عدة من
ثقافتها مع ثقافة ”بالد املغرب“ .وهو تشابه يشمل عادات اللباس واألكل والعمارة والدين والفكر إخل ...حقيقة
إن كثريا من هذه اجلوانب احلضارية تعرضت لقليل أو كثري من التغيري ،بفعل اندماجها يف البيئة احمللية وتأثرها
مبكونات جديدة؛ بيد أن تفحصها عن قرب يكشف عن طابعها املغريب .1ولعل احلياة الدينية والفكرية بتلك
الدول تعكس أكثر من غريها من تلك املالمح املغربية ،على الرغم مما أصاهبا من تبدل نتيجة لتوايل العصور،
والحتكاكها بغريها من املقومات األصلية والوافدة.2
ومشلت التأثريات املغربية يف بالد السودان اجلانب الديين والفكري حبيث اعتنق عدد مهم من أهل السودان
اإلسالم ،ومتذهبوا باملذاهب السائدة ببلدان املغرب ،مع ما كان لذلك من تأثري على :
السياسة الداخلية واخلارجية للدول احمللية ،من طريقة التعامل مع السكان املسلمني واألرواحيني وطبيعةالروابط مع دول مشال الصحراء.
احلياة اليومية لألفراد واجلماعات ،من سلوك ديين وعادات اجتماعية ،إخل...اقتباس أهل السودان الثقافة املقرتنة باإلسالم ،ومبن محلها إليهم من املغاربة؛ فكتبوا باللغة العربية وباخلطاملغريب ،وهنلوا من ثقافة املذهب املالكي عرب تداول كتبه ،والرحلة إىل مراكزه ،واستقدام رجاله وأعالمه.
فكان أن ولدت بالسودان الغريب ثقافة زجنية إسالمية ،شديدة التأثر ببالد املغرب مظهرا وجوهرا.3
ففي القرن السابع امليالدي ،وصلت الفتوحات اإلسالمية إىل بالد املغرب وتوغلت بعيدا يف عمق
الصحراء ،فكان ذلك إيذانا ببداية عصر جديد من املبادالت والتأثريات بني البلدان املتامخة للصحراء .فعلى مدى
تسعة قرون أمنت عبور البضائع واهلجرات والسفارات .ومع هذا وذاك تسربت العقائد واملذاهب واملعارف
وال تقنيات واحملاصيل ،مع ما صحب ذلك من تأثري إجيايب على الكيانات السياسية والبىن السوسيو اقتصادية .وقد
ال نغايل إذا قلنا بأن العالقات العابرة للصحراء هي العنصر احملرك الذي جعل من العصر الوسيط عصرا ذهبيا يف
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جمموع مناطقنا .وانتهت هذه املرحلة مع هناية القرن السادس عشر الذي يعترب نقطة حتول حامسة يف تاريخ
العالقات املغربية السودانية؛ إذ أدت احلملة السعدية على إمرباطورية سنغاي إىل إحداث شرخ يف تلك العالقات،
اليت كانت فيما قبل على أسس ووسائل سلمية .وصار الوجود املغريب يف السودان الغريب منافسا من قبل
األوروبيني .وهي منافسة تعدت ما هو اقتصادي إىل رغبة هؤالء يف نشر املسيحية والثقافة املقرتنة هبا بني السودان،
بعد أن كان اإلسالم هو الدين السماوي الوحيد باملنطقة.4

وإذا سلمنا بثنائية التجارة واإلسالم يف إفريقيا الصحراوية والسودانية ،وهي ثنائية تقوم على أساس عمل
التاجر من أجل نشر دينه ،لضمان أمنه وأسواق وامتيازات جديدة ،فمن املفرتض أن يكون اخلوارج هم رواد
األسلمة يف الصحراء األطلسية والوسطى .ومنذ القرن 3هـ10/م مارس سكان كوار مسلمون ميارسون التجارة مع
بالد السودان .وبالنتيجة أبان اإلباضية عن محاس يف الدعوة إىل اإلسالم بالقدر الذي أبانوه يف تنظيم جتارة
القوافل .وبفضل بين مدرار انتشر اإلسالم يف بني قبائل صنهاجة اللثام من مسوفة وملتونة اليت كانت تضرب
بنواحي سجلماسة على طول املفازة بينها وبني بالد غانة.5

وميكن اجلزم بأن التأثري املغريب على بالد السودان الغريب الوسيط مس اجلانبني املذهيب والروحي؛ فربز على
مستوى الشعائر واالحتفاالت الدينية ،وعلى مستوى املذاهب اليت تداوهلا املغاربة ،وخصوصا مذهب مالك الذي
تعلق به السودان منذ أن أشاعه املرابطون .كل ذلك أضفى على حياة اجملتمعات احمللية طابعا من التجانس .ولعل
أهم خصوصيات املمارسة الدينية لدى السودان ،تشبثهم باإلسالم ،وببعض رواسب الديانات التقليدية احمللية.6
واقرتنت حياة السودان الروحية مبا هنلوه من احلركة الفكرية ببلدان املغرب عرب قنوات متعددة كانتقال العلماء
والطالب والكتب بني ضفيت الصحراء ،فكان ذلك أهم روافد الفكر السوداين يف العصر الوسيط.
ودخلت العالقات املغربية التاريخ احلديث واملعاصر من اجلانب الروحي منعطفا آخر حيث كان للتصوف
احلظ األوفر يف ترسيخ قواعد اإلسالم وجتديده والوقوف ضد خصومه يف إفريقيا جنوب الصحراء ،وكان للطرق
الصوفية املغربية إشعاع وحضور يف خصوصا يف السودان الغريب حيث أصبح للزوايا القادرية ،والشاذلية ،والتجانية
أثر بالغ مد اإلشعاع الثقايف الروحي املغريب إىل ما وراء الصحراء ،ويف جتديد اإلسالم وحماربة الوثنية واالستعمار يف
بلدان حوضي السنغال والنيجر.7
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