املغرب وإفريقيا:
العالقات الروحية واالقتصادية والسياسية

ال$عمق اإلف$ري$قي ل$لمغرب ل$يس م$قول$ة ظ$رف$ية أو ول$يدة االن$شغاالت ال$سياس$ية واالق$تصادي$ة مل$غرب ال$قرن
العش $$ري $$ن ،ف $$ال $$عالق $$ات ب $$ني ش $$مال إف $$ري $$قيا وم $$ا وراء الصح $$راء ت $$رج $$ع إل $$ى ق $$رون ك $$ثيرة خ $$لت ،وق $$د
جس$دت$ها ع$لى م ّ$ر ال$عصور ع$الق$ات ووش$ائ$ج ذات ص$بغة بش$ري$ة وس$ياس$ية ودي$نية واق$تصادي$ة .وي$بقى
ه$$دف ال$$درس ه$$و إل$$قاء ال$$ضوء ع$$لى م$$ختلف وج$$وه ه$$ذه ال$$عالق$$ات ،وت$$تبع آث$$اره$$ا ع$$لى أح$$وال ال$$دول$$ة
واملجتمع في املجالني معا.
إذن ،ن$سعى م$ن وراء ه$ذا ال$درس إل$ى إب$راز ه$ذه ال$رواب$ط واس$تحضار ال$تأث$يرات امل$تبادل$ة ب$ني امل$غرب
وإف$$ري$$قيا ج$$نوب الصح$$راء م$$ن خ$$الل ال$$ترك$$يز ع$$لى ج$$وان$$ب ك$$ان ل$$ها أب$$رز ال$$تأث$$ير ف$$ي س$$يرورة ال$$دول$$ة
واملجتمع باملغرب وإفريقيا ،من خالل املحورين التاليني:
 نش$$ر اإلس$$الم ف$$ي إف$$ري$$قيا م$$ن خ$$الل امل$$ذه$$بني ال$$خارج$$ي وامل$$ال$$كي إض$$اف$$ة إل$$ى ال$$تأث$$يرات ال$$روح$$يةل$$لتصوف وخ$$اص$$ة م$$ع ال$$طرق ال$$صوف$$ية ال$$تي ت$$مكنت م$$ن ت$$ثبيت ال$$دي$$ن اإلس$$الم$$ي وان$$تشاره بس$$رع$$ة
ك$$بيرة خ$$الف$$ا ل$$زم$$ن اإلس$$الم ال$$ذي س$$عى إل$$ى نش$$ره ال$$فقهاء .وي$$تصل ب$$امل$$وض$$وع م$$ا ك$$ان ل$$لمغرب م$$ن
مس$$ت ال$ثقاف$ة ال$عامل$ة وع$وائ$د ال$لباس وال$تغذي$ة وال$عمارة
دور ف$ي ب$عث ث$قاف$ة إس$الم$ية م$تعددة ال$وج$وه ّ $
إلخ.
 ح$$صول ت$$بادل ت$$جاري ك$$ثيف ل$$م ت$$نقطع ع$$راه إال م$$ع ب$$داي$$ة ال$$تغلغل االس$$تعماري ف$$ي إف$$ري$$قيا ،وق$$دع$رف ب$ال$تجارة الصح$راوي$ة أو ت$جارة ال$قواف$ل .ل$عب ه$ذا ال$نشاط دورا ف$ي ت$عميق ال$عالق$ات ال$سياس$ية
والبش$$ري$$ة واالق$$تصادي$$ة ب$$ني امل$$غرب وإف$$ري$$قيا ج$$نوب الصح$$راء ،وك$$ان$$ت ل$$ه ن$$تائ$$ج ح$$اس$$مة ف$$يما ي$$تعلق
ب $$وس $$ائ $$ل ت $$موي $$ل ال $$دول $$ة ف $$ي امل $$غرب وت $$حقيق ان $$تعاش اق $$تصادي ش $$ام $$ل ،وك $$ذل $$ك ف $$يما ي $$خص ت $$قدم
التقنيات التجارية نفسها.
مل $$قارب $$ة ه $$ذه امل $$واض $$يع ي $$مكن االع $$تماد ع $$لى ك $$ثير م $$ن امل $$صادر وال $$دراس $$ات ال $$جام $$عية ال $$تي ان $$شغل
أصحابها بالتفاعل الحضاري بني شمال القارة اإلفريقية وجنوبها.
وان$طالق$ا م$ن ه$ذه امل$عطيات س$نحاول ت$بيان ال$عالق$ات ال$بنيوي$ة ال$تي ت$هيكل م$وض$وع امل$غرب وإف$ري$قيا
ودوره$$ا ف$$ي ت$$فسير ح$$قيقة وت$$اري$$خية ال$$عمق الصح$$راوي واإلف$$ري$$قي ل$$لمغرب .ك$$ما س$$نحاول م$$ن خ$$الل
ه$$ $ذه ال$$ $نقطة ت$$ $بيان ال$$ $تطورات ال$$ $تي ع$$ $رف$$ $تها ق$$ $ضية ال$$ $وح$$ $دة ال$$ $تراب$$ $ية وص$$ $لتها ب$$ $ال$$ $رواب$$ $ط ال$$ $روح$$ $ية
واالقتصادية التي تجمع املغرب بإﻓﺮﯾﻘﯿﺎ.

