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احلمد لله الذي علّم بالقلم، علّم اإلنسان ما لم 
يعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وس���لم، 

وبعد:
متثل املعلومة ركيزة من ركائز العمل التنموي أياً 
كان، تعليمياً، أو إغاثي���اً، أو اجتماعياً، أو إعالمياً، 
أو غيره، فالعم���ل الناجح ينبني أوالً على املعلومات 
الدقيقة واألف���كار الصحيحة، وبحس���ب دقة تلك 
املعلوم���ات واألفكار وصحته���ا، وتراكمها وكثافتها؛ 

يتحدد مدى جناح ذلك العمل وأثره.
غير أّنًا كثيراً ما نش���اهد أعماالً أو مشروعات 
تبذل بعض اجلهات إلنش���ائها جهوداً كبيرة في جمع 
املعلومات، ودراس���ة الواقع، وتخطيط البرامج.. إلى 
قائمة طويلة من اخلط���وات املعلوماتية الالزمة لكل 
عمل - وإن لم تس���مها معلوم���ات -، دون أن تعتني 
بالتعرف الدقي���ق على التجارب الس���ابقة وجوانب 
جناحها وإخفاقها وأسباب ذلك. وقد تتحفظ اجلهة 
التي أقامت مش���روعاً مماثاًل في تق���دمي خبراتها 
للجهات األخ���رى، وهكذا تضيع كثي���ر من اجلهود 
واخلبرات واملعلومات واألف���كار، أو تبقى بعيدة عن 
االس���تفادة  منها واس���تثمارها في مجال التخطيط 

املستقبلي لألعمال واملشروعات التنموية اخليرية.
وهنا يظه���ر خلل في كثير م���ن مناطق العالم 
اإلس���المي، وهو انقطاع التواص���ل املعلوماتي بني 

العاملني في مجال العمل اخليري والدعوي.
وهكذا تبقى كثير من األعمال قصيرة املدى، ال 
حتقق إال أهدافاً قريبة أو صغيرة، بينما لو تراكمت 
اخلبرات، واستفاد اآلخر من األول، لكان للنجاح في 

العمل شأن آخر. 
والســؤال الذي نطرحه:

متى ينتبه العاملون في مجاالت اخلير والتغيير 

واإلص���الح والدع���وة إلى أهمية تب���ادل املعلومات 
واخلبرات؟ وكيف ميكن لهم حفظ جهودهم  اخليِّرة 
على مّر الزمان م���ن الضياع؟ وكيف ميكن لهم بناء 
عمل دعوي ينطلق من خ�برات س���ابقة ومعلومات 
تراك�مية تضم���ن لهم اختصار املس����افة الزمنية، 
وتوفير اجله�ود والتكاليف، وتصل بهم إلى مستويات 

عالية من النجاح؟
ليس توريث األعمال وتبادل اخلبرات واملعلومات 
في رأينا مجرد فكرة جيدة أو برنامج له وقت محدد، 
بل نرى أنه ض����رورة، توازي في أهميتها املش����روع 
نفسه، وثقاف�ة ينبغي لها أن تنتشر بني العاملني في 
املجاالت اخليرية، وتُترجم إلى صور مختلفة، كمراكز 
الدراس����ات والبحوث، واملكتبات اجلامعة، وتأسيس 

قواعد البيانات، وغيرها، في اجلانب النظري.
ومثل املجالس التش���اورية، وجل���ان العالقات 
العام���ة أو مكاتب االتصال في املؤسس���ات، وجلان 
التعاون املختلف���ة، والدورات، واملراك���ز التدريبية، 

والصحف، واملجالت، في اجلانب العملي.
ولكي نقف على ال���دور الذي ميكن أن تقوم به 
الوسائل السابقة وغيرها في مجال توريث اخلبرات 
وتبادل املعلومات؛ نش���ير هنا إلى مثالني على درجة 
كبي���رة من األهمية، األول من اجلانب النظري، وهو 
املراكز البحثية، والثاني م���ن اجلانب العملي، وهو 

املجالت.
املراكز البحثية.. توريث للخربات:

يعتم���د البح���ث العلمي في املق���ام األول على 
املعلومات التراكمية؛ ليق���دم اجلديد من املعلومات 
والنتائج الت���ي تخدم مراك���ز التخطيط، وصانعي 
القرار، ومن هنا يع���د البحث العلمي أحد مقاييس 
التقدم في العصر احلديث، بل صارت املعلومة التي 

قراءات
وتوريث الخبرات
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تقدمه���ا تلك املراكز البحثي���ة )منتجاً( مهماً، تبذل 
ألجله الدول املتقدمة الكثير من األموال.

وف���ي حني تنف�ق البل���دان العربية على البحث 
العلمي أق�ل م���ن 1٪ من موازناته���ا العامة، وهي 
النس���بة نفس���ها في أكثر دول أفريقي���ا تقدماً في 
البحث العلمي مثل مصر وجنوب أفريقيا، يبلغ إنفاق 
إسرائيل - مثاًل - على البحث العلمي نسبة ٪4.7 

من الناجت القومي اإلجمالي.
ولهذا تُ�َع���د مراكز الدراس���ات واألبحاث من 
املميزات املهم���ة لتفّوق الغرب على بل���دان العالم 
اإلس����المي؛ إذ يص�ل عددها عنده�م باملئات، وفي 
جميع املج���االت، ال نت�حدث عن املراكز املس���تقلة 
فحس���ب، بل هناك مراكز تابعة لهيئات ومؤسسات 
رسمية، وغير رس���مية، ومراكز داخل البلد املُنشئ، 

أو تابعة له خارج حدوده )1(.
وتقــوم مراكز البحــوث والدراســات بعدة 

وظائف؛ منها:
معلوماتيــًا:. 1 رص����د املعلومات وجمعها، 
تص�نيفه���ا  م���ع  وحفظه���ا،  وتوثيقه���ا 
وفهرس�تها، وتس���هيل نظام استرجاعها، 

وتقدميها للباحثني واملطلعني.
دراسـيًا:. 2 حتليل هذه املعلومات والبيانات، 
والربط بينها، وتفس���ير الظواهر املختلفة 
فيها، واستكش���اف القواعد والنظم التي 

تفيد في بناء التوقعات املستقبلية. 
حبثيـــًا:. 3 توفير مراجع املعرفة واملعلومات 
قنوات  وتق���دمي  للراغبني،  ومصادره���ا 
متنوع���ة من أوعي���ة املعلوم���ات املرئية 

والسمعية واملقروءة للتبادل املعرفي. 
إعالميــًا:. 4 نش���ر م���ا يتوف���ر لديها من 
معلومات للمهتمني واجلماهير املعنية، مع 
تقدمي توصيات، أو اقتراح حلول وبدائل، 

أو تقدمي خطط وسياسات مقترحة. 
اجملاّلت املتخصصّة.. توريـث أيضًا:

تُعد املجالت العلمية املتخصصة أيضاً مقياس���اً  
للتقدم، فهي تقوم بعمل مش���ابه لعمل املراكز البحثية، 

أنور اخلضري: مراكز البحث واخملاض الصعب.      

إضافة إلى كونها وسيلة مباشرة لنشر املعلومات، وتبادل 
اخلبرات، وتوريثها على نطاق أوسع من املهتمني.

ومن هن���ا تتنافس املجالت العلمية على التأثير 
باختالف توجهاتها، ومن مؤشرات دراسة تأثيرها ما 
يُسّمى )معامل التأثير للمجالت والدوريات(، يعطي 
هذا )املعام���ل( مدلوالً عن مكان���ة املجلة العلمية، 
ومدى استخدامها في املجالت أو الدوريات األخرى، 
واستخدام الباحثني للبحوث املنشورة فيها من خالل 
اإلشارة إليها في دراس���اتهم العلمية، فاملجلة التي 
لها معامل تأثير يس���اوي صفراً يش���ير إلى أنها لم 
يقرأها أحد من الباحث���ني، أو قرئت لكن لم يرجع 
أحد أليٍّ من البحوث ال���واردة فيها. وعليه يحرص 
محررو املجالت والدوريات على أن حتظى مجالتهم 
ودورياتهم مبعامل عاٍل؛ من خالل نش���ر بحوث ذات 

مكانة ونتائج بحثية مهمة ومثيرة ) (.
وتشير بعض الدراس���ات إلى أن عدد املجالت 
العلمية في العال���م عام 1865م بلغ مائة مجلة، أما 
اليوم فعدد املجالت يقارب مائة ألف مجلة، إضافة 
إلى مليونني ونصف املليون من املنشورات العلمية.

وعلى مس���توى الدعوة إلى الله تعالى في أفريقيا؛ 
تفتقر الس���احة إلى مثل هذه الوس���ائل لتحقيق ثقافة 
التوريث الدعوي، وحترير املعلومات واخلبرات التي تظل 
حبيس���ة في عقول أصحابها، أو ف���ي امللفات واألرفف، 
لتصبح معلومات وخبرات دعوية متاحة جلميع الدعاة.

وهلذا كانت »قراءات«: ¿ 
)جملــة قــراءات( توريث تنموي على مس���توى 
للمعلومات، واخلبرات، واإلحصاءات،  توريث  أفريقيا، 
والتجارب، وأخبار التاريخ، وهموم احلاضر، وتطلعات 
املس���تقبل، نطمح فيها أن حتقق التواصل بني العاملني 
في املجال اخليري والدع���وي األفريقي، وبينهم وبني 
غيره���م من الدع���اة واملفكرين واملثقف���ني في العالم 
اإلس���المي، في تب���ادل املعلومات واألف���كار واآلراء، 
وأن تك���ون وعاء يحفظ اخلب���رات لألجيال احلاضرة 
والقادمة؛ وقنطرة بني جتارب املاضي وخطط احلاضر 
واملستقبل، وأن تسهم في بناء واقع مشرق في أفريقيا، 

بإذن الله.
إحصائيات مختصرة حول واقع البحث العلمي، ص 56.      
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إســـــــالمية

د. هارون املهدي ميغا )*(
أش���رت في مقال س���ابق في )مجل���ة قراءات 
إفريقية( )1( إل���ى أبرز روافد النهضة اإلس���المّية 
املعاص���رة وأقواها ف���ي غرب أفريقي���ا، وأّن منها 
)املراسالت العلمّية بني علماء املنطقة ودعاتها وبني 
غيرهم من علماء اإلس���الم املصلحني، حول مسائل 
فقهّية أو عقدّية أو غيرها، وكذلك املبعوثون والوفود 
الدعوية والتعليمية، وخاصة من السعودية ومصر... 
إل���خ(، فاجته���ت الرغبة إل���ى محاول���ة التأصيل 
التاريخي لهذه املراسالت، والكشف عن جذور هذا 
الراف����د، وبيان أثره التعليمي والدعوي، مع التمثيل 
لذلك بإحدى رسائل سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز - رحمه الله تعالى - املفتي السابق 

للديار السعودية.
كانت املراس���الت العلمية رافداً قوياً من روافد 
هذه النهضة اإلسالمية في غرب أفريقيا، وكان لها 
أثرها البالغ في توجي���ه الدعاة والدعوة إلى املنهج 
السليم، واألس���لوب القومي، في التعامل مع املدعو، 
وفي تصحيح بعض العقائد واألفكار املنحرفة، وفي 
التعليم ونش���ر الوعي اإلسالمي بني املسلمني، وفي 
حل اخلالفات، وبيان أس���بابها وآثارها السيئة على 

وحدة املسلمني.
وه���ذا النوع من املراس���الت العلمية قدمي في 
غرب أفريقيا منذ عهود اإلمبراطوريات اإلسالمية 

  *(   باحث من جمهورية مالي.
     مجلة قراءات إفريقية  املنتدى اإلسالمي(، عدد   شعبان 6 4 هـ 

/سبتمبر 005 م ص 0  –   .

فيها، كما كان الش���أن في مناطق العالم اإلسالمي 
األخ���رى، لكنه على الرغم من ذل���ك لم يحظ إلى 

اآلن - حسب علمي - بدراسة علمية.
أما قدمياً:  فمن أشهر ما يتعلق بغرب أفريقيا 
مراس���لة اإلمام احلافظ جالل الدين عبد الرحمن 
بن أبي بكر الس���يوطي )ت 911ه�( لسالطني بالد 
التكرور عموماً، ولسلطان كاشنه خصوصاً ) (، وقد 
ضّمنها الوصية بتقوى الله، والتذكير باآلخرة، وعدم 
االغترار بالدنيا وزينته���ا، والدعوة إلى الوقوف مع 
حمل���ة الش���ريعة فيما يعرض لهم من مش���كالت، 
وإنكار بعض املخالفات الش���رعية التي سمع عنها 

في دولهم. 
وفي )تاريخ الفتاش( حملمود كعت، أن أس���كيا 
محمد الكبير إمبراطور س���نغاي اإلسالمية التقى 
السيوطي مبصر في عودته من أداء احلج ) (، وسأله 
عن قضاي���ا، وافقت إجاباته عنه���ا إجابات علماء 
السودان الذين كان أسكيا قد سألهم كمحمد املغيلي 

ونحوه )4(.
وللسيوطي مراسلة علمية أخرى ذات صلة بأفريقيا 
الغربية، كانت بينه وبني الشيخ محمد بن عبد الكرمي 
املغيلي )ت 909ه�(، تتعلق بتحرمي السيوطي للمنطق 
وحتلي���ل املغيلي له ورده عليه، وقد وردت الرس���التان 
     انظر: اإلسالم في نيجيريا والشيخ عثمان بن فوديو الفالني، آدم 

عبد اهلل اآللوري، ص 89، ط 3، عام 398 هـ / 978 م.
البلدان واجليوش، محمود كعت،  الفتاش في أخبار  تاريخ    3  انظر: 
  / عام  33 هـ  باريس،  بردين،  مطبعة  ودالفوس،  هوداس  نشر 

3 9 م، ص    - 3 . 
  4  انظر: املصدر السابق، ص 5 .

المراسالت العلمية وأثرها التعليمي 
والدعوي بغرب أفريقيا ..

رسالة ابن باز نموذجًا
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نظماً، ذكر أبياتاً منها أحمد بابا التنبكتي )1(.
ويقال إن الس���يوطي زار غرب أفريقيا، ومكث 
في كاش���نه وأغدز وكانو، ثم رج���ع إلى مصر، وإنه 
اجتمع بالش���يخ محمد املغيلي في السودان، فكانت 
بينهم���ا مناظرة في املنطق، لك���ن اختُلف في مكان 

االجتماع أهو كاشنه، أم تكده، أم تنبكتو ) (.
واألق���وى أن يق���ال إن املناظ���رة كانت باملراس���لة 
والس���يوطي في مصر، وهذا هو األش���هر؛ ألنه ال ميكن 
لزيارة مثل زيارة الس���يوطي أن تكون س���قطاً ال تتحدث 
عنها املصادر التاريخية، كيف وقد ذاعت فيها مراسلتاه 
السابقتان!  ثم كيف تُغفل املصادر زيارة السيوطي نفسه 
وفي كتابه )التحدث بنعمة الله( إشارات كثيرة إلى لقاءاته 
في القاهرة بوفود حج الس���ودان الغربي من السالطني، 
والقضاة، وطلبة العلم، وأخذ بعضهم عنه وقراءتهم كتبه 
علي���ه ) (!  وهذا مما رجح ل���دي أن تكون املناظرة رواية 
ش���فوية حتتاج إلى ما يعضدها، وهو ما أكده الش���يخ 
آدم اآللوري – رحمه الل���ه –، وهو رجل ثبت في نقوله 

التاريخية، حيث ذكرها بصيغة التمريض )يقال(.
 وأما كتابات محمد املغيلي وفتاواه ألسيكا محمد 
الكبير ملك إمبراطورية س���نغاي اإلسالمية، وألمير 
كان���و أبي عبد الله محمد رنفا بن يعقوب؛ فالراجح 

أنه كتبها حينما كان في بالط كلٍّ منهما )4(.
وأما طلب ملك مالي منسا موسى من القاضي 
واملدرس باملدرسة املالكية بالقاهرة مح�مد بن أحمد 
ابن ثعلب املصري، املعروف بابن كشتغدى، أن يضع 
     انظر: نيل االبتهاج بتطريز الديباج، للعالمة أحمد بابا التنبكتي، 
بهامش كتاب الديباج املذهب في معرفة أعيان علماء املذهب، 
الكتب  دار  ص  33،  اليعمري،  علي  بن  إبراهيم  الدين  برهان 

العلمية بيروت. واإلسالم في نيجيريا، ص 98.
     انظر: اإلسالم في نيجيريا والشيخ عثمان بن فوديو الفالني، آدم 

عبد اهلل اآللوري، ط 3، عام 398 هـ / 978 م، ص 89 – 90. 
  3  انظر: التحدث بنعـمة اهلل، للسيوطي، ص 58  ،    ، املطبعة 

العربية احلديثة - القاهرة، عام  97 م.
بن  محمد  عليها،  املغيلي  وأجوبة  األسقيا  أسئلة    4  انظر: 
زباديه،  القـادر  عبد  األستاذ  وحتقيق  تقدمي  املغيلي،  عبدالكرمي 
عام  اجلزائر،   - والتوزيع  للنشر  الوطنية  الشركة   ،9  ،  6 ص 
في  اإلسالم  كانو:  ألمير  املغيلي  كتابات  عن  وانظر:  974 م. 

ينيجيريا، ص  3، 75 - 85 .

ش���رحاً ملختصر املدونة )5( الذي ألفه أبو احلس���ن 
الطليطي محمد بن عيش���ون )ت 41 ه� / 951م(؛ 
فكم���ا قال أحد الباحثني: ال ندري هل كان في لقاء 
بينهما في القاه���رة عام )4 7ه� / 4  1م(، حيث 
التقى منسا موس���ى عدداً كبيراً من فقهاء املالكية 

مبصر، أو كان ذلك باملراسلة بينهما )6(!
وفي العصر احل�ديث ميكن أن منثل باملراس�الت بني 
الش�يخ محمد األم�ني بن محمد الكامني )ت 5 18م(، 
والش����يخ عثمان بن محمد بن فودي )ت 1817م(، حول 

جهاد األخير في بالد الهوسا وكامن برنو.
درس الكامن���ي ف���ي املدينة املن���ورة والقاهرة 
وفاس، ثم عاد إلى كامن، فلم ميض وقت طويل حتى 
ذاع صيت���ه في البالد كله���ا لعلمه وورعه، وصار له 
نفوذ وتأييد كبيران لدى اخلاصة والعامة، ورأى أن 
ابن فودي بجهاده في تلك البالد قد بعد عن رسالة 
الفقيه املتواضع املس���الم والعالم الورع، إلى رسالة 

السياسي الذي يؤمن باحلديد والنار )7(. 
ول����ن أقف عند قضية اجلهاد؛ ألن الكامني –  
فيما يتعلق به����ذه القضية –  قد وقع مرتني فيما 
آخذ به ابن فودي؛ األولى بدفاعه عن برنو وكامن، 
ومنه جهاده بشجاعة مع سلطان برنو أحمد دومنة 
لتحرير عاصمته م����ن الفوالنيني مرتني، واألخرى 
باجليش اجلرار الذي قاده هو بنفسه عام 6 18م 
إلى غركو ملالقاة جيش اب����ن فودي وأتباعه، وقد 
هزم الكامني وجن����ا بحياته، وآلت دولة برنو كامن 
إل����ى أوالده وأحفاده الذين يلقبون بالش����يخ حتى 

اليوم )8(.
أما املراس����الت بينهم����ا فقد بلغت عش����رات 

  5  انظر: نيل االبتهاج، ص 37 .
أحمد  مالي،  إمبراطورية   - السوداني  واجملتمع  اإلسالم    6  انظر: 
اجملمع  999 م،   / 0 4 هـ  عام  ط  ،   ، 50 ص    ،  الشكري، 

الثقافي، أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة.
إلى 960 م عام  نيجيريا من 750 م  العربية في  الثقافة    7  انظر: 
عام  ط ،  بتصرف،   .93  - ص  9  بكر،  أبو  علي  د.  االستقالل، 

 97 م، واإلسالم في نيجيريا، ص 64.
  8  انظر: املرجعني السابقني والصفحات نفسها.
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الرس����ائل باللغة العربية، ودامت س����ت سنوات قبل 
املعرك����ة األخيرة، يدافع فيه����ا كل واحد منهما عن 
مواقفه.  وأما موضوعاتها فقد ش����ملت قضايا عدة 
تتعلق باجلهاد وأسبابه، ومبن يجاهد، ومبا يثار حول 
ابن فودي وأتباعه من تكفير أهل القبلة بسبب بعض 
الكبائر، كالتبرج، وأخذ الرش����وة، وأكل مال اليتيم، 
واجل����ور في احلكم.  ومن القضاي����ا: اتهام الكامني 
الب����ن فودي باخلروج على اإلم����ام، واتهامه وأتباعه 
بحب امللك والس����عي وراءه باس����م الدي����ن، واتهامه 
لبع����ض أتباعه بنقض العهود. ولقد رد الش����يخ ابن 
فودي على تلك القضاي����ا كلها بكتابات توالها بأمر 
م����ن أخيه عبد الله - تارة – ، وابن الش����يخ محمد 

بللو - تارة أخرى - )1(.
كما تن���اول عثمان بن فودي في كتابه )ش���فاء 
الغلي���ل( ) ( بع���ض تلك القضايا بش���يء من البيان 
والتقيي���د؛ للعموم واإلط���الق اللذين وردا في كالم 
شيخه جبريل بن عمر في منظومته في تكفير أهل 
السودان باملعاصي، والتي ذاعت بني العلماء وطلبة 
العلم في مناطق الهوس���ا والبرن���و قبل حركة ابن 

فودي وفي أثنائها.
وكان ملراس���الت الكامن���ي وابن ف���ودي أثرها 
التعليمي والدعوي؛ بتصحيح املفهومات، والرد على 
التهم، ووزن الوقائع بالكتاب والسّنة وأقوال العلماء، 
وعلى الرغم من أنها ل���م حَتُل دون املواجهة؛ فإنها 
من جهة أخرى تعطينا )صورة مصغرة مما يتمتع به 
كال الرجلني ف���ي املزية العلمية، بل هي منوذج مما 
عليه علماؤنا األقدمون من رسوخ القدم في العلوم، 
واملناظرة واجلدال( ) (،  والتواصل العلمي والدعوي، 
     انظر: إنفاق امليسور في تاريخ بالد التكرور، محمد بّلو،  ص 58 ، 
في  العربية  والثقافة  964 م،  عام  القاهرة،  الشعب،  مطابع 
نيجيريا، ص 95 - 08 ، ونص بعض املراسالت في ملحق رقم   

من هذا املرجع، ص 475 -   5، واإلسالم في نيجيريا، ص    .
خمس  تتعدى  ال  صغيرة،  رسالة  وهي  الغليل،  شفاء       انظر: 
أحمد محمد  الدكتور  ونشرها مع غيرها  لها  قدم  صفحات، 
البدوي في كتابه: أوراق عربية في صكتو، ص 3  - 38، 39 - 44، 

من جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، ط ، عام 99 م.
  3  انظر: اإلسالم في نيجيريا، ص  3 .

ومنوذج جلهودهم في نش���ر التعليم اإلسالمي بني 
الن���اس، واالجتهاد في النوازل عل���ى ضوء الكتاب 

والسّنة.
أقسام املراسالت: ¿ 

تنقسم هذه املراسالت في العصر احلديث إلى 
نوعني: 

النوع األول: مراس���لة عالم م���ن أبناء املنطقة 
يعيش في إحدى دولها:  يس���تفتيه أبناء ش���عبه، أو 
قريته، أو من اشتهر بينهم بالعلم والدعوة والورع من 

القبائل األخرى.
ومن ذلك، على س���بيل املثال، الش���يخ الداعية 
موري موس���ى كماري - رحمه الله - )ت 1976م(، 
مؤس���س مدرس���ة دار احلديث مبدينة بؤاكي في 
ساحل العاج، فقد كانت تأتي إليه الرسائل والوفود 
من شعب املاندغ / البمبارة من مناطق ساحل العاج، 
وغينيا، وبوركينا فاس���و، في مسائل العقيدة والفقه 
وغيرهم���ا؛ إذ كان أحد أبرز رواد النهضة الس���ّنية 
احلديث���ة والدعوة اإلس���المية املعاصرة في غرب 
أفريقيا، وتخرج في مدرسته املئات من أبناء معظم 

دول املنطقة.
والش���يخ احملدث اخلضر سعد - رحمه الله -، 
وهو من أبناء س���نغاي الذين كانوا يعيشون في غانا 
وتوغو، ومن علمائهم الذين درس���وا في املنطقة، ثم 
في احلرمني الش���ريفني، كان يراَس���ُل في املسائل 
اخلالفية؛ إما كتابة، وإما بتكليف ش���خص يسافر 
إلى حيث يعيش، وقد كان لفتاواه قبول حس���ن بني 
أبناء ش���عبه في مالي والنيجر، وفي الدول املجاورة 

لهما؛ بسبب شهرته العلمية وورعه. 
وكذل���ك كان الش���يخ حبيب الله ب���ن عبد الله 
ميغا، مدير مدرسة دار احلديث في مدينة سيفاري 
مبوبتي؛ قبل انتقاله من جمهورية النيجر للعيش في 

هذه املدينة وبعده.
والش���يخ الفاضل خالي ألفا سمبا محمد ميغا 
– رحمه الله تعالى – العالم���ة بالفرائض، واملرجع 
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في علم املواريث ف���ي منطقة غاو، فقد كانت تأتيه 
اس���تفتاءات شفوية ومكتوبة من أبناء شعبه؛ في كل 
من غانا، وتوغو، والنيجر، ورمبا استُق�دم إليها من 

أجلها.
والش���يخ أبو بكر غومي – رحم���ه الله – من 
نيجيري���ا، وكانت تأتيه االس���تفتاءات م���ن أتباعه 

الهوسا في النيجر، وغانا، وغيرها. 
وأمثال ه���ؤالء وغيرهم كثير، وم���ن الصعوبة 
مبكان استقصاؤهم، وال يقتصرون على أهل السّنة 
فقط، كما ال يختص بهم شعب دون شعب، وال دولة 
دون دولة؛ إذ ال ميكن أن يخلو منهم مجتمع أو بيئة؛ 
من الهوسا، واملاندغ / البمبارة، والسنغاي، والولوف، 
والالتة، والسوننكي، والبورنو، واليوربا، والدغومبا، 
واملوسي، وغيرها؛ مصداقاً لقوله تعالى: } َفاْسَألُواْ 
ْكِر ِإن ُكنتُ���ْم الَ تَْعلَُموَن{ )النحل :  4(؛ مع  أَْهَل الذِّ
التفاوت بينهم في العلم والتأثير، والش���هرة العلمية 
والدعوي���ة، واختالف االجتاه للس���ائل أو املجيب.. 

وغير ذلك.
والهدف هنا ليس االس���تقصاء، وإمنا اإلشارة 
إلى األثر التعليمي والدعوي لهذه املراسالت قدمياً 
وحديثاً، وإلى أهميتها، وأهمية تناولها في دراسات 
علمية متخصصة ومعمقة في غرب أفريقيا وغيره.

النوع الثاني:  املراسالت اخلارجية.
وهي التي دعمت النهضة اإلس���المية احلديثة، 
وكان لها أث���ر بارز في التعلي���م والدعوة املعاصرة 

بغرب أفريقيا:
ويوجد هذا النوع بني علماء السّنة ودعاتها في 

املنطقة وبني غيرهم خارجها، وله جانبان:
 أحدهما: أن يكون العالم املس���تفتى من علماء 

املنطقة املهاجرين:
ومن أبرز هؤالء الشيخ محمد املرزوق الفالتي، 
وعبد الرحمن بن يوس���ف اإلفريقي، املدير األسبق 
لدار احلديث باملدينة املنورة، وعماد الدين بن حنبل، 
رحمهم  وحماد األنصاري، وإسماعيل األنص�اري – 

الل���ه -، والدكتور أبو بكر إس���ماعيل ميغا، وهؤالء 
هاجروا جميعاً من ش���رق مالي وش���مالها )منطقة 
غاو( إلى الس���عودية، والشيخ عمر محمد فالتة – 
رحمه الله – األمني األس���بق للجامعة اإلس���المية 
باملدين���ة املنورة، واملدرس باملس���جد النبوي، وكثير 
غيره���م من علماء غ���رب أفريقيا ممن جاوروا في 

احلرمني ولم يعودوا )1(.
ويالحظ أن الغالب على هذا النوع من املراسالت 
هو االتصال بالعالم حس���ب مجموعته التي ينتمي 
إليها شعباً أو دولة، وأن االستفتاء يتم إما باملراسلة، 
وإما بتكليف حاج أو معتمر بلقاء العالم املس���تفتى 
في احلرمني الشريفني وغيرهما، فقد كان من عادة 
بعض املذكورين وغيرهم أن يس���تضيفوا بعض أبناء 
منطقتهم ممن قدم���وا للحج، وبخاصة  طلبة العلم 
والدعاة، ورؤس���اء القبائل، وفي ذلك فرصة مهمة 
ملناقشة بعض األمور الدينية، والعلمية، واالجتماعية 

في املنطقة، والرد على ما يرد إليهم من مسائل.
وكذلك كان احلال مع بعض الطلبة الدارسني في 
اجلامعات اإلسالمية والعربية ومعاهدها، وبخاصة 
اجلامعة اإلس���المية باملدينة املنورة، وحلقات العلم 
في احلرمني الشريفني، وجامعة أم القرى، وجامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وغيرها.
وقد يكون املس���تفتى ممن ال يطمئن املستفتون 
إال إلى رأيه؛ ألسباب منها: كونه مشتهراً بينهم قبل 
التحاق���ه باملعهد أو اجلامعة؛ ألنه من أبناء قبيلتهم، 
أو ابن شيخ مشهور يُعقد عليه األمل ليحل محله. 

أو يكون السبب عدم االطمئنان أو القبول مبا قد 
يكون صدر في املسألة من فتاوى بعض علماء املنطقة 
احملليني، حتى لو كان من خريجي إحدى اجلامعات 
اإلس����المية، أو إمكان اتصال املس����تفتي باجلهات 
     أما الذين عادوا؛ فقد تناولت جهود بعضهم في الدعوة والتعليم 
في بحث آخر بعنوان:  حجاج ومجاورون ينقلون دروس احلرمني 
والعمرة  احلج  مجلة  نشرته  أفريقيا(،  غرب  إلى  الشريفني 
 تصدرها وزارة احلج السعودية( عدد 5 جمادى األولى 6 4 هـ/ 

يونيو - يوليو 005 م، ص 40 - 43.
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العلمية كهيئة كب����ار العلماء بالس����عودية، واملجلس 
األعلى للشؤون اإلسالمية مبصر وغيرهما.

وكذلك إم���كان اطالعه على مص���ادر قدمية 
ومراجع حديثة، ال يس���هل االط���الع عليها ملن في 
املنطق���ة، كفتاوى جديدة، وق���رارات علمية لبعض 
املجامع اإلس���المية، كمجمع الفقه اإلسالمي التابع 
ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، ومجمع الفقه اإلسالمي 
التاب���ع لرابطة العالم اإلس���المي، ومجمع البحوث 

اإلسالمية في األزهر، وغيرها.
وإذا كان املس���تفتي من العلم���اء أو طلبة العلم 
لم يخل األمر من األخذ والرد، واملناقشة، واجلدال 
باحلسنى بينه وبني من استفتاه، وهذا يدل على أن 
األقوال التي يفتون بها لم تكن مس���لماً بها تسليماً 
مطلق���اً، بل تكون – أحياناً – عرضة ملقارعة أدلتها 
بأدلة أخ���رى؛ رغبة في الوص���ول إلى احلق، وفي 
إيصاله من غير مواربة أو مجاملة، وليصل املستفتي 
إل���ى اقتناع ع���ن بصيرة وعلم، وال س���يما إذا كان 
علماء املنطقة قد خاضوا فيها، ولم يسلم األطراف 

املختلفة بحجج بعضهم وأدلته.
وكم كانت مثل هذه املراس���الت سبباً في تأليف 
كتيب للتفصيل في موضوعها، قال الشيخ عبد الرحمن 
اإلفريقي في مقدمة كتابه )األنوار الرحمانية لهداية 
الفرق���ة التيجانية( : )أما بعد، فيا أخي احملترم؛ قد 
وصلت إلّي وثيقتكم وقرأتها، وفهمُت ما ذكرمتوه، وها 
أنا أكتب جوابها إن شاء الله تعالى( )1(، وقال إن سبب 
تأليفه لكتابه الس���ابق ه���و: )أن طائفة من اإلخوان 
وقعت بيني وبينهم مذاكرة علمية، حتى ذكرنا البدعة 
... فطلبوا مني الدليل على ذلك، وخاصة على إنكار 

أهل السّنة على التيجانية( ) (.
فالسبب في تأليف هذا الكتيب أمران؛ أحدهما: 
سؤال ورد إليه من بعض إخوانه في غرب أفريقيا عن 
     األنوار الرحمانية لهداية الفرقة التيجانية، الشيخ عبد الرحمن 
الدعوة  شؤون  مركز  ـــ،  عام   4 ه ط ،   ،7 ص  اإلفريقي، 

باجلامعة اإلسالمية باملدينة.
     املرجع نفسه، ص 5.

التيجانية وبعض أفكارها ومبادئها، واآلخر مذاكرة 
علمي���ة حول البدعة؛ طولب فيه���ا بالدليل على ما 

ينكره هو وغيره من أهل السّنة على التيجانيني.
ومن األس���باب التي تدعو أيضاً إلى مثل هذه 
املراس���الت؛ أن يكون أحد القولني مخالفاً للمذهب 
الس���ائد في غرب أفريقيا، وهو املذهب املالكي، أو 
لم يشتهر عندهم قول فيه، سواء كان من ذهب إليه 
ممن درس املذاهب الفقهية اإلسالمية في اخلارج، 

أم عاملاً اطلع عليها فترجح له بالدليل.
ولهذه املراسالت دور دعوي وتعليمي آخر، وهو 
حس���م كثير من اخلالفات، واحل���د من التنابذ بني 

أطراف النزاعات.
وملا كان من الصعوبة احلصول على مناذج كثيرة 
ومتنوعة لتلك املراسالت؛ ألن كثيراً منها يتم شفوياً، 
أو مكتوباً لكن ال يلبث املرسل إليه أن يضيعها؛ فإنني 
أكتفي هنا باإلش���ارة إلى بعض املسائل التي تعطي 

أمثلة ملضمون تلك املراسالت:
-  إلقاء خطبة اجلمعة بغير اللغة العربية، وهي 

مسألة قدمية لكنها متجددة.
-  قراءة القرآن الكرمي للميت؛ هل يصل ثوابها 

إليه أو ال؟
-  املشاركة في السياسة.

-  ختان املرأة، وقد احتدم اخلالف فيها مؤخراً، 
واش���تد اجلدل بني بعض الدعاة؛ ملا خضعت بعض 
احلكومات للضغط الغربي، السياسي واالقتصادي، 
الذي يهدف إلى تطبيق قرار األمم املتحدة مبنعه.

-  وكذل���ك الن���وازل الكبرى الت���ي تهم األمة 
اإلسالمية كلها.

اجلانب الثاني من املراسالت العلمية اخلارجية:  
أن يكون العالم املستفتى أحد علماء السّنة من دولة 

إسالمية أخرى.
ومن أبرز هؤالء س���ماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز )ت 0 14ه�( – رحمه الله - املفتي 
الس���ابق للمملكة العربية الس���عودية، فقد شهدت 
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إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، 
والتي كان رئيسها، كثيراً من هذا النوع من املراسالت 
العلمية، حيث كانت ت���رد إليها من الدعاة والعلماء 
بغرب أفريقيا وغيره من أجزاء العالم اإلس���المي؛ 
حول مسائل عقدية، وفقهية، ودع�وية، وكان - رحمه 
الل���ه - يقوم بلقاءات متكررة مع الدعاة وطلبة العلم 

في هذا الصدد؛ مبكة، والطائف، والرياض.
كم���ا كان – رحمه الله – يبع���ث الوفود العلمية 
والدعوية إلى املنطقة لإلرش���اد والفتوى، واإلصالح 
بني العلماء، بسبب االختالف في مسائل يترتب عليه 
– أحياناً - تناحر وتقاطع، وإلى عهد قريب كان يوجد 

باسمه صندوق ملساعدة الدعاة والتعاقد معهم.
وم���ن مبعوثيه في أواخ���ر الس���بعينيات إلى 
منتصف الثمانينيات امليالدية: الش���يخ عمر محمد 
فالتة، ومحمد أم���ان علي اجلامي، وحامد أبو بكر 

الكتبي – رحمهم الله جميعاً -.
وإلي���ك منوذجاً من جهود رئي���س تلك اإلدارة 
آنذاك الش���يخ ابن باز - رحمه الله - في اإلصالح 
بني الدعاة باملراس���الت، وإرس���ال الوفود العلمية 
والدعوية، ودعوتهم إلى اتباع منهج السلف الصالح 

في الدعوة، وفي التعامل مع املخالف.
ظهرت في ش���مال مالي – أواخر السبعينيات 
امليالدية تقريباً – طائفة أطلقت على نفسها اجلمعية 
اإلسالمية )جمعية أنصار السّنة(، وكان ظهورها في 
ط���ور من أطوار النهضة الس���ّنية احلديثة في هذا 
اجلزء من غ���رب أفريقيا، وقامت لهدف نبيل، وهو 
أن يكون ألهل الس���ّنة جمعية توّح���د جهودهم في 
الدعوة والتعليم، وجتمع علماءهم، لكنها ما لبثت أن 
حادت عن الهدف، وانقسم أهلها إلى أكثرية وأقلية، 
وأحدث بعضهم أموراً تخالف منهج السلف؛ سيأتي 

بيانها. 
وس���نترك احلديث للشيخ حامد الذي ذكر أوالً 
عادات مخالفة للشريعة كان عليها بعض أهل غرب 
أفريقيا، والرد عليه���ا، وبيان وجود منكرين كثيرين 

لها، ومحاولة التماس العذر باجلهل ملرتكبيها، وعدم 
متكن الدعاة املخلصني من القيام بواجبهم نحوها؛ 
النتش���ارها، وبسبب سيطرة االس���تعمار الفرنسي 

الذي يحارب أمثال هؤالء الدعاة )1(.
ثم انتقل بعد ذلك إلى احلديث عن طور النهضة 
)سّماها اليقظة(، وفيه تكّونت هذه اجلمعّية، فقال:    
)وبع���د برهة من الزمان، وركود طويل وفترة؛ جاءت 
يقظة أبن���اء البالد، وتغّيرت األح���وال إلى غير ما 
كانت عليها بالنس���بة لهذه املنطق���ة )منطقة غاو، 
شمال وشرق جمهورية مالي(، وحصل تطور وتعلم؛ 
حيث انتش���ر أبناء البالد لطلب العلم وسافروا إلى 
البالد العربية، إلى أرض احلجاز )احلرمني( ومصر 
وغيرهما من البلدان في العالم اإلسالمي، وتعلَموا 
ورجعوا، وحصل صحوة ونشاط في طلب العلم، وقد 
تهيأت لهم الظروف، حيث إّن االستعمار البغيض قد 
ارحتل عن بالدهم، فأصبحوا ليس هناك ما يعوقهم 

عن أي نشاط يزاولونه من ناحية الدين( ) (.
كما بنّي أن هذه الدع���وة كانت في البدء دعوة 
أولئك النخب���ة من أبناء البالد الذي���ن رجعوا بعد 
التعلّم، حي���ث قاموا باألمر باملع���روف والنهي عن 
التقاليد املخالفة للشريعة اإلسالمّية، وعاشوا على 
خير ما يرام )حتى أصبح أمرهم يس���رُّ كّل مس���لم 
سمع بخبرهم ورآهم، وتكاتفوا وتعاونوا فيما بينهم، 
كما هو املطلوب بني جميع املسلمني، رغم ما يحصل 
من نوع خالفات يسيرة؛ كاختالفات التنّوع( ) (.  وقد 
جتاوز تأثيرهم العلم���ي والديني، على مذهب أهل 
الس���ّنة غالباً، منطقتهم إلى كّل دول غرب أفريقيا 

التي يعيشون فيها، أو التي لهم فيها جاليات.
ثم ذكر مرحلة االنحراف عن الصورة الس���ابقة 
للدعوة وللدعاة عاّمة، وذكر أسبابها، ومنها: التغيرات 
التي أدخلوها فيها بحّجة اإلصالح والتطور، وتناسي 
غرب  في  للشريعة  مخالفة  عادات  بيان  في  رسالة       انظر: 

أفريقيا...، ص 34 – 35.
     املرجع السابق، ص 35 – 36.

  3  املرجع السابق، ص 36.
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إســـــــالمية

الهدف األساس من إنشائها، وحب الرئاسة، والتلقب 
بأمي���ر املؤمنني، يقول: )كان أّول خالف بينهم حينما 
عّينوا رئيساً للجمعّية اختلفوا في تلق�يبه، قال بعضهم 
نس���ّميه بأمير املؤمنني، وبعضه���م خالف في ذلك، 
وقالوا يستحيل في الوقت احلاضر أن يكون شخص 
أميراً للمؤمنني جميعاً، وال يصلح لذلك ويستحقه إال 
من سبق في صدر اإلس���الم، واشتّد اخلالف بينهم 
حتى كتبوا رس���الة إلى طلبة العلم في احلرمني ]من 
أبناء ش���عبهم ومنطقته���م، وكان أكثرهم طالباً في 
اجلامعة اإلس���المّية باملدينة املن���ّورة، وفي حلقات 
التعليم باحلرمني الش���ريفني، ودار احلديث اخليرية 

في مكة[ يسألونهم هل يجوز ذلك أم ال؟( )1(.
كانت خالصة أجوبتهم؛ أّنه ال يلزمهم تس���مية 
رئي���س جمعّيته���م باألمي���ر؛ لوجود م���ا يغني عن 
هذه التس���مية، كلف���ظ رئيس، أو بتقيي���د اإلمارة 
بنح���و أمير اجلماعة الفالني���ة ونحو ذلك، ال أمير 
املؤمنني، ونصحوهم بالتكاتف والتآلف، ونبذ الفرقة 
واخل���الف ) (، لك���ن اجلمعّية متس���كت مبواقفها، 
فشّق�ت عصا أهل السّنة الذين انقسموا بني مؤّيد، 
ومخالف وهم األكثر، بل قِس���مت القرية )كاج( إلى 

قسمني.
أّما رئيس اجلمعية سعد إدريس - رحمه الله - 
)ت  /7/4 14ه�، 006/5/1 م(، وهو من خّريجي 
حلقات التعليم اإلس���المي في املنطقة، فقد نصب 
نفسه على أحد قسمي القرية، وسماه )دار السالم(، 
وتلّقب بأمير املؤمنني، ورفض الطاعة ألمير القرية 

الذي عّينته احلكومة.
ثم أخ���ذت اجلمعّية تكّفر َم����ن ال ينتمي إليها 
من أهل الس���ّنة ومن غيرهم، وال تأكل ذبائحهم، وال 
تصلي خلفهم أو في مساجدهم؛ إذ تعّدهم مشركني 
أو مرتّدين، تس���تبيح أعراضهم وأموالهم ونفوسهم، 
فأقامت احلدود - حس���ب زعمها – على أتباعها، 

     املرجع السابق، ص 37.

     املرجع السابق، ص 37.

وبخاصة حد الرّدة )اخلروج منها(، ففرقت بها بني 
الرجل وأهله، كما أوجبت الهجرة إلى مراكزها في 
مالي، والنيجر، وغانا وغيرها، في جتمعات خاصة، 
وبيوتات منتش���رة في الدول املذكورة، الهدف منها 
جميع���اً االنفصال عن املجتمع، واإلبقاء على الصلة 
القوّية بأميرها، والطاعة املطلقة له أو لنائبه في كّل 

دولة أو جتّمع!
إّن ه���ذه اجلمعّية، إضافة إلى ما س���بق كانت 
تع�ّد نفسها الطائفة السنّية اخلالصة، وتلقت – قبل 
اكتشاف حقيقتها – تشجيعاً ماّدياً ومعنوّياً من بعض 
الوفود اإلس���المّية التي زارتهم ف���ي الثمانينّيات؛ 
طمعاً في إصالحها بجعلها تنبذ معتقداتها املخالفة 
ملذهب أهل السّنة، والتي أحدثت بها انشقاقاً كبيراً 
بني املسلمني في هذه املنطقة وفي الدول التي توجد 

فيها جالياتهم. 
وقد أطلق عليهم مخالفوه���م )اخلوارج(؛ لكون 
معتقداتهم موافقة في اجلملة لعقائد اخلوارج، وقد 
ذكرت، في مقال سابق مبجلة قراءات إفريقية ) ( هذه 
اجلماعة، وأمثالها من الغالة الذين ينتسبون إلى أهل 
الس���ّنة، ضمن معوقات الدعوة اإلسالمّية املعاصرة 
في غرب أفريقيا، وس���تجد في رس���الة ابن باز ما 
يؤّيد اعتبار أمثالها من معوقات الدعوة، كما أش���رت 
– هن���اك – إلى أّن اجلمعّية ذاب���ت إال قلياًل لعوامل  
كثيرة؛ منها عودة كثير من أعضائها إلى املنهج السليم 
بعد التعلم في اجلامعات اإلسالمّية، وتبنّي احلق في 
أمر َمْن تبق���ى من أعضائها في محاورة مش���هودة 
ألميرها مبدينة الطائف أم���ام جلنة علمّية من كبار 
العلماء، برئاسة سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله 

– في أواخر عام  141ه� وأوائل  141ه�.
: مرا�سلة¿ابن¿باز¿لهذه¿اجلمعّية¿¿

ملا استفحل اخلالف وبلغ األمر سماحة الشيخ 
ابن ب���از - رحمه الله -؛ أرس���ل وف���داً لإلصالح 
  3  انظر: مجلة قراءات إفريقية  يصدرها املنتدى اإلسالمي(، عدد   

شعبان 6 4 هـ / سبتمبر 005 م، ص 4 .
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والنصح، والدعوة واإلرش���اد، يتكون من: الش���يخ 
محمد عمر فالته رئيس���اً للوفد، والش���يخ حامد 
أبوبكر سكرتيراً للجنة، كان معهم خطاب برقم     
بتاريخ 18/ / 140ه� إلى أمير تلك اجلماعة )1(.

غ���ادروا املدين���ة املن���ّورة ث���م جّدة ف���ي يوم 
األح���د 4/9/ 140ه���� إل���ى كان���و بنيجيريا، ثم 
إلى مباك���و عاصم���ة مال���ي التي وصلوه���ا يوم 
االثنني4/10/ 140ه�، أّم���ا منطقة غاو فوصلوها 

صباح اخلميس 0 /4/ 140ه� ) (.
وس���أضطر هنا إلى اإلطالة في نقل مقتطفات 
من هذه الرس���الة بنّصها، وم���ن غير تصرف فيها 
ألهميتها، لتتبني لنا محاولته فيها توجيه مسار هذه 
الدعوة الوجهة الصحيحة على ضوء الكتاب والسّنة، 
وتوحيد كلمة الدعاة، والدعوة إلى الرفق والتيسير، 
وسّد األبواب التي قد تؤتى الدعوة من ِقبلها، وذكر 
كثير من املعّوقات التي واجهت – وال تزال تواجه – 
نش���ر الدعوة اإلسالمية املعاصرة؛ بعضها من صنع 

بعض الدعاة أنفسهم. 
وما أكثر مثل هذه الرس���ائل من الش���يخ إلى 
املسلمني في جميع أنحاء العالم متى ما علم بُفرقة 
واختالف؛ فكان لها أثر كبي���ر في التعليم والدعوة 

واإلصالح، وتوحيد كلمة املسلمني على احلق.
جاء في مقدمة خطابه:

أ -  م���ا يفيد متابعة الش���يخ ألخب���ار الدعوة 
والدع���اة في غرب أفريقيا وغي���ره، ثم الدعاء لهم 
بالتوفيق، واإلخالص لله في القول والعمل، والدعوة 

عن بصيرة وعلم.
ب -  بيان الغرض من اخلطاب.

ج -  حتديد مهّمة الوفد الدعوي الذي أرس���ل 
اخلطاب معه، وبيان مدى أهلّيتهم العلمّية والدعوّية 
للقيام مبا نيط بهم، وثقته في استعداد املرسل إليهم 
     اقرأ نص اخلطاب في: رسالة في بيان عادات مخالفة للشريعة، 

ص 58 – 65.
     انظر تفاصيل الرحلة وأحداثها في املرجع السابق، ص 48، و ص 

.56

لاللتقاء بالدعاة والعلماء للمناقشة واحلوار.
يق���ول - رحمه الله -: )من عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز، إلى إخوانه في الله في جمهورية مالي: 

الشيخ سعيد بن إدريس وإخوانه.
وفقنا الله وإياهم ملرضاته. 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نفيدكم بأننا نتتبع أخباركم لنعرف عن س����يرة 
الدعوة عندكم، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد في 
دعوتكم وإصالحكم، كما نسأله – تعالى - أن يجعلنا 
وإياكم من دعاة احلق الصاحلني الذين يريدون وجه 
الله في أعمالهم، ويدعون إلى الله على بصيرة، وملا 
نعلم من رغبتكم الش����ديدة في االلتقاء بطالب العلم 
والعلماء الذين يعملون ف����ي مجال الدعوة إلى الله؛ 
وملا نعتقد من وجوب النصح فيما بني املسلمني عامة 
وبني الدعاة خاصة، رأينا أن نوفد لكم بعض العلماء 
الذين يعملون في اجلامعة اإلسالمية، بل بعض كبار 
املدرس����ني في املسجد النبوي وهم ... ] ذكر الثالثة 
الذين س����بقت اإلشارة إليهم [ وهم معروفون لديكم، 
فلس����نا بحاجة إلى تعريفهم لكم، وأوفدناهم إليكم؛ 
ليتعاونوا معكم في س����بيل الدعوة إلى الله في فترة 
وجودهم هن����اك؛ وليقوموا بإصالح ذات البني؛ ألننا 

نسمع أن هناك بعض االختالف فيما بينكم( ) (.
والشيخ قد سلك أسلوباً تهذيبياً عظيماً يتمثل 
في )أن يعمد املرّب���ي فيجمع ملن يربيه بني ما يدل 
على بقّي���ة كمال فيه؛ حتى ال يقت���ل هّمته باليأس 
من كماله، فإّنه إذا س���اءت ظنونه في نفسه خارت 
عزميته وذهبت مواهبه، ويأتي مبا يدل على نقائص 
فيه ليطلب الكمال فال يس���تريح من الكّد في طلب 
الع���ال والكمال( )4(؛ ومن ثَ���ّم اإلصرار على موقفه، 
جتد هذا األس���لوب التهذيبي العظيم في إش���ارة 
الشيخ إلى الرغبة الشديدة لديهم في االلتقاء بطلبة 
 ،... أفريقيا  غرب  في  للشريعة  مخالفة  عادات  بيان  في    3  رسالة 

ص 58 – 95.
  4  تفسير التحرير والتنوير، البن عاشور،   / 335.
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العلم والعلماء، ومن ثم دعاهم إلى التعاون والتباحث 
معهم للوصول إلى الص���واب، باإلضافة إلى ما في 
هذا األسلوب من البعد باملخاَطب عن املكابرة والعّزة 
باإلثم حني يستشعر أّنه نّد ملن سيلتقيهم، ويناقشهم 

بالدليل، ويأخذ ويرّد بالبرهان.
وأخذ الشيخ في بيان ما أوصى به ذلك الوفد، 
كالتباح���ث العلمي معه���م مبوضوعّية للوصول إلى 
نتيج���ة مقنعة، مبناه���ا الدليل والبره���ان، وإزالة 
احلزازات، وتهيئة النفوس لقبول احلق من كل أحد 
مهما كان، وبيان أنواع االختالفات وأسبابها )دنيوّية 
ش���خصّية، وتطلع إلى الرئاس���ة، ودينّية فقهّية أو 
عقدّية(، وما يجوز في االختالف، وما ال يجوز فيه، 
والتنبيه على األس���لوب الصحيح في تناول املسائل 
املختلف فيها، وآثارها السّيئة إذا لم تعالج على نهج 
قومي وبحكمة وموضوعّي���ة، وبالدليل والبرهان من 

الكتاب والسّنة.
يقول في رسالته نفس���ها: )وقد أوصيناهم أن 
يطلع���وا على نوع اخلالف ال���ذي بينكم، ثم يقوموا 
باإلص���الح، إن كان اخلالف لألغ���راض الدنيوية، 
واحلزازات النفس���ية، والتطلع إلى الرئاسة؛ فمثل 
هذا املوقف يج���ب على الدع���اة أن يبتعدوا عنه، 
ويتنزهوا منه، ويتوبوا إلى الله إن وقعوا في ش���يء 
من ذلك؛ ألن مثل هذا املوقف يكون عقبة في سبيل 

الدعوة إلى الله.
وأما إن كان اخلالف في املس���ائل الدينية، مثل 
االختالف في األحكام الفقهية، واملس���ائل الفرعية 
الت���ي هي محّل االجتهاد للعلماء املؤهلني لالجتهاد؛ 
فس���وف يبحث املش���ايخ معكم في ذلك االختالف 
على ضوء الكتاب والسّنة، حتى جتتمعوا على العمل 
باحلق، والدعوة إلى احلق، فهذه أمنيتنا فيكم، وفي 
أمثالكم من الدعاة، فنسأل الله - تعالى -  لنا ولكم 

التوفيق.
وإن كان اخلالف في مسائل العقيدة، وحتقيقها، 
ومعرفة موقف الس���لف من النصوص الواردة فيها، 

وف���ي حتقيق توحيد العب���ادة مبعرفة حق الله على 
عب���اده، ومعرف���ة حق العباد عل���ى الله حق تفضل 
وإحسان، فهؤالء املشايخ املوفدون إليكم قد مارسوا 
تدريس مادة العقيدة مدة طويلة، كما عملوا في مجال 
الدعوة والتوعية بتصحيح العقائد، ومحاربة البدع؛ 
ل���ذا نرجو أن تَُوَفقوا ف���ي التباحث معهم بإنصاف 
حتى تصلوا إلى النتيجة؛ بتحقيق تلك املسائل التي 

اختلفتم فيها في هذا الباب اخلطير( )1(.
ث���م أخذ الش���يخ – رحمه الل���ه –  في تقدمي 
النصائح، وبيان احللول في مسائل االختالف السابق 
ذكرها، وبيان منهج السلف فيها، يقول: )ومما نؤكد 
لكم أّن س���لفنا الصالح – رحمهم الله – لم يختلفوا 
قّط في أّي مس���ألة في العقيدة، سواء كان ذلك في 
توحيد العب���ادة، كما ال يخفى عليكم، أو في توحيد 
األس���ماء والصفات، أما توحيد الربوبية فهو محّل 
إجماع بني الكفار واملس���لمني على حّد س���واء، كما 
ال يخفى عليكم، فنس���أل الله لنا ولكم التوفيق حتى 

تتغلبوا على هذا االختالف الذي نسمعه. 
ومن املسائل التي يختلف حولها اإلخوان كثيراً، 
على ما س���معنا، مس���ألة تقس���يم الكفر والشرك 
والظلم؛ إلى كفر دون كفر، وشرك دون شرك، وظلم 
دون ظلم، فمعرفة هذه املس���ائل وحتقيقها، وإعطاء 
كّل قسم من األقسام حقه من احلكم، وعدم اخللط 
بينهما أمٌر مهم جّداً لكّل مسلم، وخصوصاً لطالب 
العلم الذي���ن يعملون في ميدان الدع���وة إلى الله، 

وإصالح ما فسد من أمور الناس الدينية.
وقد وردت بعض النصوص تسّمي بعض الذنوب 
واملعاصي كفراً، وهذا النوع من الكفر يقال له: كفر 
عمل���ي أو كفر دون كفر، وليس كفراً ناقاًل عن امللّة، 
وم���ن أمثلة ذلك قوله عليه الصالة والس���الم : )ال 
ترجعوا بعدي كف���اراً يضرب بعضكم رقاب بعض(، 
وبإجماع أهل العلم أّن املس���لمني لو تقاتلوا عصبية 
 ،... أفريقيا  غرب  في  للشريعة  مخالفة  عادات  بيان  في       رسالة 

ص 59 – 60.
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أو حمية، وقتل بعضهم بعضاً ال يخرجون بذلك من 
���اق مبا ارتكبوا من الكبيرة؛  امللّة، بل هم عصاة وُفسَّ

ما لم يستحلوا ذلك الدم...( )1(.
ث���م يدعو إلى عدم التس���رع ف���ي احلكم على 
الناس، خاصة في بيئتهم، وعلى ضرورة فقه الواقع 
الذي يعيش���ون فيه، ومن فوائد فه���م ذلك الواقع: 
معرفة أّن كثيراً من العاّم���ة يجهلون أحكام الدين، 
والتفريق بني اجلاهل باحلكم وغيره، وخصوصاً مع 
قرب عهد هذا املجتمع باالستعمار الذي كان يحول 
بينه وبني الدعاة، ويحارب نش���ر الوعي اإلسالمي 

الصحيح فيه.
كما دعاهم إلى االنطالق من التيس���ير والرفق 
واحلكمة، وعدم التس���رع إلى تكفي���ر الناس، قال: 
)ومما ننصحكم به عدم التس���رع بالتكفير إال بعد 
التأكد أن هذا اإلنس���ان قد اقترف الشرك األكبر، 
إّن من كّفر ش���خصاً ليس بكاف���ر في حقيقة األمر 
يصب���ح هو الكافر، بل الواج���ب في مثل ذلك البلد 
الذي تعيشون فيه التأّني، والترّيث، واستعمال الورع 
في أمر التكفير؛ لغلبة اجلهل على كثير من الناس، 
حتى على بعض املنتس���بني إلى العلم، وليس لديهم 
حتقي���ق في هذا الباب اخلطي���ر، والعامة من باب 
أولى، فينبغي الرفق بهم، وأخذهم باحلس���نى، ولني 
اجلانب، حتى يتبنّي احلق؛ ألننا مأمورون أمراً واجباً 
على لس���ان الرسول عليه الصالة والسالم: )بّشروا 
وال تنّفروا، ويّسروا وال تعّس���روا(، ف�يُفهم من مثل 
هذا احلديث أّن التعس���ير على الن���اس وتنفيرهم 
حرام، ويعتبر صّداً عن س���بيل الله، كما أّن التيسير 
والتبش���ير، والرفق والرحمة، واجب على كل داعية 

إلى الله. 
ومما ينبغي أن يُعل���م أّن الصالة صحيحة وراء 
كّل مس���لم مستور، ما لم يُعلم أّنه يشرك بالله شركاً 
أكبر؛ مثل االس���تغاثة بغير الله؛ من األصنام ونحو 
ذلك، واملوتى، واألشجار ونحو ذلك، معتقداً أّن ذلك 

     املرجع نفسه، ص 60 -  6.

الغير يس���معه فيغيثه ويقضي حاجته، ومثل الذبح 
إلى غير الله، وغير ذلك من أنواع الش���رك األكبر، 
ومن فعل ذلك، وهو ممن ال يُعذر باجلهل، فهو كافر 
خارج امللّ���ة، وهكذا تصح الصالة خلف العصاة في 

أصح قولي العلماء ألحاديث وردت في ذلك.
فنرجو من اإلخوان أن ينتهزوا فرصة وجود 
املش���ايخ معهم ليبحثوا هذه املسألة وغيرها من 
املسائل املهمة، حتى يصلوا إلى املفهوم الصحيح. 
ومن ُش����ك في أمره وج���ب التوقف عن تكفيره 
حتى يوج���ه إلى اخلير، ويُبني ل���ه حكم ما وقع 

فيه( ) (.  
   )وم���ن املس���ائل التي س���ببت اخلالف بني 
اختالفهم في مس���ألة  مما س���معنا –  اإلخوان – 
أكل اللحوم العامة التي تُش���ترى من السوق، أو التي 
يذبحه���ا أحد من غيرهم، وهذه املس���ألة ال ينبغي 
التش���دد فيها إلى تلك الدرج���ة التي بلغتنا، بل إذا 
ذبح الذبيحة مسلم مستور لم يُعلم أنه ارتكب شركاً 
ناقاًل من امللّة؛ فتؤكل ذبيحته دون بحث عن عقيدته، 
بل بناء على ظاهر إسالمه. أما عدم أكل ذبيحة إاّل 
إذا كان الذابح منكم أنتم فهذا أمر غريب، وتشديد 
زائ���د قد يؤدي إلى التنطع، وق���د هلك املتنطعون، 
كم���ا جاء في احلديث، وهك���ذا ذبيحة أهل الكتاب 
حلٍّ لنا؛ ألّن الله – س���بحانه - أباح طعامهم لنا ما 
لم نعلم أّنها ُذبحْت على وجه يحرمها... فنرجو من 
اإلخوان االهتمام بتحقيق هذه املس���ألة مع املشايخ 

املوفدين إليهم.
وكذلك تلك املسألة التي تتعلق بالزواج، والسفر، 
وحكم من تخلف عن صالة اجلماعة؛ بعذر أو بغير 
عذر، ومس���ائل أخرى تتعلق بصل���ة الرحم، وزيارة 
األقارب للرجال والنس���اء، ومس���ألة التزام الناس 

بالهجرة إلى مكان معنّي يسمى )دار السالم(.
وهنا أحب أن أصارحكم أّن مثل هذه التصرفات 
ال تخ���دم الدعوة، وال جتذب قلوب الناس إليكم، بل 

     املرجع نفسه، ص  6 - 63.
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هي تضر بالدع���وة، وتنفر الناس عنكم، وتصّد عن 
س���بيل الله، وهي تتنافى مع احلكمة التي أمر الله 
بها بق�وله تعالى: اْدُع إِِل َس��بِيِل َربَِّك بِاْلِْكَمِة َواْلَْوِعَظِة 
تِي ِهَي َأْحَسُن ...  )النحل : 125(...  َسَنِة َوَجاِدْلُم بِالَّ اْلَ
هذا ونكرر النصح لكم باستعمال الرفق، وع�دم 
التشدد، واالستفادة من ط�الب العلم، سائلي�ن الله 
- تعال���ى - لنا ولكم الهداي���ة والتوفيق لإلخالص 
لوجهه - س���بحانه - مع إصابة احل���ق، إّنه قريب 
مجيب. وصلى الله وس���لم وبارك على نبي الرحمة 

محمد وآله وصحبه وسلم.
الرئيس العام إلدارات البحوث العلمّية واإلفتاء 

والدعوة واإلرشاد( )1(.

ويبقــى ســؤال مهم وهــو: مــاذا كان موقف  ¿ 
اجلمعّي��ة من اخلطاب؟ ومــا تأثريه التعليمي 

والدعوي؟
رفض رئي���س اجلمعّية االس���تجابة للخطاب، 
ب���ل قام بتحريف بعض م���ا ورد فيه بطريقة تخدم 
أهدافه، يقول الشيخ حامد عن موقف رئيسها: )كان 
املفروض أن يرس���ل صورته... إلى أتباعه، ولكن لم 
يفعل ذلك، بل كتب رس���الة بخّطه وغّير فيها وبّدل، 
وح���ذف وزاد ونقص؛ على أّن ه���ذه هي مضمون 
خطاب الش���يخ، ثم إّن بع���ض أتباعه وجدوا صورة 
خطاب الشيخ مع الفريق الثاني )أي املخالفني لهم(، 
وعلموا أّن ما جاءهم غير خطاب الشيخ بل يخالفه 
كل املخالفة، ووجد بعض أتباعه في أنفس���هم شيئاً 
من ذل���ك، وفهموا منه عدم اعتب���اره لهم كأعضاء 
عامل���ني معه في الدعوة إلى اإلس���الم حتى يخفي 
عنهم خطاب س���ماحة الشيخ عبد العزيز، وقد كان 

ذلك من أسباب ضعف العالقة بينه وبينهم( ) (. 
    وبالرغ���م م���ن هذا الرفض؛ ف���إّن ابن باز 
- رحم���ه الله - لم يأُل جه���داً في محاولة إصالح 
هذه اجلمعية؛ باس���تقبال أميرها في مكة املكرمة 

     املرجع  نفسه، ص 63 – 65.
     املرجع نفسه، ص 56 - 57.

والطائف، في زيارات متكررة، ومحاورته، ومحاولة 
األخذ بيده إلى املنهج السليم.

لعّل قائاًل يقول: إذا كانت اجلمعّية ورئيسها قد 
رفضت خطاب ابن باز وحّرفته؛ فمن أين كان لهذه 

املراسلة العلمّية تأثير دعوي وتعليمي؟
ولإلجابة أق���ول: لقد كان لها أثره���ا التعليمي 
والدعوي من عّدة نواح، شملت اجلمعّية، ومخالفيها، 
والساعني إلى الدعوة واإلصالح في كثير من مناطق 
العالم اإلسالمي؛ منها على سبيل املثال ال احلصر:

بنشر املضمون احلقيقي للخطاب بني اخلاصة  ¿ 
والعام���ة؛ وج���دوا فيه توجيهات س���ديدة في 
التعامل م���ع املخالف، ونصائ���ح قّيمة للدعاة 
والعلماء، وبيان ملواطن االختالف، وردوداً قوّية 
وأدلة من الكتاب والسّنة على بطالن مبادئ تلك 
للش���رع  وأمثالها، ومخالفة مناهجها  اجلمعّية 

احلنيف.
وم���ن أثره���ا التعليمي والدع���وي فيمن يريد  ¿ 
اإلصالح والتوفيق بني املس���لمني فيما يختلفون 
في���ه: أّن علي���ه ض���رورة االتص���ال بطرفي 
االختالف واالس���تماع إليهم���ا، وفقه واقعهما 
التعليمي واالجتماعي، ودق���ة التثبُّت والتحّري 
ملعرفة الّش���به واألدّلة والدوافع؛ فبذلك تتضح 
حقيقة املواقف، ويتمك���ن املصلح من التأليف 
بني النف���وس، وتهيئتها لقبول احلق الذي يؤّيده 
الدلي���ل والبره���ان، ويوجد الثق���ة مبن يريد 
اإلصالح والتوفيق، فقد كان س���بب عودة بعض 
أعضاء تلك اجلمعية إلى الصواب وجود صورة 

من اخلطاب لدى املخالفني للجمعية.
قي���ام بعض أعضاء اجلمعّية مبراجعة مواقفهم  ¿ 
التي انتهت بهم إلى اخلروج منها؛ بعد أن فقدوا 
الثق���ة برئيس اجلمعية واتهم���وه، وذلك نتيجة 

إخفائه حلقيقة مضمون خطاب ابن باز.
تقوية موقف املخالفني لهم والذين وصفوهم في  ¿ 
البدء باخل���وارج، ورأوا في مواقفهم وأحكامهم 
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مخالفات صريحة ملذهب أهل السّنة واجلماعة 
الذي سّموا اجلمعّية باسمه.

أدت نوعاً ما إلى تصحيح مواقف بعض املخالفني  ¿ 
ألهل الس���ّنة واجلماعة، ممن كانوا ال يرون في 
كبار علماء الس���عودّية، وفي كثير من خريجيها 
ت،  م���ن العلماء والدع���اة، إاّل التش���دد والتزمُّ
والتكفير للمسلمني، وغير هذه الصفات السّيئة 
التي ظنوها فيهم بس���بب اجلهل، أو سوء الفهم 

والقصد، واختزلوها في كلمة )الوهابية(.
هكذا، كان للمراسالت العلمّية قدمياً وحديثاً، 
ولبع���ض الوفود الدعوّية إلى جميع ش���عوب غرب 
أفريقي���ا، أثر تعليم���ي ودعوي كبير ف���ي النهضة 
اإلس���المّية احلديثة واملعاصرة، س���واء في توجيه 
مس���ارها الوجهة الصحيحة؛ مبحاولة توحيد كلمة 
الدعاة، وبي���ان مواطن االخت���الف وآدابه، ومنهج 

الس���لف عند االختالف، أو في وضع بعض املعالم 
املهّم���ة ملنهج س���ليم في الدعوة إل���ى الله، كالرفق 
والتيسير، وحسن التعامل مع املخالف، والعودة إلى 
الكتاب والس���ّنة، والبعد عن التكفير، وسّد األبواب 

التي قد تؤتى الدعوة من ِقبلَها. 
كما متثل هذه املراسالت جانباً مهّماً من جوانب 
التواصل العلمّي والثقافي والدعوي بني املس���لمني 
ين، وبني بعض علماء  في غرب أفريقيا دعاة ومدعوِّ
املسلمني في أجزاء من العالم اإلسالمي، كاحلرمني 
الش���ريفني وغيرهما، ذلك التواصل القدمي املتجدد 
ْكِر إِن ُكنُتْم اَل  حتقيقاً لقوله تعالى: ﴿... َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ

َتْعَلُموَن )النحل : 43(.
والل���ه ولّي التوفي���ق، وهو الهادي إلى س���واء 

السبيل.  
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د. علي يعقوب )*(
يهدف هذا البحث إلى إب���راز جهود العلماء 
األفارقة في مجال العلوم الشرعية واللغوية، سواء 
ف���ي التأليف أو التدريس، وقد بدأته بعلماء دولة 
سنغي في عهد أس���كيا محمد تورى إلى عصرنا 
احلاضر، وتناولت املشاهير منهم، فذكرت جوانب 

من إساهماتهم في العلوم املذكورة.
وقد قس���مت البحث إلى قسمني؛ األول عن 
دخول الثقافة اإلس���المية العربية إلى دول غرب 
أفريقيا، والثاني ع���ن جهود العلماء األفارقة في 

نشر الثقافة اإلسالمية والعربية.

اإلســالمية  الثقافــة  دخــول  أواًل:   ¿ 
العربية إىل دول غرب أفريقيا:

من الصعب أن نحدد متى دخلت اللغة العربية 
ف���ي أفريقيا، وبخاصة غربه���ا، لكن تذكر بعض 
ار املغرب ومص���ر كانوا يترددون  املص���ادر أن جتَّ
على األس���واق الرئيس���ية في أفريقيا، وذلك في 

العق���ود األخيرة للقرن الس���ابع امليالدي املوافق 
للق���رن األول الهجري، ومن الطبيع���ي أن ينقل 
ار لغتهم إلى القارة، هذا في غربها.  هؤالء التجَّ

وأما ش���رقها، وبخاصة احلبشة وما جاورها 
م���ن البلدان مثل جيبوتي والصومال، فقد ُعرفت 
اللغة العربية هناك منذ قرون قبل ظهور اإلسالم، 

لصلتهم بأرض احلجاز واليمن.
ولكن الذي نستطيع أن نؤكده أن انتشار اللغة 
العربية والثقافة اإلس���المية ف���ي أفريقيا واكب 
انتش���ار اإلس���الم، فهما متالزمان حيثما يدخل 
اإلسالم تدخل معه اللغة العربية، وال يكاد اإلسالم 
يس���تقر في مدينة أو قرية حتى يفتح الدعاة أو 
التجار فيها مدرسة لتعليم القرآن الكرمي ومبادئ 
اإلسالم واللغة العربية التي ال يفهم أحد اإلسالم 

فهماً صحيحاً بدونها.
وكذل���ك كان للحج دور كبير ف���ي نقل اللغة 
العربية والثقافة اإلس���المية إل���ى القارة، فقد 
كان بعض احلج���اج يبقون في احلجاز بعد احلج 
للدراس���ة، وحتصيل العلم واملعرفة، ثم يرجعون 

جهود العلماء األفارقة
في نشر الثقافة

اإلسالمية والعربية.. 
غرب أفريقيا نموذجًا

 *(  محاضر في اجلامعة اإلسالمية –  بالنيجر.
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إلى بلدانه���م لنش���ر العلم ال���ذي حّص�لوه في 
احلجاز، ومعهم بعض الكتب اإلسالمية والعربية، 
وكان بعض األم���راء وامللوك األفارقة بعد حجهم 
يس���تقدمون إل���ى بلدانهم بعض العلم���اء لتعليم 
اإلس���الم واللغة العربية، ويجلبون معهم كتباً في 
العلوم اإلسالمية والعربية، وبهذه الطرق وصلت 
كتب كثيرة إل���ى أرض أفريقيا، وبخاصة غربها؛ 
مما س���اعد على انتش���ار اللغة العربية والثقافة 

اإلسالمية.
أصبحت اللغة العربية في غرب أفريقيا لغة 
الدين والثقافة واحلياة اإلدارية، وأصبح احلرف 
العربي هو احلرف الذي تُكتب به أش���هر اللغات 
اإلفريقية، مثل الهوس���ا والفالنية والس���واحلية 
والولفي���ة، وأصبحت املنطق���ة عظيمة احلضارة 
والتقدم بسبب اإلسالم ولغته، )وسرعان ما شّكل 
اإلس���الم عادات الس���كان، وطور أحوالهم، حتى 
صار مستوى التفكير والثقافة يقارن بنظائره، أو 
يفوقه في الدول املعاصرة لها، في تلك الفترة في 

أوروبا( )1(. 

ثانيــًا:  جهــود العلمــاء األفارقة يف  ¿ 
نشر الثقافة العربية واإلسالمية:

وقد كان للممالك والعواصم واملراكز العلمية 
التي ذاع صيته���ا في غرب أفريقيا، مثل: متبكتو 
وجن���ى وأغاديس وكنو وكتش���نا، الفضل العظيم 
في نش���ر الثقافة العربية اإلسالمية في املنطقة، 
ووصلت الثقاف���ة العربية اإلس���المية إلى ذروة 
ازدهارها في القرنني اخلامس عش���ر والسادس 
عش���ر امليالديني، وذلك في عه���د )إمبراطورية 
سنغي اإلسالمية( التي اش���تهرت بكثرة علمائها 
ومؤلفاتهم العلمية التي أسهمت بدور كبير في نشر 

الثقافة اإلسالمية في غرب القارة وخارجها. 
الغربي  السودان  في  العربية  واللغة  اإلسالم  طرخان،  إبراهيم        

واألوسط، مجلة أم درمان، العدد الثاني عام 968 م، ص 9 .

وقد حفلت مدينة متبكتو – العاصمة الثقافية 
بالعديد من مش���اهير  إلمبراطورية س���نغي –  
العلم���اء الذين ألفوا في ش���تى العل���وم الدينية 

واللغوية والتاريخية.
ومن أش���هر علمائها؛ الش���يخ أحم���د بابا 
التمبكتي، لم يحظ عالم في متبكتو مبثل س���عة 
علمه وش���هرته، وكان عاملاً موس���وعياً، مؤرخاً، 
عاملاً بالش���ريعة، ومن املتبحرين في اللغة العربية 
وآدابه���ا، يذكر مترجموه أنه أل���ف ما يزيد على 
أربع���ني كتاباً ) (. وق���د درس في دولة س���نغي 
وخارجه���ا، وذلك في مدين���ة مراكش املغربية ملا 
نُ�في إليها، وحضر دروسه مئات من طالب العلم 

في مراكش وخارجها.
ومن أش���هر مؤلفات���ه: )كتاب ني���ل االبتهاج 
بتطري���ز الديباج(، وهو كت���اب ذيَّ�ل به كتاب ابن 
فرحون املالكي )الديباج املذهب في معرفة أعيان 
علماء املذهب(، وله ش���رح على )مختصر خليل(، 
و)كفاية احملتاج(، و)معراج الصعود( وغيرها من 

الكتب.
ومن العلماء الذين أس���هموا في نشر الثقافة 
العربية اإلس���المية في السودان الغربي في عهد 
إمبراطورية سنغي؛ املؤرخ املشهور الشيخ محمود 
بن كعت الكرمني صاحب كتاب )تاريخ الفتاش(، 
وهو كتاب يؤرخ لدولة س���نغي والدول التي قبلها 
مثل دول���ة مالي، وكان املؤلف م���ن وزراء احلاج 
أسكيا محمد تورى، ومن الذين صاحبوه في رحلة 

حجه املشهورة.
ومنهم؛ الش���يخ عبد الرحمن ب���ن عبد الله 
السعدي صاحب )تاريخ السودان(، وهو كتاب يؤرخ 
لدولة سنغي اإلسالمية، وقد امتدت دولة سنغي 
في أوج اتساعها إلى منطقة آير في النيجر، ومن 
أش���هر مدن آير في تلك الفت���رة مدينة أغاديس 
      انظر: فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، للوالتي، ص 

36، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط  99 م. 
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وتيجدا، وقد أسهمتا في ازدهار الثقافة العربية 
اإلسالمية في منطقة آير وخارجها إسهاماً بارزاً، 

وذلك بكثرة علمائها، ومؤلفاتهم العلمية.
وقد بدأت النهض���ة العلمية في آير مبجيء 
الش���يخ عبد الكرمي املعيلي إليه���ا عام 1479م، 
وافتتاحه مدرسة قرآنية للصغار، وأخرى للكبار، 
لتعليم عل���وم الدين والعربية، وبق���ي فيها فترة 
قبل مواصلة رحلته إلى كتش���نا وكنو، وقد تتلمذ 
على يديه كثيرون، ومن أشهر طالبه الذين برزوا 
وأس���هموا في نشر الثقافة اإلس���المية العربية: 
الشيخ العاقب بن عبد الله األنسمني األغدسي، 
وقد ترجم له الش���يخ أحمد باب���ا التمبكتي في 
نيل االبتهاج فقال: )فقي���ه نبيه زكي الفهم، حاد 
الذهن، وّقاد اخلاطر، مش���تغل بالعلم، في لسانه 
حّدة، له تعاليق من أحسنها تعليقه على قول خليل 
»وخصصت نية احلالف« ( )1(، وقد اختصر الشيخ 
أحمد بابا هذا التعليق وسماه )تنبيه الواقف على 

حترير وخصصت نية احلالف(. 
وله ج���زء بعن���وان )وجوب اجلمع���ة بقرية 
أنوس���امان( ) (، ألفه في الرد على الذين يرون أن 
قرية أنوماس���ان ال يصح إقامة اجلمعة فيها؛ ألن 
تعداد سكانها ال يس���مح بذلك، والشيخ يرى أنه 
يجب إقامة اجلمعة فيها م���ع العدد املوجود في 
القرية. وقال الش���يخ أحمد بابا: )فأرسلوه، أي 
الكتاب، إلى علماء مصر فصوبوه( ) (؛ أي صوبوا 
الش���يخ العاقب فيما ذهب إلي���ه من جواز إقامة 

اجلمعة في قرية أنوسامان. 
ومن مؤلفاته العلمية أيضاً )اجلواب احملدود 
عن أس���ئلة القاضي محمود(، وله أيضاً )أجوبة 
الفقير عن أس���ئلة األمير(، وقد أجاب فيها عن 
       انظر: نيل االبتهاج بهامش الديباج املذهب، ص 7  ، دار الكتب 

العلمية.

       وهي قرية تقع بقرب من مدينة تيجدا في شمالي غرب مدينة 
أغاديس.

  3    أحمد بابا، نيل االبتهاج، ص 8  .

أس���ئلة الس���لطان احلاج أس���كيا محمد. وهذه 
املعلومات القليلة عن ش���خص العاقب تشهد له 
باملكانة التي كانت له لدى العلماء ورجال السياسة 

في عصره. 
ومن علماء آير الذين أس���هموا إسهاماً فعاالً 
في نش���ر الثقافة العربية واإلس���المية في تلك 
الفترة؛ الشيخ ش���مس الدين النجيب بن محمد 
التيجداواي، قال أحمد بابا التمبكتي عنه: )أحد 
ش���يوخ العصر، معه فقه وصالح، شرح مختصر 
خليل بش���رحني: كبير في أربعة أسفار، وصغير 
في س���فرين( )4(، وله تعليق على كتاب )املعجزات 
الكبرى( لإلمام الس���يوطي، و)شرح العشرينيات 
للفازازي(، وله أيضاً )الطريقة املثلى إلى الوسيلة 

العظمى(.
ومن العلماء األفارقة الذين لهم إسهامات في 
الثقافة العربية اإلس���المية؛ الشيخ أحمد فورتو 
البرن���وي، الذي كان معاصراً للس���لطان إدريس 
ألوما س���لطان إمبراطورية البرنو من عام 1570 
-  160م، وكان الش���يخ أحمد فرتو حافظ سره 
وإمامه في الصالة، ول���ه كتاب في تاريخ البرنو، 
وكت���اب آخر ف���ي حروب س���لطان إدريس ألوما 
وس���يرته، ويعد الكتابان مصدري���ن مهمني عن 
إمبراطورية كامن برنو في القرن الس���ادس عشر 
امليالدي، وق���د ترجم الكتابني إل���ى اإلجنليزية 
رتش���مون بامل���ر R.M.PALMER، ونُش���را عام 

6 19م )5(.
ومن أشهر علماء السودان الغربي في القرن 
الثامن عشر امليالدي على الصعيد العاملي؛ الشيخ 
محمد الكثناوي املتوف���ى بالقاهرة عام  174م، 
وقد اشتهر هذا العالم عند علماء الشرق بفضل 

  4    املصدر السابق، ص 348. 

  5    احلضارة اإلسالمية في النيجر، من منشورات اإليسسكو عام 
994 م، ص 05 .
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السيرة التي كتبها عنه عبد الرحمن اجلبرتي في 
كتابه )عجائب اآلثار في التراجم واألخبار(، حيث 
قال عنه: )وحج س���نة  114ه� ]املوافقة لس���نة 
9 17م[، وجاور مبكة، وابتدأ هناك بتأليف )الدر 
املنظوم وخالصة السر املكتوم في علم الطالسم 
والنجوم(، وهو كت���اب حافل... ومن تآليفه كتاب 
)بهجة اآلفاق وإيض���اح اللبس واألغالق في علم 
احلروف واألوفاق(... وله منظومة في علم املنطق 
س���ماها )منح القدوس(، وشرحها شرحاً عظيماً 
س���ماه )إزالة العبوس عن وجه منح القدوس(... 
ومن تآليفه )بلوغ األرب من كالم العرب( في علم 
النحو، وله غير ذلك( )1(، وقد تلقى حسن اجلبرتي 
علوماً مختلفة من محمد الكثناوي، وترجمة ابنه 
للشيخ محمد الكثناوي تظهر لنا جلياً مكانة هذا 

العالم اجلليل.
وإذا انتقلنا إلى دولة الشيخ عثمان بن فودي 
في القرن التاسع عشر امليالدي في شمال نيجيريا 
والدول املجاورة؛ جند أن إس���هام األفارقة قد بلغ 
ذروته م���ن حيث ال�تألي���ف والتدريس، واجلهاد 
إلع���الء كلمة الله، ففي مج���ال التأليف جند أن 
مؤلفات الشيخ عثمان بن فوديو قد تصل إلى مائة 
مؤلف، ما بني كتاب ومقالة، ومن أش���هرها كتاب 

)إحياء السّنة وإخماد البدعة(.
وإذا نظرن���ا إلى عالمة الس���ودان، أوعربي 
السودان، أو نادرة الس���ودان الشيخ عبد الله بن 
فوديو شقيق عثمان بن فوديو؛ جند عنده مؤلفات 
عدة في املجال الش���رعي واألدبي ومنها: )ضياء 
التأويل في معاني التنزيل(، وهو كتاب في تفسير 
القرآن الكرمي، وله أيضاً: )مفتاح التفسير(، وهي 
منظومة تزيد على سبعمائة بيت، نظم فيها علوم 
القرآن من كتابي اإلتقان في علوم القرآن والنقاية 
األنوار احملمدية  - 0  (، مطبعة    08 / اجلبرتي،     تاريخ  انظر:         

- القاهرة. 

للسيوطي، وله في مجال النحو )البحر احمليط(، 
وهو منظومة في أربعة آالف وأربعمائة بيت، نظم 
فيها جمع اجلوامع وهمع الهوامع للسيوطي، وفي 
الصرف له )احلصن الرصني(، وهو منظومة في 
ألف بيت، وله ديوان ش���عري مشهور وهو )تزيني 

الورقات ملا لي من األبيات(.
وكذلك الشيخ محمد بلو بن عثمان بن فوديو، 
وله مؤلفات عدة، ومن أشهرها )إنفاق امليسور في 
تاريخ بالد التكرور(، وهو من املراجع األساس���ية 
لتاري���خ اجلهاد العثماني، وأهم علماء تلك الفترة 

وما قبلها.
وم���ن الذين أس���هموا في الثقاف���ة العربية 
اإلس���المية؛ الش���يخ أحمد حمد لبو املاس���ني، 
مالي،  مؤسس الدولة اإلس���المية في ماسينا – 
وكان له جهود في نش���ر امل���دارس القرآنية في 
منطقة ماس���ينا وما جاورها، حي���ث جعل تعليم 
الق���رآن الكرمي واجباً إلزامي���اً على كل طفل بلغ 
الس���ابعة من عمره، وارتفعت بس���بب ذلك نسبة 
احلفاظ وعلم���اء الفقه واللغ���ة العربية وآدابها 
بني مختلف طبقات املجتمع، وكان للش���يخ أحمد 
نفسه حلقة تفس���ير في املسجد اجلامع، وتقدر 
بعض املصادر التاريخية ع���دد العلماء والفقهاء 
املشهورين في دولة ماسينا بنيف وثالثمائة عالم، 
ولكن لألس���ف الش���ديد فإن مؤلفاتهم العلمية 
واألدبية قد اندثرت بس���بب احلرب األهلية التي 
نش���بت بني حفيد أحمد لبو الشيخ أحمد أحمد 
أحمد لبو، والشيخ عمر الفوتي والبكائي الكنتي، 

رحم الله اجلميع - آمني.
ومنهم؛ الش���يخ عب���د القادر ك���ن )8 17م 
– 1810م( مؤس���س الدول���ة اإلمامية في حوض 
السنغال، وكان للش���يخ عبد القادر كن دور كبير 
في إنعاش الثقافة اإلسالمية ونشرها في منطقة 
فوتا تورو، )وكان أول عمل قام به إلصالح وإنعاش 
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احلركة الثقافية؛ أن أقدم على بناء أربعني مسجداً 
جامع���اً في طول الب���الد وعرضها، وعني في كل 
مس���جد إماماً راتباً، ويتول���ى القضاء في الوقت 
نفسه، وفي كل مس���جد حلقات لدراسة القرآن 
الكرمي والدين واللغويات... ولقد ش���جع العلماء، 
وأولى العلم باالهتم���ام( )1(، وتعهد بنمو احلركة 
الثقافية في منطقة فوتا تورو وما جاورها، حتى 
وصلت ب���الد فوتا في عهده إلى مس���توى انتزع 
فيه قيادة احلركة الثقافية اإلسالمية من حوض 
النيجر، وقد استمرت الدولة اإلمامية في عطائها 
الثقافي حتى جاء االس���تعمار الفرنس���ي وقضى 

عليها.     
وكذل���ك كان لقبائل كنته العربية في صحراء 
مالي والنيجر دور مهم في نش���ر الثقافة العربية 
اإلس���المية في الصحراء وم���ا جاورها، وذلك 
على يدي الشيخ س���يدي املختار الكبير )9 17م 
- 1811م( وذريته من بعده، وكانت خيام الش���يخ 
املنتقلة في الصحراء قبلة طالب العلم يتوافدون 
عليها من جميع أنحاء الصحراء لينهلوا من معينة 

الذي ال ينضب.
وللشيخ سيدي املختار الكبير مؤلفات علمية 
كثيرة في الفنون الشرعية واللغوية، حتى قيل إنه 
ألف من الكتب عدداً يس���اوي سني حياته أربعاً 
وثمانني، في حني ينسب له آخرون  1  مؤلفاً ) (. 
ومن مؤلفاته: )تفس���ير البسملة(، و )فتح الورود 
في ش���رح املقصود واملمدود الب���ن مالك(، وغير 

ذلك.
ومنهم؛ الش���يخ احمل���دث احلافظ صالح بن 
محمد الفالني، وه���و من العلماء األفارقة الذين 
اشتهروا في خارج القارة؛ ألن إسهاماتهم الثقافية 
       عمر باه، الثقافة العربية واإلسالمية في الغرب اإلفريقي، ط ، 

مؤسسة الرسالة - بيروت، ص 39 .

       بول مارتي، من عرب مالي والنيجر...، تعريب محمد محمود ولد 
دادا، دمشق، بدون تاريخ،  ص53. 

كانت ف���ي خارجها، ولد الش���يخ صالح الفالني 
عام 1166ه�، ونش���أ  بإقليم فوتاجالو- غينيا – 
به���ا، وأخد العلم من علمائه���ا، ثم ارحتل لطلب 
العلم وعمره اثنا عشر عاماً، فدخل مدينة متبكتو 
ومكث فيها سنة، ثم ارحتل إلى الصحراء فمكث 
عند الش���يخ محمد بن س���نة عالم الصحراء في 
وقته، ومكث عنده س���ت س���نوات، ثم ارحتل إلى 
املغرب، ودخل مراكش ومكث بها س���تة أشهر، ثم 

ارحتل إلى تونس وأخذ من علمائها.
ثم ارحتل إل���ى مصر، وبقي فيها مدة يدرس 
على ش���يخ من ش���يوخها يس���مى الش���يخ علي 
الصعيدي أبو احلس���ن، وكذلك درس عند الشيخ 
احلافظ مرتض���ى الزبيدي صاحب تاج العروس، 
ثم ارحتل إلى املدينة املنورة التي استقر فيها بعد 

أداء فريضة احلج إلى وفاته عام 18 1 ه�.
وعقد الشيخ صالح حلقة علمية في املسجد 
النبوي الش���ريف وتواف���د عليه ط���الب العلم، 
وبخاصة طالب احلديث النبوي وعلومه، وحصل 
على ش���هرة في عصره حتى ع���ده بعض العلماء 
من مجددي القرن الثالث عشر الهجري ) (، وقّل 
أن تخلو بلدة من بالد اإلس���الم في وقته إال وله 
فيها عدة من الطالب، وبخاصة من لهم االعتناء 
بعل���م احلديث، ومن أش���هر تالميذه في الهند - 
باكس���تان-  الش���يخ محمد عابد السندي، وفي 
مصر الشيخ علي بن عبد البر الوناني، وفي بالد 
شنقيط الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الشنقيطي، 
وفي الش���ام أحمد بن عب���د اللطيف، وفي تركيا 

الشيخ محمد الكردي، وغيرهم )4(.
وم���ن أه���م مؤلفات���ه )إيقاظ هم���م أولي 
  3    عبد احلي بن عبد الكرمي الكتاني، فهرس الفهارس،    /  90(، دار 

الغرب اإلسالمي، بيروت، بال تاريخ.

  4    املصدر السابق،    /  90 .
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األبصار( )1(، وهو كتاب في ذم التقليد والتعصب 
للمذاهب الفقهية الس���ائد في عصره، ومن كتبه 
املش���هورة عند احملدثني )الثمار اليانعة في رفع 
طرق املسلسالت واملس���انيد واألجزاء واجلوامع 
وذكر ط���رق التصوف وم���ا لها م���ن الطوابع(، 
واختصره ف���ي قطف الثمار، وله أيضاً األحاديث 
القدس���ية، وكل كتب���ه مطبوع���ة ومتداولة بني 

املتخصصني في احلديث وعلومه.
ومن الس���الطني الذين قاموا بنشر اإلسالم 
والثقاف���ة العربية في ش���مال جمهورية غانا في 
القرن التاس���ع عش���ر امليالدي؛ السلطان محمد 
 )INDONGA( بابات���و الذي ولد في قرية أدونغد
في جمهوري���ة النيجر، هاجر بعد دراس���ته في 
قريت���ه إلى ش���مال غانا للتج���ارة، وكانت هناك 
جماع���ات من قبيلته )زبرما( ق���د هاجرت قبله 
إل���ى تلك املنطق���ة للغرض نفس���ه، وقد متكنت 
هذه اجلماعة من فرض س���يطرتها ونفوذها على 
املنطقة بالدع���وة واجلهاد، وفي عام 1880م قتل 
زعيم زبرما املجاهد لنش���ر اإلسالم الشيخ ألفا 
غزاري في إحدى املع���ارك، وخلفه محمد باباتو 
الذي واصل ما بدأه سلفه، وانضم إليه جماعات 
من قبائل الفالني والهوسا املوجودة في املنطقة.
وقد ش���هدت مناطق ش���مال غانا في عهد 
محمد باباتو تشييد املساجد واملدارس اإلسالمية، 
واس���تقدم الفقهاء والعلماء من ش���مال نيجيريا 
ومالي، فأس���هموا في نش���ر الثقافة اإلسالمية 
والعربية في ش���مال غانا ) (، ومنها انتشرت إلى 
      اسم الكتاب كامالً هو: إيقاظ همم أولي األبصار لالقتداء بسيد 
املهاجرين واألنصار وحتذيرهم عن االبتداع في القرى واألمصار 
ومن تقليد املذاهب مع احلمية والعصبية بني فقهاء األمصار، 
مبصر،    354 األولى  الطبعة  مرة،  من  أكثر  الكتاب  طبع  وقد 
عام  بالطائف  والثالثة   ، 395 بباكستان  الثانية  والطبعة 
باملكتبة  وطبع  الهاللي،  سليم  الشيخ  اختصره  ثم   ، 397

اإلسالمية باألردن.

      عثمان برميا باري، جذور احلضارة اإلسالمية في الغرب اإلسالمي، 
ط  ،  00 م ص 36.

بع���ض الدول املجاورة مثل ش���مال توغو وجنوب 
بوركينا فاسو.  وقد تغلبت قوات بريطانيا الغازية 
والفرنس���ية على محمد بابات���و في عام 1890م، 

وقسموا دولته بني توغو وغانا وبوركينافاسو.
وم���ن العلماء كذلك الش���يخ عب���د الرحمن 
اإلفريق���ي، ذل���ك اإلفريقي املش���هور في بالد 
جمهورية  احلجاز املجهول في موطنه األصلي – 
مالي –، وقد ولد الش���يخ عبد الرحمن في قرية 
ففا )FAFA( الواقع���ة في جزيرة في نهر النيجر 

بدولة مالي.
)ولق���د كان م���ن حكمة الل���ه أن وهب لهذا 
الفتى حظاً غير قليل من الذكاء اس���ترعى انتباه 
الفرنسي املس���ؤول عن مقاطعته – مقاطعة غاو 
GAO – وكان ذل���ك يوم مر ه���ذا بقريته )ففا(، 

وأقبل على كّتابها األهلّي الوحيد يتفقد تالميذه، 
ويراقب ما بأيديهم من الكراريس اخلشبية، عسى 
أن يك���ون فيها ما ليس في مصلحة االس���تعمار، 
وجع���ل يوجه إلى الصغار بعض األس���ئلة بلغتهم 
السونغوية، فتأتيه األجوبة معبرة عن مستوياتهم 
املختلفة، حتى جاء دور عبد الرحمن، فإذا أجوبته 
فوق مس���توى غالم في الثانية عش���ر.. مما أثار 
إعجاب املس���ؤول( ) (، وكان هذا س���بباً في نقل 
عبد الرحمن على امل���دارس العصرية في مدينة 
غاو، حيث واصل دراسته فيها بتفوق إلى أن نال 
الش���هادة الثانوية باللغة الفرنسية، فعني مدرساً 
للغة الفرنس���ية في املدرسة التي تخرج فيها، ثم 
عني بعد ثالث سنوات في مصلحة األنواء اجلوية، 
وتدرج في الس���لم الوظيفي حتى وصل إلى رتبة 
مس���اعد املدير، ثم سمحت له سلطات االحتالل 
بالس���فر ألداء احلج، وبعد احلج عزم على البقاء 
في مكة املكرمة لطلب العلم الش���رعي الذي كان 

يجهله تقريباً.
 - االعتصام  دار  عرفتهم،  ومفكرون  علماء  اجملذوب،  محمد      3  

القاهرة،   / 63.
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وبعد أربع سنوات من الدراسة في احلرم املكي 
أراد الرجوع إلى بلده، ولكن )شاء الله أن يجمعه 
في فندق بأحد املس���افرين ال���ذي غير رأيه عن 
الس���فر، حني اكتشف عبد الرحمن قلة معلوماته 
الدينية، فحزم أمتعته إلى املدينة املنورة( )1(، حيث 
التحق مبدرسة دار احلديث، مع مواصلة الدراسة 
على علماء احلرم النبوي؛ من أمثال الش���يخ ألفا 

هاشم الفالني وغيره من علماء احلرم.
وملا تخرج في مدرسة دار احلديث عني أستاذاً 
فيها، ومدرساً في املسجد النبوي الشريف، حيث 
وفد عليه ط���الب العلم من كل أنح���اء املعمورة 
لطلب العلم، وقد ظل في تدريس���ه إلى أن وافاه 

األجل في املدينة املنورة.
وقد تخرج عل���ى يديه طالب أس���هموا في 
نش���ر الثقافة اإلس���المية والعربية في بلدانهم، 
ومن أشهر طالبه الش���يخ عمر بن محمد فالته 
– رحم���ه الله تعالى-، الذي تول���ى التدريس في 
مكان���ه باحلرم النبوي الش���ريف، وأصبح األمني 
العام للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، وعميد 
كلية احلديث فيها، والش���يخ حامد بكر املدرس 
في احلرم النبوي - رحمه الله -، والشيخ محمد 
الثاني إمام احلرم النبوي وغيرهم. ومن مؤلفاته 

)األنوار الرحمانية في الرد على التجانية(.
وم���ن العلم���اء األفارق���ة الذي���ن كانت لهم 
إسهامات فعالة في الثقافة اإلسالمية العربية في 
غرب أفريقيا ووس���طها؛ الشيخ محمود بن عمر 
باه مؤسس املدارس النظامية في غرب أفريقيا، 
وبخاصة مدارس الفالح، وقد ولد الشيخ محمود 
باه في بلدة جوول )JOWOL( في جنوب موريتانيا 
عام 1906م، وبع���د حفظه لكتاب الله - تعالى - 
الزم الش���يخ عبد الرحمن الترك���زي، وأخذ عنه 

       املصدر السابق، ص 65.

علوم التجويد والقراءات وعلوم القرآن.
وفي عام 8 19م غادر منطقته بقصد احلج، 
وملا وصل إلى احلجاز التحق مبدرسة الفالح حتى 
حصل على الشهادة االبتدائية، ثم التحق مبدرسة 
الصولتية، وكان إلى جانب دراس���ته في املدرسة 
املذكورة يالزم دروس احل���رم النبوي، وبعد أربع 
سنوات تخرج في املدرسة الصولتية عام 1940م، 
وم���ا أن تخ���رج  حتى عاد إلى ب���الده فوتاتورو، 
وكان أول عم���ل قام به بعد رجوع���ه هو افتتاح 
مدرس���ة نظامية في قريته باسم مدرسة الفالح 
عام 1941م، ثم افتتح املدرس���ة الثانية في مدينة 
كاي )KAYE( بجمهورية مالي عام  194م باس���م 
مدرسة الفالح، وقد قام الشيخ احلاج محمود باه 
بزيارات متعددة ملختلف مناطق الغرب اإلفريقي 
يلق���ي احملاضرات، ويفتح امل���دارس، وقد افتتح 
حوالي 77 مدرس���ة عربية في غرب أفريقيا ) (، 
حتى الكمرون في وس���طها، وبنى 89 مس���جداً 

كذلك.
وفي عام 1951م تخرجت الدفعة األولى من 
مدرس���ة الفالح في كاي، وكان عددهم خمسني 
تلميذاً، ومت انتخاب تس���عة عشر منهم للدراسة 
باألزهر الش���ريف، حتت س���رية تامة خوفاً من 
سلطات االحتالل التي كانت تضايقه كثيراً بسبب 
نش���اطاته الثقافية، وملا علمت سلطات االحتالل 
بسفر الطالب أش���اعت مع املتحالفني معها من 
بعض الش���يوخ التقليديني الذي���ن يخافون على 
مناصبهم االجتماعية، أش���اعوا أن���ه نقل البعثة 
إلى القاهرة ال للتعليم، وإمنا قام ببيعهم بالشرق 
عبيداً، ولم يجد الش���يخ للدفاع عن نفسه وتفنيد 

اإلشاعات إال أبياتاً جادت بها قريحته، فقال:
باه، الثقافة العربية واإلسالمية في الغرب اإلفريقي، ص         عمر 

505 ، بتصرف.
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يا عام شعث فخذ ذا الشعر مغتبطاً
م���ن الف���الح وأبن���اء له���ا غرر

قمنا م���ع املجد واإليثار نس���تبُق
للنصر والنش���ر واملول���ى لنا وزر

املختار من مضر املصط�فى  ألمة 
علم الش����ريعة في اآلفاق ينتشر

إلى أن قال:
محمود ق���د باع م���ن أبنائنا نفر

ملء الدنانير م���لء الكف ينهمر
وح���اش لله م���ا ه�ذا بش����يمته

يا فاسق القوم يا غدار يا ُغَدُر )1(
والش���يخ محمود باه من كبار علماء أفريقيا 
الغربية في القرن املاض���ي، وقد توف�ي في عام 

1978م - رحمه الله تعالى - .
وقد ترك طالباً قاموا بنش���ر اإلسالم وثقافته 
العربية في املنطقة، ومن أش���هرهم األستاذ أبو بكر 
باه الكات���ب املعروف في موريتاني���ا، ومن مؤلفاته 
)صور من كفاح املس���لمني في أفريقي���ا الغربية(، 
)احل���اج عمر الفوت���ي حياته وجه���اده(، وله أيضاً 
)محمود رائد الثقافة العربية في أفريقيا الغربية(.
ومن علماء حوض الس���نغال املساهمني في 
الثقافة العربية اإلس���المية الش���يخ موسى كمرا 
) 186-1945م(، وقد ألف الش���يخ موسى كمرا 
في معظم العل���وم والفنون املتع���ارف عليها في 
الغرب اإلفريق���ي، ومن أش���هر مؤلفاته: )زهور 
البس���اتني في تاريخ السودانيني(، وكتاب )أشهى 
العلوم وأطيب اخلبر في سيرة احلاج عمر(، وهو 
مطب���وع في املغرب ع���ام 001 م بتحقيق خدمي 

محمد إمباكي وأحمد شكرى.
ومنهم؛ الش���يخ احلاج محم���د مرحبا عالم 
باه، الثقافة العربية واإلسالمية في الغرب اإلفريقي، ص         عمر 

.5 0

بوركينافاس���و في زمانه وكاتبها املش���هور، ولد 
الش���يخ مرحبا 14 1ه�، وتعل���م القرآن الكرمي 
والعلوم اإلسالمية على يدي والده، ثم تنقل لطلب 
العلم من بلد إلى بلد آخر، وارحتل إلى غانا حيث 
عاش عدة سنوات، واشتغل بالتأليف والتدريس، 
ثم س���افر إلى النيجر حيث التقى رئيس مجلس 
النواب آنذاك الس���يد بوبو هما، وأهدى له عدة 
مخطوط���ات، وهي اآلن في معه���د البحوث في 

العلوم اإلنسانية في جامعة نيامي.
وقد ألف الشيخ في عدة فنون؛ منها التاريخ 
والنحو والصرف والتفس���ير واألدب، وقد بلغت 
مؤلفات���ه أربعة وعش���رين كتاباً؛ منها )أس���اس 
التواريخ املنقولة من كتب أهل العلم(، )الفتوحات 
اإلس���المية في أفريقيا(، و )تاريخ ملوك موسى 
وأحواله���م(، ومجموع���ة من األعم���ال األدبية 
والديني���ة، وكتاب )فتح اجلنان املنان بجمع تاريخ 
بالد الس���ودان(. وقد توفي الش�يخ محمد مرحبا 
عام 1974م مب�دينة بوبو جوال س���و - رحمه الله 

تعالى ) ( -.
ومنهم؛ الش���يخ آدم اإلل���وري الذي يعد بحق 
من أكثر األفارقة إس���هاماً ف���ي الثقافة العربية 
اإلس���المية،  لكثرة مؤلفاته وشهرتها، ولد الشيخ 
آدم اإللوري عام 1917م ببلدة وس���ا، وتلقى العلم 
عل���ى يدي أبي���ه، فختم الق���رآن، ودرس مبادئ 
الفقه املالكي، ثم رح���ل لطلب العلم فدرس على 
الش���يخ صالح بن محمد األول، والشيخ عمر بن 
أحمد األبهجي، والشيخ آدم مناج الكنوي، وسافر 
إل���ى مصر فالتحق باألزه���ر، لكنه لم يتمكن من 
البقاء، فرجع إلى بالده، وتفرغ للتدريس والدعوة 

والتأليف منذ عام 1946م.
وثائقية، ط ، 003 ،  الفالن دراسة  الدالي، قبائل  املبروك  الهادي       

ليبيا، ص  0 .
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إســـــــالمية

قام الش���يخ بع���دة أعمال في مجال نش���ر 
الثقافة اإلس���المية والعربية ف���ي نيجيريا وما 
جاورها من البلدان، ومن ذلك بناؤه مركز التعليم 
العربي اإلسالمي بأغيغي )AGEGE( في الغوس 
)LAGOS( ع���ام 1954م، وقد تخرج فيه ما يزيد 
على عشرة آالف طالب، وأما مؤلفاته فهي كثيرة؛ 
منه���ا مق���االت ومنظومات وقصائ���د ومقررات 
دراس���ية، ومن أشهر مؤلفاته: كتابه )اإلسالم في 
نيجيريا وعثمان بن فودي(، وهو من أوائل ما ألف 
في تاريخ املنطقة في العصر احلديث، ومنها في 
مجال األدب )مصباح الدراسات األدبية في ديار 
النيجيري���ة(، وهو أول كتاب ف���ي املنطقة يحاول 
حتديد العصور األدبية ف���ي نيجيريا، وقد توفي 

الشيخ في عام  199م )1(.
ومنهم؛ الش���يخ س���عد عمر تورى املؤس���س 
 )SEGOU( ملدارس سبيل الفالح اإلسالمية سيغو
بجمهورية مالي، ولد الشيخ سعد عام 1909م في 
قري���ة قريبة من مدينة س���يغو، ودرس على أبيه 
القرآن الكرمي، ثم طلب العلم عند علماء بالده من 
أمثال الشيخ محمد األمني تيام، وكذلك درس في 
املدارس الفرنسية ملدة أربع سنوات، ودرس النحو 
والصرف عند الش���يخ أحم���د املدني، وقد ألف 
الش���يخ س���عد تورى مؤلفات عدة، ومن أشهرها 

على املستوى العاملي:
البادئ الرصفية -  يف جزأين.  -1

الدروس النحوية -  يف ثالثة أجزاء.  -2
وهي من الكتب املقررة في أغلب املدارس بغرب 
أفريقيا، وقد نالت قبوالً عند الدارس���ني. وتوفي 

في يوم 1997/7/1م  - رحمه الله تعالى-.
ومن مش���اهير األفارقة في مج���ال الثقافة 
العربية اإلس���المية في القرن املاضي؛ الش���يخ 

      عبد الباقي شعيب أغاكا، األدب اإلسالمي في ديوان اإللوري، ط 
003 ، ص 4 ، بتصرف.

الدكتور الوزير جنيد محم���د البخاري، ولد عام 
1906 مبدينة سكتوه، وبدأ تعليمه بقراءة القرآن 
الكرمي عند الشيخ عبد القادر بن أبي بكر، وبعد 
خت���م القرآن الك���رمي درس عليه مب���ادئ الفقه 
املالكي كاألخضر والعشماوي، ثم انتقل بعد ذلك 
إلى الش���يخ يحيى بن خليل، وق���رأ عليه قصائد 
العشرينيات، ومقامات احلريري، وملحة اإلعراب، 

وغيرها من الكتب اللغوية.
وقد اش���تهر الشيخ بكونه املرجع الرئيس في 
تاريخ اخلالفة الس���كتية، وقد درس في مدرسة 
العلوم الش���رعية بسكتو، ثم عني مستشاراً ألمور 
الشريعة في مجلس األمير، وفي عام 1948م عني 
وزيراً ألمير سكتوه ) (، وهو املنصب الذي بقي فيه 
إلى وفاته ع���ام 1997م. وقد ترك مؤلفات عدة؛ 
من أشهرها )ضبط امللتقط من األخبار املتفرقة(، 
وتبلغ أبيات هذه القصيدة ستمائة وسبعة وثمانني 
بيتاً، تناول فيها أغراضاً مختلفة من الش���عر في 

املدح والرثاء والوصف وغيره.
وأخيراً؛ على الرغم مم���ا رأيناه، خالل هذا 
العرض الس���ريع، من إس���هامات لهؤالء العلماء 
والدعاة، وجهوده���م ومؤلفاتهم العلمية اجلديرة 
بالدراسة والنشر؛ فإنهم لم يلقوا االهتمام الالئق 

بهم في بلدانهم أو خارجها إال القليل منهم.
ولم أقصد من هذا البحث االستقصاء، وإمنا 
كان الهدف اإلش���ارة إلى بعض العلماء وجهودهم 
بصورة موجزة جداً، لعل���ه يكون حافزاً للباحثني 
األفارق���ة وغيرهم لالهتم���ام بعلم���اء أفريقيا 
وبخاصة غرب  املس���لمني وإنتاجاتهم العلمية – 

أفريقيا � والله املستعان.

ص 3،  نيجيريا،  في  اإلسالمية  احلضارة  موسى،  سليمان        
بتصرف.   
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املصادر واملراجع: ¿ 
أواًل: املطبوعات:

1- أحمد بابا التمبكتي، نيل االبتهاج بتطريز 
الديب���اج، بهام���ش الديباج املذه���ب، دار الكتب 

العلمية، بال تاريخ
 - إيسيس���كو، احلض���ارة اإلس���المية في 

النيجر، طبع 1994م.
 - س���ليمان موس���ى )دكت���ور(، احلضارة 
اإلسالمية في نيجيريا، ط ا، 000 م،  بدون ذكر 

مكان الطباعة.
4- عبد الباقي شعيب أغاكا )دكتور(، األدب 
اإلسالمي في ديوان اإللوري،  ط ،  00 م، بدون 

ذكر مكان الطباعة.
5- عبد احلي عب���د الكبير الكتاني، فهرس 

الفهارس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت.

6- عثم���ان برمي���ا باري، ج���ذور احلضارة 
اإلس���المية في الغرب اإلفريقي، ط 1، 001 م، 

دار األمني، القاهرة.
7- عم���ر ب���اه )دكت���ور(، الثقاف���ة العربية 
اإلس���المية في الغرب اإلفريقي، ط  1،199م، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
8- مارتي بول، كنتة الشرقيون، طبعة دمشق، 

بال تاريخ.
9- محمد بن أبي بكر الوالتي، فتح الش���كور 
ف���ي أعيان بالد التكرور، ط 1، عام 1991م ، دار 

الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان.
10- محم���د املج���ذوب، مفك���رون وعلماء 

عرفتهم، دار االعتصام، القاهرة.

ثانيًا: الدوريات:
1-  مجل���ة جامعة أم درم���ان، العدد الثاني، 

عام 1969م.
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تـــــارخيية

د. محمد حمد كنان ميغا)*(

 ¿ مقدمة:
كانت مملكة س���نغاي أهم املمالك اإلس���المّية 
التي عرفت ف���ي غرب أفريقي���ا، وخاصة عند ما 
تولى األس���اكي مقاليد السلطة، حيث حتولت بعض 
املدن إلى مراكز علمية، وقام العلماء بدور كبير في 
نشر الثقافة اإلسالمية العربية فيها، عبر املساجد 
وامل���دارس واملجالس العلمية الس���لطانية، ومتيزت 
هذه املراكز مبناهجها التعليمية وموادها الدراسية 
واإلجازات والدرجات الت���ي متنحها لطالب العلم، 
وقد انتشرت لذلك الكتب واملكتبات، وكان لها كبير 
األثر في نش���ر الثقافة اإلسالمية العربية في عهد 

األساكي.

مظاهر الثقافة اإلسالمية العربية
في تنبكتو وغاوو وجني ّ
في عهد األساكي

 *(  أستاذ الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة بكلية البنات –  الجامعة 
اإلسالمية بالنيجر.

متهـيد: نبــذة عن املراكــز العلمية يف  ¿ 
مملكة سنغاي يف عهد األساكي:

أوالً: تنبك�ت���و:  وكانت من أهم مدن الس���ودان 
الغربي، أُس�س���ت عل���ى يد الط���وارق امللثمني في 
أواخ���ر القرن اخلامس الهج���ري على نهر النيجر، 
وتذكر بعض الروايات التاريخية أنها أُسس���ت عام 
1100م )1(، وكانت مدينة إسالمية منذ نشأتها، قال 
السعدي: )ما دنستها عبادة األوثان، وما ُسجد على 

أدميها قط لغير الرحمن( ) (.
قامت مدين���ة تنبكتو بدور ثقاف���ي بارز في 
السودان الغربي في عهد األساكي، ونف�قت فيها 
أسواق العلوم، فكانت محط رحال العلماء وطلبة 
العلم، وكانوا يأتونها من كل مكان، من داخل البلد 
       الشيخ األمين عوض اهلل، العالقات بين المغرب األقصى والسودان 
ص  وسنغاي،  مالي  اإلسالمّيتين  السلكنتين  عهد  في  الغربي 

 .    ، 36
       عبد الرحمن السعدي، تاريخ السودان، ص   .



27
مجلة ثقافية فصلية متخصصة في شؤون القارة األفريقية

وخارجه، قال األل���وري: )وملّا ارتكز العلم مبدينة 
تنبكتو رجع الن���اس إليها في طلب العلم؛ إذ إنها 
أقرب إليهم من غيره���ا، فارتادوا ديار العلم بها 
حت���ى نبغ فيهم عدد كبير م���ن أهل العلم، وعند 
ذلك اكتفوا مبا ف���ي بالدهم، وصاروا ال يطلبون 
العلم إلى سواها، وال يحتاجون إلى غير مؤلفات 

علمائها الراسخني في العلم( )1(.
يظهر مما تقدم مكانة تنبكتو حيث كانت مركزاً 
علمياً فريداً في املنطقة آنذاك، ويزيد ذلك جالء 
ما ذكره صاحب الفتاش؛ أن مدارس تعلّم القرآن 
للصبيان الذين يقرؤون في تنبكتو قد بلغت مائة 
وخمسني، كما اشتهرت تنبكتو بجامعتها العريقة، 
واملتمّثلة في جامع س���نكوري الذي كان يضاهي 
جامع القرويني بفاس، والزيتونة بتونس، واألزهر 
مبصر، وقد تخرج من جامعة تنبكتو علماء شهد 
لهم التاريخ بالصدارة في ش���تى فنون العلم، إلى 
جانب التدين، سيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى.

ثاني���اً: ج�ّني:  وكانت من أه���م املراكز العلمية 
في الس���ودان الغربي، تأسس���ت في القرن الثالث 
الهجري، وقد أس���لم أهلها مع ملكهم املسّمى ك�نبر، 
في القرن السادس الهجري، وكان إسالم السلطان 
املذك���ور أمام أربعة آالف ومائتي عالم، وملا أس���لم 
خّرب دار الس���لطنة وحولها إلى مسجد لله تعالى، 
وهو اجلامع في جّني، وأنش���أ داراً أخرى لس���كناه 

بجوار املسجد ) (.
اش���تهر أمر مدينة ج�ّني بعد ذلك، ونفقت فيها 
أسواق العلوم واملعارف، ورحل الناس إليها من كل مكان، 
ويؤّكد ذلك قول الس���عدي: )وقد ساق الله - تعالى - 
لهذه املدينة املباركة سكاناً من العلماء والصاحلني؛ من 

غير أهله من قبائل شتى وبالد شتى( ) (.
وقد اعتنى األس���اكي مبدين���ة جّني اعتناًء 

       آدم األلوري، بواسطة األمين عوض اهلل، ص    .
       السعدي، ص    -    ، بتصرف.

  3    المصدر السابق، ص 6 .

كبيراً، فبنوا فيها املس���اجد ومس���اكن لطالب 
العلم، وأغدقوا عليهم وعلى أساتذتهم األرزاق، 
فاحتلّت مدين���ة ج�ّني بذلك الدرج���ة الثانية 
في املي���دان الثقافي بعد مدين���ة تنبكتو، وكان 
الس���لطان أس���كيا محمد الكبير أّول من عنّي 
القض���اة في ج�ّن���ي للفصل ب���ني الناس وف�ق 

الشريعة اإلسالمّية )4(.
ثالثاً: غ�اوو:  وقد كانت عاصمة مملكة سنغاي، 
تذك���ر بعض الروايات التاريخية أنها تأسس���ت في 
أواس���ط القرن الثاني من الهجرة، وانتشر اإلسالم 

فيها عند متام القرن السادس الهجري )5(.
وكانت غاوو أقّل م���ن تنبكتو وجّني من حيث 
انتشار العلم، رمبا كان سبب ذلك كونها العاصمة 
السياس���ية، وال يعني ذلك أنه���ا كانت أقّل كثافة 
س���كانية منهم���ا، حي���ث تذكر بع���ض الروايات 
التاريخي���ة أنها كانت مدينة كبيرة، بلغ عدد الدور 
فيها 6 76 داراً، بخ���الف البيوت املتواضعة من 
األكواخ الكثيرة، في عهد أس���كيا محمد الكبير، 
وع���الوة على ذل���ك أّن التجار كان���وا يقصدونها 
من املغرب وغيرها، وي���دل على ذلك قول أحمد 
بابا معّبراً عن ش���وقه إلى تنبكتو في أثناء وجوده 

باملغرب:
أيا قاص�داً كاغو )6( فعرج نحو بلدتي

أحّبتي وبل���غ  باس����مي  له�م  وزمز 
من غريب وش�ائق ع�طيراً  س���الماً 

إلى وطن األحباب رهطي وجيرتي )7(
وقد شملت حركة تأسيس املدارس واملعاهد 
واملساجد في عهد أس���كيا محمد الكبير مدينة 
غاوو، وأوقف احل���كام واألثرياء األوقاف الكثيرة 
عل���ى املس���اجد واألئم���ة واملؤذن���ني واخلطباء 
  4    محمد ألفا جالو، الحياة العلمّية في دولة سنعاي خالل الفترة 
 84 - 000  هـ ، رسالة ماجستير نوقشت في جامعة أم القرى 

سنة 3 4  هـ / 993  م، ص 09  - 0  .
  5    األمين عوض اهلل ، ص 38  - 40 .

  6    اسم من أسماء غاوو.
  7   األمين عوض اهلل، ص 39  - 40 .
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واملدرسني في مدينة غاوو )1(.
وكانت املجالس العلمية تعقد ويحضرها احلكام، 
ومنهم أس���كيا داود، وهناك مجلس اجلمعة في كل 
أس���بوع بعد صالة اجلمعة، عالوة عل���ى املكتبات 
العامة الت���ي كانت تتوفر في مدين���ة غاوو للبحث 
واملطالعة، ومن أش���هر هذه املكتبات: مكتبة أسكيا 
داود، ومكتبة أس���كيا محمد األّول، ومكتبة أس���كيا 

محمد بان بن أسكيا داود ) (.
ويظهر مما تق���دم دور مدينة غ���اوو الثقافي 
والعلم���ي، وهو ما جعلها مركزاً علمي���اً ثقافياً إلى 
جانب كونها العاصمة السياس���ية، وإن كان النشاط 

العلمي والثقافي في تنبكتو وج�ّني أكثر منها.

املبحــث األول: دور العلمــاء )3( ¿ يف نشــر 
الثقافــة اإلســالمية العربيــة يف تنبكتو 

وجّني وغاوو:
ال ميكن اجلزم بتحديد تاريخ دخول اإلس���الم 
في الس���ودان الغربي، غير أّنه م���ن املعلوم تاريخياً 
أّن اإلس���الم قد وصل إلى املنطقة في وقت مبّكر؛ 
بس���بب ترّدد التجار إليها من املشرق واملغرب، وقد 
تغلغل اإلسالم في أعماق بالد السودان الغربي في 
عهد األس���اكي انطالقاً من املراكز املذكورة سابقاً، 
وذلك بواسطة جهود س���الطني سنغاي )األساكي( 
الذين قاموا بدور بارز في تشجيع العلماء، بتأسيس 
املس���اجد واملدارس ومس���اكن الطالب، والنهوض 
بأعبائها مادي���اً ومعنوياً، حيث أغدقوا على العلماء 
وطلبة العلم وأنفقوا عليهم بسخاء، وأعفوهم من كل 

وظائف السلطنة.
وال ش���ك أّن هذا االعتناء من األساكي قد هّيأ 
للعلماء ومّه�د لهم الطريق لنشر الثقافة اإلسالمية 
العربية، فنصبوا أنفس���هم لنشر العلم في املساجد 
واملدارس وف���ي بيوتهم، وتفرغ���وا لتدريس العلوم 

       محمد ألفا جالو، ص 8  .
      المرجع السابق، ص 8  .

  3   للمزيد انظر: السعدي، تاريخ السودان، ص 7  - 48.

بش���تى فنونها، وخاصة الدينية منها واللغوية، حيث 
ظلت العلوم الشرعية واللغوية حتتل مركز الصدارة 
في الس���ودان الغربي، فظه���رت مؤلفات وحواش 
وش���روح في مختلف املجاالت، وخاصة في اجلانب 
الفقه���ي، فقد اعتن���وا اعتناًء كبي���راً بأمهات كتب 

املذهب املالكي، فأجادوا وأفادوا.
وق���د اس���تطاع العلماء في عهد األس���اكي أن 
يضعوا للحكام قواعد يس���ّيرون على وفقها شؤون 
الب���الد )4(، مراعني ف���ي ذلك مقاصد الش���ريعة 
وأع���راف الناس في البالد، وبفض���ل صبر العلماء 
ومثابرته���م على التدريس ليل نهار؛ اس���تطاعوا أن 
ينهضوا مبس���توى الوعي الديني في أوساط شعب 
س���نغاي إلى أعلى مس���تواه، مما جعلهم يحظون - 
وبخاصة علماء الشريعة -  باحترام منقطع النظير، 
رمبا وصل إلى ح���د التقديس احملرم )5(، يؤّكد هذا 
قول احلسن الوزان: )إن تنبكتو وقت زيارته لها كانت 
مليئة بالعلماء والفقهاء واألئمة، وأّن هؤالء يتمّتعون 

برواتب سخية، ويعاملون باحترام وتعظيم( )6(.

مراتب العلماء: 
-  األش���راف:  وه�م الذين ينتس�بون إلى أهل 
بيت النبي صلى الله عليه وس�لم، وهؤالء أغلبهم، إن 
لم يكن كلهم، كانوا من الوافدين على البالد وخاصة 
تنبكتو، وقد نال���وا احتراماً منقطع النظير من قبل 

األساكي واألهالي )7(.
-  أهل بيوت العلم من سكان البالد:  ويأتي بعد 
األش���راف أهل بيوت العلم من سكان البالد الذين 
توارثوا العلم، ومن هؤالء: أس���رة آق�يت، فقد تعدد 
فيهم العلماء والقضاة، وتوارثوا رئاس���ة العلماء مدة 
طويلة تقرب من مائتي س���نة، ومنهم كان األساكي 
  4   محمد ألفا جالو، الحياة العلمية في دولة سنغاي خالل الفترة  

 84  - 000 ، ص 49.
  5   المرجع السابق، ص 50.

  6   الحسن الوزان، وصف أفريقيا،   / 67 .
  7    محمد ألفا جالو، ص  5 ، بتصرف.
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يختارون القض���اة في تنبكتو وجّني وغاوو )1(، وهذه 
األس���رة هي أسرة أحمد بابا التنبكتي الذي طبق�ت 

شهرته اآلفاق.
-  أس���رة ان���دغ محمد:  وإلى جانب األس���رة 
السابقة كانت هناك أسرة اندغ محمد، وهي أيضاً 
أس���رة علم وصالح، توارثوا مراكز مهمة في البالد، 

كالقضاء، واإلمامة، والتدريس ) (.
وهؤالء العلماء املش���ار إلى أسرهم ومناصبهم؛ 
منه���م من كان بارع���اً في علوم الش���ريعة أصولها 
وفروعها، ومنهم من كان بارع���اً في اللغة وفقهها، 
والنحو، وأس���رار البيان، ومنه���م من جمع بني هذه 
العلوم كلها إلى جانب مشاركته في الطب، والهندسة، 

واحلساب، والتنجيم وغيرها. 
وفيم���ا يلي نعرض جملة من علماء هذه املراكز 
الثالث���ة )تنبكت���و، وجّني، وغ���اوو( الوافدين منهم 

واحملليني:

أواًل: الوافدون، ومنهم:
1 -  اإلم���ام محم���د بن عبد الك���رمي املغيلي 
التواتي التلمساني:  ولد بتوات باملغرب في حي كان 
يس���كنه اليهود، طلب العلم في صباه، ثم انتقل إلى 
فاس للتعمق في الدراس���ة، وهناك جمع كثيراً من 
العلم، وقد اش���تهر أمره كداعية إسالمي متمسكاً 

بالسّنة، بعيداً عن البدعة.
وفي أثناء وجوده بفاس جرى بينه وبني علماء 
فاس خالف، ثم رحل إلى تونس، ومنها إلى بالد 
السودان الغربي، فوصل إلى كانو، وغاوو ) (، وكان 
ذهابه إلى غاوو باستدعاء من احلاج أسكيا محمد 
الكبير، وأقام في املدين���ة مدة ميارس التدريس 
والتأليف، وألف ألس���كيا محمد كتاباً أجاب فيه 
عن عدد من املس���ائل، وكتاباً آخر أجاب فيه عما 

        المرجع السابق، ص 5.
       نفسه، ص 53.

ص  الغربي،  السودان  في  المغربي  الحكم  بداية  الغربي،  حمد     3  
.5 4

يجب على احلاكم نحو احملكومني )4(.
  -  صال���ح ب���ن محمد أندى عم���ر املعروف 
بالش���يخ العم���ري:  كان من أهل العل���م والفضل، 
وكان كالمه مسموعاً لدى السالطني، له شرح على 

مختصر خليل )5(. 
  - أبو القاس���م التواتي:  وصل إلى تنبكتو مع 
جماعة من علماء وشرفاء تافلياللت، وسكن بالقرب 
من املسجد األعظم، وكان يستقبل الطلبة في داره، 
وكان أس���كيا محمد يصلي وراءه، وحينما توفي في 
تنبكتو عام 1516م كان يوجد  بتنبكتو خمسون عاملاً 

من توات )6(. 
4 - اإلمام سيدي يحيى املغربي:  إمام مسجد 
سيدي يحيى الذي كان في قلب مدينة تنبكتو، توفي 

هذا العالم سنة  146م )7(.

ثانيًا: العلماء احملليون، ومنهم:
1 -  محم���ود بن عمر ب���ن محمد آق�يت:  ولد 
في تنبكتو ع���ام  146م، وكان يدرس أمهات الكتب 
املالكي���ة، وألفية ابن مالك، س���افر إلى احلج عام 
1509م، وفي طريقه م���ر مبصر فحصل بينه وبني 
علماء مصر مناقش���ات علمية، م���ن هؤالء العلماء: 
إبراهيم املقدسي، والقلقشندي، وملا عاد إلى تنبكتو 

الزم التدريس وانتفع به بشر كثير )8(.
  -  عب���د الل���ه ب���ن عمر بن محم���د آقيت:  
كان أس���تاذاً في والتة وتنبكت���و، متضلعاً في العلوم 
الشرعية، قوي احلافظة، وكان مهيب اجلانب لورعه 

وزهده )9(. 
  -  احلاج أحمد بن عمر بن محمد آقيت:  كان 
أكب���ر اإلخوة الذين ُعرفوا بالعلم في تنبكتو، وصفه 
أحم���د بابا بأنه كان فقيهاً نحوي���اً لغوياً عروضياً، 

  4   محمد ألفا جالو، مرجع سابق، ص 9   - 0  .
  5    محمد الغربي، ص 5 5.

  6   المرجع السابق، ص 5 5 - 6 5. 
  7   محمد ألفا جالو، ص 53  - 54 .

  8    محمد الغربي، ص 6 5.
  9    المرجع السابق، ص 6 5.
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محص���اًل بارعاً حافظاً، معتنياً بتحصيل العلم، وأنه 
نس���خ ك�تبه. كتب ع���دة دواوين، وجم���ع كثيراً من 
الفوائد والتعاليق، عمل في القضاء بوالتة وتنبكتو، 
ثم ارحتل للمشرق للدراسة واحلج، وجلس للتدريس 

بعد عودته، حتى مات سنة 6 15م )1(.
4 -  محم���د بن محمود بن عمر آقيت:  وصفه 
أحمد بابا بأنه كان ثاقب الذهن صافي الفهم، ومن 
دهاة العلماء، تولى القضاء بعد أبيه، وكان أس���تاذاً 
للمنط���ق والبيان، وله تآلي���ف على رجز املغيلي في 

املنطق، توفي سنة 1565م ) ()8 (.
5 -  أحم���د بن أحمد بن عم���ر آقيت:  أخذ 
العل���م عن أبيه وجده، وقد برع في احلديث والفلك 
والهندس���ة، وكان جّماعاً للكتب، أتى بقدر منها من 
مصر عام 1549م، وترك س���بعة تآليف، بعضها في 
األدب واحلديث، كان يدّرس في املس���جد في غاوو، 

توفي سنة  158م في غاوو ) (.
6 -  العاقب ب���ن محمود بن عمر آقيت:  أخذ 
العلم عن أبيه وعمه، ورح���ل إلى مصر حيث تلقى 
العلم في مجلس اإلمام أبي احلسن البكري، ثم رجع 
إلى تنبكتو فتصدر للقض���اء والتدريس حتى توفي 

سنة  160م )4(.  
7 -  محم���د بن محمود ب���ن أبي بكر الونكري 
التنبكتي، املعروف ببغيوغ���و:  وقد ُعّد هذا العالم 
حجة اإلسالم في السودان الغربي، قال عنه أحمد 
باب���ا: )كان طويل الروح في التعلي���م، ال يأنف من 
مبتدئ وال من بليد ... درس على أبيه العلوم العربية 
والفقه، ثم ارحتل إلى املشرق وحضر مجالس العلم 
مبص���ر حيث تتلمذ على أش���هر العلماء، من أمثال 
الناص���ر اللقان���ي، والتاجوري، والبك���ري.  وبعد 
احل���ج رجع إلى تنبكتو بعلم كثير، ثم تابع دراس���ته 

       نفسه، ص 7 5.

       نفسه، ص 7 5.

  3    نفسه، ص 8 5.

  4    نفسه، ص 8 5.

وتخصصه في الفقه واحلديث والبيان واملنطق( )5(، 
وقال عنه أيضاً: )حتى صار في آخرة احلال ش���يخ 
وقته في الفنون، ال نظير له، الزمته أكثر من عش���ر 

سنني( )6(.
8 -  أحمد بابا التنبكتي املتوفى سنة 6 10ه�:  
صاحب التصانيف الكثيرة، اش���تهر شهرة تغني عن 
تعريفه، قال عن نفس���ه: )ألفت عدة كتب تزيد على 

األربعني تأليفاً( )7(.
9 -  أبو عبد الله اندغ محمد بن الفقيه املختار 
النحوي:  كان إماماً في س���نكوري، دّرس فيه الشفا 

للقاضي عياض )8(.
10 -  أبو العباس الفقيه أحمد بن اندغ  محمد 

بن محمود:  كان بارعاً في اللغة )9(.
فهؤالء العلم���اء كانوا من أب���رز العلماء الذين 
س���اهموا في نشر الثقافة اإلس���المية العربية في 
تنبكت���و وغاوو وجّن���ي، وفي ذكره���م كفاية لبيان 

الغرض.
واملــدارس  املســاجد  دور  الثــاين:  املبحــث  ¿ 
واجملالس العلمية السلطانية يف نشر الثقافة 

اإلسالمية العربية يف عهد األساكي:
أواًل: املساجد:

من املعلوم في تاريخ املس���اجد في اإلس���الم، 
أّن املس���جد كان يؤدي دوره الدين���ي واالجتماعي 
والتربوي، والسياس���ي، فكانت القرارات احلاسمة 
تُ�تخذ في املس���جد، إلى جانب الكراس���ي العلمية 
في جميع صنوف املعرفة، واس���تمر املسجد يؤدي 
هذه األدوار حّتى ابتلي العالم اإلسالمي باالستعمار 
الغربي الذي حاول بكل قواه أن يحّجر دور املسجد، 

ويقصر نطاق مهامه على الصلوات املفروضة.
وقد كانت املس���اجد في عهد األس���اكي تقوم 

  5    أحمد بابا، نيل االبتهاج، ص  60. 
  6    المرجع السابق، ص  60.

  7    محمد الغربي، 539 - 540.
  8    محمد ألفا جالو، ص 50 .
  9    المرجع السابق، ص 50 .
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بدورها الديني والترب���وي والتعليمي، وذلك بفضل 
عناية هؤالء األس���اكي بها، حي���ث خّصصوا رواتب 
للعلماء الذين يدّرس���ون فيه���ا، ولألئمة واخلطباء 

والوعاظ.
ومن أهم املس���اجد التي اشتهرت بنشر الثقافة 

اإلسالمية العربية، ما يأتي:
1 -  مس���جد جنغراي بير:  وهو أول مس���جد 
أُس����س في تنبكتو، وذلك في عهد س���لطان مالي 

املسمى )مانسا موسى( 5  1م )1(.
  -  مس���جد سنكوري:  ويقع هذا املسجد في 
حي س���نكوري في تنبكتو، وكان من أشهر املساجد 
في املدينة، بل في السودان الغربي لكثرة طلبة العلم 

فيه ) (.
  -  مس���جد س���يدي يحيى:  وهذا املس���جد 
أسس���ه حاك���م تنبكتو محمد نض، ف���ي زمن حكم 
الطوارق، وملا استولى س���وني علي بير على املدينة 
جعل سيدي يحيى املغربي املتوفى سنة  146م إماماً 

ومدّرساً فيه ) (.
4 -  مس���جد التواتيني ف���ي تنبكتو:  وكان من 
أش���هر أئمته الفقيه محمود بن محم���د الزاغاني 

النحوي، املتوفى سنة  160م )4(.
5 -  مس���جد ج�ّني:  ويرج���ع تاريخ بنائه إلى 
نهاية القرن الس���ادس الهجري، بناه س���لطان جّني 
كوي كنبير بعد إسالمه، وقد ظل هذا املسجد يؤدي 
دوره في نشر العلم والثقافة اإلسالمية إلى سقوط 

دولة سنغاي )5(.
6 -  املسجد الكبير في غاوو:  وهو من املساجد 
التي أقامها مانسا موسى بعد عودته من احلج سنة 

5  1م )6(.
       نفسه، ص  5 .
       نفسه، ص 53 .
  3    نفسه، ص 53 .
  4    نفسه، ص 54 .
  5    نفسه، ص 55 .
  6    نفسه، ص 55 .

ثانيًا: املدارس ) (:
لقد انتش���رت املدارس في مملكة س���نغاي في 
عهد األس���اكي بشكل كبير، بس���بب اعتناء امللوك 
بنشر الثقافة اإلسالمية العربية، حيث كان األساكي 
أنفس���هم علماء يزاحمون طالب العلم في املجالس 

العلمية.
وميكن أن نشير هنا إلى أهم املدارس وأشهرها 

في عهد األساكي:
1 -  معهد سنكوري أو جامعة سنكوري إن صح 
التعبير:  وكان هذا املعهد يقع في حي س���نكوري إلى 
جانب املس���جد الكبير، حيث أحلقت حجرات املعهد 
الدراس���ية باملس���جد، ويرجع تاريخ هذا املعهد إلى 

القرن الثامن الهجري، في عهد مانسا موسى.
  -  مدرسة محمود عمر قاضي تنبكتو املتوفى 
سنة 955ه�:  وقد تخرج فيها معظم مشاهير علماء 

تنبكتو.
  -  مدرس���ة كلس���خ؛ أي منبع العلم:  وكانت 
ت���درس فيها العلوم الدينية، وتقع في وس���ط مدينة 

تنبكتو.
4 -  مدرسة الفقيه أبي بكر أحمد آقيت التنبكتي 
املتوفى س���نة 991ه�:  اشتهرت هذه املدرسة بالنحو 
واللغة، ومن أش���هر من تخرج فيه���ا: العالم الكبير 

أحمد بابا التنبكتي.
5 -  مدرس���ة القاضي مودب���و محمد الكابري:  
تقع في حي س���نكوري بتنبكت���و، وكان طالب العلم 
يأتونها من جميع أنحاء بالد سنغاي وخارجها، تخرج 
فيها علماء مجته���دون ُع�رفوا بالعلم والصالح، مثل 
الفق�يه عمر بن محمد آقيت، والسيد يحيى التادلي 

الشاعر املشهور في زمانه.
6 -  مدرسة الفغ محمود بن احلاج املتوكل:  وهي 
مدرسة متخصصة في الس���يرة والتاريخ اإلسالمي، 
وصاحبها كانت له دراية بتاريخ س���نغاي ومل، تخرج 
فيها صفوة من العلماء، ولعل صاحب الفتاش منهم.

  7    نفسه، ص 68  - 75 .
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7 -  مدرسة أبي زيد عبد الرحمن بن محمود:  
اش���تهرت بكثرة طالبها، وكان صاحبها جامعاً بني 

التدريس والوعظ.
8 -  معه����د ج�ّن���ي:  وهو معه���د جامع لكل 
ف�ن���ون العلم واملعرفة، تدرس في���ه العلوم الدينية، 
والرياضية، والطبية، واالجتماعية، وكان يدرس فيه 

نحو ألف طالب.
وإلى جانب املدارس كانت هنالك كتاتيب منتشرة 
بش���كل كبير، لتعليم الصبيان القراءة والكتابة، كما 
وج���دت في تنبكتو مدارس مهني���ة لتعليم اخلياطة 

وصناعة النسيج.

ثالثًا: اجملالس العلمية يف قصور 
السالطني ) (:

لقد كان أس����كيا محمد الكبي����ر هو أول من 
ب����دأ بعقد املجال����س العلمية ف����ي قصره من بني 
سالطني سنغاي، وكان يستدعي العلماء من خارج 
الب����الد إلحياء هذه املجال����س العلمية، إلى جانب 
اس����تعانته بعلماء بالد سنغاي احملليني، وقد أثبت 
التاريخ مراس����لته مع اإلمام املغيلي الذي استدعاه 
في النهاية إل����ى غاوو، فأكرم وفادته، وأحله محل 
ش����وراه، ونهج طريقه في األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر. 
وقد واصل س����ّن�ته أبن����اؤه الذين حكموا 
الب����الد من بعده، وأبرزهم أس����كيا داود الذي 
اش����تهر بحبه للعلم والعلماء، وإلى جانب هذه 
املجالس العلمية السلطانية كان بعض األغنياء 
يتخ����ذون في بيوتهم مجال����س علمية خاصة، 
ويدعون إليها كب����ار العلماء والقضاة واملربني، 
كما أّن العلماء أنفس����هم كان����ت لهم مجالس 
خاصة في بيوتهم، مما ي����دل على أّنهم كانوا 
قد حبسوا أنفسهم على نش����ر العلم والثقافة 

اإلسالمية العربية.
       نفسه، ص 88 .

املبحــث الثالث: مناهــج التعليم واملواد  ¿ 
الدراسية )2(:

لقد تأثرت مناهج التعليم في الس���ودان الغربي 
عموماً مبنهج املغ�رب، حيث كان العرف اجلاري في 
التعليم أن يبدأ التلميذ بالكّتاب فيتعلم القراءة فقط 
في أّول أمره، فإذا وصل إلى مرحلة يس���تطيع فيها 
أن مييز بني احلروف ويس���تطيع أن يقرأ باجتهاده 
الش���خصي؛ بدأ املؤّدب يعلّم���ه الكتابة، وهذه هي 
مرحلة التعليم األولي، وفيها يحفظ التلميذ القرآن 
كله أو نصفه، حسب قدرته وذكائه، وقد يتعلم فيها 

بعض املبادئ الفقهية.
ثم تأتي املرحلة العالية، وتكون الدراسة في هذه 
املرحل���ة في اجلوامع واملدارس، ففي اجلوامع يجلس 
الطلبة على ش���كل نصف دائرة حول الش���يخ، ويكون 
من بينهم من يقرأ ويتولى األس���تاذ الشرح، وكان هذا 
الطالب القارئ يُسمى )املس���رد(، وميكن لغير طلبة 
املجلس أن يحضروا لس���ماع الدرس بال مانع، بينما 

تكون املدارس خاصة للمتعلمني.
وفي هذه املرحلة يتعلم الطال���ب النحو، واللغة، 
والفقه، وس���ائر علوم الش���ريعة، ثم يتدّرج في تعلم 
العلوم األخرى حسب ميله، ومعالم نهاية هذه املرحلة 
غير محددة وال واضحة، وإمنا ذلك راجع إلى األستاذ، 
فه���و الذي يجيز من يجيز من طلبته، إما إجازة عامة 

أو خاصة.
وهذا الش���يخ أحمد بابا يش���ير لن���ا هنا إلى 
طريق���ة األخذ في ه���ذه املرحلة ف���ي حديثه عن 
مالزمته لش���يخه محمد بغيوغ���و، فيقول: )الزمته 
أكثر من عش���ر سنينن فقرأت عليه بلفظي مختصر 
خليل، وابن احلاجب ق���راءة بحث وحتقيق وحترير 
ختمتها عليه، أما خليل فمراراً عديدة نحو عش���ر 
مرات أو ثمان بقراءتي وقراءة غيري، وحضرت عليه 
التوضيح كذلك، وختمت علي���ه املوطأ قراءة تفهم، 

       محمد الغربي، ص 549 - 554.
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وحضرته كثيراً في املنتقى واملدونة بش���رح احمللى 
ثالث مرات، وألف�ي���ة العراقي في علم احلديث مع 

شرحها، وحضرتهما عليه مرة أخرى.
وختمت عليه تلخي���ص املفتاح مرتني مبختصر 
السعد، وصغرى السنوس���ي ومع شرح زروق عليه، 
ونظم اب���ن مقرعة، والهاش���مية ف���ي التنجيم مع 
ش���رحها ومقدمة التاجوري فيه، ورجز املغيلي في 
املنطق، واخلزرجية في العروض بش���رح الشريف، 
والدماميني، وكثيراً م���ن حتفة احلكام البن عاصم 

في األحكام مع شرح ولده عليه.
وس���معت بقراءته هو كثيراً من البخاري، ودوالً 
من مدخ���ل ابن احلاج بقراءة غيري، ودروس���اً من 
الرس���الة واأللفية وغيرهما، وسمعت بلفظه جامع 
معيار الونشريس���ي كام���اًل... وباحثت���ه كثيراً في 
املش���كالت، وراجعته طوياًل في املهم���ات... وهو 
ش���يخي وأس���تاذي، ما انتفعت بأح���د انتفاعي به 
وبكتبه... وأجازني جمي���ع ما يجوز له ومنه، وكتب 

لي بخطه في ذلك( )1(.
فهذا ال���كالم املنقول يوضح لن���ا منهج األخذ 
والتعل���م في املرحلة العالية، كما اس���تفدنا منه نوع 
الكتب التي كانت تدّرس في مدارس مملكة سنغاي 
ومس���اجدها آنذاك، ونوع العلوم والفنون التي كانت 
سائدة وقت�ئذ، فقد كفانا عرض الكتب والفنون التي 

كانت مقررة واحلمد لله.
وأما اإلجازة التي حت�ّدث عنها أحمد بابا هنا، 
فهي مثل ش���هادة التخرج اليوم، وهي إقرار األستاذ 
بأهلي���ة الطالب وحتصيله الت���ام لف�ن من الف�نون، 
قال محم���د الغربي: )ولقد وجدت في الواقع ثالث 

درجات لإلجازة، وهي:
1 -  شهادة الس���ماع:  وتعني أّن الطالب تتبع 

أقوال العالم وحفظها.
  -  وش���هادة العرض:  أي سرد الطالب على 
ص  60،  الديباج،  بتطريز  االبتهاج  نيل  التنبكتي،  بابا  أحمد        

والسعدي، تاريخ السودان، ص 46. 

أستاذه  مع استذكاره للنصوص ومعرفته بشروحها.
  -  ثم اإلجازة الكاملة:  وهي أن يصل الطالب 
إل���ى املرحلة التي يس���تطيع معها ذكر األس���انيد 
وإرجاعها ملصدرها األول وذكر الفوارق في الروايات 
بعد اإلملام بف�ن معني من الفنون، ولكن هذه اإلجازة 
ال تعط���ى إال في أحوال ن���ادرة، فلكي تعطى ال بّد 
أن يطمئن األس���تاذ إلى بلوغ الطالب مرحلة التعليق 
واملناقشة واالجتهاد، وقد يكون على املُجاز أن يُلقي 
درساً مبحضر أستاذه؛ لتحصل لديه القناعة باحلكم 

الذي سيصدره والشهادة التي سيشهد بها( ) (.

املبحث الرابع: الكتب واملكتبات وأثرها  ¿ 
يف نشــر الثقافة اإلســالمية العربية يف 

عهد األساكي:
لقد كان من أهم العوامل التي س���اعدت على 
نش���اط احلركة العلمية في مملكة س���نغاي توفر 
الكتب واملكتبات العامة واخلاصة، حيث اعتنى أهل 
س���نغاي باقتناء الكتب واستنس���اخها، واستوى في 
ذلك العلماء وامللوك والتج���ار ) (، فقد كان التجار 
يجلبونها من جميع األماكن، قال احلسن ابن الوزان: 
)إن جت���ارة الكتب في هذه البالد كانت تدر أرباحاً 
طائلة،  بحيث فاقت األرباح الناجتة عن العمل في 

أي جتارة أخرى( )4(. 
وقد كانت معظم هذه الكتب ترد بالد السودان 
الغربي من بالد البربر، وكان حكام سنغاي يشجعون 
على حتصيل العلوم اإلس���المية العربية، كما كانوا 
يش���جعون على اتخاذ املكتب���ات واقتناء الكتب، وال 
س���يما أسكيا داود الذي يبدو أّنه كان أول من اهتم 
بإنش���اء املكتبات العامة من بني األساكي، فكانت له 
مكتبة ضخمة رفيعة الش���أن، وكان من عادته شراء 
نس���خ من املخطوطات والكتب التي تصل إلى بالد 
السودان الغربي، واتخذ مجموعة كبيرة من الكّتاب 

       محمد الغربي، ص 554.
  3    المرجع السابق، ص 556.

  4    الحسن بن الوزان، وصف أفريقيا،   / 67 .
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والنساخ، مهمتهم نس���خ هذه املخطوطات والكتب، 
ثم توزيعه���ا على املعلمني وكب���ار العلماء والطالب 
واملكتبات العامة، وكان يقوم هو نفسه بتوزيعها )1(.

وف���ي اهتمام أس���كيا داود بالكت���ب واملكتبات 
قال محمود كعت: )كان أس���كيا داود سلطاناً مهيباً 
فصيحاً خليقاً للرئاس���ة، كرمياً جواداً... وهو أول 
من اتخذ خزائن املال، حّتى خزائن الكتب، وله نّساخ 

ينسخون له كتباً، ورمبا يهادي به العلماء( ) (.
ومن األس���اكي الذين اهتموا بالكتب واملكتبات 
أس���كيا محمد بان، كانت له مكتب���ة خاصة، وكان 
له نّساخ يرأس���هم العالم أحمد بن دنبسل الفالتي 

املتوفى سنة 995ه� ) (.
وقد كان من أهم املكتبات في الس����ودان الغربي 
تلك التي امتلكتها آل آقيت، وعلى رأس����هم أحمد بن 
عمر بن محمد آقيت، ثم ابنه أحمد بن أحمد بن عمر 
بن محمد آقيت، قال أحمد بابا : )أنا أقل عشيرتي 

كتباً، وقد نصب لي ست عشرة مائة مج�لد( )4(.
ومن أهم املكتبات أيض���اً خزانة العالم الفقيه 
محم���د بن محم���ود بن أبي بكر الونك���ري، وكانت 
خزانته عظيمة، حتتوي على كل غريب ونفيس، قال 
أحم���د بابا: )إنه بذل نفائس الكتب الغريبة الغزيرة 

ألهل الع�لم( )5(. 
ومن ممي���زات هذه اخلزان���ة أّن صاحبها كان 
يع�ير الكتب لطلبة العلم من غير قيد وال شرط، وإن 
ل���م يكن يعرف الطالب، إيثاراً لوجه الله تعالى، قال 
أحمد بابا: )جئت يوماً أطلب منه كتب نحو، ففتش 

في داره، فأعطاني كّل ما ظفر به منها( )6(. 
هكذا كان حال العلماء في عهد األس���اكي، من 
حيث اجلم���ع بني العلم وال���ورع  والتقوى واإليثار، 
فانتع�ش بذلك العلم، وازدادت احلركة العلمية، كما 

       محمد ألفا جالو، ص  7 - 75.
       محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 94.

  3    محمد ألفا جالو، ص 75.
  4    المرجع السابق،  ص 76.

  5    أحمد بابا، نيل االبتهاج،  ص 600.
  6    المصدر السابق،  ص 600.

تصدى علماء تنبكتو لش���رح أمهات الكتب والتعليق 
عليه���ا، كما قام���وا بالتأليف ف���ي جميع املجاالت 
العلمية: في التاريخ، والرحالت، والتراجم، والنحو، 
واللغة، والفقه، وغيرها، وكان ألسرة آقيت من ذلك 

نصيب األسد.
ه���ذا، ونذيل حديثنا عن اهتمام أهل س���نغاي 
بالكتب واملكتب���ات بعرض بعض املؤلف���ات لعلماء 

السودان الغربي:
1 -  تاريخ الفتاش في أخبار البلدان واجليوش 
وأكابر الناس وذكر وقائ���ع التكرور وعظائم األمور 
وتفريق أنس���اب العبيد من األحرار، للمؤرخ الكبير 
محمود كعت، ولد في عام 1548م في منطقة غورما 
غرب غاوو وراء النهر، وقد عاصر هذا املؤرخ أسكيا 
احلاج محمد الكبير في بدء ش���بابه، ثم انتقل إلى 

تنبكتو لطلب العلم، توفي سنة  159م )7(.
  -   تاريخ الس���ودان، للشيخ عبد الرحمن بن 
عبد الل���ه بن عمران بن عامر الس���عدي، ولد عام 
1596م، تلق���ى العلم في تنبكتو، واهتم بالتاريخ منذ 
ش���بابه، قال ف���ي كتابه هذا: )ومل���ا رأيت انقراض 
ذلك العلم ودروس���ه، وذهاب ديناره وفلوس���ه، وإنه 
كبي���ر الفوائد، كثي���ر الفرائد؛ ملا في���ه من معرفة 
املرء بأخبار وطنه وأس���الفه وطبقاتهم وتواريخهم 
ووفياتهم، فاستعنت بالله – سبحانه -  في كتب ما 

رويت عن ذكر ملوك أهل سغي( )8(.
  -  تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان، 
ملؤلف مجه���ول، كان يعيش في تنبكت���و، وبها تعلم 
العلم، ك�لّفه الباش���ا أبو بكر بوضع كتاب في تاريخ 
السودان يكمل به عمل السعدي، وقد فرغ من تأليفه 

في 19 يوليو عام 1751م )9(.
4 -  ني���ل االبتهاج بتطريز الديباج، ألحمد بابا 
التنبكتي، وهو هامش على كتاب الديباج املذهب في 

  7     محمد الغربي،  ص  53.
  8     السعدي، تاريخ السودان، ص  .

  9     محمد الغربي، ص 536.
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معرفة أعيان علماء املذهب، لبرهان الدين إبراهيم 
ب���ن فرحون، وقد جاء هذا الهامش أكبر من الكتاب 
نفس���ه، بدأ أحمد بابا تأليفه في تنبكتو، وأمته في 
مراكش، ثم وضع له تكملة س���ماها )تكملة الديباج( 
في ثمانية عشر جزءاً، اش���تملت على تراجم أئمة 
اه  املذهب املالكي، ثم جعل لتلك التكملة ذياًل س���مّ
)كفاية احملتاج ملعرفة من لي���س بالديباج( أو )ذيل 

االبتهاج بالذيل على الديباج( )1(.
وقد فاق���ت مؤلفات أحمد بابا األربعني، أضف 
إليها مؤلفات س���ائر أفراد أسرته، ومؤلفات شيخه 
محمد ب���ن محمود بن أبي بك���ر الونكري املعروف 

ببغيوغو.

خاتـمة: ¿ 
توصلنا من خالل هذا العرض املتواضع ملظاهر 
الثقافة اإلس���المية العربية في تنبكتو وغاوو وجّني 

في عهد األساكي إلى النتائج اآلتية:
أوالً:  أهمي���ة تنبكت���و وغ���اوو وجّن���ي، حبث 
كانت مراكز دينية وثقافي���ة، انطلقت منها الثقافة 
اإلس���المية العربية في الس���ودان الغربي، وهو ما 

تشهد له دالئل تاريخية عديدة.
ثانياً:  الكش���ف عن جهابذة من علماء سنغاي 
وغيرهم ممن وردوا على السودان الغربي، وساهموا 
مس���اهمة فعالة في رفع مس���توى الوع���ي الديني 
والثقافي حتت عناية األس���اكي، كما س���اهموا في 
إثراء املكتبات اإلسالمية بأفكارهم النيرة، وأقالمهم 
السيالة، فكانت بيوتهم محط رحال العلماء وطالب 

العلم الذين أتوا إليهم من كل مكان.
ثالثاً:  بيان الدور الرئيس الذي كانت املس���اجد 
واملدارس تؤديه في التربية والتعليم، فاشتهرت من 
املساجد مسجد سنكوري، ومسجد جتغراي بير في 
تنبكتو، ومسجد جّني، واملس���جد الكبير في غاوو، 
اشتهرت هذه املس���اجد كجامعات إسالمية عاملية، 

       نفسه، ص 540 -  54.

وال سيما جامع سنكوري الذي قل من لم يدرس فيه 
من مش���اهير علماء تنبكتو من أسرة آقيت، وأسرة 

اندغ محمد.
رابعاً:  الكش���ف عن املناهج التعليمية، واملواد 
الدراس���ية، والكتب الس���ائدة آن���ذاك، ابتداء  من 
مرحلة تعليم القراءة والكتاب���ة، إلى مرحلة البحث 
والنظر واملناقش���ة، كما تطرق البح���ث إلى كيفية 
اإلج���ازة ودرجاتها، فوجد أنه���ا كانت تنحصر في 

ثالث درجات:
1 -  شهادة السماع.
  -   شهادة العرض.
  -  اإلجازة الكاملة.

خامس���اً: بيان أثر الكتب واملكتبات في نش���ر 
الثقافة اإلسالمية العربية في عهد األساكي، حيث 
كثرت املكتبات العام���ة واخلاصة في كل من تنبكتو 
وغاوو وجّني، بفضل تش���جيع األس���اكي على ذلك، 
وال سيما أسكيا داود الذي كان مولعاً بشراء الكتب 
ونس���خها وتوزيعها على العلماء واملكتبات، وكذلك 
أس���كيا محمد بان الذي سار على نهج أسكيا داود 
في اقتناء الكتب واستنس���اخها، فانتعش���ت  جتارة 
الكتب في ه���ذه املراك���ز الثقافي���ة، ونفقت فيها 
أسواقها، حيث كانت الكتب تدر األرباح على التجار 

أكثر من كل بضاعة أخرى.
كما تطرق العرض إلى بعض مؤلفات السودان، 
كتاري���خ الفتاش للمؤرخ الكبير محمود كعت، وتاريخ 
الس���ودان لعبد الرحمن السعدي، )وتذكرة النسيان 
في أخبار ملوك الس���ودان( ملؤلف مجهول من أهل 
تنبكت���و، وبعض مؤلفات  العال���م الكبير أحمد بابا 

التنبكتي كالنيل والتكملة.
سادس���اً:  بيان دور األساكي في نشر الثقافة 
العربية اإلس���المية في الس���ودان الغربي؛ وذلك 
أنه���م كانوا علماء، فأحبوا العل���م وأهله، وأعفوا 
العلماء من كل وظائف الس���لطنة، كما استعانوا 
بالعلماء من كل مكان لتأسيس دولتهم على العلم 
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واإلميان، حيث كانوا يحكمون بالكتاب والس���ّنة، 
ففت���ح الله على أيديهم قل���وب العباد قبل أبواب 

البالد.
وأخيراً، فقد توصلنا إلى نتيجة جديرة بالذكر، 
وهي أّن ش���عب س���نغاي رغم متكن اإلس���الم في 
قلوبهم، واس���تماتتهم في الدفاع عن القرآن ولغته، 
لم تستطع اللغة العربية أن تتمكن في بالدهم، فقد 
ظلوا متمس���كني بلغتهم األم، فتج���د الواحد منهم 
يس���تطيع أن يق���رأ القرآن أو غيره ويفس���ره بلغته 
احمللية حس���بما تلقاه عن ش���يخه، ولكّنه ال يجيد 
التح���ّدث باللغ���ة العربية، فاحلمد لل���ه على نعمة 

اإلسالم وكفى بها نعمة.

املصادر واملراجع: ¿ 
1 - بداية احلكم املغربي في السودان الغربي، 

حملمد الغربي.

  - تاريخ الس���ودان، للش���يخ عب���د الرحمن 
السعدي.

  - تاري���خ الفت���اش، للم���ؤرخ الكبير محمود 
كعت.

4 - احلياة العلمية في دولة سنغاي خالل الفترة 
 84 - 100ه� / 1464 - 1591م - رسالة 
ماجس���تير، نوقش���ت في جامعة أم القرى 
مبكة املكرمة س���نة  141 ه���� /  199م، 

إعداد محمد ألفا جالو.
5 - العالق����ات ب����ني املغرب األقصى والس����ودان 
الغربي في عهد الس����لطنتني اإلس����الميتني؛ 
مالي وسنغاي، للش����يخ األمني محمد عوض 

الله.
6 - نيل االبته���اج بتطريز الديباج، ألحمد بابا 

التنبكتي. 
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آدم أديبايو سراج الدين )*(

متهيد: ¿ 
نقد الوثائ���ق التاريخية من الس���مات املميزة 
للتاري���خ املنهجي في العص���ر احلديث، ودليل على 
تط���ور الوعي التاريخي، وأحد اجلوانب الفارقة في 

التأريخ بني العصر احلديث والعصور القدمية. 
يقوم علماء التاري���خ املعاصرون بجهود مضنية 
لدراس���ة التراث الضخم الذي آل إلينا من القرون 
الس���ابقة؛ فمن جه���ة يقومون بتدقي���ق أوراق تلك 
املؤلفات؛ من حيث تركيبها الكيمائي، وتوزيع أليافها، 
ومتغتها الشفافة، أو احلبر الذي كتبت به، أو حتليل 
خّط هذه الوثائق واملكتوبات، وذلك بهدف الوصول 

إلى مدى أصالتها، وصحة نسبتها إلى مؤلفيها.
ومن جه���ة أخرى؛ يتج���ه النق����د إلى حتليل 
الوقائع التاريخية بناًء على طرح عدد من التساؤالت 
واملناقش���ات؛ تدور مثاًل حول املؤرخ نفسه، ومنزلته 
ف���ي املجتمع الذي كان يعيش فيه ويؤرخ له، وطبيعة 
املصادر التي اس���تند إليها في تأريخه، والس���بب 

وراء تأليفه للكتاب، واملنهج واألس���لوب الذي اتبعه 
في كتابه، وأيض���اً حول ما يذكره املؤرخ من روايات 
وأوصاف للوقائ���ع واألحوال التي يري���د نقلها ملن 
بع���ده، وهل تتفق هذه الروايات مع الواقع التاريخي 
لعص����ره؟ وهل عارضه غيره م���ن املؤرخني؟ وغير 

ذلك من محاور النقد التاريخي.
والتاريخ اإلفريقي اإلس���المي جزء من تاريخنا 
اإلس���المي، وهو جدير، كغيره م���ن تاريخ املناطق 
اإلس���المية األخرى، بالدراس���ة والبح���ث والنقد 
والع���رض؛ ولهذا ن���رى ضرورة االهتمام بدراس���ة 
الوثائ���ق األصلي���ة عن )مملك���ة كامن برنو( وبعض 

املمالك اإلفريقية جنوب الصحراء الكبرى.
وقد اخترت لتحقيق هذا الغرض منوذجاً من كتب 
التاريخ اإلفريقي اإلس���المي، وهو كتاب )تاريخ املاي 
إدريس وغزواته( لإلمام أحمد البرنوي، وس���أعرض 
في هذه الدراس���ة أهمية هذا الكتاب، ومكانة مؤلفه، 
وس���بب تأليفه للكتاب، وكذا موضوعاته، ثم األسلوب 
واملنهج املتبع، مع رؤي���ة نقدية تأكيداً ملا قررناها من 
املبادئ السابقة، ووفقاً لقواعد علم التاريخ املنهجي.

رؤية نقدية لكتاب:
)تاريخ الماي إدريس وغزواته(

لإلمام أحمـــد البرنوي

 *(قسم اللغة العربية واإلسالمية - جامعة والية كوغي.
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إدريــس  املــاي  )تاريــخ  كتــاب  حتليــل  ¿ 
وغزواته(:

أمهية الكتاب وموضوعه:
يعد كتاب: )من شأن سلطان إدريس ألومه وما 
وق���ع بينه وبني أمراء بالد كامن( ملؤلفه اإلمام أحمد 
البرنوي أشهر املؤلفات العربية التاريخية البرنوية، 
وق���د قامت بطباعته مطبعة األميرية في كنو، ويعد 
هذا الكتاب من أهّم املص���ادر في تاريخ كامن برنو 

اإلسالمي.
وهو كتاب يجمع مناق���ب )املاي إدريس ألومه( 
وفضائل���ه، وما كان يلتزمه من مجاهدات تقوم على 
التق���وى والتوكل على الله، كم���ا أمّدنا هذا املؤلف 
بتفاصيل كثيرة ع���ن غزواته وحروبه ضّد الكافرين 

املشركني في اململكة.
وف���ي الكتاب مادة وفي���رة مل���ن أراد أن يؤرخ 
للعصر الذهبي ململكة )كامن برنو اإلسالمية( تاريخاً 
صحيحاً وثيقاً، فه���و يتضمن العديد من املعلومات 
التاريخية عن األوضاع السياسية واحلربية وغيرها 

لتلك احلقبة.
وقد أفادنا أحمد البرنوي أن الش���يخ مسفرمة 
عمر بن عثمان قد سبقه إلى مثل هذا العمل اجلليل 
عن اململكة الكامنية البرنوية، وذلك في أوائل القرن 
الس���ادس عشر امليالدي أو ما قبله بقليل، وقد عثر 
الرحالة األملاني بارث على إحدى نسخ الديوان عام 

 185م تقريباً. 
مكانة املؤلف وأثرها يف قيمة الكتاب:

يع���ّد اإلمام أحمد البرنوي أحد العلماء األفذاذ 
الذي���ن ظهروا ف���ي مملكة كامن برن���و في العصور 
الوس���طى، وقد ترك كثيراً من املؤلفات تش���به في 
مجموعها دائ���رة املع���ارف الكبرى تض���ّم العلوم 

الشرعية واألدبية والتاريخية. 
وقد عمل كاتباً للس���لطان ف���ي البالط امللكي، 
ويش���ير حديثه الكثير عن القضايا والشرائع التي 

كان يفصل فيها للس���لطان في العديد من ش���ؤون 
اإلدارة؛ إل���ى أنه كان مستش���اراً للملك في األمور 
الدينية وغيرها )1(، وأنه أدى دوراً خطيراً ملموس���اً 
في الشؤون السياسية في اإلمبراطورية، وقد أتاحت 
هذه املكانة للمؤلف أن يرى بنفس���ه ومن قريب كّل 
م���ا كان في هذه الدولة م���ن عوامل قوة أو انحالل 
وضعف، وهو ما أعانه على كتابة مؤلفه العظيم في 

تاريخ مملكة كامن برنو.
خمطوطات الكتاب :

التاريخ يُصنع من الوثائق وال بديل عنها، وحيث 
ال وثائ���ق فال تاري���خ، )إذا ضاع���ت األصول ضاع 
التاريخ معها(، فهذه قاعدة عامة ال موضع للجدال 
فيها، وذل���ك أن التاريخ ال يقوم إال على اآلثار التي 

خلفها األسالف لألخالف.
ومخطوطات هذا الكتاب األصلية موجودة اآلن 
في همبورج على حد قول املؤرخ Palmer )باملر( ) (، 
وتوجد صور فوتوغرافية صّورتها احلكومة األملانية 
من النس���خ األصلية املكتوبة باللغ���ة العربية، والتي 
أحضره���ا الرحالة Barth )ب���ارث( من برنو إلى 
أوروبا في منتصف القرن التاس���ع عش���ر امليالدي 
)1855م(، وق���د عثرنا على نس���خة له���ذا الكتاب 
في املتحف الوطني بجوس، وتبلغ صفحاته س���بعاً 
وثالثني ومائة صفحة من القطع الواس���ع واحلرف 

الدقيق.
سبب تأليف الكتاب:

ذكر اإلمام أحمد بن فرتوا البرنوي في مقدمة 
الكتاب الذي ألفه في شؤون )امللك إدريس( املشهور 
ب� )ألومه(؛ أن���ه إمنا كتبه ليقف الناس على ما كان 
من مجهودات امللك إدريس اجلبارة، وذلك كما فعله 
الشيخ مس���فرمة عمر بن عثمان في شأن سلطانه، 
العصر  في  تشاد  في  اإلسالمية  الثقافة  الدكو،  كلود  فضل       
الذهبي إلمبراطورية كامن، كلية الدعوة اإلسالمية، 998 ، ص 

. 8 
Palmer، Preface، اإلمام أحمد البرنوي، »تاريخ املاي إدريس...«،       

مطبعة األميرية، كنو،  93 م.
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وفي ذلك يقول: )اعلموا إمنا بعثنا على هذا التدوين 
في هذا الوقت؛ ما رأيناه من تأليف الش���يخ الفقيه 
مس���فرمة عمر بن عثمان في عصر س���لطانه.... 
قصدن���ا أن نفعل مثل ذلك في عصر س���لطاننا ... 

احلاج إدريس بن علي( )1(.
وله���ذا جمع في كتابه ش���ؤون املل���ك إدريس 
السياسية، وصّور حروبه وغزواته وانتصاراته، كما 
صّور سياس���ته الداخلية، ووصف���ه بأنه ملك عادل 
تقي زاهد ورع وفّي ش���جاع... ) (، وأشار إلى رفقه 
برعيت���ه، وتخفيفه الضرائب عنهم، حتى تقوى على 

عمارة األرض، واستخراج ثمارها.
كذلك أش���ار املؤلف إلى أنه خلي���ق باالقتداء 
بأئمة السلف فوضع كتابه تشبهاً باملتقّدمني، وعلى 
كل حال؛ أراد اإلمام أحمد البرنوي أن يسلك مسلك 
القدم���اء من العلم���اء الذين قام���وا بتدوين تاريخ 

بالدهم. 
كما كان اإلم���ام أحمد معجب���اً بامللك إدريس 
إعجاباً ش���ديداً، فكان طبيعياً أن يؤلف كتاباً يجمع 

فيه بعض آثاره. 

رؤية نقدية لكتاب )تاريخ املاي إدريس  ¿ 
ألومه وغزواته(:

قد نتساءل هل يتمّتع هذا املؤرخ بجميع شروط 
املشاهدة العلمية؟ وهل هو في مكان يتمكن فيه من 
مشاهدة احلوادث مشاهدة صحيحة، وأن يدّون ما 
شاهده في أثناء وقوع احلوادث املروّية، وأن يوضح 

بجالء طريقته في املشاهدة والتدوين؟
لقد ضّمن اإلمام أحمد البرنوي في كتابه )تاريخ 
املاي إدري���س( نبذاً ونوادر متفرقة عن الس���لطان 
إدريس ألومه، من بيئت���ه وظروفه اخلارجية، وقام 
بتس���جيل ما شاهده من غزوات امللك إدريس ألومه 
وأشار إليه فيما نّصه: )... ثم بعد فراغنا مما نحن 
بص���دده؛ نكتب - إن ش���اء الله تعال���ى-  ما يتعلّق 

املرجع السابق، ص  .       

املرجع السابق، ص  .       

بأمر بلدة كامن؛ مبّوب���اً له على حدته، على نحو ما 
رأينا( ) (، كما أتاحت مكانة املؤلف أن يرى بنفس���ه 
ومن قريب كّل ما كان في هذه الدولة من عوامل قوة 

أو انحالل وضعف.
لكن املؤرخ أو الراوي قد يشاهد ما يروي، لكنه 
يك���ون في مكان أو ظرف ال يتمّكن فيه من التدقيق 
في النظر والسمع، أو يشاهد ما يروي لكن ينقصه 
االس���تعداد لفه�مه، أو يتأخر في التدوين فتخونه 
الذاكرة، وتؤثر فيه ظروف مستجّدة، فال ينقل إلينا 
ن إال بعد  اخلبر اليقني، وإذاً )الذكريات( التي ال تَُدوَّ

مرور الزمن قد تكون من أضعف الروايات )4(.
ومن طريف ما يتضمنه التأليف اعتراف مؤلفه، 
اإلم���ام أحمد البرنوي، بتأخره ف���ي تدوينه؛ أعنى 
بذلك أنه مع متكنه من مشاهدة احلوادث مشاهدة 
صحيحة؛ لم يكن يدّون ما يش���اهده في أثناء وقوع 
احلوادث الت���ي رواها؛ كما فعله عالمة الس���ودان 
الش���يخ عبد الله بن محمد فودي في كتابه الشهير 
)تزيني الورقات( الذي يروى فيه حوادث في حركته 
اإلصالحية مع أخيه األكبر الشيخ عثمان بن محمد 
فودي، وعلى خالف هذا فقد ش���اهد اإلمام أحمد 
البرنوي الغزوات لكن يبدو أنه تأخر في التدوين.

وهذا التأخر ق���د يؤدي إلى بعض التس���اهل 
املالحظ في الرواية، كأن تتعلّق روايته بحقيقة عامة 
تشمل عدداً كبيراً من النفوس أو عدداً من البلدان؛ 
مما ال يتيس���ر لفرد واحد مثله اإلحاطة الشاملة به 
والتدقيق فيه على وجهه األش���مل، فكان في روايته 
كالم إجمالي عن بعض احلقائق التاريخية، وكذلك 

تعميم في املعنى مما يستوجب االنتباه والتأني.
قال اإلمام أحمد في سرده لبعض غزوات امللك 
إدريس: )وأين أنتم مما فعله مع قبيلة سوى ممتثاًل 
ملا أمر الل���ه - تعالى - من قتال الكفار الذين كانوا 
أعادي املسلمني والغلظة عليهم، ومما فعله أيضاً مع 

املرجع السابق، ص 7.   3  
رستم أسد، مصطلح التاريخ، ص 78.   4  
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أهل البلد أمسكا، وقد قيل إن هذه الشوكية حصرت 
قبل شوكيتنا التي حضرها السلطان علي بن أحمد، 
ومما فعله مع أهل كنه حني بنوا في أرضهم الشوكية 
الكثيرة قاصدي���ن خيانة أرض برنوح، كانوا يغيرون 
عليها وينهبون ما أصابوا، ويفرون إلى ش���وكياتهم 

وحصونهم( )1(.
وقد أهمل اإلم���ام أحمد هنا ربط األس���باب 
باملسببات، أو بعبارة أخرى ربط األحداث والوقائع 
بنتائجها؛ إذ لم يذكر س���بب قتال بلدة أمسكا، كما 
لم يذكر آثار تلك الغزوة التي وقعت بني امللك وأهل 

البلد املذكور.
ومن املستحسن أن تتحلى رواية املؤرخ بالوضوح، 
خاصة عند ذكر بعض الوقائع املهمة، وهذا ما اهتم 
به منهج تدوين التاري���خ احلديث، الذي يهدف إلى 
إعادة تش���كيل احلوادث التاريخية ودراستها؛ بغية 
وض���ع روايات تعتم���د على الدّقة ف���ي مضمونها 
وسردها، فاملؤرخ ينبغي له أن يجتهد في التحقق من 
الوقائع، ويس���أل كيف حدثت ) ( وِل�َم، ويفتش عما 

فيها من حقائق. 
ومن الصعب أن يس���جل امل���ؤرخ كّل ما حدث، 
ولي���س من الواجب أو من املمكن أن تكون احلوادث 
كلها جديرة بالتدوين، وبالرغم من ذلك ميكن ملؤرخ 
أن ينهج هذا املنه���ج في تدوين التاريخ، ويختار من 
املعلومات الكثي���رة املتوفرة لدي���ه، خصوصاً التي 
تتطلبه���ا حقائق تاريخية معين���ة، وذلك مع مراعاة 

الدّقة والوضوح وصّحة األخبار ) (.
وهذا م���ا نراه لدى اإلمام أحمد بن فرتوا حني 
يس���تغرق في وصف املعارك التي اندلعت بني امللك 
إدريس وجيوش املسلمني وبني الكفار املشركني في 
اململكة وخارجها، أو وصف بعض حروبه في اململكة 

إلمام أحمد البرنوي، »تاريخ املاي إدريس...«، ص 4.      
 )   Schlozer، “On Historiography”.
 )3  Osokoya، O.O. “Writing & Teaching History: 

A Guide to Advanced Study”، Ibadan، Laurel 
Education Publishers، 1996، p. 23 .

ضّد بعض القبائل أمثال قبيلة سو So  وقبيلة بالال
Bulala ، ومن هذا على س���بيل املثال وصفه حلرب 

قبيلة سوغفتا: )ملا أن قصد حرب األعداء من قبيلة 
س���وغفتا وأراد إهالكهم وتدميره���م؛ بنى املدينة 
الكبيرة بحذاء بلد دمس���كه، وأمر فيها شطيمه... 
وجعل للمدين���ة أربعة أبواب، وأق���ام على كل باب 
حاجباً، وأس���كن بها جنوداً من عس���اكره، وأمر كّل 
من له قوة ومنعة من عماله أن يبنوا دياراً ويس���كنوا 
فيها... لطلب األعداء، مصّرين على هذا احلال، إلى 
أن قّدر الله – تعالى - خراب مصرهم( )4(، هكذا لم 
يهمل املؤلف ش���يئاً يّتصل مبا يصفه؛ باملقدار الذي 

يقتضيه املقام، وتتسع له الصفحات. 
وم���ن اجلدير بالذكر أن تدوي���ن تاريخ، كالذي 
نحن بصدده، ينبغي له أن يس���جل احلوادث بهدف 
إفادة الناس، ال بهدف املتع���ة والترويح عن النفس 
برواية قصة أو حكاية أسطورية وغير ذلك، كبعض 

املؤرخني مثل هيرودوت.
وعلى جانب آخر؛ نالح���ظ إكثار اإلمام أحمد 
البرنوي من السجع والعبارات األدبية واالقتباسات، 
واحلق أن املؤلف ال بأس بقلمه؛ إال أن تدوين التاريخ 
ال���ذي يقوم به ال يحتاج إلى اإلكثار من احملس���نات 

اللفظية واالقتباسات والتكلف فيهما.
لكنه على الرغم من ذلك أجاد في تعبيره وأفاد، 
وهو ما يش���هد لس���عة علمه ومتكنه م���ن القواعد 
اللغوي���ة العربية، ونحن نقّدر نض���ج نتاجه األدبي 
والعلمي ومتكنه من قواعد اللغة، ومن أمثلة عباراته 
واقتباساته: )أعمل فكره في سياسته(، )قطع دابر 
القوم الذين ظلموا( )5(، )ضّد الكافرين واملش���ركني 
الذين ال يتناهون عن سبي مسلمي اململكة، واإلفساد 

فيها، وال يفترون عن فعل القبائح...(.
ويقوم االجتاه األدبي النيجيري في هذه املنطقة 
وما جاورها من بالد غرب أفريقيا، على األس���لوب 

اإلمام أحمد البرنوي، »تاريخ املاي إدريس...«، ص 8 وما بعدها.   4  
املرجع السابق، ص 9.   5  
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الديني، مع التأثر بالصبغة الصوفية، واالعتماد على 
الصناعات اللفظية التحريرية )1(، والتعرف إلى أدب 
العصر الذي عاش فيه املؤرخ، واالطالع على بدائعه 
وروائعه؛ تفيد في معرفة املثل العليا التي أثرت في 
أس���لوبه، وتيس���ر فهم روايات املؤرخ وتقديرها حق 

قدرها.
وإذا كان أس���لوب املؤلف هنا أدبياً، يعتمد على 
األلفاظ والتراكيب البالغية للتأثير في النفس؛ فإن 
ذوق���ه الفنّي هذا ال مينع���ه أن يّتف�ق مع احلقيقة، 
ويستطيع املؤرخ إذا جمع إلى دقة رواياته التاريخية 
لألحداث بالغة األس���لوب ودّق�ة األلفاظ، أن يبلغ 

القّمة في أداء مهّمته التاريخية ) (. 
ونأتي إل���ى جانب آخر من جوان���ب نقد هذا 
الكتاب، وه���و املعاصرة بني املؤل���ف واملترجم له، 
فاملعاص���رة حتقق ش���يئني اثنني، كم���ا يرى بعض 
املفكرين، وهما الوقوف على إنصاف املؤرخ وعدالته 
في جانب، والكش���ف عن جور امل���ؤرخ وظلمه في 

جانب آخر ) (.
ميكننا أن نفهم في طيات هذه الفكرة السديدة؛ 
أن امل���ؤرخ الذي عاص���ر الش���خصية أو احلادثة؛ 
يس���تطيع أن يسوق روايته دون حتّيز أو تعصب، كما 
ميكن���ه أن يصور لنا أخباراً غي���ر صادقة؛ حتى ال 
نس���تطيع أن منّيز بني األخبار الصحيحة واألخبار 
الكاذبة، ويش���به هذا البيانات السياسية الرسمية، 
والتي تنشرها بعض احلكومات عن شخصية ما أو 
حادثة، فقد تصدق فيما تنشر، أو تكذب، أو ال تنشر 

كل احلقيقة.
وال جنانب الص���واب إذا عددن���ا كتاب اإلمام 
أحمد نوعاً من الترجمة الشخصية األدبية، والدافع 
لهذا احلكم هو وجود )املعاص���رة(، فاإلمام أحمد 
الديار  في  األدبية  الدراسات  مصباح  اهلل،  عبد  آدم  األلوري،       

النيجيرية، بدون تاريخ، ص 5.
الفالني، آدم يحيى عبد الرحمن، »مع املؤرخني في بالد يوربا...«،       

ص 57 .
املرجع السابق، ص 44.   3  

البرنوي كان يعاصر امللك إدريس، وقد صاحب تلك 
املعاص���رة قيام صلة وعالقة جيدة بينهما، أدت إلى 
توافقهما وتعمير صدورهما بالصداقة واملوّدة، كما 
هو ظاهر في موقفه ف���ي إخباره عن امللك إدريس 

ألومه، وستأتي أمثلة لذلك. 
وإن سأل سائل إذا كان األمر هكذا؛ فهل أخبار 
اإلمام أحمد البرنوي صحيح���ة أو غير صحيحة؟ 
ثابتة أو مزورة؟ واجلواب أن أسلوب املؤرخ يخاجلنا 

فيه الشك والظّن إلى حّد ما. 
وبالرغم من ذلك، فال شك أن املعلومات الواردة 
في كتاب تاريخ املاي إدريس للمؤرخ اإلمام أحمد قد 
سلّطت األضواء على تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى، خصوصاً ش���مال نيجيريا حالياً، فإذا هي 
تبّدد كل ظ���الم فيه، ويكف���ي أن املؤلف من الذين 
شاركوا في بعض أحداث اململكة، فقد سار مع امللك 
ف���ي كل جهة، وفي غزواته الت���ي يروي عنها، ورأى 
س���فينة هذه اململكة وما كان يتجاذبها من عواصف 

من كل جانب، من الداخل واخلارج.
ومن املالحظ���ات النقدية املهم���ة أيضاً؛ كثرة 
ترديد اإلمام أحمد البرنوي لعبارات التودد للسلطان 
إدريس، فقد تضّمن الكتاب الشيء الكثير منها ومن 
عبارات تقدمي اإلخالص واحملب���ة للملك، لكن من 
املهم أن نش���ير إلى احتمال قبول هذا التودد لذوي 
الس���لطان في عرف الناس حين���ذاك؛ إذ كان ذلك 
من عادات الناس في العصور الوس���طى وأعرافهم، 
وهذا ال يعنى أن املؤلف واملؤرخ ال يكون مخلصاً فيما 
يروي���ه، لكن مثل هذا التقرب قد يؤدي إلى االنزالق 

العاطفي.
وف���ي جانب آخر؛ نالحظ الثن���اء املبالغ فيه 
للمل���ك إدريس ألومه، والتنوي���ه به في كل رواية، 
فق�د حت���دث املؤلف عن عجزه عن اس���تقصاء 
أوصاف املترجم له الكثيرة ومناقبه الغزيرة، وأنه 
إذا اجتمع عدد غفي���ر من العاملني على ذكر تلك 
األوصاف ال يقدرون عل���ى ذلك ولو كان بعضهم 
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لبعض ظهيراً! وحتّدث عن ذلك قائاًل: )ال نطيق 
نح���ن بذكر أوصافه الكثيرة ومناقبه الغزيرة، ولو 
اجتهدنا فيه اجتهاداً ش���ديداً ملا أتينا بُعْشِرها... 
ول���و أن جماعة العاملني الوافري���ن اجتمعوا على 
ذكرها لم يق���دروا عليه( )1(، وق���ال أيضاً: )إننا 
أظهرن���ا إليك���م عجزنا وبينا لك���م قصورنا عن 
استقصاء أفعال سلطاننا التي أبداها في إمارته 
برس���م األقالم وحتري���ك البن���ان، وكيف ميكن 
ويسهل لنا ذلك مع استعماله بأكثر ما في الكتاب 
والسّنة من خصائل اجلهاد في سبيل الله قاصداً 
وجهه الكرمي وثوابه اجلسيم، ولذلك قصرنا ذكر 
غزواته كلها على ما وصفن���ا في هذا التصنيف 

فقط(  ) (.
ويأخذ املؤلف في سرد طائفة من أوصاف املترجم 
له امللك إدري���س ألومه، حتى يبلغ هذا الوصف مبلغ 
التقديس والتبجيل، ويس���تهّل اإلمام أحمد البرنوي 
بثن���اء امللك فيقول: )هو املل���ك الفقيه العادل التقي 
الزاهد الورع الوفي الشجاع احلاج إدريس بن علي... 

بارك الله في خلفه بركًة عظيمًة( ) (.
وال ش���ك أن في اإلكثار م���ن وصف املترجم له 
نوعاً م���ن التأثر العاطفي، أو أق���ول بعبارة أخرى 
االنزالق العاطفي، الذي ميكن أن يؤدي إلى التعّصب 
الذي ال يستطيع معه املؤرخ أن يروي أخالق املترجم 

له الذميمة إن ُوجدت، كما سيأتي بيانه.
وقد يرجع سبب مبالغة اإلمام أحمد في الثناء 
على املل���ك إدريس إل���ى تأثره بأس���لوب التراجم 
الصوفية؛ واإلمام أحمد البرنوي، الذي كان ال يزال 
في خدمة الدولة، وفي قائمة املوظفني في اململكة، 
وخاصة ف���ي البالط امللكي، كان ينظ���ر إلى امللك 

. كشيخ له ومربٍّ
وأهّم ما ميّيز التراجم الصوفية تصوير سلوك 
مطبعة  وغزواته...«  إدريس  املاي  »تاريخ  البرنوي،  أحمد  اإلمام       

األميرية، كنو،  93 ، ص 3.
املرجع السابق، ص 6.      
املرجع السابق، ص  .   3  

ش���يوخهم، والتركيز على كثير من جتاربهم التي قد 
تُعّد في جوانب منها غريبة، وخاصة حني يتحّدثون 
عن س���يرتهم، ويعرضون كراماتهم ومكاشفاتهم وما 
عرض لهم من األحوال، وال يرون بأس���اً في الثناء 
عليهم، وقد اصطبغ كثير من النتاج األدبي في هذه 

الديار بهذا اللون من األسلوب.
وقد يكون الس���بب أنه كان ي���ؤرخ مللك، وأمير 
للمؤمنني، وهو ما يس���تحق من أجل���ه التبجيل في 
اململك���ة، والتنويه به في كل رواية، لكن هذه املبالغة 
ف���ي التنويه غي���ر مقبولة في تدوي���ن التاريخ؛ ألن 
التاريخ أمانة في عنق املؤرخ، ويجب أن يؤديه بصدق 
وأمانة وإخالص، كما يجب أن يستوفى املؤرخ شروط 

التاريخ ومنهج تدوينه.
وإذا كان اإلم���ام بالغ في وصفه للملك إدريس، 
ورأى أنه بذلك قد يسّر امللك ويحظى عنده بالقبول 
والتقدي���ر؛ فإنه بذلك يكون ق���د أخفق في مراعاة 
ش���روط كتابة التاريخ؛ إذ ميكن أن يش���وب روايته 
شيء من الزيف والبهتان، يؤدي إلى التباس األمور، 

وصعوبة الكشف عن احلقائق التاريخية. 
كذل���ك نالحظ وجود حتّي���ز أو تعّصب لدى 
اإلم���ام أحمد البرنوي للس���لطان الذي يؤرخ له، 
فهو يُخبر عن محاس���نه دون أخالقه الذمي�مة؛ 
كما يرى املؤرخ هنويك )4(، ويبدو أن اإلمام أحمد 
كان متحيزاً للس���لطان في تاريخه، فاضطر، عن 
قصد أو غير قص���د، أن ينظر إلى امللك إدريس 
بعني الرض���ا النتمائه إليه، وه���ذا املنزلق قدمي 
العهد في مهنة التأريخ، وقد أشار إليه املؤرخون 
قدمي���اً )5(، ومنهم العالمة ابن خلدون؛ إذ رأى أنه 
من األخط���اء التي تعرض للمؤرخني، وتتس���ّرب 
إلى الرواية التاريخية، وذكر أن التشّيعات تغّطي 
 )4  Hunwick، John “Source Materials for the 

History of Songhay، Borno، & Hausaland in the 
16th C.” Research Notes، in JHSN، Vol.iii، No. 3، 
1974، p. 585 .

ص  العصرية،  00 ،  املكتبة  التاريخ،  مصطلح  أسد،  رستم    5  
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على ع���ني بصيرة املؤرخ، فتحجب���ه عن االنتقاد 
والتمحيص، فيقع في رواية كاذبة )1(. 

لكن قد يتمكن املؤرخ، مع تعاطفه وميله لفئة أو 
حاكم ما، من أن يكون متوازناً في رواياته، مثل املؤرخ 
األخالقي مس���كويه، وهو من رجال القرن اخلامس 
الهج���ري، فقد كان متصاًل ببن���ي بويه، وهم ملوك 
الدنيا في زمانهم، ولكّن ذلك لم مينعه من أن ينتقد 
بعض أعمالهم ف���ي رواياته عنهم، ويعلّق على بعض 

تصرفاتهم ) (.
ومما يؤخذ على هذا كتاب اإلمام أحمد البرنوي 
أيضاً؛ رفعه لنس���ب امللك إدري���س ألومه إلى قبيلة 
قريش، فهو ينسبه إلى نسل أمي بن عبد اجلليل من 
ساللة سيف بن ذي يزن إلى قبيلة قريش، فقد قال 
اإلمام أحمد البرنوي ف���ي ذلك: )وهو امللك الفقيه 
العادل التق���ي الزاهد الورع الوفي... احلاج إدريس 
بن علي... من نسل أمي بن عبد اجلليل من ساللة 
س���يف بن ذي يزن، ومن مصاص قريش، ومن منح 

حمير، بارك الله في خلفه بركًة عظيمًة( ) (.
وإذا كان م���ن املمك���ن أن يوف����ق املؤرخ أحمد 
البرنوي إلى الصواب برف�ع نس���ب امللك إلى نس���ل 
أمي بن عبد اجلليل إلى س���اللة سيف بن ذي يزن؛ 
فإنه قد أخطأ حينما ذكر في كتابه أن سيف بن ذي 
يزن من مصاص قريش، واحلق إن سيف بن ذي يزن 
من أبطال العرب وهو من ساللة حمير في اليمن )4( 
جنوب اجلزيرة العربية، فإن ما ميتّد من احلجاز إلى 
اجلنوب يُسمى اليمن، وكان سكانها شعب قحطان، 
وكانت له���م فيها عمارة عظيم���ة وحضارة زاهرة، 
بينما كان سكان احلجاز هم الشعب العدناني، وقد 
أقامت بطون قريش في مكة وضواحيها، ونظراً لبعد 
ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة تاريخ العبر، طبعة دار النشر،       

ص 4.
العرب، مطبعة  التاريخ عند  الغني، حسن محمد، علم  عبد       

التقدم - مصر، ص 6  .
اإلمام أحمد البرنوي، »تاريخ املاي إدريس ...«، ص  .   3  

 )4  Paret، R. Siirat Ibn Dhi Yazan، Borno Sahara & 
Sudan Series، 2006، p. 113 .

املس���افة اجلغرافية بني هذين الشعبني املذكورين؛ 
فمن املستبعد وجود عالقة واتصال نسِبّي بينهما.

وقد انتقد القلقش���ندي هذا الربط بني ابن 
ذي يزن وقريش في كتابه صبح األعش���ى، حيث 
ش���كك في صّحة هذا االنتس���اب القرشي الذي 
ذهب إلي���ه املؤرخ أحمد بن فرتوا، وذكر أن قصة 
النسبة القرش���ية خرافة، قال القلقشندي معلّقاً 
على هذا االدعاء الس���يفي القرشي:  )إال أنه لم 
يحقق النس���ب، فذكر أنه من قريش، وهو غلط، 
فإن س���يف بن ذي يزن من أعقاب تبابعة اليمن 

من حمير( )5(.
اخلـامتة: ¿ 

هذا الكتاب في ش����ؤون امل���اي إدريس ألومه 
وثيق����ة مهّمة في تاريخ ه���ذه احلق�بة بكامن برنو، 
فهو من ناحية يعطينا ص���ورة لألحداث التي مرت 
به���ا املنطقة، وما آلت إليه أح���وال اململكة، كما أنه 
بوجه ع���ام غني مبعارف كثي���رة، نطلع من خاللها 
على جوانب من تاريخ أمتنا اإلفريقية اإلسالمية في 
القرون املاضية، واإلمام أحمد البرنوي بكتابه هذا 
يُع���د من أبرز املؤرخني الذي���ن نهضوا بعبء تدوين 
تلك املرحلة التاريخية لذلك العهد اإلس���المي في 
أفريقيا، حيث سّجل كل ما استطاع تسجيله ليجمع 

لنا هذه املعلومات الوفيرة عنه. 
والقارئ ال ميضي في قراءة الكتاب حتى يُعجب 
بش���خصية املترجم له؛ فالكتاب يُرينا بعض شؤون 
امللك إدريس ومملكته كامن برنو االجتماعية إلى حّد 
ما، ويصفه وصفاً مس���هباً، ويع���رض لنا ما واجهه 
إدريس ألومه من مش���كالت في إمارت���ه، وما ُدّبر 
ضّده من ثورات، وما دخل فيه مع أعداء إمارته من 
احلروب والغزوات، ويش���ير في أثناء ذلك إلى صور 
من االنحالل السياسي واالجتماعي، والتي أدت إلى 

إعالء كلمة امللك إدريس ألومه. 
القلقشندي، أحمد، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، ج 5، ص    5  
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ومع أنه ال يصّح أن نعتمد كل االعتماد على ما 
جاء في الكتاب م���ن معلومات دون تدقيق وحتليل؛ 
ف���ال ميكن أن نُغفل محاولة اإلم���ام أحمد التماس 
الدقة والتحري فيه، أو محاولته إثبات صّحة رواياته 
في طيات كالمه، ولذلك جنده في الكتاب يقّرر ذكر 
)بحسب ما رأينا وما س���معنا، والله العالم الكامل، 
واحلكم الش���امل، ثم بعد فراغنا مما نحن بصدده 
نكتب إن ش���اء الله – تعالى -  ما يتعلّق بأمر بلدة 
كامن؛ مبّوب���اً له على حّدته، عل���ى نحو ما رأينا( )1(، 
وكثرت مثل هذه العبارة )حسب ما رأينا( في فصول 

من الكتاب.
كما ح���اول امل���ؤرخ أن يتخلّص م���ن كل هوى 

اإلمام أحمد البرنوي، »تاريخ املاي إدريس ...«، ص 7.      

وعصبي���ة وحتّيز؛، مبتغياً في كتابه احلق ما أمكنه، 
ليس���جل لنا ما اس���تطاع من تاريخ ب���الده وإمارة 
أهله تسجياًل مس���تبصراً، يعرض احلوادث بجميع 
تفاصيلها؛ لتحكم بأنه كان حازماً في كتاباته، وأن ما 
س���جله كان هو الوجه الذي ينبغي أن يختاره العاقل 

احلصيف. 
وق���د أظهر املؤل���ف تواضعه ف���ي إميانه بأن 
اإلنس���ان في تصّرفاته ال يكون كاماًل، وأن الكمال 
كل���ه لله - تعالى -  وح���ده، وهو ما يُظهر لنا تأثير 
البيئة اإلسالمية التي ينتمي إليها هذا املؤرخ اجلليل 
في عاداته وسلوكه؛ باقتدائه في تواضعه هذا بعلماء 

املسلمني.
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أمير سعيد
»إن فهم الص�ني الحتياجاتنا أفض�ل من الفه�م 
البط�يء واملتغطرس في بعض األحيان للمستثمرين 
األوروبي���ني، واملنظمات املانح���ة، واملنظمات غير 
احلكومية«، »ليس���ت إفريقيا وحدها هي التي يجب 
أن تتعلم من الصني ولكن الغرب أيضاً« )1(.                                       
ما قد باح به الرئيس السنغالي يعتمل بالتأكيد 
في عقول غي���ره من الزعماء األفارقة، ويكتس���ب 
أهمي���ة الفتة عندما يصدر عن زعيم منتخب لدولة 
عانت نير االحتالل الفرنس���ي ملدة تزيد على ثالثة 
قرون، وارتبطت بحبل س���ري لم يزل موصوالً إلى 

اليوم بالعديد من ملفات متشابكة مع باريس. 
وما يرمقه واد يدركه اخلبراء في عواصم املال 
التي يتطلع ساستها إلى عالقة أكثر متيزاً مع القارة 
التي لم تس���تنزف جميع خيراتها بعد، والراصدون 
للمعطيات املتوافرة عن تقارير تلك العواصم، والتي 
تفيد بأن 8٪ من احتياطات النفط العاملية موجودة 
في باطن تلك القارة، والتي يتوقع أن تتجاوز سقف 
ال� 15٪ من إجمالي اإلنت���اج العاملي خالل األعوام 
القليلة القادمة، أي ُس���بُع اإلنتاج العاملي من النفط؛ 
يفهمون جي���داً أن هذه األرقام املتوافرة ال تعّبر عن 
تاميز  بفاينانشيال  مقال  واد،  اهلل  عبد  السنغالي  الرئيس       

4 / /008 م.

احلقيقة ذاته���ا التي تدفع االس���تثمارات، وأحياناً 
القوات، إلى قلب القارة السمراء. 

وإذ أعلنت نتائج االنتخابات الرئاس�ية األمريكية 
في واش�نطن؛ اجته�ت أنظار اخل�براء االقتصاديني 
تلقاء هذه القارة التي انحدر منها الرئيس األمريكي 
اجلديد باراك أوباما، وحتدثت التقارير عن الرئيس 
األس�ود الذي يرتب�ط بعالقات جذرية مع بلد آبائه 
الكين�يني، وأج�داده السودانيني؛ حيث السودان قد 
غدا مرتكز االس���تراتيجية األمريكية اجلديدة في 
إفريقي���ا، وبلد النزاع الدول���ي املكتوم حول دارفور 

وامتداداتها حتى الغرب اإلفريقي. 
إفاق���ة أمريكي���ة - رمبا - بعد س���كرة أدارت 
فيها ظهره���ا لهذه القارة العريق���ة، بعدما أدركت 
أن الالعب���ني الدوليني قد جّدوا الس���ير إليها غير 
عابئ���ني بالترّيث األمريكي، مس���تفيدين من التردد 
األجنلوساكس���وني في االمتداد االس���تراتيجي في 

أدغال إفريقيا. 
الص���ني لم تنتظ���ر كثيراً لتق���رأ نتائج حروب 
الواليات املتحدة األمريكية في أفغانستان والعراق، 
وكان���ت األكث���ر ارتياحاً للتراجع النس���بي الهتمام 
الفرنس���يني مبس���تعمراتها الس���ابقة التي سرقت 
الواليات املتحدة األمريكية منها بعضها، إثر سياسة 

رعناء اختطتها فرنسا خالل العقدين املاضيني. 

الصين الصاعدة
وفرنسا اآلفلة
في قلب أفريقيا
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الدول التقليدية لم تفق بعد من هول صدمتها، 
فالهنود والكوريون واملاليزيون أيضاً على الطريق. 

الفقراء تض���رروا بالفعل من األزمة املالية التي 
عصفت بالعالم، لكن كثيراً م���ن القبائل اإلفريقية 
ف���ي عمق األدغال ال يتعاملون بالبورصة وال تعنيهم 
انتكاس���اتها، وحيث تبوأت الدول »االس���تعمارية« 
التقليدية والواليات املتحدة مكان التاجر املوش���ك 
على اإلف���الس العائد إلى دفاتره القدمية رغبة في 
ضخ ما ميكن في خزائن���ه اتقاًء لإلفالس احملتوم؛ 
ف���إن إفريقيا مكتوبة أحرفها بش���كل بارز في هذه 
الدفاتر لم تبرحها.. ال س���يما أن كثيراً من البلدان 
العربية واإلس���المية األخرى قد اس���تنزفت مبا ال 
يحتمل أحيان���اً املزيد، ومبا يخلف صراعات أخرى 
قد تنش���ب في منطقة »الش���رق األوسط« املتخمة 
أصاًل بأكثر مع���ّدالت احلروب ف���ي العالم خالل 

القرن املاضي. 
وعندما مللمت بعض الدول الغربية أوراقها من 
إفريقيا كانت الصني ترسل خبراءها لتستطلع أوجه 
التعاون االس���تثماري مع األفارقة، وجنحت إلى حد 

كبير فيما أخفق فيه اآلخرون. 
وحاملا كانت االس���تراتيجية الفرنس���ية بحاجة 
للترقي���ع، واألمريكية معطلة نوع���اً ما في إفريقيا، 
كانت بكني تضع ملساتها األخيرة على استراتيجيتها 

الطموحة في إفريقيا.

االستراتيجية الصينية يف أفريقيا:  ¿ 
تعتمد االستراتيجية الصينية في أفريقيا على 

عدة محاور: 
أواًل: اإلفادة من العوملة االقتصادية: 

لم تكن العوملة هي األداة التي متس���ك الواليات 
املتح���دة األمريكي���ة به���ا وحدها للس���يطرة على 
العال���م اقتصادياً؛ فلقد أج���ادت الصني ذاتها في 
اإلفادة منها حني حاكمت الغرب إلى آليات الس���وق 
وديناميكية االستثمار؛ فمن حيث لم يرد الغرب فقد 

مّكن »االختراع الغربي« الصني من الثبات في وجه 
محاوالت إبعادها عن االستثمار الهائل في إفريقيا، 

ال سيما في املجال النفطي. 
األمر ذاته وجده الغرب حياله فيما يتعلق بالهند 
وكوريا اجلنوبي���ة وماليزيا، وغيرها من الدول التي 
اس���تقوت بوجودها الصني عل���ى الواليات املتحدة 

األمريكية واالحتاد األوروبي. 
ثانيًا: االبتعاد عن التدخل يف الشؤون 

الداخلية للدول اإلفريقية اليت تقوم 
بالتعامل معها: 

تنأى الص���ني عن الت���ورط ف���ي الصراعات 
الداخلي���ة، أو إزع���اج القادة األفارق���ة بطموحات 
سياسية لها في القارة، وتس���عى إلى تقدمي صورة 
مغايرة عن تلك التي يعرفها الزعماء األفارقة جيداً 
عن االقتصاد األوروبي، والذي يهدف إلى ترجيح كفة 
بعض املوالني له على أقرانهم في الدول اإلفريقية، 
ودمج االقتصاد مع سياس���ة توسعية متتص املوارد 
اإلفريقية حتت ذرائ���ع دولية مختلفة؛ تتعلق أحياناً 
باإلرهاب، أو باإلغاث���ة، أو تأمني املصالح الغربية، 
ما يتيح لل���دول الغربية التدخل في ش���ؤون الدول 

اإلفريقية إلى حد اعتبارها ضيعات خاصة.
ولذلك فالساس���ة الصينيون دائماً ما يرددون 
قولهم بأن الصني ال تخلط السياس���ة باالقتصاد ف� 
»السياس���ة هي السياس���ة، واألعمال هي األعمال« 
)Business is business(، وهي تعطي مثاًل على 
ذلك م���ن خالل وجودها في الس���ودان، كما صّرح 
نائب وزي���ر اخلارجية الصيني زهو ونزهونغ صيف 
العام 004 م حول قضية دعمها احلكومة السودانية 
ضد قوات املتمردين: »األعمال هي ما يهمنا، ونحن 
نحاول فص���ل األعمال عن السياس���ة، وأعتقد أن 
الوضع الداخلي الس���وداني هو شأن داخلي، ونحن 
لس���نا في موقف يتيح لنا أن نف���رض مواقفنا على 
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احلكومة« )1(، والظاهر ل���دى احلكومات اإلفريقية 
أن الص���ني هي دولة اقتصادي���ة بحتة، وهي بذلك 
ال تتناول القضايا السياس���ية احلساسة في العالم، 
ومنه���ا إفريقيا الت���ي تخلو أجندته���ا من احلديث 
عن صراعاتها ومش���كالتها السياسية، سواء أكانت 

اخلارجية أو الداخلية.
ثالثًا: تقدمي املساعدات غري املشروطة:

تقدم الصني ذاتها للحكوم���ات اإلفريقية على 
أنه���ا البلد النظي���ف من األطماع »االس���تعمارية« 
التي تش���وه تاريخ نظرائها من البل���دان األوروبية 
صاحبة السوابق الصراعية واالضطهادية للشعوب 
اإلفريقية، ال س���يما في عصور استباحة الرق في 
الغرب واجلنوب اإلفريقي، والعديد من املذابح التي 
مهدت الطريق للسيطرة األوروبية على معظم بلدان 

القارة السمراء.
وما يكشف بحجم الترحيب اإلفريقي بالصني، 
واملرارة من احلقبة »االس���تعمارية« األوروبية؛ الرد 
احلاد الذي كاله السفير الزامبي في بكني ليوباندو 
مواب على االنتقادات الغربية للصني بالقول: »هذا 
محض نفاق ورياء! ال أحد يقول شيئاً عن احلضور 
الهائل للص���ني في الواليات املتح���دة، لكن عندما 
يأتون إلفريقيا يقف كل الغرب مدججاً باألس���لحة. 
خ���الل أيام العبودية الغربية لم يقف أحد لتعويضنا 

عن نهب قارة كاملة!« ) (.
وف���ي منتدى التعاون الصين���ي اإلفريقي الذي 
يض���م 46 دولة إفريقية م���ن أصل  5 دولة هي كل 
دول القارة، والذي أعلن عنه من بكني عام 000 م، 
مت إس���قاط دي���ون تبلغ نحو  .1 ملي���ار دوالر من 
ديون دول القارة دون ش���روط مسبقة على الصعيد 

السياسي خصوصاً.
ذيله  يحّرك  التنني  متقاعد(:  علو  عميد  أحمد  الدكتور       
 - العدد  6    - ، مجلة اجليش  اللبناني(  النسر؟  فماذا يفعل 

 /007/3 م.
الغرب،  ريبة  يثير  إفريقيا  في  الصيني  التقدم  خروبن:  بيترنل       

إذاعة هولندا - 5 / /008 م.

ولم يحدث أن رهنت الص���ني عالقاتها بالدول 
اإلفريقي���ة بتحقيق ق���در ما م���ن الدميقراطية، أو 
اشترطت معايير خاصة حلقوق اإلنسان تتم مبوجبها 
اإلفادة من املنح الصيني���ة، ومع أن الدول اإلفريقية 
والعالم - رمبا – برمته؛ يدرك أن الغرب ال يضع مثل 
هذه الش���روط بغية حتقيقها، وإمنا لفرض شروط 
أخرى حتت الطاولة، إال أن زعماء القارة بدؤوا مييلون 
نحو بكني؛ إلدراكهم أن مثل هذه الش���روط ليس���ت 
عل���ى األجندة الصينية املهتمة أكث���ر بعالم األعمال 
واالستثمار، »وتكش���ف اإلحصاءات الصينية عن أن 
بكني قدمت مس���اعدات بقيم���ة 107 ماليني دوالر 
فقط إلفريقيا عام 1998م، ووصلت هذه املساعدات 
بحلول عام 004 م إل���ى 7.  مليار دوالر، ما يعادل 
6 ٪ من إجمالي املس���اعدات الدولية الصينية، رغم 
أن دولة كاليابان لم تقدم إلفريقيا س���وى مساعدات 
قيمتها 11 مليون دوالر؛ األمر الذي يضع الصني في 

مصاف الدول املانحة الكبرى للقارة« ) (.
رابعًا: ملء الفراغ االقتصادي الناشئ عن 
ابتعاد الدول الغربية مؤقتًا عن بعض الدول 

اإلفريقية: 
لعل هذه سياس���ة صينية ال تقتصر على القارة 
اإلفريقية وحدها؛ إذ تعمل بكني على ملء الفراغات 
الناش���ئة عن مقاطع���ة الدول الغربية – ال س���يما 
الواليات املتحدة األمريكية - لبعض الدول الرافضة 
للسياس���ات األمريكية، والت���ي اصطلحت الواليات 
املتح���دة في واليت���ي بوش االبن على تس���ميتها ب� 
»ال���دول املارقة«، عالوة عل���ى دول أخرى لم حتمل 
هذا االس���م لكنها تعاني عقوبات أو شبه حصار من 
الواليات املتحدة األمريكية، مثل الس���ودان وإيران 
وكوريا الش���مالية ومينمار وفنزويال وأوزبكس���تان 

وكمبوديا وغيرها.
جوسوا كورالنتزك: الوجود الصيني في إفريقيا.. منافع وأضرار،    3  
للسالم  كارنيجي  معهد  موقع  على  نشرت  لدراسة  موجز 
اإلفريقية، ضمن سلسلة  بكني  مغامرة  عنوان:  حتت  الدولي، 
موقع  مروى صبري،  ترجمة  006 م،  نوفمبر   ،Policy Outlook

إسالم أون الين - 7 / 007/0 م.
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وفي القارة حتديداً تبرز السودان كإحدى الدول 
التي أفادت الصني كثي���راً من الفراغ الذي أحدثته 
الواليات املتحدة األمريكية؛ عندما قطعت عالقاتها 
الدبلوماسية مع الس���ودان في العام 1997م، حيث 
أس���رعت الصني في ملء ه���ذا الفراغ الذي خلفته 
واش���نطن بسرعة )ال س���يما والزعيم السوداني د. 
حس���ن الترابي الذي كان ميارس دوراً رس���مياً في 
الدول���ة حينئذ قد اندفع هو اآلخر إلى الصني( مبا 

سيجري تفصيله الحقاً.
إل���ى ذلك؛ فإن الصني لم جت���د في العالقات 
التش���ادية التايوانية )العدو األقرب للصني( حجر 
عثرة في س���بيل تشجيع تش���اد على قطع عالقتها 
تدريجي���اً مع تايوان؛ فش���رعت قبل تس���كني هذه 
العالقة في مد اجلس���ور االقتصادية مع أجنامينا؛ 
مبا أسهم في إيجاد موطئ قدم لها في بالد جنوب 

الصحراء.
خامسًا: انتهاج أسلوب الشراكة التنموية: 
 تبدي الصني حرصاً الفتاً على الشراكة التنموية 
مع ال���دول اإلفريقية؛ بخالف الدول األوروبية التي 
حرصت عبر قرون على جعل إفريقيا مستودعاً للمواد 
اخلام، ولم تقدم ما ميكنه أن ينهض بالقارة، واملثير 
حلفيظة األوروبيني في هذا الصدد أن العالقة بني 
الصني وإفريقيا اآلن هي األفضل بش���كل كبير في 
مجال التنمية للقارة، وتفعيل الشراكة النفعية من كال 
اجلانبني، يقول الس���فير الزامبي في بكني ليوباندو 
مواب: »تعرض الصني قروضاً بشروط ميسرة جداً 
على األقل تعرف الص���ني ما نحن بحاجة إليه، وال 
يضعون الكثير من الشروط مقابل قروضهم، ويبنون 
البنية التحتية التي نحن حقاً بحاجة إليها؛ فعشرات 
اآلالف من العمال الصينيني يعملون اآلن في زامبيا، 

حيث يبنون الطرق وملعباً رياضياً ومدرستني« )1(.
وما يش���اهد في زامبيا يتك���رر في غيرها، ففي 
الغرب،  ريبة  يثير  إفريقيا  في  الصيني  التقدم  خروبن:  بيترنل       

إذاعة هولندا - 5 / /008 م.

الكونغو وحدها س���يعمل في السنوات املقبلة 40 ألف 
عامل صيني في مجال الطرق والسكك احلديدية ) (، 
وما الكونغو إال عينة ملا هو موجود بالفعل في السودان 
وأجنوال ونيجيريا، حيث األرق���ام أكبر كثيراً، والبنى 
التحتية تش���هد تط���وراً الفتاً بالتعاون مع الش���ريك 
الصيني، يقول رئيس قسم األبحاث في معهد بروكسل 
للدراسات الصينية املعاصرة جونثان هولسالغ: »مقدار 
ما تنفقه الصني على املس���اعدة التنموية ال يزال طي 
الكتم���ان، أحد التقديرات يرفع املبلغ في حدود 5.5 
مليارات ي���ورو، باإلضافة إلى عش���رة مليارات يورو 

أنفقت كقروض للدول اإلفريقية« ) (.
وببراجماتية واضحة تعرض بكني قيامها بتمويل 
مشروعات البنية التحتية التي توقف البنك الدولي 
ومعظ���م اجلهات املانحة الثنائي���ة عن متويلها منذ 
عقود مضت، »وتش���ير الدراسات إلى أن الشركات 
الصينية تنفذ مش���روعات البني���ة التحتية بتكلفة 
تعادل 5 ٪ من تكلفة الشركات الغربية؛ وهو ما دفع 
البنك الدولي ومؤسسات أخرى لتمويل مشروعات 
بناء الطرق من جديد؛ رغم مخاوف مسؤولي البنك 

من تعرض هذه األموال لالختالس« )4(.
سادسًا: مساندة الدول اليت متنح الصني 

أولية يف التعامل يف احملافل الدولية: 
تعتبر بكني اليوم هي الدولة األولى في إفريقيا 
من حيث األعداد املوفدة لقوات حفظ سالم عاملة 
حتت راي���ة األمم املتحدة؛ متفوقة في ذلك على أي 
عضو آخر دائم مبجلس األمن، وهذا ال يعني بالطبع 
وجود قواعد عس���كرية دائمة للصني في إفريقيا؛ 
مثلما هو احلال بالنس���بة لفرنس���ا مثاًل التي تضع 

املصدر السابق.      

املصدر السابق.   3  
جوسوا كورالنتزك، مصدر سابق، ويالحظ أن كورالنتزك املدرس    4  
من  يتمكن  لم  الصيني،  البرنامج   / كارنيجي  مبعهد  الزائر 
الغربي في دراسته؛ حيث عزا إحجام  إلى اجلانب  إخفاء ميله 
في  التنموية  املشروعات  تلك  متويل  عن  آنفاً  الدولي  البنك 
مجاالت الطرق وغيرها، مما حتتاج إليه إفريقيا، إلى اخلشية من 
االختالسات، مع أن البنك ميول مشروعات أخرى - غير تنموية 

- ال تخلو من الفساد في تلك البلدان اإلفريقية.
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لها قواعد رئيسية في ست دول إفريقية، وال يجسد 
ذلك بالضرورة أطماعاً عسكرية صينية في إفريقيا 
مبا ينسف الصورة التي تريد الصني أن تبدو بها في 
الصني؛ بيد أن ذلك في املقابل يش���ي مبا ميكن أن 
ميثل حماية صينية ملصاحلها املتزايدة في إفريقيا، 
ورغبة ف���ي تأم���ني حلفائها األفارقة ف���ي ميدان 
السياس���ة الدولية، ال س���يما إن كانوا من »الدول 

املارقة« وفقاً للتعريف األمريكي.
والفيت����و الصيني على الق����رارات الدولية فيما 
يخ����ص حلفاء الصني، كما ف����ي امللفني النوويني في 
كوريا الش����مالية وإي����ران دولياً، ومش����كلة دارفور 
الس����ودانية إفريقياً، كان حاض����راً في أروقة األمم 
املتحدة وإن لم يتم اس����تخدامه بشكل علني، وحيث 
يبدو اخلناق محكوماً على دول مثل الس����ودان؛ فإن 
الصني تبادر إلى صدارة املندفعني نحو إرسال قوات 
حلفظ السالم فيه، وإذ شاركت الصني بقوات تصل 
إلى ثالثة آالف جندي في قوات أممية؛ كانت الدول 
األولى بالرعاية الصينية هي األكثر اس����تقباالً لتلك 
القوات، ال س����يما الس����ودان احلليف األكثر أه�مية 
للصني في الشرق اإلفريقي، وقد شاركت بكني أيضاً 
بقوات أخرى في ليبيريا والكونغو الدميقراطية ضمن 
أكثر من عشر عمليات حلفظ السالم في إفريقيا. 

سابعًا: تسكني اخلالف مع الواليات 
املتحدة والدول األوروبية ذات النفوذ 

التقليدي يف أفريقيا:
جنح���ت الص���ني حلد اآلن ف���ي تقلي���ل آثار 
اقتناصه���ا لبع���ض مفردات النف���وذ األمريكي في 
القارة اإلفريقية، ال س���يما في بلدان رئيس���ية مثل 
الس���ودان ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وبرغم التعدي 
الظاهر للصني في هذا املجال؛ فإن كال البلدين قد 
متكنا من احتواء خالفاتهما وتغليب املصالح واملنافع 

االقتصادية املتبادلة.
وقد س����بق أن بلورت الصني والواليات املتحدة 
األمريكية، ضمن منتدى آس����يا والباسيفيك )إيبيك( 

ال����ذي يضم إلى جوارهما الياب����ان وكوريا اجلنوبية 
والهند واس����تراليا، ش����راكة اس����تراتيجية لتأمني 
احتياجات بلدان املنت����دى من مصادر الطاقة، فيما 
ُعرف مببادرة »الش����راكة من أجل تنمية نظيفة«، ما 
شجع بكني على استمرار سياس����تها جتاه الواليات 
املتحدة عل����ى الوتيرة ذاتها املتبع����ة منذ ربع قرن، 
والقائمة على التع����اون والتنافس معاً، فما »حققته 
الصني من جناحات على مستوى تعامالتها الدولية - 
على األقل من وجهة نظر قياداتها - هو الذي جعلها 
أشد متسكاً مببادئ سياستها اخلارجية التي اتبعتها 
منذ املؤمتر الثاني عش����ر للح����زب في عام  198م، 
ومتاشياً مع هذه املبادئ؛ أعاد هوجينتاو تأكيد فكرة 
س����لفه جياجن زميني، والتي أعلن فيها أن الصني ال 
تنوي أن متارس سياس����ات الهيمنة على غيرها من 

الدول حتى لو أتيحت لها الظروف لذلك« )1(.
وإذ تنأى الصني عن مصادمة الواليات املتحدة 
بش���كل س���افر في إفريقيا، واحلال أيضاً بالنسبة 
لألخيرة؛ فإنهما يحافظ���ان على حدود للخالفات 
االقتصادية بينهما، على الرغم من أن الصني في كثير 
من األحيان تهز هيب���ة الواليات املتحدة بإصرارها 
على مساندة دول كالسودان ضد احلصار األمريكي 
عليها، لكنها على كل حال تُبقي تلك املساندة مغلفة 
بدبلوماس���ية متوازنة تعترف فيها للواليات املتحدة 

بقدر من النفوذ في تلك البلدان.
ثامنًا: نشر الثقافة الصينية ومنط 

االستثمار الصيين يف أفريقيا: 
تبس���ط الصني أرضي���ة تاريخي���ة للتعاون مع 
إفريقي���ا، ترتكز إلى أنها وإفريقي���ا حتمالن تراثاً 
مفعماً بالقهر »االستعماري« الذي مورس ضدهما، 
وكالهما ال يريد تكرار تلك الفترة؛ فالصني قد عانت 
العلوم  أستاذ  الصينية،  الشؤون  في  قنديل  خبيرة  د.حنان       
جامعة  السياسية،  والعلوم  االقتصاد  كلية  السياسية، 
قراءة  الصينية..  السياسات  في  واالستمرار  التغير  القاهرة(: 
 – الدولية  السياسة  الصيني،  الشيوعي  احلزب  مؤمتر  في 

األهرام - يناير 008 م.
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االحت���الل البريطاني )مثل بعض بلدان إفريقيا( ثم 
اليابان���ي، وإفريقيا قد عان���ت منذ قرون االحتالل 
البريطاني والفرنسي واألملاني واإليطالي والبرتغالي 

واإلسباني.
وحت���اول الص���ني اس���تثمار عالقاته���ا غير 
»االس���تعمارية« - بحسب س�ياس���تها املعلنة على 
األق�ل - في التسويق لنمط إدارة صينية في إفريقيا، 
أسلوب اس���تثمار صيني يجعل إفريقيا دوماً بحاجة 
إلى خبراته���ا في هذا اخلص���وص، ويُعد صندوق 
تنمية املوارد البشرية اإلفريقية الذي أنشأته، ويخّرج 
س���نوياً نحو 4000 مهني إفريقي؛ إحدى ركائز هذه 
السياسة؛ إضافة إلى االتفاقات املبرمة مع عشرات 

اجلامعات اإلفريقية لتبادل اخلبرات.
كم���ا أن بكني حت���اول من خالل حركة الس���فر 
النش���طة ما بني الصني وإفريقيا أن تس���تثمرها في 
التروي���ج للغتها الصينية الصعبة إلى حد كبير، والتي 
هي مع ذلك قد أضح���ت حلماً لكثير من األفارقة ال 
س���يما في القرن اإلفريقي لتحقي���ق قدر من الثراء، 
وقد أقبل كثيرون بالفعل في السودان وأجنوال وزامبيا 
وكينيا على تعلم تلك اللغة، ومبوازاة ذلك أطلق راديو 
الصني الدولي في الع���ام 006 م محطة بكينيا تبث 
باللغات احمللية، وقد توجه العديد من األفارقة للسفر 
إلى الصني ال س���يما خالل املعارض التجارية، فيما 
بلغت أعداد الصينيني ببلدان اجلنوب اإلفريقي مئات 
اآلالف؛ ما أس���هم في نش���ر الثقافات الصينية بني 

األفارقة، ال سيما في جنوب إفريقيا وزامبيا. 

نتائج السياسة الصينية يف أفريقيا:  ¿ 
برغم أن���ه يصعب حتديد ه���ذه النتائج بصفة 
نهائية العتبار أن احلراك الصيني لم يزل في بدايته، 
وأن اخلبراء يتوقع���ون منواً هائاًل للعالقة الصينية/ 
اإلفريقي���ة؛ فإنه م���ن املمكن حتدي���د مالمح تلك 
السياس���ة في كونها قد متكنت من حتقيق جملة من 
املكتسبات االقتصادية، واحلضور الدولي كقوة دولية 

ق���ادرة على التأثير على بعد عش���رات كيلو مترات، 
والتعامل النّدي مع قارة كامل���ة على أرضية التفوق 
العددي الصيني عليها مبا يزيد عن الثلث )يبلغ عدد 
س���كان قارة إفريقيا نحو 850 مليون نس���مة، فيما 

يجاوز عدد سكان الصني 00 1 مليون نسمة(.
رفع سقف اس���تثماراتها اإلفريقية ملستويات  1¿ .
قياس���ية في فترات زمنية مح���دودة:  فعلى 
الصعي���د النفطي تدرك بك���ني أنها تعتمد - 
كغيرها - على نفط الش���رق األوس���ط الذي 
حتفه الصراعات، وتقع معظ���م أوراق اللعبة 
فيه في ي���د الواليات املتحدة األمريكية، حيث 
أوصلت حجم تعامالته���ا النفطية مع إفريقيا 
إلى استيراد ثلث احتياجاتها منها، ال سيما من 

نيجيريا وأجنوال والسودان.
وقد أضحت أجنوال أكبر مصدر للنفط للصني،   
حيث تشحن إليها   5 ألف برميل يومياً، وقد 
أقرضت الصني أجنوال م���ا قيمته 4 مليارات 
دوالر، يس���تحق السداد من النفط املصدر إلى 
الصني، وق���د تخطت أجنوال الس���عودية في 
تصدير النف���ط إلى الصني، كم���ا أن الصني 
حصل���ت على حصة تبلغ 45٪ في حقل نفطي 
رئيس���ي في نيجيريا )املنتج األول للنفط في 

إفريقيا(.
وقد متكنت مؤسسة النفط الصينية من شراء   
40 ٪ من أس���هم شركة النيل األعظم النفطية 
في السودان، والتي تضخ نحو 500 ألف برميل 
يومياً، وقامت ش���ركة أخرى مبد خط أنابيب 
إلى البحر األحمر لتس���هيل نقله إلى الصني، 
وق���د حصلت بكني على حق التنقيب في أربعة 
مواقع أخرى من بينها كينيا، وتشارك شركات 
النفط الصينية في 0  دول���ة إفريقية، وعلى 
امتداد الس���نوات اخلمس املاضية أنفقت هذه 
الش���ركات 15 مليار دوالر على ش���راء حقول 

النفط والشركات احمللية.
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اقتناص فرص االس���تثمار في بعض البلدان  2¿ .
ذات النفوذ األجنلوساكس���وني:  كالس���ودان 
الذي نقبت شركات أمريكية عن النفط فيها، 
ثم اس���تخرجته الصني مستغلة العقوبات التي 
وقعته���ا الواليات املتحدة على الس���ودان إبان 

حكم الرئيس األمريكي بيل كلينتون. 
وإذ تض���ع الواليات املتحدة الس���ودان مرتكزاً   
الس���تراتيجيتها القادم���ة ف���ي إفريقيا؛ فإن 
الصني قد أوجدت لها نفوذاً هائاًل هناك يغل 
من يد الواليات املتحدة حتى فرنسا هناك، ال 
س���يما مع رغبة الواليات املتحدة في التدخل 
املباشر في دارفور، واالستثمار في بلدان خارج 
ما  الس���يطرتني الفرنس���ية واألمريكية نوعاً 
كأجنوال، واالمتداد في البلدان االس���تراتيجية 
للواليات املتحدة كجنوب إفريقيا ونيجيريا، أو 
الفرنس���ية كإثيوبيا وبعض بلدان خليج غينيا 

كاجلابون وغيرها. 
¿3  )بعقد  توفير أسواق جديدة للسالح الصيني:.
صفق���ات لتصدير األس���لحة للعديد من دول 
القارة، وفي مقدمته���ا إريتريا وإثيوبيا ومالي 
وأجنوال وموزمبيق، بلغت قيمتها نحو عش���رة 
باليني دوالر خالل السنوات اخلمس املاضية(، 
إضافة إلى املنتج���ات الصينية عموماً، والتي 

جنحت في إغراق السوق اإلفريقي بها.
وقد أثار ذلك ش���كوى دول ناش���ئة في املجال 
الصناعي كإثيوبيا، فقد بينت دراس���ة ش���ملت 96 
شركة إثيوبية صغيرة أن »8 ٪ منها تضطر إلشهار 
إفالس���ها بس���بب املنافس���ة الصينية« )1(؛ نظراً 
ملناس���بتها الس���عرية للبلدان الفقيرة، وتوفير بديل 
للدول »االستعمارية« التي فشلت بعض مخططاتها 

في االستفراد بتلك الدول.
كما اس���تفادتة الصني من أخطاء املنافس���ني 
اجلس���يمة في تعزيز وجودها في إفريقيا، كأخطاء 

جوسوا كورالنتزك، مصدر سابق.      

الواليات املتحدة في نيجيريا )تعد نيجيريا أكبر دولة 
نفطية في إفريقيا فقيرة؛ ال يجاوز دخل الفرد فيها 
دوالراً واحداً رغم تدفق عش���رة مليارات دوالر على 
األقل في خزينتها كل عام خالل ربع قرن؛ بس���بب 
الفس���اد والتدخل األمريكي(. وك���ذا أخطاء البنك 
الدولي في أجن���وال )وفي مطلع عام 005 م اعتقد 
الصندوق أنه على مش���ارف إبرام اتفاق تاريخي مع 
أجنوال، لكن في اللحظات األخيرة أوقفت احلكومة 
األجنولية احملادثات، وأعلنت أنها ستتلقى بدالً من 
ذل���ك قروضاً من الصني إلعادة بناء البنية التحتية؛ 
بع���د أن عرضت الصني عليها قروض���اً وائتمانات 
بقيمة 5 مليارات دوالر دون أي من الش���روط التي 
يفرضها صندوق النقد الدولي( ) (، وفرنس���ا في 

وسط إفريقيا.

االستراتيجية الفرنسية يف أفريقيا ¿ 
ل���م تزل دول االحت���اد األوروب���ي ذات التاريخ 
»االستعماري« القدمي في إفريقيا هي الالعب األول 
في إفريقيا، ولم تزل فرنسا هي أهم العب أوروبي 
هن���اك، وهي بذل���ك تعتمد عل���ى إفريقيا كإحدى 
مرتك���زات نفوذه�ا في العالم مب���ا متلكه فيها من 
عالق�ات ونفوذ اقتصادي وعس����كري وسياس���ي؛ 
نها من إطاحة حكام وتنصيب آخرين، ال س���يما  مكَّ
في بل���دان جنوب الصحراء الغربي���ة، وفي الغرب 

اإلفريقي، وأيضاً في منطقة القرن اإلفريقي. 
تعتمد فرنس����ا دولي����اً على كونها ق����وة دولية 
نووية متلك نفوذاً هائ����اًل في إفريقيا؛ ما مكنها من 
االحتفاظ مبقعد دائم في مجلس األمن ليصبح أحد 
أركان قوتها الثالث����ة. ونفوذها اإلفريقي هذا مكنها 
من تش����كيل الفرنكفونية، وهو جتّمع الدول الناطقة 
بالفرنسية، والذي يشمل دوالً إفريقية عدة، لكن هذا 
النف�����وذ قد تعرض بق�وة إل����ى االهتزاز في أعقاب 
انته�اء احلرب الباردة؛ إذ اجته االهتم�ام الفرنسي، 

جوسوا كورالنتزك، مصدر سابق.      
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واألمريكي أيضاً، إلى أوروبا الش����رقية التي شّكلت 
منطقة رخوة ال بد من م�د النفوذ الفرنسي إليها؛ ما 
استتبع انصرافاً فرنسياً عن إفريقيا، سارعت الصني 
في وقت الحق إلى ملئه، وإذ فرغت فرنسا من مشكلة 
أوروبا الش����رقية حتى اس����توعبتها األورومتوسطية 
والتعاون مع بلدان الش����مال اإلفريقي؛ مما أدى إلى 
انخفاض حجم التجارة مع إفريقيا إلى نحو 5٪ في 
التس����عينيات قبل أن حتاول فرنسا استدراك الغزو 

األمريكي والصيني ملناطقها. 
على الصعيد الصين���ي؛ جتنبت الصني مناطق 
النفوذ الفرنس���ي نسبياً؛ قياساً النسيابها في بلدان 
حُتس���ب على الوالي���ات املتح���دة وبريطانيا، لكن 
الوالي���ات املتحدة جنحت في تغيير الكفة لصاحلها 

في إثيوبيا، وإريتريا، ورواندا، وأوغندا.
ويالحظ أن فرنسا بخسارتها لهيمنة الهوتو في 
منطق���ة البحيرات العظمى، قد تراجعت حلس���اب 
قبائل التوتسي التي حتظى بدعم الواليات املتحدة، 

وينتمي إليها رئيس أوغندا ورواندا وغيرهما.
وقد أسفر سقوط نظام الرئيس الراحل موبوتو 
سيس���ي سيكو، املدعوم من فرنسا حلساب الرئيس 
الراحل لوران كابيال في الكونغو الدميقراطية، عن 

حتول سلبي في اجتاه هيمنة فرنسا القدمية. 

الفرنســية يف  االســتراتيجية  وتتلخــص  ¿ 
عدة حماور رئيسية هي: 

أواًل: العمل على استرجاع ممتلكاهتا 
الرئيسية يف أفريقيا:

ويالحظ أن إرسال فرنس���ا لقواتها تعزيزاً لنظام 
إدري���س ديبي ضد حركة التمرد في العام 008 م؛ قد 
أسفر عن اإلبقاء على النفوذ الفرنسي أو استرجاعه، 
لكن ه���ذا النفوذ ال يتص���ادم فقط م���ع األمريكيني 
والصيني���ني املتمركزين على مقربة م���ن منابع النفط 
واليورانيوم في دارفور؛ »إذ طبقاً التفاقيات عس���كرّية 
مع اندجامينا وبانغي )جمهورية إفريقيا الوس���طى(؛ 

حتافظ فرنس���ا على وجود عس���كري يش���تد انتقاده 
م���ن املعارضات احمللّية. فتش���اد وإفريقيا الوس���طى 
ضحّية صراع���ات داخلية، وهي أيض���اً تتأّثر بنتائج 
أزمة الدارفور. وس���تكون فرنسا هي الرافد األساسي 
لقّوات الس���الم الدولية التي ستنتشر في املنطقة« )1(، 
فاالنتقادات م���ن داخل االحتاد األوروبي أضحت أكثر 
ظهوراً مع رغبة لدى االحتاد األوروبي في لعب دور أكبر 

في هذه املنطقة الغنية بالنفط واليورانيوم واملاس.
وق���د القت حمل���ة اإلبادة الت���ي نفذتها القوات 
الفرنسية ضد السكان احملليني في إفريقيا الوسطى 
في العام 007 م انتقادات م���ن حلفائها األوروبيني؛ 
برغم أنه في النهاية قد سلّموا للفرنسيني ب� »إرسال 
قوات فرنس���ية ترتدي مالبس قوة التدخل الس���ريع 
األوروبية )يوروفور( ) (، لتنتش���ر في مناطق ش����رق 
تشاد وش�مال ش�رق جمه�ورية إفريقيا الوس�طى، أي 
ُق�بالة إق�ليم دارفور السوداني« ) (، وذلك بعدما نفذت 
السلطات الفرنسية جرائم حرب عندما وقفت فرنسا 
إلى جانب ديك�تاتور إفريقيا الوسطى، وس�اهمت في 
ارتكاب مذاب�ح إلى جانب الس���لطات احلكومية ضد 
املدنيني )4(، وهي التي أملح إليها تقرير هيومان رايتس 

ووتش للعام 007 م. 
م���ن هنا يبدو أن فرنس���ا ق���د أخطأت ح�يث 
أرادت أن تس���ترجع بعض ممتلكاتها الس����ابقة؛ إذ 
أوقفتها هذه األحداث عند حد الوضع الس���ابق لها 
كقوة »استعمارية«، ولم تتمكن هي ذاتها من تبييض 
وجهها بالرغم من مس���اعي بعض ساستها، في ظل 
مرحلة تنافسية لن تكون فيها فرنسا وحدها، حتى 
فرنسية  استراتيجية  الوسطى..  إفريقيا  مونيه:  فنسان       

ورهانات إقليمية، ليموند دبلوماتيك – فبراير 008 م.
تشكلت قّوة »يوروفور« في تسعينيات القرن املاضي من قوات       
املنطقة  للتدخل في  وبرتغالية؛  وإسبانية  وإيطالية  فرنسية 

املتوسطية.
العمليات  منطقة  يُوّسـع  األوروبي  الشرطي  خشانة:  رشيد    3  

من املتوسط إلى إفريقيا، سويس إنفو - 0 / /008 م.
اإلندبندنت  السرية،  احلــرب  داخــل  فرنسا  ــاري:  ه يوهان    4  
0/5 /007 م، وهو تقرير يجسد بجالء املشاركة الفرنسية في 

حرب إفريقيا الوسطى. 
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في مستعمراتها السابقة، وقد اضطرت فرنسا إلى 
مناقضة نفس���ها بعدما أعلنت عن مشروع إفريقيا 
ف���ي العام 1997م، والقاضي بتأيي���د إقامة أنظمة 
سياس���ية جديدة في ال���دول اإلفريقية وفق مبادئ 
الدميقراطية التي حاربتها هي في وسط إفريقيا. 

ثانيًا: الشراكة االقتصادية: 
عل���ى الرغم من أن وزراء مالية الدول األعضاء 
في منطقة الفرنك اإلفريقي التابعة لفرنسا، والتي 
تضم 16 دول���ة إفريقية جن���وب الصحراء وغرب 
إفريقيا، قد أكدوا في اجتماعهم في األسبوع الثاني 
من أكتوبر 008 م أن منطقتهم »لم تطلها حتى اآلن 
انعكاس���ات األزمة املالية األمريكية احلالية« )1(، إال 
أن ذلك لم يعن أن فرنسا نفسها في وارد ضخ املزيد 
من املساعدات من أجل جذب االستثمار إليها، وهذا 
االس���تثمار نفس���ه قد تراجع مع ظهور دول نفطية 
كبيرة في إفريقيا؛ جعلت من »إفريقيا الفرنس���ية« 
جزءاًً هامش���ياً على الصعيد االقتصادي في القارة، 
يقول صاحب كت���اب )إفريقيا بدون فرنس���ا( عن 
»إفريقي���ا الفرنس���ية«: »إنها ال متث���ل إال  1٪ من 
سكان القارة، وثقلها االقتصادي ال يكاد يُذكر، فدول 
منطقة الفرنك اإلفريقي ال تزن أكثر من نيجيريا من 

حيث الناجت احمللي اخلام« ) (.
هذه الشراكة تأثرت س���لباً مع تراجع معدالت 
النمو في فرنسا ذاتها، والتي أدت إلى انكفاء داخلي 
جعل من باريس غير قادرة على منافس���ة التدفقات 
املالية القادمة من الصني والواليات املتحدة األمريكية 
ف���ي القارة اإلفريقية، التي تقع معظم حقول النفط 

فيها في بلدان غير فرنكفونية. 
أما الفرنكفونية ذاتها، )معبر فرنس���ا إلى ثروات 
إفريقيا(، فقد تأث���رت كثيراً بالتراجع االقتصادي في 
الداخل الفرنسي؛ إذ يتحدث كامبردج بوك ريفيوز عما 
يسميه »طالق النخب«؛ مالحظاً أن فرنسا التي تكّونت 

املنظور اإلفريقي 4 /0 /008 م.      
كامبردج بوك ريفيوز: إفريقيا بدون فرنسا، استعراض اجلزيرة.      

فيها كل نخب إفريقيا الفرنكفونية لم تعد اليوم وجهة 
النخب اإلفريقية، كما كان لتأسيس اجلامعات اإلفريقية 
دور رئيس���ي في تكوين النخب محلياً، لكن الطالق بني 
النخب يرجع في رأيه إلى سياسة التأشيرات املتشددة 
التي متارسها فرنسا حيال الطلبة األفارقة، مما جعل 
النخ���ب اإلفريقي���ة تتوجه اليوم إلى كن���دا والواليات 
املتحدة، وهنا يتس���اءل عن مصير الفرنكفونية خاصة 
مع الشعور املتنامي في أوساط النخب الفرنكفونية بأن 
املعنيني األوائل )أي الفرنسيني( بتطوير اللغة الفرنسية 

ال يعيرونها أهمية ) (.
ثالثًا: تقليص القوات العسكرية حلساب 

الشراكة االقتصادية:
عقدت فرنسا عدة اتفاقات للتدخل السريع في 
إفريقيا بغي���ة التقليل من حجم قواتها في إفريقيا؛ 
إذ قامت »باطراد بتخفيض عدد األفراد العسكريني 
من 60000 في املاضي، إلى نحو 10000 في أوائل 
عام 007 م« )4(، لكن فرنس���ا ظلت مع ذلك متورطة 
ف���ي العديد من الصراع���ات الداخلية التي جعلتها 
تفقد املزيد من نفوذها في إفريقيا، كما في »اثنني 
من احلوادث الهامة في رواندا؛ حني قّدمت فرنسا 
الدعم السياس���ي والعسكري جلوفينال هابيارميانا 
حت���ى النهاية في أبري���ل 1994م، وعدم قيامها مبا 
يلزم لوق���ف املجازر الت���ي راح ضحيتها 800 ألف 
ضحية، وفي نوفمبر 004 م حني شاهد الناس على 
شاش���ات التلفزة اجلنود الفرنس���يني وهم يطلقون 
النار على املتظاهرين في أبيدجان بس���احل العاج، 
وتورطها في الص���راع؛ قد أدى إلى اإلضرار بوضع 

فرنسا في إفريقيا« )5(.
وعن���د عقد مقارن���ة مع الص���ني التي جتني 
صفقات مهمة في إفريقيا دون إراقة دماء، وفرنسا 

املصدر السابق.   3  
اندرياس ميلر: ابحث في فرنسا عن إفريقيا السياسة اجلديدة    4  
- فصلية إنترشيونال بوليتيك جلوبال إديشني  عن ديرشبيجل 

األملانية - النسخة اإلجنليزية 4/  /008 م(.
املصدر السابق.   5  
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ســـياسية

املتورطة دوماً في الصراعات العسكرية اإلفريقية؛ 
يتبني كم تخس���ر فرن�سا وكم تربح الصني، ففرنسا 
»قد تدّخلت عسكرياً في إفريقيا 19 مرة في الفترة 
ما ب���ني  196م و 1995م، وتواجدت في تش���اد ب� 
00 1 جن���دي )..( لدعم حكومة ديبي، وحتتفظ ب� 
00  جندي في إفريقيا الوسطى )..(، وتنشر 000  

جندي في ساحل العاج« )1(.
وأخيراً؛ تبدو الصني قد عبرت إلى إفريقيا من 
بوابة االقتصاد والش����راكة، وفرنسا لم تزل متورطة 
ف����ي صراعاتها العس�����كرية، وإن ب�����دت في عه�د 
س����اركوزي تعوِّل على إفريقيا هي األخرى، ال س�يما 
بعد أن أخفقت األورومتوسطية إلى حد كبير في بلوغ 
أهدافها، وخروجها من العراق دون تعويض يُذكر في 
الصع�يد النفطي، وشعور ساستها باملرارة إزاء التمدد 
األمريكي على حس����ابها، وهذا األخير يشعر أيضاً 
أنه قد تلقى صفعات قوية من الصني في الس����ودان 
الذي نقبت الواليات املتحدة عن النفط فيه؛ فع�ملت 
الصني على اس�����تخراجه! وضغطت عبر الصندوق 
موقـع  إفريقيـا،  في  الفرنسية  العسـكرية  هـانسن:  اندرو       
مجـلس العالقات اخلارجية األمريـكي - 8/ /008 م، واخلريطة 

املرفقة من املصدر نفسه.

الدولي على أجنوال؛ ف�فكت الصني وغيرها 
من األقط�اب الصاعدة رهانها، وش����اطرت 
وزاحمتها  النيجيري����ة،  الكعكة  األمريكيني 

جتارياً في جنوب إفريقيا.
وفي كل ذلك؛ تتقاطع االستراتيجيات 
أو تتنافس، ورمب���ا تتصارع، لكنها  أحياناً 
كثيراً ما تدور في معطيات الدراسات حول 
األس���باب املتعلقة باالقتصاد والعس���كرية 
والسياس���ة، وتغيب كثيراً جوانب أخرى ال 
تق���ل - بل تزيد - في أهميتها عن كل هذه 
األركان؛ إذ يبدو الدي���ن حاضراً في كثير 
من الصراعات؛ وإن حرص »االس���تعمار« 
القدمي واجلديد على تغييبه لكتم املشاعر 
دون حد النهب واالس���تعباد، لكن التقرير 
االستراتيجي اإلفريقي للعام 006 م/007 م رصد 
جانباً خفياً من املش���هد، حيث خلص فيه الباحثون 
إلى رصد »الزيادة السريعة واملطردة للمسلمني بها«، 
ويؤكدون أن »اإلس���الم ميثل قوة زاحفة من شمال 
القارة إلى جنوبها بصورة ال يعرفها أي دين آخر في 
العصر احلالي، كما ال يعرفها اإلسالم نفسه حالياً 

في أي قارة أخرى«. 
ومن أكثر األشياء خطورة في داللتها استشهاد 
الباحثني في التقرير بدراس���ات غربية؛ تثبت »أنه 
من بني كل عشرة أفراد يعتنقون ديناً سماوياً عاملياً؛ 
يعتنق تس���عة منهم اإلس���الم، ويعتن���ق واحد فقط 
املسيحية، وهذا أوضح في إفريقيا« ) (، وهذا معطى 
ال ميكن ألي باحث مسلم أن يهمله عند احلديث عن 

تنافس االستراتيجيات في إفريقيا.
إن األمر ال يتعلق فقط بثروات، بل بدميوجرافية 
خطيرة في حّس الغرب، رمب���ا دعت مراكز النفوذ 
القوية في الواليات املتحدة إلى جلب رئيس أس���ود 
إفريقي ليكون عنوان العقد القادم، والذي س���تكون 
فيه إفريقيا القارة املرش���حة لالستثمار والتدجني 

التقرير االستراتيجي اإلفريقي 006 /007 م -  اجلزء الرابع.      
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وإح����راز األوراق، الس���هلة أحياناً، وهذا يفس���ر 
اجتاهات الرأي العام في دوائر صنع القرار الغربي 
حتدي���داً، وهي إن لم تصارع الصني عس���كرياً في 
إفريقي���ا بالرغم من مطامعها الضخمة؛ فإنها تقف 
حيال كل نهضة إسالمية أو عربية في إفريقيا، وال 
أدل من استماتتها املزمنة في إيقاف مساعي إعادة 
الصوم���ال ليكون دولة إس���المية كبرى في املنطقة 
االس���تراتيجية املهم���ة )القرن اإلفريق���ي(، إذا ما 
استرد عافيته، واستعاد مناطقه السليبة في كل من 
إثيوبيا وكينيا، ليصبح الدولة األكثر أهمية في القرن 
اإلفريقي، وعلى مشارف بحر العرب، وأهم الطرق 
البحرية، واس���تغل ثرواته احليوانية والبحرية؛ على 
الوجه الذي يؤهله ليكون صاحب دور وكلمة في هذه 

املنطقة املهملة إسالمياً واملعتبرة عاملياً. 
وإذ توضع االستراتيجية األمريكية على طاولة 
البحث فيما يخص القرن اإلفريقي، يهول الباحثني 
مش���رط اجلراح الدقيق الذي اس���تبعد الس���ودان 
والصومال مؤخراً من الدول الرئيسية لهذه املنطقة 

املمتدة حتى البحيرات العظمى. 
وال حاجة للتذكير بأهمية السودان االستراتيجية 
الكبرى ف���ي عم���وم إفريقيا، لكن���ه كدولة عربية 
وإفريقية وإس���المية مرش���حة لكي تكون األساس 
في االمتداد التوعوي اإلس���المي، وها هي مصابة 

بالشلل جراء تنوع الضغوط الغربية عليها. 
وحيث يتح���دث اخلب���راء عن نف���ط دارفور 
واليورانيوم اخل�ام بها )وتش����اد أيضاً(، وهو الوقود 
املرش���ح للصمود بع���د نضوب النف���ط بعد عقود، 
يضرب���ون الذك���ر ص�فحاً - أو هك����ذا تبعد عنهم 
مصادر املعرفة - عن الثروة احلقيقية املخبوءة في 
دارفور.. إنه إقليم دارف���ور أو )أهل القرآن( الذي 
يحوي عدداً هائاًل من حفظة كتاب الله الذين يحتاج 
إليه���م 9 من كل 10، كما تقدم، يدخلون اإلس���الم 
م���ن املتحولني من »دين« إلى »آخر« في العالم، وفي 

إفريقيا على وجه اخلصوص. 

وح���ني متيل الوالي���ات املتحدة إلى التوتس���ي 
وتسمح بجرائم تنال من املسلمني في قبائل الهوتو؛ 
فهي تش���رعن لس���يطرة توتس���يوية عل���ى مناطق 

البحيرات العظمى. 
واأله���م من كل ه���ذا، أنه ح���ني عملت الدول 
الغربية بكل َج�لد على فصل الشمال اإلفريقي عن 
الدول املتاخمة له، ومنع العرب املسلمني من القيام 
بدورهم املنوط بهم في ترش���يد مسلمي إفريقيا، أو 
التواصل مع الوس���ط والغرب اإلفريقي ذي الغالبية 
العالية إس���المياً، لم تتبلور أية محاولة جادة للعودة 
إل���ى الريادة في إفريقيا، تلك الت���ي كان يتمتع بها 
العرب ف���ي عهود ما قبل »االس���تعمار«، وحيث لم 
تكن هناك رغبة في معاودة استراتيجية بّناءة كهذه، 
فإن على الباحثني تطويع اإلرادة الش���عبية العربية 
واإلسالمية باجتاه النظر إلى إفريقيا كق�ارة لم تزل 
حتم�ل األم�ل على الصعي���د الدعوي، وكذلك على 

مستوى الشراكة االقتصادية التنموية. 
إن األم���وال العربية التي تبخ���رت في أزمات 
البورص���ات املتعاقبة، إذا ما أتي���ح ملثلها أن تتجه 
إلى اقتصاد راش���د في إفريقيا التي تتمتع بثروات 
مخب���وءة ال حصر لها، ألمك���ن أن يخرج العرب من 
تبعيته���م، وعلى االقتصاديني أن يقولوا قولتهم، فإن 
االس���تراتيجية العربية في غياب اجلهد والفعالية 
الرس�مية في كثير من البلدان العربي�ة، هو ح�ق قد 
منح�ته الش���عوب العربية وأثرياؤها، وال خ�يار إذن 
بني االس�تنزاف املتوالي لألموال العربي�ة، أو االجتاه 
ش�عبياً إلى االس���تثمارات اجلادة الواعدة في قلب 
إفريقيا املس���لمة، حيث املعوقات كثيرة لكنها ليست 
حائ���اًل دون العمل على جتاوزها، فليس���ت هي في 
النهاية قدراً مكتوباً على املس���تثمرين الراغبني في 
الثراء الس���ريع واجلاد، بل ثمة ما ميكن القفز منه، 
واإلفادة من التنافس الدولي احلار في إفريقيا في 
إفادة املسلمني، ورفع مستوياتهم املعيشية في داخل 

إفريقيا وخارجها.
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حـــوارت

إعداد: مجلة قراءات أفريقية
جملة قــراءات:  نرحــب بفضيلتكم يف هذا 
اللقاء، ونــود أن نقدم يف البدء نبذة موجزة 

عنكم لقرائنا الكرام.
االسم أبو بكر كمارا، من مواليد عام  195م في 

باماكو بجمهورية مالي.
دخلت الكتَّ�اب وعمري س���ت سنوات، وختمت 
القرآن الكرمي، ودرست كتب الفقه املالكي في بلدة 
يوري في إقليم )كاي(، وفيما بني 1967م - 1970م 
التحقت مبدرس���ة االحتاد في مدينة براولي إقليم 
)سيكو(، حيث درست املرحلة االبتدائية وجزءاً من 
املرحلة اإلعدادية، وفي ع���ام  197م حتى 1976م 
عملت مدرس���اً ونائباً للمدير في مدرس���ة الثقافة 

اإلسالمية في باماكو.
وفي عام 1976م التحقت باجلامعة اإلسالمية 
باملدينة املنورة، ودرس���ت املرحلة الثانوية واملرحلة 
اجلامعية والدراسات العليا حتى 1986م، وكنت في 
هذه املدة نفسها عضواً في مكتب رابطة طلبة مالي 
في الس���عودية، وشاركت في تنظيم أعمال احلج مع 

البعثة الرسمية للحجاج في السعودية.

وفي املدة من عام 1987م  حتى 1990م عملت 
مرش���داً دينياً في مساجد أبو ظبي بدولة اإلمارات 
العربي���ة املتح���دة، كما عمل���ت فيها أيض���اً إماماً 
وخطيباً بالتعاون مع آخرين ملدة س���نة، وعملت في 
مجال التدريس في املعاهد واملدارس اإلسالمية في 

باماكو.
وفيم���ا ب���ني 1991م  وحتى  00 م  ش���اركت 
وترأست دورات وملتقيات وندوات في دول مختلفة 
)توجو، موريتانيا، غانا، السعودية، السنغال، ساحل 

العاج، مالي، نيجيريا(.
أما اآلن فأمارس العديد من األعمال، ولي كثير 

من املشاركات في جوانب متعددة، ومن ذلك:
مؤسس ومدير عام معهد العلوم اإلسالمية في  ٭٭

باماكو.
رئيس اجلمعية اإلسالمية لإلصالح. ٭٭

األمني العام لرابط���ة األئمة والعلماء للتضامن  ٭٭
في مالي.

عضو املجل���س األعلى اإلس���المي في مالي،  ٭٭
واملقرر في مكتب العلماء باملجلس املذكور.

نائب مدير مكتب املنتدى اإلس���المي في مالي  ٭٭
)سابقاً(.

رئيس الجمعية اإلسالمية لإلصالح في مالي

)الشيخ : أبوبكر كمارا( ..
في حوار مع مجلة 
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األمني العام لرابطة الدعاة سابقاً، وعضو جلنة  ٭٭
الدعوة والبحوث حالياً.

أمني جلنة الصحافة واإلعالم لالحتاد الوطني  ٭٭
للمدارس اإلسالمية في مالي.

املشرف على اإلذاعة اخلاصة )إذاعة دامبي( -  ٭٭
الفضيلة - في باماكو، وأحد مؤسسيها، ورئيس 

مجلس اإلدارة.
مشرف على دروس املساجد. ٭٭

مشارك في دروس التلفاز واإلذاعة الوطنية في  ٭٭
باماكو.

  – رئي���س جلن���ة الفتوى ف���ي إذاع���ة دامبي ٭٭
باماكو.

مش���ارك في دروس اإلذاعة اإلسالمية )صوت  ٭٭
القرآن واحلديث( في باماكو.

إمام وخطيب املسجد اجلامع في جيليبوكو. ٭٭
أم���ا في جانب البح���ث والتأليف فهناك بحث  ٭٭
التخرج في كلية الشريعة، وهو بعنوان )العموم 
والتخصيص عند األصوليني(، ورسالة املاجستير 
في الفقه املقارن بعنوان )اللقيط وأحكامه في 

الشريعة اإلسالمية(.
وهناك أيضاً عدد من املؤلفات التي قدمتها في 
مجاالت متنوعة؛ مثل:  حكم املس���بوق في الصالة،  
مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم، الطرق املثلى 
للتعام���ل مع الصوفي���ة، أثر التقوى ف���ي العبادات 
واملعامالت، الدعوة والدعاة في مالي، خواطر حول 
امللتقيات املاضية، سمات املجتمع في غرب أفريقيا، 
اإلس���الم في مالي، فتاوى أس���بوعية في اإلذاعات 

وعلى الهواء مباشرة.
جملة قراءات:  كيف دخل اإلسالم مايل؟ وما 

املراحل اليت مر هبا حىت عصرنا احلاضر؟
يذه���ب كثير م���ن الكتاب واملؤرخ���ني إلى أن 
اإلس����الم دخل مال���ي مع وصول الف���احت العظ�يم 
ع�قبة بن نافع والياً للمرة الثانية على املغرب س���نة 
 6ه����، أي في القرن األول الهجري، وذهب آخرون 

إلى القول بأنه دخ���ل في القرن اخلامس الهجري، 
وميكن اجلمع بني القولني بأن بداية دخول اإلسالم 
كانت في القرن األول الهجري، وأما االنتشار الفعلي 
لإلس���الم فكان في القرن اخلام���س الهجري حني 
أصبح اإلسالم دين الدولة والسلطان، وذلك بعد أن 

أسقط املرابطون إمبراطورية غانا.
وهناك روايات تذكر أن املل���ك )تيبو تان( كان 
ش���ديد االجتهاد في نشر اإلس���الم بني قومه وبني 
الزن���وج املجاورين، وقد اعتنق اإلس���الم عام 7 8 
م تقريب���اً، ولكن امللك الذي كان إلس���المه ش���هرة 
ه���و )واري جابي( الذي توفي ع���ام   4ه� املوافق 

1040م.
ومما ي���دل على أن اإلس���الم كان موجوداً في 
إمبراطورية غانا قبل إسالم ملوكها، أقصد على القول 
األول، ما ذك�ره البك�ري ال���ذي توفي عام 1094م، 
وهو م���ن املؤرخ�ني الذين زاروا اإلمبراطورية، قال: 
)ومدينة غانا مدينتان س���هليتان، إحداهما املدينة 
التي يس���كنها املسلمون، وهي مدينة كبيرة فيها اثنا 
عشر مس���جداً، أحدها يجمع�ون فيه، ولها األئمة 
واملؤذنون، وفيها فقه���اء وحملة علم، وحواليها آبار 
عذبة، منها يشربون، وعليها يسقون اخلضروات. 

ومدينة امللك على س���تة أميال من هذه وتسمى 
بالغابة، واملس���اكن بينه���ا مفصل���ة، ومبانيها من 
احلجارة وخش���ب الس���نط، وللملك قصر وقباب، 
وقد أحاط بذلك حائط كالس���ور، وفي مدينة امللك 
مس���جد يصلي فيه من يف�د عليه من املسلمني على 
مقرب���ة من مجلس حكم املل���ك، وحول مدينة امللك 
قباب وغابات تس���كن فيها السحرة، ويقيمون دينهم 

فيها(.
وبقي األمر كذلك حتى مجيء االستعمار الغربي 
الذي قضى على الدولة، ومن ثم اس���تولت الصوفية 

على الع�وام وصار لإلسالم بينهم شكل آخر.
أما التوجه الس���لف�ي فقد بدأ في الظهور بع�د 
عودة مجموعة اإلخوة األربع���ة من األزهر، وتوالى 
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وصول مشايخ آخرين من بالد احلرمني الشريفني، 
ومع وفود احلجاج.

 وف���ي 1947م وقعت مصادمات دموية بني أهل 
الس���نة وغيرهم، ثم هدأت األم���ور بتكوين جمعية 
مالي لالحتاد، وهي تض���م جميع الطوائف الدينية 
من أهل السنة وغيرهم، ثم توالى وصول اخلريجني 
من اجلامعات اإلس���المية بعد عام 1980م، ودخلت 

احلركة في أبعاد أخرى.
ومن���ذ ع���ام 1991م حدثت تغيرات سياس���ية 
واجتماعية في البالد، وتأسست جمعيات إسالمية 
عدي���دة، وبلغ ع���دد اجلمعيات الت���ي تعترف بها 
احلكوم���ة 114 جمعية إس���المية، ومع اكتس���اب 
القائمني على هذه اجلمع�يات خبرة بالواقع والعمل 
امليدان���ي واملؤسس���ي؛ رأوا أهمية وجود مؤسس���ة 
جتمع بينهم، فقاموا بإنش���اء رابطة األئمة والعلماء 
في مالي، بهدف التنس���يق بني أعمال جميع األئمة، 
وتس���هيل االتصال بينهم، وتهيئ���ة األجواء لتحقيق 
مبدأ التش���اور في أعمالهم، والترفع عن اخلالفات 
املذهبية لتحقيق وح�دة املس���لمني، كما مت إنش���اء 
املجلس األعلى اإلس���المي في مالي، وهي جمعية 
ذات صبغ���ة حكومية، تهدف إلى إيجاد حلقة وصل 

بني احلكومة واملسلمني.
وعلى الرغم من األحوال اجليدة للمسلمني في 
مالي اآلن؛ فإن التغ�يرات السريعة والغامضة تفوق 
مس���توى تفكير كثير منهم ومس���توى إدراكهم؛ وهو 
ما يوقعهم في دائرة اس���تغالل أعدائهم، والساحة 
هناك كاألرض املوات من أحياها فهي له، وال حتقيق 

ملصلحة إال ملن اغتنم الفرصة.
جملــة قراءات:  كان حملضــن العلم )متبكتو( 
دور بارز يف نشــر العلم وختريج العلماء؛ فما 
واقعه اآلن؟ وكيف يقرأ فضيلتكم مســتقبل 
احلراك العلمي يف مايل يف وقتنا الراهن؟

في املاضي كانت مدين���ة متبكتو محضناً للعلم 
ومركزاً ثقافياً ومثاالً حضارياً، واش���تهرت بنش���ر 

العل���م وتخريج العلماء، ووج���ود آالف املخطوطات 
ف���ي مرك���ز أحمد باب���ا واملكتب���ات اخلاصة دليل 
على ذلك، ولكن االس���تعمار الغربي خاف من هذا 
الواقع، فوضع خططاً محكمة لتغريب املدينة ثقافياً 
وعلمياً، فأسسوا املدارس الفرنسية الثابتة واملتنقلة، 
وخّصصوا لذلك مبالغ ضخمة، وبذلوا جهوداً جبارة، 
وفي النهاية جنحوا في حتقي���ق أهدافهم، حتى ال 
تكاد جتد مواطن���اً اآلن في متبكتو إال ويجيد اللغة 
الفرنس���ية، ومما زاد الطني بلة حتويل متبكتو إلى 
مدينة س���ياحية، وهو ما له تأثير كبير في األخالق 

والعادات واألعراف.
ولكّن الله غالب على أمره، ففي عام  198م بدأ 
إنشاء معهد الهجرة التربوي في متبكتو، وهو كسائر 
املعاه���د التكوينية يهدف إل���ى تخريج معلمني، ومت 
افتتاحه في  / /1996م، وتُقدر مساحة هذا املعهد 
بنحو 10 هكتارات، وهذا املعهد فريد من نوعه في 
عصرنا هذا، بل هو أول معهد تربوي وتكويني عربي 

أُس�س في أفريقيا.
وأرى أن ه���ذا املعهد م���ن املقومات التي يجب 
علينا احملافظ���ة عليها واالهتمام به���ا، مع العناية 

باملنهج حتي يحق�ق الغرض املنشود منه. 
وفي رأيي أن احلراك العلمي في مالي في وقتنا 
احلاضر يدعو إلى التفاؤل، ويؤذن مبس���تقبل جيد، 
فهناك العديد من الشواهد واملظاهر التي تدل على 
ذلك، منها: الصحوة العلمية التي تشهدها املساجد، 
حيث تُعق����د حلق���ات علمي���ة ودروس متواصلة، 
ويالحظ تزايد عدد املدارس اإلسالمية، واالهتمام 
بتعليم الكبار، وخاصة في صفوف النس���اء، ووجود 
حلقات حتفيظ القرآن، وإذاعات إس���المية خاصة، 
وبرامج إس���المية في اإلذاعات احل���رة اخلاصة، 
وإجراء املس���ابقات العلمية والطالبية، وتتابع تدفق 
اخلريجني من اجلامعات، وظهور جيل من الباحثني، 
ووجود نادي الثقاف���ة واألدب، وكثرة عقد الندوات 
الهادفة، وحلقات تفسير القرآن في كل أنحاء مالي 
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وخاصة في رمضان، واس���تعمال العديد من الدعاة 
لشبكة املعلومات )اإلنترنت( علمياً ودعوياً.

ولكن أرى أن هذه املش���روعات والنش���اطات 
حتتاج إلى دراسة واقعية وتقوميية مستمرة، لتقدمي 
النصائ���ح واإلرش���ادات املنهجية، حت���ى ال تخطئ 

الطريق ويضيع املسار.
جملة قراءات:  يالحظ وجود احنســار ظاهر 
يف انتشــار اللغــة العربيــة يف أفريقيا؛ فما 
مظاهر ذلك االحنســار؟ وما أســبابه؟ وكيف 

يتم جتاوزه؟
اللغة العربية لغة القرآن الكرمي الذي أنزله الله 
– تعالى -  لهداية البش���رية وسعادتهم في الدارين، 
وال يخفى على مطل���ع في التاريخ ما ذاقه األفارقة 
م���ن ويالت عبر تاريخهم، ومبجيء اإلس���الم الذي 
أخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، 
وجد األفارقة مبتغاهم وسعادتهم في اإلسالم، ومن 
ثم اهتم���وا باللغة العربية حتى أصبحت لغة اإلدارة 

ملعظم البالد األفريقية.
وميكن أن نلخص تاريخ اللغة العربية في أفريقيا 

في ثالث مراحل:
املرحلة األول���ى: مرحلة االزدهار والتطور:  وتبدأ 
من دخول اإلس���الم أفريقيا إلى ما بعد دخول احملتل 
الغربي، وكانت اللغة العربية في معظم هذه البالد لغة 
اإلدارة والتعليم، وعلى الرغم من كره احملتلني الغربيني 
الشديد لها، فإنهم لم يتمكنوا من زحزحتها عن األعمال 

اإلدارية إال بعد فترة طويلة من عهد االحتالل.
املرحل���ة الثانية: مرحلة الرك���ود واالنحطاط:  

وتبدأ من سبعينيات القرن املاضي.
املرحلة الثالثة: مرحلة اإلحياء والبعث:  وتق�وم 
ه���ذه املرحلة في مالي مثاًل اآلن على جهود األفراد 
في ش���كل مدارس خاصة، وعلى جه���ود حكومية 
تتمثل في جع���ل اللغة العربية لغة ثانية في املراحل 
الثانوية، وإنشاء قسم اللغة العربية في كلية اآلداب 

في جامعة باماكو.

وهناك محاوالت ج���ادة من قبل دولة اإلمارات 
العربية املتحدة لفتح كليات عربية في جامعة باماكو 

حتت إشراف حكومي.
وتتمثل مظاهر انحسار اللغة العربية في أفريقيا 
عموماً في تهميش خريجي اللغة العربية في  بعض 
الدول، والتظاهر بعدم حاجة بالد بعضهم إلى هذه 
الش���هادات، وغياب العربية في وسائل اإلعالم إال 

قلياًل، وعدم التخاطب بها إال في نطاق ضيق.
ومن أهم أسباب هذا االنحسار أن املسلمني ال 
يتقنون لغة اإلدارة في بلدانهم، وليس لهم مش���اركة 
عملية في حل املشكالت، وقصور املناهج عن تغطية 
املهارات املختلفة للمس���لم، مما يؤدي إلى ش���عوره 
بالدونية، ومش���كلة املس���تقبل التوظيفي خلريجي 
املدارس اإلسالمية، ومشكلة متويل املدارس )مبان، 
مقررات، أجور املدرسني ... إلخ(، ومعظم املعل�مني 

ليس لديهم إملام بطرق التدريس.
وف���ي رأيي أن���ه ميكن جت���اوز ذل���ك بتعديل 
املناهج الدراس���ية، وحتسني طرق التفكير، ودراسة 
اللغة الرسمية بتمكن، وش���مولية املنهج، وفتح باب 
التخصص، وتربية روح االجتهاد والتفكير اإلبداعي 

في نفوس الطالب.
جملــة قــراءات:  لفضيلتكــم اهتمــام خاص 
بالتعليــم العــريب اإلســالمي يف مــايل، فما 
املــدارس  يف  املناهــج  ملشــكلة  توصيفكــم 
العربيــة اإلســالمية؟ وهــل مــن مقترحــات 

لتالفيها؟
أحم���د الله - س���بحانه وتعال���ى - أن وفقني 
أن���ا وغيري في القي���ام مبحاوالت لنش���ر التعليم 
اإلسالمي، وهذا واجب على كل مسلم ومسلمة بقدر 
طاقته؛ وألني أرى أن خير وسيلة للدعوة الصحيحة 
والتربية احلس���نة هي وجود مؤسسة تعليمية؛ فقد 
مت إنشاء مؤسسة تعليمية بلغ عدد املدرسني بها 50 
مدرساً، وعدد الطالب 00 1 طالب وطالبة، وتضم 

اآلن املراحل الدراسية اآلتية:
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روضة األطفال، االبتدائية، اإلعدادية، الثانوية، 
قس���م حتفيظ القرآن الكرمي، تعليم الكبار وخاصة 
تعلي���م النس���اء، اخلياطة والتطريز للبنات، قس���م 
احلاس���وب قريباً بإذن الله، وأرجو من الله التوفيق 
والقبول، وأشكر في هذه املناسبة كل الذين أسهموا 

في دعم هذه املؤسسة.
أما املناهج، فاملقصود باملنهج التربوي والتعليمي 
ذلك الطريق الواضح الذي يسلكه املربي أو املدرس 
مع من يربيهم أو يدربهم لتنمية معارفهم ومهاراتهم 
واجتاهاتهم، وال يص���ح أن يهتم املنهج بنقل التراث 
الثقافي فقط إلى األجيال الصاعدة، وإمنا ينبغي له 
أن يهدف إلى إكسابهم املهارات الالزمة للتعامل مع 
املش���كالت التي تعترض حياتهم، وأن يراعي تربية 
جوانب اإلنس���ان كلها؛ حتى يكون املنه�ج مناس���باً 
وفعاالً، فالله - سبحانه وتعالى -  جعل في اإلنسان 
العقل والروح وغرائز اجلس���د، وحدد معالم تربوية 
إلشباع هذه اجلوانب والغرائز كلها، وال تستقر حياة 
اإلنسان إال بهذا التوازن، وإال أصبح اإلنسان معوجاً 
أو معوق���اً، وبناء على ذلك فاملناه���ج في املدارس 
اإلسالمية ينبغي لها أن تأخذ في تقديرها اجلوانب 
املختلفة لإلنسان؛ من حيث الهدف والوسائل وحاجة 

البالد واعتبار الواقع.
وقد كانت املدارس اإلس���المية في مالي على 
كثرة عددها وانتش���ارها مختلفة املناهج، ولهذا مت 
وضع منهج موحد للمدارس اإلس���المية العربية من 
قبل وزارة التربي���ة والتعليم في عام 1985م، وذلك 
بالتعاون مع مديري املدارس العربية اإلسالمية في 

مختلف األقاليم للمرحلة االبتدائية واإلعدادية.
وفي عام 1991م مت وضع منهج مقترح للمرحلة 
الثانوية في مالي، وفي عام 1999م أقامت احلكومة 
ندوة وطنية حول املدارس العربية اإلس���المية في 
مالي، وكان الهدف الرئيس لهذه الندوة هو الوصول 
إلى أفضل صورة لدخول املدارس اإلس���المية في 

نطاق التعليم الرسمي للبلد.

وفي ع���ام  00 م بدأ تنفيذ املنهج اجلديد في 
معظم هذه املدارس، حيث تق���وم احلكومة بإجراء 
امتحان الش���هادة االبتدائية والش���هادة اإلعدادية 
للمدارس، علماً بأنه قد مت وضع مقررات دارس���ية 
قام���ت احلكوم���ة بطباعته���ا للم���دارس العربية 

اإلسالمية. 
وس���يتم إن ش���اء الله إجراء امتحان الشهادة 
الثانوية للمدارس العربية اإلسالمية في العام القادم 
لكي يتس���نى لهؤالء الطالب االلتحاق ببعض كليات 
جامعة مالي احلكومية، كما يتس���نى لهم االلتحاق 

باجلامعات العربية اإلسالمية بإذن الله.
ولك���ن يبقى على القائمني عل���ى هذه املدارس 
مس���ؤولية احملافظة على الهدف ال���ذي من أجله 

أُنشئت هذه املدارس.
جملة قراءات:  ما أبرز جماالت العمل الدعوي 

املعاصر يف مايل؟
هناك نش���اطات دعوية كثيرة بارزة في العديد 
من مجاالت الدعوة املعاصرة في مالي، تس���تهدف 
جميع الفئات، وخصوصاً الشباب واملرأة واملثقفني، 
ومنها على سبيل املثال: إنشاء املؤسسات التعليمية، 
وبناء املس���اجد، وتنظيم الدروس واحللقات العلمية 
وحلقات حتفيظ  واخلطب،  والندوات  واحملاضرات 
الق���رآن، والقواف���ل الدعوية واإلغاثي���ة والطبية، 
وتوزيع الكتب العلمية )العربية واملترجمة(، والدعوة 
في احلج، والدعوة عبر الوسائل احلديثة مثل شبكة 
املعلومات الدولية )اإلنترن���ت(، والتلفاز، واإلذاعة، 

والشريط اإلسالمي.
جملة قراءات:  كيف ترون مســتقبل الدعوة 
يف مايل يف ظل احنســار نشــاطات املؤسسات 
اخلرييــة اإلســالمية القادمــة مــن خــارج 

احلدود؟
أسهمت املؤسسات اخليرية اإلسالمية القادمة 
من اخلارج ب���دور كبير في تطور الدعوة وتطويرها 
في مالي، وهو ما يجب ش���كر الله عليه واإلش���ادة 
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به، فقد قامت بإنش���اء املساجد واملراكز واملدارس، 
وبتكوين الدعاة علمياً وإدارياً، وذلك بإقامة الدورات 
وامللتق�يات وغيرها، حتى أصب���ح الدعاة العاملون 
في تلك املؤسسات يحظون بقبول العامة واخلاصة 

واحترامهم.
وق���د بدأ انحس���ار نش���اط هذه املؤسس���ات 
وفاعليتها له في ظل الظروف السائدة منذ 9/11، 
حي���ث ظهرت صعوبات أدت إل���ى إعاقة عمل هذه 
املؤسس���ات ونش���اطاتها، ومن ذلك صعوبة حتويل 
األموال، وصعوبة اس���تخراج التأشيرات، وحتركات 
األشخاص، ومطالبة بعض اجلهات بتقارير محرجة 

جتعل بعض النشاطات أو األشخاص محل إدانة.
ولهذا أرى أنه إذا لم توضع خطط مرنة وعاجلة 
عبر مراحل انتقالية؛ فس���وف حتدث مشكالت بل 
انتكاس���ات تعترض س���بيل الدعوة، نس���أل الله - 
تعالى-  العافية، مثل: توقف النشاطات كلياً، وتدني 
املس���توى املعيش���ي واالجتماعي للداعية، وانشغال 
الداعية بكس���ب العيش من طرق ال خبرة له فيها، 

وفقد ثقة املجتمع.
وال ش���ك أن الدعوة قد تأثرت بانحسار نشاط 
املؤسسات اخليرية اإلسالمية، ولكن مبا أن الدعوة 
مهمة الرسل عليهم السالم، والعلماء ورثة األنبياء، 
وينبغي لكل داعية أن يرى نفس���ه مسؤوالً عن هذا 
الدين ويبذل قصارى جهده لنشره ونصرته، ويعلم أن 
الله سبحانه لم يوكل دينه بشخص بعينه، ومع وجود 
العناصر املتدربة من الدع���اة إدارياً وعلمياً؛ فأرى 
أنه ميكن استثمار هذا املوقف في عدد من النواحي 
االيجابية؛ مث���ل: توطني الدع���وة، وحتفيز الدعاة 
هنا نح���و القيام بواجبهم، وتدريبهم على التخطيط 
واالختي���ار، ورف���ع قدراتهم في مج���ال التأصيل 
الشرعي الذي يحق�ق لهم الرؤية الواضحة لألمور، 
والرؤية املستقبلية، وتنشيط دوافعهم لتحقيق العمل 

اجلماعي دون عوامل خارجية.
وأرجو مع وجود املؤسسات التعليمية واملساجد 

واملظاه���ر احمللية األخرى الت���ي ذكرت، ومع وجود 
أفراد مخلصني متعاون���ني في اخلارج أيضاً، ورمبا 
يك���ون أحدهم كأّمة، أن تس���تمر الدعوة إن ش���اء 
الله في طريقها ولكن بش���كل وطني وليس بش���كل 

خارجي.
جملــة قراءات:  تعمل قــوى دولية وإقليمية 
على إحياء التصــوف، وخباصة يف أفريقيا، 
فلماذا حيدث ذلك؟ وما مظاهر تلك اجلهود؟ 
وكيف يقرأ فضيلتكم مســتقبل التصوف يف 

ظل تلك املؤازرة اخلارجية؟
املمارس���ات الصوفية يع���ود أصلها إلى عقائد 
فلس���ف�ية قدمية نش���أت قبل اإلس���الم، كفلسفة 
أفالط���ون وغيره، غايتها كم���ا يزعمون فتح القلب 
على العلوم الغيبية، والتي ال تتلقى عن الرس���ل، بل 

بطريقة الكشف من الله!
وقد انتش���رت ف���ي العالم اإلس���المي عقب 
الفتوحات، ح���ني ازداد الرخ���اء واالقتصاد، كردة 
فعل مض���اد لالنغماس في الترف املادي؛ مما حمل 
بعضهم عل���ى الزهد والعزلة وتردي���د أذكار معينة 

لتهذيب النفس.
ومرت الصوفي���ة مبراحل مختلفة حتى صارت 
مذاهب ش���تى لها مع وجود أهداف مشتركة بينها، 
منها: العزلة عن الس���احة، وتفريقهم بني الشريعة 

واحلقيقة، ورفع التكاليف عن بعض األولياء.
لكن ملاذا تعمل القوى الدولية واإلقليمية املعادية 
لإلس���الم على إحياء التصوف؟ الس���بب يرجع إلى 
أن وج���ود الصوفي���ة في الس���احة ال يتعارض مع 
مطامع الغرب، وبدعمها يظهر أعداء اإلس���الم في 
الغرب أمام العالم أنهم ال يعارضون اإلس���الم كلية 
وإمنا يخش���ون صنفاً منهم، وهم املتدينون من غير 

الصوفية.
ولهذا يقّدمون الدعم للتيارات الصوفية بصور 
عديدة؛ مثل: إنش���اء مساجدهم وترميمها، وتيسير 
عق���د االجتماعات والن���دوات وامللتقيات اخلاصة 
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بهم، وإجراء البح���وث التي تخدم أهدافهم، وإقامة 
املش���اريع االقتصادية له���م، وتوفير املس���اعدات 
إلعانته���م، واإلش���ادة بهم ف���ي وس���ائل اإلعالم 
واحلفالت واملناس���بات، والتأثير في مناهج التعليم 
وقيم املجتمع وثقافت���ه بإدخال املفهومات الصوفية 
فيها، ولتأكيد هذا الدعم يتم الترحيب بأئمتهم في 
زيارات للواليات املتحدة األمريكية سنوياً؛ إلطالعهم 
على أوضاعها عامة وأوضاع املسلمني في تلك الديار 

على وجه اخلصوص.
ومبقارن���ة بس���يطة ترى أن محاصرة نش���اط 
املؤسسات اخليرية يواكبه في الوقت نفسه بذل هذه 
القوى الدولية واإلقليمية املعادية لإلس���الم جهوداً 
كبيرة إلحياء التصوف، والنتائج معروفة وفق حساب 
البش���ر، وعلى الرغم من انكشاف عقائد الصوفية 
وأهدافهم أمام أهل البصائر؛ فإن املصالح الدنيوية 
وأطماع أهل السياسة هي التي تسيطر على األمور، 
ولكن ما نطمئن إليه أن األمور كلها لله، والله غالب 
عل���ى أمره، فما كان لل���ه دام واتصل، وما كان لغير 

الله انقطع وانفصل.
ولهذا أنصح الدعاة بأال يقفوا مكتوفي األيدي 
ويتركوا الس���احة للتيارات املنحرفة، وليكن املؤمن 
ك�ّيس���اً فطناً، ولكن أين الواعون! تلك هي املشكلة، 

وال حول وال قوة إال بالله.
جملــة قــراءات:  الضعف التربوي، وتشــرذم 
الدعــاة، وتفرقهــم يف البلــدان اإلفريقية، 
من أبرز أســباب ضعف الدعوة اإلسالمية يف 
الوقت احلاضر، فهل من ســبيل إىل معاجلة 

ذلك؟ 
أريد أن أضيف إلى ما قلتم من أس���باب ضعف 
الدعوة اإلسالمية في الوقت احلاضر سوء التربية، 
وفق���دان الوعي الكافي، وقت���ل روح االجتهاد عند 
املس���لمني، حتى أصبح املس���لمون مقلدين في كل 
ش���يء، ال أقول في املس���ائل الدينية فقط، بل في 
األمور الدنيوية أيضاً، تقليد في اللباس، والس���كن، 

واملركب، وطريقة التفكير، وأعداؤنا في الغرب سعوا 
ب���كل جدٍّ إلى نزع اخلالفة اإلس���المية، وال يقبلون  
بوجود قيادة فعالة، حتى فق�د كثير من املس���لمني 

الثقة بأنفسهم وال حول وال قوة إال بالله.
والس���بيل إلى معاجلة ذلك م���ن وجهة نظري، 
يب���دأ من إدراك أنه ال يصلح آخر هذه األمة إال مبا 
صلح به أولها، فال بد من الرجوع إلى التربية اجلادة 
والش���املة، وإحياء روح االجتهاد الشامل ال مجرد 
التفكير اإلبداعي، والسعي إلى إيجاد قيادات شاملة 
سياس���ية واجتماعية وعلمي���ة وجتارية وصناعية، 
واجلمع بني الت���وكل على الله واألخذ باألس���باب، 

والوعي بالسنن الربانية الكونية. 
جملة قراءات:  يزعم بعض املراقبني وجود ما 
يشبه الردة عن منهج أهل السنّة واجلماعة 
تقــف وراءه جهات غربيــة وأتباعها من بين 
جلدتنا، فنرجو مــن فضيلتكم إلقاء الضوء 

على حقيقة هذا األمر.
إذا كان املراد تصحيح األخطاء فال أرى ذلك ردة 
عن منهج أهل الس���ّنة واجلماعة، بل أراه تصحيحاً 
للمس���ار، وإذا كان غير ذلك بأن غيروا مناهجهم، 
وتنك���روا ملبادئهم، فأهل هذه الفئة مذمومون،  قال 
َ َعَل َحْرٍف َفإِْن َأَصاَبُه  تعالى: َوِمَن النَّاِس َمن َيْعُبُد اللَّ
َخْيٌ اْطَمَأنَّ بِ��هِ َوإِْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌة انَقَلَب َعَل َوْجِهِه َخِسَ 
اُن اْلُبنُِي )الج : 11(،  ْسَ ْنَي��ا َواْلِخَرَة َذلَِك ُهَو اْلُ الدُّ
واالبتالءات س���ّنة الله في خلق���ه  َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى 
  ابِِريَن َوَنْبُل��َو َأْخَباَرُكْم َنْعَل��َم اْلَُجاِهِدي��َن ِمنُكْم َوالصَّ
)حممد : 31(، وال ش���ك أن هناك من هم محسوبون 

على أهل السّنة ويسيئون استخدام منهجهم.
وينبغي ألهل الفك���ر والقرار القيام مبراجعات 
موضوعي���ة لواقعه���م وواق���ع املس���لمني بناء على 
منهج أهل الس���نة، فأهل الس���ّنة واجلماعة ينبغي 
أن يكونوا على ما كان علي���ه النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه من ثبات اإلميان، وسالمة العقيدة، 
واإلخالص لله في كل شيء، وتقدمي رضا الله على 
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رضا املخلوقني، مع االلتزام السلوكي بشعائر الدين، 
وسعة الصدر، ومعرفة الواقع.

وكان النبي صلى الله عليه وس���لم وكل من كان 
على سنته حقاً يحس���نون التعامل مع اخللق كافة، 
مس���لمهم وكافرهم بّرهم وفاجرهم كل بحسبه، وال 
يكّف���رون إال من كّفره الل���ه، ويعون ويفقهون قواعد 
االخت���الف وآداب���ه، وخاصة االخت���الف الفقهي 
واخت���الف الرأي، ويأخذون في احلس���بان العرف 

والعادة، وال يرون ألنفسهم فضاًل على غيرهم.
جملــة قــراءات:  مــا أبــرز مهــددات الدعوة 

السلفية املعاصرة يف دولة مايل؟
أبرز مهددات الدعوة السلفية املعاصرة في مالي 
قلة العلم الش���رعي، وجهل بعض الدعاة ببيئاتهم، 
وبأعراف املجتمع وعاداته، وأدب اخلالف، وهو ما 
أدى إلى انتش���ار التكفير والتفس���يق من غير تثبت 
وال دليل، حتى أصبح أهل السّنة عندنا فرقاً شتى، 
وبلغ األمر ببعضهم إلى أنهم ال يصلّون في مساجد 
اآلخرين، وبدالً من دعوة أهل الشرك والفساد إلى 
التوحيد وّجهوا س���هامهم إلى نحور إخوانهم، هذا 
غير التهديدات اخلارجية كالتنصير وسائر األطماع 

الغربية وغيرها.
جملة قــراءات:  يالحظ وجود قلة يف جمال 
التأليــف يف أوســاط علماء اإلســالم ودعاته 
يف أفريقيا، فما اخلطــوات املثلى اليت ترهنا 

ملعاجلة ذلك؟
بالرج���وع إلى تاريخ أفريقي���ا جتد أن العصور 
الذهبية شهدت نش���اطاً واسعاً في مجال التأليف، 
وُكتب���ت مؤلف���ات عدي���دة ف���ي فن���ون مختلفة، 
واملخطوط���ات الكثيرة في مدين���ة متبكتو وجيني، 

وغاو، ونيور، خير دليل على ذلك.
ولكن مع سقوط اإلمبراطورية وارحتال العلماء 
بس���بب االحتالل حدث فراغ كبير في هذا املجال، 
وأصبح الناس ينهجون املنهج الش���فوي، أضف إلى 
ذلك الشعور بالدونية، وهبوط الهمة، والتبعية للغير، 

وانتش���ار التصوف الذي أدى إلى اخلمول الذهني، 
واستيالء الشعوذة واخلرافة.

وأرى أن نبدأ معاجلة هذه املش���كلة باكتشاف 
ذوي املواهب والكفاية العلمية، وتوجيههم إلى اختيار 
النابغني  املوضوعات املهمة واملناس���بة، وتش���جيع 
بإقامة املسابقات وطرح الدورات وطبع إنتاجا تهم، 
وجتني���د مجموعة لهذه املهم���ة، وكفالتهم، وإيجاد 

مشروعات مناسبة لهم.
جملة قراءات:  قام فضيلتكم بزيارة الواليات 
األمريكية بدعوة من ســفارهتا يف مايل بعد 
أحــداث 9/11؛ فمــا أهــداف تلــك الدعــوة؟ 

وكيف رأيتم أمريكا من خالهلا؟
مت���ت الزي���ارة ف���ي امل���دة م���ن 4 /9  إلى  
005/10/16 م، بدعوة من سفارة الواليات املتحدة 
األمريكية في مالي، وكانت تهدف إلى االطالع على 
واقع اإلسالم واملس���لمني في أمريكا، ولذا فقد مت 
إع���داد برامج مركزة لهذه الزيارة، ش���ملت الزيارة 

خمس مدن في خمس واليات، وهي:
إل���ى    1¿ . 4 م���ن  العاصم���ة،  واش���نطن 

9 /005/9 م.
¿2  إلى   س���راكس -  والية نيويورك، م���ن  9 /9.

.SYRACUSE، NEWYORK 005/10/4 م
م  3¿ . 005/10/6 إل���ى   4 م���ن  سيس���اناري، 

.CINCINNATI-OHIO

إل���ى    4¿ .6 م���ن  تكس���اس،  والي���ة   - داالس 
.DALLAS – TOYAS 005/10/1 م 

  5¿ والية يوتا SALTLAKECITY  UTAH، من  10/1.
إلى 005/10/16 م.

وكان���ت هناك لقاءات في 7 جامعات، ومدارس 
إسالمية، ومدارس غير إسالمية، ومدارس حتفيظ 
الق���رآن الك���رمي، وجمعيات، ومس���اجد، وجوالت 
حرة، ولقاءات أس���رية، وفي بعض مراكز البحوث، 
وبعض نقابات احملامني والقضاة، ولقاءات بعدد من 

الشخصيات البارزة.
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ورأيت في أمريكا عدداً من اجلوانب اإليجابية؛ 
منها اهتمامهم الكبير بالعلم وانتشار مراكز البحث 
أيضاً، والتزامهم بقوانينهم، وسعة صدورهم، واجلد 
واملثاب���رة، واحترام الغير واحت���رام رأيه مهما كان 
مخالفاً، وتنظي���م العمل اجلماعي حتى أصبح ذلك 
س���مة أو عرفاً أو قانوناً عندهم، وإحياء روح العمل 

الطوعي في األفراد واملؤسسات.
أما اجلوانب الس���لبية؛ فمنه���ا جهلهم بالعالم 
اآلخر وخاصة باإلسالم، وحسب بعض اإلحصائيات 
فهناك 75 ٪ يجهلون اإلس���الم، واستغالل احلكومة 
جهل الش���عب بالعالم اآلخ���ر لتنفيذ سياس���اتها 

اخلارجية.
وقد حتققت أهداف هذه الزيارة على نحو جيد؛ 
حيث عرفت كثيراً من أحوال اإلسالم واملسلمني في 
أمريكا، ووقفت على طبيعة احلياة اإلسالمية هناك، 
وقد قّدمت لي هذه الزيارة بفضل الله، على املستوى 
الشخصي، إجابات لتساؤالت كثيرة، كنت في حاجة 

إلى معرفتها.
وال يفوتني في هذه املناس���بة أن أشكر كل من 
ش���ارك في إجناح هذه الزيارة، كما أشكرهم على 

حسن االستقبال وكرم الضيافة.
جملــة قــراءات:  تُعـد القــارة اإلفريقية يف 
الوقــت الراهن مــن مناطق الصــراع احملتدم 
بني املسلمني والنصارى، فإىل أين يتجه ذلك 
الصــراع؟ وما مظاهر النجــاح أو اإلخفاق يف 

اجلانب اإلسالمي؟
التنصي���ر حركة دينية سياس���ية اس���تعمارية، 
ظهرت إثر انهزامات الصليبني، وتهدف إلى نش���ر 
الديانة النصرانية بني األمم والش���عوب، وبخاصة 

املسلمون، إلحكام السيطرة عليهم.
وكانت احلمالت التنصيري���ة مركزة في بدئها 
على مناطق النفوذ اإلسالمي في الشرق، ثم امتدت 
إلى مختلف أقطار العالم، أما منطقة غرب أفريقيا 
بوجه عام، ومالي بوجه خاص، فقد دخلتها احلمالت 

التنصيرية في القرن اخلامس عشر امليالدي، ومن 
خالل اس���تعراض تاريخ هذه احلركة يظهر ارتباط 
التنصير باالستعمار األوروبي، وكان الهدف الرئيس 
لهذه احلركات في جميع مراحلها هو تشويه عقيدة 

املسلمني وليس تنصيرهم بالدرجة األولى.
واعتمدت حرك���ة التنصير ف���ي أعمالها على 
عدة وس���ائل وأس���اليب من أجل حتقيق أهدافها، 
من أهمه���ا بناء الكنائس، وإنش���اء مراكز تكوينية، 
وإقامة مؤسسات تعليمية إلنشاء أجيال وشخصيات 
ممسوخة ال يربطها باإلس���الم إال أسماؤها، فترى 

من اسمه محمد يحمل فكر )مارك(.
وتس���تخدم تلك احلركات التنصيرية وس���ائل 
عدي���دة لتحقي���ق أهدافه���ا، كتق���دمي اخلدمات 
االجتماعية، حيث يس���تغلون اجلهل والفقر واملرض 
والكوارث اإلنسانية للقيام بالتنصير، وأيضاً يوظفون 
وسائل اإلعالم، والقنوات الدبلوماسية وغير ذلك.

ومتكنت تلك احلركات مبثل هذه األساليب من 
حتقيق بع���ض النتائج وحمل بعض املس���لمني على 
اعتناق النصرانية، وهم قلة واحلمد لله، وإفس���اد 
املس���لمني عقدياً وخلقياً، وزعزعة القيم اإلسالمية 
ف���ي أنفس���هم، وحتقي���ق الربح املادي واملكس���ب 

السياسي.
أما على اجلانب اإلس���المي، فعلى الرغم مما 
جندته حركة التنصير من طاقات مادية وبش���رية، 
وما متلكه من وس���ائل متنوعة حملاربة اإلسالم، في 
القارة على وجه العموم وغ���رب أفريقيا على وجه 
اخلص���وص، فإنها لم جتد الطريق أمامها س���هاًل، 
بل ووجهت من قبل أبن���اء القارة الذين أدركوا منذ 
الوهلة األولى أن حركة التنصير متحالفة مع حركة 
االس���تعمار الغرب���ي التي جاءت م���ن أجل احتالل 
أرضه���م وتدمي���ر عقيدتهم وحضارته���م، ومن ثم 
شهدت مناطق كثير من أرض القارة مالحم بطولية، 
حقق املسلمون فيها انتصارات باهرة على التنصير 

وجيوشه.
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وميكن رؤية ذلك في ثالث مراحل:
مرحل���ة املواجهة العس���كرية:  ومتثل )حركة  1¿ .

محمد األمني درامي( منوذجاً لهذه املرحلة.
مرحلة الكلمة:  وتشمل  احلركات الدعوية في  2¿ .
القارة، منذ القرن التاسع عشر حتى منتصف 
القرن العشرين، واشتغل العمل اإلسالمي غير 
املس���لح حينها بإقامة حلقات حتفيظ القرآن، 
وبناء املس���اجد، ودعوة كثير م���ن الناس إلى 

اعتناق اإلسالم.
مرحلة الصح���وة وقيام املؤسس���ات:  وتبدأ  3¿ .
من ب���دء النصف الثاني من القرن العش���رين 
إل���ى الوق���ت الراهن، ومتيزت ه���ذه املرحلة 
بع���ودة ط���الب العلم من اجلامع���ات العربية  
بعد تأثرهم باحلركات اإلس���المية املعاصرة، 
ورغبتهم في التفاعل مع املجتمع، وتأس���يس 
جمعيات إسالمية، وانتشار املدارس اإلسالمية 
والعربية، وفتح مكاتب لهيئات إسالمية عاملية، 
وتنصل الدولة عن دمج املثق�فني بالعربية في 

الوظائف احلكومية.
وبن���اء على هذه املعطيات زخ���رت دولة مالي، 
كغيره���ا م���ن دول املنطقة، بعد فت���رة وجيزة من 
حصوله���ا على االس���تقالل، بعدد م���ن اجلمعيات 
واملراك���ز اإلس���المية التي عززت وجود اإلس���الم 
فيه���ا، غير أن تعدد هذه اجلمعيات حتول بعد فترة 
من الزمن إلى التش���رذم والتفرق بدالً من التعاضد 

والتنسيق ملواجهة العدو املشترك.
وه���ذا ما يدفعن���ا إلى احلديث ع���ن مظاهر 
اإلخفاق اخلطيرة، والتي جتعل اجلانب اإلس���المي 
ضعيفاً أمام أخطار التنصير، فأول مظاهر اإلخفاق 
هذا الضعف في التنسيق بني هذه اجلمعيات في ظل 
تضافر اجلهود بني املؤسس���ات التنصيرية، وكذلك 
عدم تركيزها عل���ى األولويات، وافتق���ار كثير من 
القائمني على العمل اإلس���المي إلى ثقافة إسالمية 
مؤصلة وكفاية إدارية، وضعف اإلمكانات املادية لكثير 

من املؤسس���ات القائمة بالعمل اإلس���المي مقارنة 
باإلمكانات الكبيرة للمؤسس���ات التنصيرية، ومتتع 
املؤسس���ات التنصيرية بامتيازات كبيرة الحتمائها 
وراء الهيئ���ات الدولي���ة والقن���وات الدبلوماس���ية 

والرسمية بخالف اجلمعيات اإلسالمية.
وباإلضافة إلى هذا؛ فإن النظام السياسي املتبع 
في دولة مالي يخدم الكنيس���ة في جميع املجاالت، 
فالتعليم ال صلة له باإلسالم، والشؤون االجتماعية 
تُس���تغل لدعم املراكز التنصيرية، والصليب األحمر 

يقدم على إسعاف الهالل.
ومن املؤسف أن معظم سفارات الدول الغربية، 
ف���ي العاصمة املالية باماكو، له���ا ملحقات ومراكز 
تع���رف باس���م )املراك���ز الثقافي���ة( أو )امللحقات 
الثقافي���ة(، لكنها ف���ي حقيقتها تقوم بنش���اطات 
تنصيري���ة خطيرة، مثل املركز الثقافي الفرنس���ي، 
واملركز الثقافي األمريك���ي، علماً بأنه ال يوجد في 
سفارات الدول العربية واإلسالمية ملحقات ثقافية 
أو دينية تهتم بش���ؤون اإلسالم واملسلمني، وال يوجد 
غي���ر جهود فردية ال تقارن مبس���توى جهود الدول 

الغربية ومؤسساتها.
وهنا جتدر اإلش���ادة بدور )املنتدى اإلسالمي( 
الذي ق���ام بجه���ود فري���دة لترش���يد اجلمعيات 
اإلسالمية، وتأهيل العاملني بها، وتنسيق جهودها، 
وكانت جهوده تلك على رأس العوامل اخلارجية التي 
ش���جعت القائمني على العمل اإلس���المي في مالي 
جلمع الكلمة وتوحيد اجله���ود والعمل على خدمة 
الهدف املش���ترك، فلهم الش���كر اجلزي���ل على ما 

قدموا.
وسبق أن أشرت إلى جهود اجلمعيات اإلسالمية 
في إنش���اء رابطة األئمة والعلماء في مالي، لتنسيق 
أعمال جميع األئمة، وس���هولة االتصال والتشاور، 
والترفع عل���ى اخلالفات املذهبي���ة لتحقيق وحدة 
املسلمني، كما مت إنش���اء املجلس األعلى اإلسالمي 
في مالي، وهي جمعية لها صبغة حكومية تهدف إلى 
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حـــوارت

حتقيق التواصل بني احلكومة واملسلمني.
جملة قــراءات:  تعاين األمــة ضعفًا داخليًا، 
وتكالبــًا خارجيــًا، فمــا اخلطــوات العملية 

للنهوض هبا؟
احلديث عن ه���ذا اجلانب وأبع���اده اخلطيرة 
يحتاج إلى مجلدات وبحوث لس���نوات طويلة، ولكن 
تكفي اإلش���ارة هنا إلى خطوطه العامة، فالضعف 
الداخلي لألمة اإلسالمية سببه داء األمم من قبلنا؛ 
حب الدني���ا وكراهية اآلخرة، وعدم الوعي بالواقع، 
وعدم الفصل بني الثقافة اإلسالمية العامة والثقافة 
العربي���ة اإلس���المية؛ مبعنى ع���دم اعتبار أعراف 
الشعوب األخرى وعاداتهم وتقاليدهم، وفقدان روح 
العمل اجلماعي التش���اوري، وفقدان روح التسامح، 
وفقدان االجتهاد الفقهي، وعدم متلك روح املبادرة، 
وعدم فهم مسألة القضاء والقدر عند بعض الناس، 
فلج���ؤوا إلى التواكل ب���دالً من الت���وكل على الله، 
واقتصار بعض ط���الب العلم على التفقه في أبواب 
معين���ة في الدين دون أبواب أخرى، ولذا فإنني أقر 
التخصص في باب وال أقر تخصيص اإلسالم بباب 

دون باب آخر، وقتل روح االجتهاد عند املسلمني.
وقد تن���اول ه���ذه اجلوانب وغيرها الش���يخ 
أبو احلس���ن الندوي في كتابه )ماذا خس���ر العالم 
بانحطاط املس���لمني(، ومجموعة م���ن العلماء في 

مجلة األم���ة القطرية حتت عن���وان )أين اخللل(، 
والدكت���ور عماد الدين خليل ف���ي كتاباته عن إعادة 

تشكيل العقل املسلم، وغيرهم كثير.
ول���م يأت التكالب اخلارج���ي من فراغ، بل عن 
طول بحث ونفس طويل، وجه���ود األعداء في هذا 
اجلانب معروفة، ومنها على سبيل املثال وضع املعجم 
املفه���رس أللفاظ القرآن، ومعج���م ألفاظ أحاديث 
املصطفى صلى الله عليه وس���لم، ودراستهم عادات 
املجتمع���ات وتقاليدهم وأعرافه���م في اجلامعات، 
وترحيبهم بأبناء األمة اإلسالمية وبناتها في ديارهم 
واعتنائه���م بهم، ولذا يتبني لكم مصداق قوله صلى 
الله عليه وسلم: )يوشك أن تداعى عليكم األمم من 
كل أفق كم���ا تداعى األكلة إلى قصعتها(، فالقصعة 
معروف���ة لدى األكلة، ومجتمعات األمة اإلس���المية 
معروفة اآلن لدى األعداء، سواء في جوانب ضعفها 

أو قوتها.
والنهوض باألمة يلزمه أوالً إحسان التوجه إلى 
الله، وتصحيح مفهوم مس���ألة القضاء والقدر حتى 
يتهيأ الناس للعمل، ويحققوا التوكل على الله واألخذ 
باألس���باب؛ بدالً من التواكل والتمني، وتنبيه الوعي 
العام مبكانة األمة ومس���ؤولياتها، وتنسيق اجلهود، 
وبث روح الثقة املتبادلة، وتنش���يط العمل اجلماعي، 

وإحياء االجتهاد واإلبداع في أبناء األمة.
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شعوب أفريقية

عاصم محمد حسن محمد

غرب إفريقيا.. تلك املس���احة التي تضم ست 
عش���رة دولة، والتي شهدت على مّر التاريخ ازدهاراً 
ملمالك عدي���دة، وثنية وإس���المية ونصرانية. وقد 
ُعرفت هذه املناطق وانتقلت ثقافاتها لتنتش���ر على 
مس���توى العالم القدمي واحلديث؛ بسبب الهجرات 
املطردة، والرحالت التعس���فية لتجارة الرقيق التي 
كان الغرب اإلفريقي فيها مضماراً لس���باق محموم 
ب���ني جتار النخاس���ة البي���ض في كل م���ن أوروبا 
واألمريكتني الش���مالية واجلنوبي���ة، كما يبني ذلك 
التاريخ املرير لتلك اجلرائ���م التي ارتكبت في حق 

األفارقة في تلك احلقب. 
وق���د اصطحب الس���ود املجلوب���ون من غرب 
إفريقيا إلى أمريكا الشمالية واجلنوبية والدومنيكان 
وجزر البحر الكاريبي قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم؛ 
إس���الميًة كانت )كأفراد قبائل املندنكا املس���لمة(، 
أو وثني���ة )كأفراد قبائل الس���واحل الغانية ومملكة 
داهومي(، وش���كلت تلك القيم واملعتقدات واألفكار 
عقول كثير من األجيال السوداء التي استوطنت فيما 

بعد في تلك املناطق.

والغ���رب اإلفريقي منطقة غني���ة بالديانات 
والعقائد املختلفة في مظاهرها واملتشابهة أحياناً 
في جذورها وأصولها، كما تتسم األعراق بسلطة 
قبلية فائقة ن���ادراً ما ينعتق الفرد من ربقتها وما 
تستلزمه من أعراف ومعتقدات معينة. كما يتسم 
الفرد في القبيلة ببساطة شديدة كمردود طبيعي 
لنس���بة األمية العالية، وصعوبة التعليم النظامي، 
وقلة موارد الدع���م احلكومي والدولي له، ثم كان 
لكثافة الدغل اإلفريقي وصعوبة التغلغل اجلغرافي 
أثر بالغ في انحسار الديانات السماوية بني أفراد 

تلك املناطق.
أدت تلك العوامل وغيرها إلى أن تظل كثير من 
القبائل على وثنيتها وارتباطها العبادي بالطبيعة 
وأرواح األجداد، وملا كان اإلنسان مفطوراً بالطبع 
على التوجه نحو وجهة عليا تفوقه في هذا الكون، 
والفتقاره الطبعي لقوة حتميه من تغول الطبيعة؛ 
ثم ملا لم يكن ثمة نور هاٍد أو وحي دال؛ فقد جلأ 
إنس���ان تلك املناطق إلى ما أس���ماه )األرواح( أو 
)الوس���ائط( أو الفتيش )السحر(، كبدائل للدين 

احلق.

الديانات التقليدية
في غرب أفريقيا

مدخل دراسي
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شعوب أفريقية

حماور الدراسة: ¿ 
تقدم هذه الدراسة صورة للديانات التقليدية 
في غرب إفريقي���ا بصورة عاّمة، وظاهرة الفودو 
)Voodoo، Vodun( على وج�ه اخلصوص، وهي 

ظاهرة عبادي���ة ودي�انة تقليدية لقرابة عش���رة 
ماليني ش���خص هناك، كنموذج للعقائد املنتشرة 
في املنطق���ة، حيث مُتارس في أربع دول من دول 
الغ���رب اإلفريقي )بنني، توغ���و، غانا، نيجيريا(؛ 
وهي ظاهرة عاجلتها شخصياً، وعاينت مجرياتها 
رأي العني خالل وجودي بجمهورية توغو، وواجهت 
فيه���ا مواق���ف متفاوتة ما بني غري���ب وطريف 
ومخيف، فهذه الدراسة شهادة حاضر، وليس من 

رأى كمن سمع.
وستكون الدراسة في ثالث محاور:

احملور األول: تاريخ دراس���ة األديان اإلفريقية،  ¿ 
ومسمياتها.

احملور الثاني: أساس���يات معتقد وثنيي الغرب  ¿ 
اإلفريقي.

احملور الثالث: طرق دعوة الوثنيني إلى اإلسالم. ¿ 
وغرض���ي م���ن هذا البح���ث تبصي���ر الدعاة 
واحلريصني على نش���ر اإلس���الم في هذه املناطق؛ 
ليواجهوا ه���ذه العقائد بعل���م، ويجابهوا حججهم 
الواهية بحجج تس���تمد نورها من مش���كاة الشرع، 

والله املوفق وعليه التكالن.
ـــان  األدي دراســـة  ــاريــخ  ت األول:  احملـــور 

اإلفريقية، ومسمياهتا:
بدأت دراسة األديان اإلفريقية قبل قرن تقريباً، 
  anthrobologists قام بها علماء السالالت البشرية
واملبش���رون الكنس���يون، ولم تكن كلم���ة )دين( أو 
)عقيدة( تطلق من قبل على الش���عائر املمارسة في 
إفريقي���ا، بل جاء وصفها بهذه العب���ارات متأخراً، 
وال ي���زال محصوراً في نطاق ضيق، والش���ائع في 
وسائل اإلعالم الغربية واألوساط الثقافية استخدام 
تلك العبارة الت���ي أطلقها الرواد األوائل من علم�اء 

الس�الالت وغيرهم: Animism؛ لوص�ف الطقوس 
والشعائر اإلفريقية )1(. 

يقول Mbiti ) (: إن املسميات الغربية  للديانات 
اإلفريقية قد تأثرت جداً بتلك األوصاف االنتقاصية 
التي أطلقها أولئك الذين لّف�قوا ونس���جوا قصصاً 
خيالية عن الديان���ات واملثيولوجيا اإلفريقية، فهم 
بهذا ينش���رون ويذيعون ما سيطر على عقول أولئك 
األوائل الذين قدموا إلى هذه املناطق ووضعوا أفكاراً 

وأوصافاً خيالية دون ما متحيص دقيق.
وعبارة )Animism( التي يستخدمها الغربيون 
لوص���ف الطق���وس اإلفريقية مش���تقة م���ن كلمة 
)Anima( الالتينية التي تعني )الروح( أو )النفس(، 

  E.B.Taylor ويعد عالم السالالت البشرية اإلجنليزي
)1866م –  194م( أول من أطلق هذا االس���م على 

تلك الشعائر) (.
يقول تايلور: )ال���روح  anima عند أصحاب 
املعتقدات اإلفريقية قابلة ملغادرة اجلسد، ومن ثم 
الدخول في جس���د آخر... إنساناً كان أو حيواناً، 
ثم تواصل مس���يرتها في هذا الك���ون بعد موت 
اجلس���د اآلخر باالنتقال إلى جسد ثالث؛ وهكذا 
يعتقد أولئك بوجود ما ال يُحصى من األنفس في 

الكون( )4(.
.)Ray 2000(  )1(

 ،)African Religions and Philosophy  في كتابه Mbiti  :انظر    (
ص 7.

.)Mbiti،1969(  )3(
اقترح تايلور أن األحالم والرؤى والهلوسات، وكون اجلثث بال حياة،    4(
جعلت البدائيني يستنتجون أن نفساً  بالالتينية: anima( تسكن 
بأحبائهم  تكراراً  حلموا  النظرية  هذه  إلى  واستناداً  اجلسد، 
املوت،  بعد  العيش  في  تستمر  نفساً  أن  وافترضوا  األمــوات، 
وأخيراً؛  جراً.  وهلم  األنهار..  الصخور،  األشجار،  في  ولكنها حتل 
األنفس تسكنها صارت  أن  اعتقدوا  التي  واألشياء  األموات  فإن 
تُعبد كآلهة. وهناك أنثروبولوجي آخر وهو R.R.Marett  866 م - 
943 م( له نظرية أخرى  محسنة ملذهب الروحانية( دعاه  مذهب 
حيوية املادة  animatism(، فبعد دراسته ملعتقدات ميالنيزي جزر 
احمليط الهادي، والوطنيني في إفريقيا وأمريكا؛ استنتج مارت أنه 
بدالً من حيازة فكرة نفس شخصية؛ آمن الناس البدائيون بأنه 
أو قوة فوق طبيعية حتيي كل شيء؛  توجد قوة غير شخصية، 
اإلنسان،  عند  واخلوف  الرهبة  مشاعر  ألهب  قد  االعتقاد  وهذا 
البدائي(.  بحث  الدين  عنده:  ديناً  ويُسمى  بعد  فيما  فصارت 

اجلنس البشري عن اهلل، إصدارة برج املراقبة، شهود يهوة.(.
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فعلى هذا، ووفق حتليل���ه يخلص تايلور إلى 
أن األديان اإلفريقي���ة وثني�ة؛ مبعنى أن األفارقة 
يخدمون ويعبدون عدة آلهة، وهو األمر الذي يعده 
مثقفو القارة اإلفريقية وعلماء س���الالتها محض 

افتراء!
يُطل���ق أحيان���اً على الش���عائر الطقوس���ية 
اإلفريقي���ة عبارة )Paganism( )1(، وهو االس���م 
الذي يراه كذلك عدد م���ن الباحثني اإلفريقيني 
 Pagan يُطلق إس���م  :Kofi مج���رد اتهام.. يقول
أصاًل على أولئك الذين ليسوا بيهود أو مسيحيني 
أو مس���لمني، ومع مرور الزمن ص���ارت العبارة 
تُستخدم أللئ�ك الذين ليس لهم  دين.. وبالطبع؛ 
فإن إفريقيا لها دين، ووصُف الديانات اإلفريقية 
بهذا الوصف يُعّد حتقي���راً وانتقاصاً لها وإنكاراً 

مليراثها الديني الكبير( ) (. 
)Fitishism( ) (:  م���ن العب���ارات التي تطلق 

وصف���اً لديانات الغرب اإلفريقي، وهي مش���تقة 
من اللغة البرتغالية من كلمة Fetico، التي تُطلق 
عموماً على )أي عمل منحوت يصنعه اإلنس���ان 
لغرض ديني كالتعواي���ذ اجلالبة للحظ والتمائم( 
)4(، والتي شاهدها البرتغاليون في رحالتهم إلى 

إفريقي���ا على صدور وج���ذوع األفارقة، والحقاً 
صارت العبارة مس���تخدمة لوصف أديان الغرب 
اإلفريقي، حيث تقول  Mary Kingsley: )عندما 
أقول Fitish أو Juju أعني بذلك الدين التقليدي 

لغرب إفريقيا(.
املصطلح���ات  م���ن  وه���و   :)5(  )Polytheism(

املس���تعملة لوص���ف الديان���ات اإلفريقي���ة، ويعني: 
ترجمة كلمة Paganism في القواميس االجنليزية: دين وثني،     (

رجز: عبادة األوثان، وثنية.
.)Kofi 1978، p 4(  )2(

بالبّدية،  اإلجنليزية  القواميس  في   Fitishism كلمة  تترجم    3(
 Atlas.engkish - البدائية، طقوس دينية قائمة على التعاويذ

Arabic talking Dictionary
.)Kofi 1978(  )4(

ترجمة كلمة Polythism في القواميس اإلجنليزية: اإلميان بعّدة    5(
.Atlas.engkish -Arabic talking Dictionary آلهة أو عيادتها

 E.G.Parrinder االعتقاد في أكثر م���ن إله(، ويرى(
في كتاب���ه  أديان إفريقيا أن األدي���ان عديدة اآللهة 
)Polytheism( متس���امحة ف���ي عقائدها، ميكنها 

بس���هولة قبول أديان وعقائد أخ���رى، وال يوجد فيها 
آلهة غيورة جتاه الشرك؛ ما دامت لم تهاجم املعتقدات 

القدمية لهم، لذا أخذت هذا الوصف )6(.
ويُع���د املصطلح األكثر قبوالً ب���ني الباحثني 
األنثروبولوجيني األفارقة ه���و ذلك الذي أطلقه 
هاربرت سبنسر Herbert Spencer عام 1885م 
ف���ي كتاب���ه Principles of Sociology )مبادئ 
علم االجتماع(، وهو مصطلح: عبادة األس���الف 
سبنس���ر  اس���تخدم   ،)ancestor worship(

املصطلح بناًء عل���ى تأمله اخلاص لعقائد الغرب 
اإلفريقي، وصار املصطلح ذائعاً؛ شائع االستخدام 

بني الكتاب األفارقة لوصف أديان املنطقة.
لكن يعترض بعض باحث���ي الغرب اإلفريقي 
على هذه التس���مية، ويرون أن األمر ليس عبادة 
باملعن���ى املعروف، يقول Kofi: )بال ش���ك، يلعب 
األس���الف دوراً كبيراً في املعتق���دات التقليدية 
اإلفريقية، ولكن تسمية الديانات اإلفريقية بهذا 
االس���م يعد إفراطاً في التبس���يط للمصطلح.. 
نعم لألجداد احترام خ���اص، فاألبناء يحرصون 
على إطعامهم، واستش���ارة أرواحهم في أغراض 
عالجية روحي���ة، ولكن ليس األمر عبادة محضة 

كما اصطلح( )7(.
ويبدو واضحاً أن الفالس���فة وعلماء األديان 
)س���ماوية كانت أو تقليدية( لم يستطيعوا اختيار 
اس���م جامع يرضى عن���ه معتنقو ه���ذه النِّحل. 
وتخضع معظم التس���ميات لثقاف���ة املجموعة أو 
القبيلة املعتنقة لديانة معينة، بل يش���جع بعضهم 
على التس���ميات املتخصصة حس���ب املناطق أو 
األعراق )اإلثنيات(، مع جع�ل اسم واحد يص�نف 

.)Epworth  Press، London،1961، p11(  )6(
.)Kofi 1976(  )7(
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ك�ل األديان حت�تها مبس���مى )الديانات اإلفريقية 
.)African Traditional Religions( )التقليدية

في خمس���ينيات القرن املنص���رم بدأ املثقفون 
الغربيون في إطالق عب���ارات  إيجابية )وفق تعبير 
واملعتقدات  الطق���وس  األفارقة( جت���اه  البحاث���ة 
اإلفريقية، ومنها عبارة دين Religion، وقد أس���هم  
ف���ي هذا التح���ول مجموعة من علماء الس���الالت 
 Mercel و Edward.E.Evans )1( البش���رية مث���ل
واألنثروبولوجي���نْي   ،Victor Turner و   Griaule

اإلفريقي���نْي: E.Bolaji ldo و John Mbiti اللذين 
َجِهدا في إثبات معرفة إنس���ان إفريقيا األول لإلله 
 : Mbiti قبل أن يعرفه املنصرون أنفس���هم! يق�ول
)املبش���رون الذين جلبوا األناجيل إلى إفريق�يا قب�ل 
مائتي س���نة فقط؛ لم يكونوا هم الذين أتوا بالرب 
إلى قارتن���ا، ولكن )الرّب( هو من أت���ى بهم! إنهم 
يستخدمون اسم: )الرّب( الذي عرفه إنسان إفريقيا 
 Nagi، Katonda، Mulungu، Mungu، قبلهم فهو
 Jok، Rohanga، Asis، Olodumare، Modimo

و Unkulunkulu.. وآالف األس���ماء األخرى التي 
تشير إلى اإلله الواحد خالق هذا الكون..!( ) (.

يصع���ب جداً الفص���ل بني الش���عائر التعبدية 
ومس���الك احلياة اليومية عند أصح���اب الديانات 
التقليدية اإلفريقية؛ حيث جتد األفكار واملفهومات 
الطقس���ية تتغلغل في ثقاف���ة القبيلة؛ في قصصها 
وأساطيرها، طقوسها العالجية واجلنائزية، أعيادها 
 Religion إن كلمة دين( :Ray واحتفاالته���ا.. يقول
مبفهومه���ا الغربي )مفصوالً ع���ن احلياة( ال توجد 
في التص���ور اإلفريقي، بل ال توجد تلك العبارة في 
لغاتهم؛ ألن الدين يتغلغل في حياة اإلفريقي اليومية 

كسلوك مباشر(.
وهو املفهوم الذي حدا ب� Idowu: أن يقول عن 
األفارقة أنهم )أولئك الناس الذين يستخدمون الدين 

.)Paris 1984)  )1(
.)Orita 1967(  )2(

في كل حياتهم( ) (، وأن يقول Iwuoha: )الدين أمر 
يدور حول البشر وحياتهم في إفريقيا( )4( .

ويق����ول Mbonu Ojike: )إذا كان الدين هو 
ما يُتاح قبوله لكل البشر فإفريقيا ليست لها دين، 
أما إن كان الدين يعن���ي: العمل أكثر من الكالم، 

فإن إفريقيا متدينة( )5(.
كم���ا يقول Mbiti: )األفارق���ة متدينون للغاية، 
ولكل ش���عب منظومته الدينية اخلاصة مع سلسلة 
معتقدات وممارسات، ينفذ الدين إلى كل مؤسسات 
احلياة بصورة من االكتمال يصعب أو يستحيل معه 
عزلها. دراسة مثل تلك املنظومات الدينية بالتالي، 
هي في نهاية األمر دراس���ة الناس أنفسهم في كل 

تعقيدات احلياة التقليدية واحلديثة... 
وألن الديان���ات التقليدية تنفذ إلى كل مؤسس���ات 
احلي���اة، فال وجود لتمييز ش���كلي ب���ني جوانب احلياة 
املقدس���ة والدنيوية، ب���ني الدينية وغي���ر الدينية، بني 
الروحية واملادية. أينما حل اإلفريقي، هناك توجد ديانته، 
إن���ه يحملها إلى احلقول حيث ي���زرع البذور، أو يحصد 
محصوالً جدي���داً، يحملها معه إلى احتفاالت اجلعة، أو 
حلضور مراسم جنازة، وإذا كان متعلماً فإنه يأخذ ديانته 
مع���ه إلى قاعة االمتحان في املدرس���ة أو في اجلامعة، 
وإذا كان سياس���ياً فإنه يأخذها معه إلى البرملان. رغم 
أن العدي���د من اللغات اإلفريقية ليس فيها كلمة »ديانة« 
صرف���ة؛ فإنها ترافق مع ذلك الفرد منذ أزمان س���ابقة 
ملولده حت���ى أزمان طويلة تعقب وفاته اجلس���دية. عن 
طري���ق التغير احلديث فإن تلك الديان���ات التقليدية ال 
ميكنها أن تظل غير متبدلة، لكنها ليست منقرضة بحال 
من األحوال. في أوقات األزمات تطفو تلك الديانات إلى 

السطح، أو أن الناس يعودون إليها سراً( )6(. 
إذن فالدي���ن والعالئ���ق الروحّي���ة أمر أصيل 
ف���ي املجتمع اإلفريقي، حت���ى يظهر ذلك في نظام 

.)Iwuoha 2002(  )3(
.)John Day 1946(  )4(

.)Mbiti 1969(  )5(

.)Mbiti 1969(  )6(
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التس���مية للمواليد اجلدد، حيث يشيع في كثير من 
القبائل اإلفريقية تسمية املولودين اجلدد بناء على 
أحداث، ظروف، أو مناسبات أو أيام ميالدهم، وإن 
كانت األخيرة هي األكثر ش���يوعاً، وجندها مرتبطة 

في مجملها بالقيم الدينية.
اجل���دول اآلتي يوضح أمثل���ة لقبائل  اإليفي- 
الفون- األكان في غرب إفريقيا في نظام تسميتهم 

وفق األيام:

املعىن
)ايفي فون/ أكان(

أمساء الذكور
)إيفي، فون( / أكان

أمساء اإلناث
)إيفي، فون( / 

أكان

أيام 
األسبوع

أيام األسبوع
)ايفي، فون(/ أكان

 املتوسل )أو املتضرّع( /
طفل السالم Kodjo/Kojo Adjua/Adjoa اإلثنني Dzoda/Dwoda

القوي / طفل النار Komla/Kwabena Abla/Abena الثالثاء Blada/Benada

الشجاع / املشهور Koku/Kweku Aku/Akua األربعاء Kuda/Wukuda

 املصون )غري قابل
)للفساد
القوي /

Yao/Yaw Ayawa/Yaa اخلميس Yoda/Yawdo

 الطفل األعجوبة /
الطفل النامي Kofi/Kofi Afi/Afua اجلمعة Fida/Fida

 املثري / الذي سريتقي
مكانا عاليا Komi/Kwame Ame/Ama السبت Memlida/

Memenda

القائد / ابن الشمس Kosi/Kwesi Akosiwa/Akosi األحد Kosida/Akwesida

املؤلفات السابقة:
كتب ع���دة باحثني حول ه���ذه األديان والنحل 
اإلفريقي���ة، وكان للقساوس���ة واألنثروبولوجي���ني 

النصارى  قصب الس���بق في الكتابة والبحث، مثل 
  Placide Tempels  القس الكاثوليكي البلجيك���ي
الذي كتب كتابه Bantu Philosophy عام 1945م 
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)الطبعة األولى بفرنسا، وخرجت الطبعة اإلجنليزية 
 )Baluba( حول ديانة ال�بالوبا ،)األولى عام 1959م
ف���ي زائير، وهو أول من أطل���ق مصطلح )القوة 
احليوية( للتعبير عن الفلس���فة األساسية إلميان 
البالوبا، وقد اس���تخدم هذا املصطلح أيضاً في 

دراسات أخرى تالية له )1(.
 African في كتابه E.G.Parrinder وكذلك
Traditional Religion، وه���و تعري���ف ع���ام 

ومحاوالت تصنيفية ألدي���ان املنطقة اإلفريقية، 
 Nuer ف���ي كتابه Evan Pretchard وأيض���اً 
Religion ال���ذي يتن���اول عقائد قبيل���ة النوير 

بجنوب الس���ودان، وGeoffrey Lienhard  في 
كتابه Divinity and Experience الذي يتناول 
عقائد وعبادات قبيلة الدينكا بجنوب الس���ودان 

كذلك.
 Jomo وم���ن ب���ني الكّت���اب األفارقة جن���د
Kenyatta الرئيس األس���بق لكيني���ا ومؤلف كتاب  

والكات���ب  )8 19م(،   Facing Mount Kenya

 Akan Doctrine of ف���ي كتابي���ه J.B.Danquah

God )معتق���د األكان ح���ول ال���رّب( )1944م(، و 

Akan Laws and Customs )قوان���ني وأع���راف 

 Mbonu Ojike قبيل���ة األكان( )8 19م(، والكاتب
 Archdeacon 1946م(، و( My Africa :في كتابه
 The Religion of في كتابيه  J.Olumide Laucas

 Religions in دين اليوروبا( )1948م(، و( Yoruba

West Africa and Ancient Egypt )أديان الغرب 

اإلفريقي ومص���ر القدمي���ة( )1970م(، والكاتب: 
 Olodumare: كتابي���ه:  ف���ي   E.Bolaji Idowu

 Africanو ) 196م(،   God in Yoruba Belief

Traditional Religion: A Definition  )األدي���ان 

التقليدية اإلفريقية: تعري���ف( ) 197م(، والكاتب: 
 Ghanas Heritage of في كتابه Kofi Antubam

Culture ) 196م(.

.)Mbiti، p 10(  )1(

وثنيي  معتقد  أساسيات  الثاين:  احملــور 
الغرب اإلفريقي:
أوالً: )الرب(: ¿ 

الفكرة الرئيس���ة حول ال���رب لدى وثنيي غرب 
أفريقيا هي: اإليق���ان بإله واحد خالق لهذا الكون؛ 
يُعرف بأسماء عديدة وهو روح عليا سامية ال توجد 
له جتليات صورية مرئية، وهو املصدر الرئيس لكل 
قوة وطاقة في هذا الكون، وهو املعني أساساً بعملية 

اإلماتة واإلحياء.
ويوض���ح اجل���دول اآلتي بعض هذه األس���ماء 
ومعانيها للخالق األسمى عند بعض املجموعات في 

غرب إفريقيا ) (، وهناك كثير غيرها: 

Leveَاخلالق األعظم، العلي

Ngewcالربَ، الروح العظيم

Maadaّاجلد

Mahawaالرئيس األعظم

Maha-yileiالرئيس األوحد

Maha-Ngewcالرئيس الرب

Yataaالذي جتده يف كل مكان

Meketaاألزيل الذي ال ميوت

Hounoungaالذي مل يره أحد

Onyame الكائن األمسى، الرب خالق
كل شئ.

يتضح من األس���ماء واألوصاف الس���ابقة ذلك 
التقدير وتلك املكانة التي يعطيها أصحاب الديانات 
الوثنية لإلله األس���مى، وأن���ه ذو فوقية وعلو على 
احملسوس���ات فال يتجس���د فيها، وال ميكن تصور 

.) Kofi 1978(  )2(
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هيئته بوصفه روحاً س���امية، وهذا يتضح جلياً من 
تس���مية يطلقها عليه أهل نيجيريا معناها )الذي ال 
يدرك كنهه أحد(، ويعبر ال� Akan maxim عن هذا 
األمر بقولهم )إذا أردت أن تتحدث مع الرب فأخبر 

الريح –  يعني تنقل حديثك -( )1(. 
وميكن تفصيل أبرز معتقدات الوثنيني في الرب 

كما يلي:
الرب اخلالق: 1¿ .

اإلمي����ان بأن الل����ه هو خالق ه����ذا الكون أمر 
راسخ وأساسي في معتقد وثنيي الغرب اإلفريقي، 
وتختلف قصصهم وف����ق املثيولوجيا املتبعة في كل 
قبيل����ة أو عرقي����ة، فمثاًل قبيل����ة Tiv في نيجيريا 
 Ando( يطلقون اس�م النجار على اخلالق عز وجل
Gbe Tar(؛ أي ال����رب النج�ار، ويتخيلونه - تعالى 

وتق����ّدس -  جن����اراً يصنع املنحوت����ات، وقبيلة ال� 
Lodagaa يتخيل����ون عملية خلقه - تعالى وتنزه -  

للخلق كصانع القدور مع ق����دوره، أما قبيلة الفون 
في بنني فيعتقدون أن الكون قد تكون مبشيئة الرب 
)Mawu-Lissa(، ويعبرون عن اخللق بأنه قد قام 

وتكّون بكلمة Fa )كن(. 
كما جتد عن���د بعض القبائل األخرى في غرب 
إفريقيا تصورات أسطورية للخلق بناء على بساطة 
العقول واس���تحكام قوة الطبيعة بغير توجيهات من 
الوحي؛ كقبيلة امليندي Mende  في تصورهم لإلله 
داخل كهف ومعه مجموعة م���ن الكائنات، يأمرهم 
بأال  يأكلوا طعامه -  تعالى وتنزه -، فتقترب بعض 
الكائنات فيمس���خها إلى الصور املعروفة حالياً من 

الكائنات، كائناً بعد آخر ) (.
أما عند اليوروبا ففي اعتقادهم أن األرض كانت 
 Olodumare في األصل مستنقعات سبخة، ويسكن
)االس���م الذي يطلقون���ه على الله ع���ز وجل( في 

.)Kofi 1978(  )1(
 H.Sawyerr / The Springs of( و   )W.T.Harris(  )2(

.) Mende Belief and conduct

الس���ماوات، مع اآللهة األخرى )األقل منه شأناً( - 
تعالى وتنزه س���بحانه الواحد -، وأرادت هذه اآللهة 
زيارة األرض ّللعب والصيد، ونزلوا من الس���ماوات 
على شبكة العنكبوت، وشاء Olodumare أن يحول 
األرض املائية إلى صورة صلبة، فاس���تدعى رئيس 
اآلله���ة Orisha-nla، وعهد إلي���ه باملهمة، وأعطاه 
تربة في صدفة حلزون )وف���ي بعض الروايات في 
حقيبة صغيرة من أوراق الش���جر( جمعتها دجاجة 
وحمام���ة، فنزل Orisha-nla وس���كب التربة على 
األرض الس���بخة، وغطت التربة مس���احة ضخمة 
ش���كلت فيما بعد اليابس���ة. ورجع Orisha ليخبر 
 Olodumare مب���ا حدث، فأرس���ل Olodumare

رس���وله احلرباء ليتأكد من األمر، فذهبت احلرباء 
امل���رة األولى وعادت قائلة: األرض واس���عة ولكنها 
ليست جافة مبا فيه الكفاية. ثم ذهبت املرة الثانية 

وعادت قائلة: األرض اآلن واسعة وجافة ) (.
تعتقد قبيلة الفون Fon، في جنوب بنني )مملكة 
داهومي س���ابقاً(، أن اخلالق )س���بحانه( قد سلك 
مس���لكاً خاصاً في خلقه للعالم الذي استغرق أربعة 
أيام، ف���ي اليوم األول أم���ر Mawu-Lissa بكلمته 
Fa الكون بالتكون وخلق اإلنس���ان، في اليوم الثاني 
أرسل رسوالً خاصاً ليهيئ األرض ويجعلها صاحلة 
لس���كنى اإلنس���ان، وفي اليوم الثالث أعطى الرّب 
اإلنسان نعمتي البصر والكالم ليتعلم ويعرف، وفي 
اليوم الرابع واألخير أعطى الرّب اإلنسان املهارات 
واحِل�رف التي متّكنه من االستفادة من البيئة والكون 

احمليط به )4(.
يُعتقد أن كل ما خلقه الل���ه صالح، ولقبيلة ال�
Akan  ف���ي غانا حكمة س���ائرة حول هذه القضية 

)ص���الح اخللق(، حي���ث يجعلونها ف���ي فم الصقر 
)Ksansa( الذي يقول: )كل ما خلقه الله جيد(، ولهم 

كذل���ك تعبير مختصر عن عملية اخللق يس���ردونه 
.)Kofi 1978(  )3(

.)Kofi(  )4(
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بلغة الطبول)Kdomankoma( :)1 )الرب( خلق أوالً 
Esen )حاجب احملكمة(، ثم Kyrema )الطبال( ثم 

أخيراً Kwawu Kwabrafo )املوت( (.
 Esen يقوم مبهمته، وهي اإلعالن عن القرارات 
التي يتخذها رئيس احملكمة )الرب(، Kyrema يرمز 
إلى العل���م، حيث أنه يعرف تاري���خ القبيلة وحكمة 
 Kwawu ،املجتمع، ويس���تطيع ترجمتها عبر الطبل

Kwabrafo )املوت( هو املنفذ للحكم.

إذن يلخص ال�Akan  عملية اخللق بلغة الطبول 
إلى: األمر باخللق، ثم خلق العلم، وأخيراً املوت ) (.
تشترك كل األس���اطير املبينة للخلق عند قبائل 
الغ���رب اإلفريقي في بيان عملية انفصال اخللق عن 
اخلالق، وفي األغلب األعم يؤمنون بأن اخلالق والبشر 
كانا في مكان واحد، في عالقة قوية أش���به ما تكون 
بعالق���ة األب مع أطفاله، ثم حدث ش���يء غّير هذه 
الوضعية. إحدى أساطير اخللق املوجودة عند قبيلة 
Mende التي تذكر قصة اخلالق مع اخللق في كهف 

واحد، حيث منعهم من االقتراب من طعام معني، فلما 
أكلوه انفصلوا عنه. لهم رواية أخرى تذكر سبباً آخر 
 Leve :عن انفصال اخلالق عن اخللق وإعطائه اسم
)األعلى(، حيث يعتقدون أنه: في زمان س���حيق خلق 
الرب الكون ثم ختم���ه بخلق الرجل واملرأة، ولم يكن 
هذان )الرجل واملرأة( يعرفان اس���م الرّب احلقيقي 

فقط كانا ينادينه ب�:Maada-le )اجلّد(. 
في ي���وم من األيام خاطبهم ال���ّرب قائاًل: )كل 
ما تس���ألوني أعطيكموه(، فكانا كلما أرادا ش���يئاً 
أو طعام���اً ذهبا إليه وق���اال: Maada أعطنا كذا.. 
فيعطيهما قائاًل: In-ngee )نعم، خذا(، وألجل هذه 
الكلمة وألنه دائماً ما كان يقولها لهما ظنا أن اسمه 
هو Maadagee )اجلد: خذ(. وملا كانا يكثران من 
تتوفر  لم  حيث  البدائية،  اجملتمعات  في  تستخم  خاصة  لغة     (
السماع،  على  اللغة  هذه  تعتمد  احلديثة،  املواصالت  وسائل 
وتعد لها طبول ضخمة من جذوع األشجار املفرغة، ولها عدة 
إيقاعات للمناسبات اخملتلفة، للتحذير أو احلرب أو الزواج، كما 

لها مفرداتها اخلاصة.  املؤلف(.
.)Kofi(  )2(

التردد عليه قال الرب في نفس���ه )تعالى وتنزه عن 
قولهم(: لو بقيت قريباً منهم سيضجرونني بأسئلتهم 
املتكررة، سأجعل مكاناً لنفسي بعيداً عنهم. وفي يوم 
ما أصبح الناس وما وجدوا الرب في مكانه، فرفعوا 
رؤوس���هم ألعلى فرأوه  فوقهم عظيماً وكبيراً جداً 
فقال���وا: Ngeewklanga-waa-le )خذ! ما أكبره 
وأوس���عه وأعظمه( من أجل هذا – حتى اللحظة - 

يقول�ون: Ngewcwaa )الرب عظيم(.
عند Akan كان الرب والبش���ر في مكان واحد 
معاً؛ حيث كانوا ميسونه ويشعرون به )تعالى وتنزه 
س���بحانه(، وبدأت امرأة بطحن ال� :Fufu بانتظام 
باس���تخدام الهاون، وكانت يد الهاون ترتطم بالرب 
)تعالى عما يقولون( كلما دقت الفوفو ففارق البشر 
إل���ى الس���ماوات، وعندما أدرك البش���ر ما حدث 
حاولوا البحث عن طريق���ة تُرجع الرب مرة أخرى 
إلى وس���طهم، اقترحت تلك املرأة العجوز أن يأتي 
كل واحد منهم بهاونه ويضعوها فوق بعضها ليكّونوا 
ما يشبه السلّم ليصلوا إليه.. طبقوا األمر واكتشفوا 
أنهم في حاجة إلى هاون واحد فقط ليكملوا السلم، 
عندها اقترحت املرأة العجوز مرة أخرى أن يسحبوا 
الهاون الذي في قاعدة السلم ويضعوه في األعلى، 

فلما سحبوه انهار كل البناء وُق�تل كثيرون ) (.
ولليوروبا أكثر من قصة تروي هذا االنفصال، 
يقول )Idowu(: تقول الروايات الشفهية إن السماء 
كانت قريبة من األرض، وكان من املمكن لكل واحد 
أن يصعد إلى الس���ماء ويرجع وقتما يريد، وكان 
هناك عالقة مباش���رة م���ع Olodumare، وكان 
إذا مد واحد يده اس���تطاع أن يدرك بها السماء، 
وكان بال ش���ك ثمة وقت كان االتصال بني السماء 
واألرض بغير حدود أو حواجز، كانت فترة ذهبية 
من عمر الكون. وحدث شيء أحدث هذه املسافة 
بني السماوات واألرض، وهناك قصص كثيرة جداً 
حول ما حدث، إحداها أن هناك ش���خصاً شرها 

.)Kofi(  )3(
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أخذ طعاماً كثيراً جداً من الس���ماء لذا انفصلت، 
وأخرى ت���روي أن امرأة ملس���ت الس���ماء )غير 
الصلبة( بيد متس���خة فانفصلت )1(، وقصة أخرى 
عندهم تذكر إنزالOduduwa - وهو اإلنس���ان 
األول وس���لف اليوروبا -  من السماء إلى األرض، 

وقد نزل متعلقاً بسلسلة من حديد ) (. 
كل هذه القصص املأخوذة م���ن الفو واليوروبا 
واملندي في غ���رب إفريقيا؛ مؤداه���ا ونتيجتها أن 
اإلنس���ان كان في وقت ما قرب الرب في مكان ما، 
ثم حدث ش���يء ما جعل اإلنس���ان بعيداً عن الرّب، 
ولع���ل هذه القصص - في روحها -  تش���ي بوجود 
قدمي للمعتقد الكتابي عن آدم وحواء عليهما السالم 
في جنة ع���دن، ورمبا كان ثمة نور هاد من قبل في 

املنطقة انطمس مبرور الزمن.
وفي دراس���ة ع���ن عقائد القبائ���ل الوثنية في 
إفريقيا يقول القس جاك ماندلسون: )إن فكرة الله 
األعلى، ت���كاد تكون موجودة لدى جميع القبائل، بل 
إن مفهوم الذات اإللهي���ة الكلية احلضور، والذاتية 
االكتفاء والشاملة القدرة، جنده بني كثير من القبائل، 
كالزول���و بجنوب إفريقيا، والبايراوندا واالش���انتي 
بغانا وساحل العاج، واآلكان بغانا، واليروبا بنيجريا 

والبكوجنو بأجنوال، والنجومية بالكونغو.
ويجب أال يفوتنا هنا أن نذكر أن لدى األقزام ) ( 
- وهم أقدم سالالت إفريقيا -  كائناً يُطلقون عليه 
اسم )موجنو(؛ وإلى هذا الكائن العلي يعزو األقزام، 
أيضاً، خلق جميع األشياء، وأنها ترجع إليه، كما أن 
هناك أسطورة بني قبائل لشاجا )بتنزانيا( تروي أن 
الله قد غضب من أعمال البش���ر فأهلكم فيما عدا 
قلة، وجلّي مدى التشابه بني هذه األسطورة وقصة 

سيدنا نوح.
.)Idowu(  )1(

لويد 980 م، ص .36.    (
في  تعيش  التي  القبائل  هي  »البيغمي«  أو  األقــزام  قبائل    3(
الغابات على صيد احليوانات، وتنتشر هذه القبائل في وسط 
برازافيل، والكاميرون، والغابون،  إفريقيا وغربها، وفي الكونغو 

وجمهورية إفريقيا الوسطى، ورواندا، وبوروندي، وأوغندا.

ويروي البامبوتي والتش���اجا وامليروكيف )4( أن 
الرب حّرم أكل ثمار ش���جرة معينة على اإلنس���ان، 
وكي���ف أنه حينما عصى اإلنس���ان األمر وأكل منها 

جاء املوت إلى األرض.
وفي جمي���ع األديان اإلفريقية التقليدية اعتقاد 
فيم���ا وراء املوت بش���كل أو بآخر، كم���ا تعتقد أن 
املتوفى تس���تمر حياته في عالم األرواح... ومفاهيم 
اخلير والش���ر موجودة أيضاً في هذه الديانات، بل 
لعلها عميقة اجلذور فيها إلى حد ال يتصور الكثير 
من الناس. وتعتقد قبائل التوركانا من كينيا مثاًل أن 
الله، مع أنه يش���في من املرض، قد يصيب به أولئك 
الذين يغشون احملارم ويخالفون الطقوس الهامة( )5(.

الرب اجلد: 2¿ .
تس���ود في غرب إفريقيا عن���د القبائل الوثنية 
تس���مية الرّب )س���بحانه وتعالى( باجل���د، إضافة 

لالسم الرئيس الذي يطلقونه عليه سبحانه.
يقول Kofi: )إن للجّد عند قبائل غرب إفريقيا 
تقدي���ر خاص، وتس���مية الرّب باجل���د توافق ذلك 
التقدي���ر والتعظيم الذي يعطونه لل���رب، وال يلزم 
من التس���مية جعله بشرياً. ويُعد اجلد عندهم رأس 
العائلة، وهو الشخص الذي ترجع إليه كل القضايا 
ليحكم فيها، ويحظى باحترام وتقدير كبيرين جداً، 
ويرس���خ رؤس���اء القبائل وبقية الكب���ار فيها لهذه 
املفاهيم بنف���س القدر، فإن تس���مية الرّب باجلد 
األكبر، أو الس���لف األعظم منبثقة من الدور الذي 

يؤديه كرئيس وقائد أعلى للمجتمع( )6(.
عبادة الرب: 3¿ .

بصورة عامة، وعلى النمط املعروف للشرك عبر 
القرون، ال توجد أية عبادات تُصرف لله س���بحانه 
وتعالى مباشرة عند وثنيي غرب إفريقيا؛ بالرغم من 

مجموعة من قبائل األقزام في الكونغو.   4(
تأليف  املعاصرة،  إفريقية  في  األديــان  وجوجو..  واهلل  الرب    5(
 uniturian  التوحيدية الكنائس  من  مندلسون،  جاك  القس 

churches(، ترجمة إبراهيم أسعد، ص 08 .
.)Kofi، 25(  )6(
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األسماء املش���عرة بالتقديس والتعظيم لله عز وجل 
مما تنضح بها أدبياتهم.

وال يجد امل���رء هيكاًل أو مبنى مخصصاً لعبادة 
الله وحده )على كثرة الهياكل واملباني العبادية(، كما 
ال يوجد بينهم كهنة أو س���دنة مخصصون لإلرشاد 
إلى عبادة الله سبحانه، مثل أولئك املكرسني للداللة 
على كيفية عبادة اآللهة وأرواح األسالف، ولهم في 
ذلك فلسفة ليست بالغريبة على املسلم املتمعن في 
كتاب الله س���بحانه، يقولون: )الرّب دائماً خّير، ال 
يؤذي وال يضُرّ وال يحتاج إلى استرضاء كما األرواح 

واآللهة التي يخشى غضبها وإيذاؤها( )1(.
وهذا ش���بيه مبا ذكره املولى سبحانه في كتابه 
العزيز عن مش���ركي مكة؛ إذ كانوا يقّدمون القرابني 
واله���دي آللهتهم مبزاعم ش���بيهة مبا يزعم هؤالء، 
ِث َواأَلْنَعاِم َنِصيبًا َفَقاُلوْا  ��رْ ِ ِمِّا َذَرَأ ِمَن اْلَ ﴿َوَجَعُل��وْا لِلهّ
َكآئِِهْم َفاَل  َكآئَِنا َفَم َكاَن لُِشَ ِ بَِزْعِمِهْم َوَه�َذا لُِشَ َه���َذا لِلهّ
َكآئِِهْم َس��اء  ِ َفُهَو َيِصُل إَِل ُشَ ِ َوَما َكاَن لِلهّ َيِص��ُل إَِل اللهّ
ُكُم��وَن﴾ ]األنع���ام : 6 1[، قال أبو محمد بن  َم��ا َيْ
عطية األندلسي في تفسير هذه اآلية: )وسبب نزول 
هذه اآلية أّن العرب كانت جتعل من غالتها وزرعها 
وثمارها ومن أنعامها جزءاً تسّميه لله وجزءاً تسّميه 
ألصنامها، وكانت عادتها التحّفي واالهتبال بنصيب 
األصنام أكثر منها بنصيب الله؛ إذ كانوا يعتقدون أن 
األصنام بها فقر وليس ذلك بالله، فكانوا إذا جمعوا 
الزرع فهبت الري���ح فحملت من الذي لله إلى الذي 
لش���ركائهم أقّروه، وإذا حملت من الذي لشركائهم 
إل���ى الله رّدوه، وإذا تفّجر من س���قي ما جعلوه لله 
في نصيب شركائهم تركوه، وإن بالعكس سّدوه، وإذا 
لم يصيبوا في نصيب ش���ركائهم شيئاً قالوا: ال بّد 
لآلله���ة من نفقة. فيجعلون نصي���ب الله تعالى في 
ذل���ك، قال هذا املعنى ابن عباس رضي الله عنهما، 
ومجاهد، والس���دي وغيرهم؛ أنهم كان���وا يفعلون 
ه���ذا ونحوه من الفعل، وكذلك ف���ي األنعام، وكانوا 

.)Kofi، 30(  )1(

إذا أصابتهم الّس���نة أكلوا من نصيب الله وحتاملوا 
نصيب شركائهم( ) (. 

وكذلك ثمة مزعم آخر منهم، وهو أّنه ال يُتصّور 
أن يرتبط اإلنسان بالكائن األسمى مباشرة إال عبر 
وسائط تُسترضى من البشر لترضي بدورها الرّب.

ثانياً: األسالف: ¿ 
يك����ّن معتنق����و التقاليد اإلفريقي����ة في غرب 
إفريقيا ألرواح األس����الف احتراماً وتبجياًل كبيرين 
جداً، يقول فرانسوا ال بالنتني: )إن بانتيون األجداد 
ليس نس����خة طبق األصل لعالم األحياء على غرار 
ما جنده في نظري����ة أفالطون األولى... فاألجداد 
الذين يت����م ذكرهم ومتجيدهم م����رات عديدة في 
الي����وم هم باألح����رى قوة حافظة متن����ح احليوية، 
وتقوي القري����ة، وتضمن تناغمه����ا، وتتيح حتييد 

قوى أخرى وإبعادها( ) (.
يؤمن وثني����و الغرب اإلفريقي بتج����ّول أرواح 
األجداد في الكون الفسيح، ويعتقدون أن عالقتهم 
مع أس����الفهم عالق����ة قوية، ويش����عرون برقابتهم 
املستمرة عليهم العتقادهم بوجودها حولهم وفيما 
بينه����م، يق����ول Paris: )من وجهة نظ����ر هؤالء: 
ال يوجد موت باملعنى الش����ائع، ب����ل يؤمنون بخلود 
النفس )الروح(، وأن ه����ذه الوضعية التي اتخذتها 
الروح جتاه هذا الشخص بخروجها منه ليست إال 
بداية لدورة جديدة خارج جس����ده املادي، وتسمية 
ه����ذه األحوال موتاً يعد أمراً مغلوطاً، بل هو حتول 
من احلالة الفيزيائي����ة للحياة إلى احلالة الروحية 

اخلالدة( )4(.
إن اإلمي���ان مبواصلة األس���الف حلياتهم بعد 
االنتق���ال )املوت( أمر ش���ائع، واألموات عند بعض 
القبائل موجودون وس���ط األبناء؛ فمثاًل عند قبيلة 
احملّرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، البن عطية األندلسي،     (

ص 665.
أبحاث في السحر، مجموعة دراسات، ترجمة محمد أسليم،    3(

مكناس، مطبعة سندي 995 م.  
.))Paris 1995، 52  )4(
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 Baba si اليوروبا يظ���ل األب الذي توفي يُس���ّمى
)أبي(، واألم املتوفاة Iya mi )أّمي(، ويُعاملون كأنهما 
ال ي���زاالن على قيد احلياة، فاملوتى قد انتقلوا فقط 
من عالم م���ادي إلى عالم روح���ي دون أن يقطعوا 

الوشائج مع األحياء )1(.
ويعّبر عن إميانهم بهذا األمر الشاعر السنغالي 

املشهور Birago Diop في قصيدة له قائاًل ) (:
الذين ماتوا لم يذهبوا أبداً..

إنهم هناك.. في الظالل الكثيفة..
املوتى ليسوا حتت األرض..

إنهم في األشجار حني تصدر حفيفاً..
إنهم في األخشاب حني تصدر أنيناً..

إنهم في تلك املياه اجلارية..
إنهم في األكواخ.. إنهم وسط احلشود. ...

ويعتق���د وثنيو الغرب اإلفريقي أن األس���الف 
يس���كنون )أرض األرواح( )إذا حقق���وا أموراً معينة 
في حياتهم(، ويعتق���دون أن احلال التي مات عليها 
الش���خص هي التي حتدد درجته ورتبته في هيكل 
األس���الف، مثاًل تعتقد قبيل���ة األكان بغانا أن املرء 
لكي يصير سلفاً ال بّد له من حياة سابقة ذات قيمة 
وش���رف، وأن يكون قدوة حسنة خالل سني حياته، 
وميوت ع���ن عمر كبير وأبناء وأحف���اد ) (. وكذلك 
اليوروب���ا؛ يعتقدون أن املوتى األحداث غير مؤهلني 
للدخول في منظومة األس���الف، وأن على املرء أن 
مي���وت ميتة )جيدة(، فال يدخل في األس���الف من 
مات بحادث، أو انتحار أو ش���كل آخر من أش���كال 
املوت العنيف. وكذلك أال تكون امليتة لسبب مجهول، 
أو بسبب اجلنون، االستس���قاء، اجلذام أو الصرع. 
وتتشابه تقريباً الش���روط التي حتددها مجموعات 

الغرب اإلفريقي ليدخل امليت في نسق األسالف.
يحظى كبار الس���ن باحترام وتبجيل كبيرين في 

.)Chife(  )1(
.)Munto 1961، p. 108(  )2(

.)Kofi، 36(  )3(

مجتم���ع غرب إفريقيا عموماً، وعند القبائل املؤمنة 
بقوة األسالف الروحية خصوصاً، فهم يعتقدون أن 
كبير الس���ّن قد مّر مبراحل عديدة في هذه احلياة 
تؤهله لنيل درجة رفيعة من احلكمة واخلبرة، وبالتالي 
القرب من الله؛ مما يؤهله أن يكون بعد مماته )وفق 
الش���روط( س���لفاً يحيا مع الرّب في مكان واحد! 
وعلى سبيل املثال يعتقد وثنيو امليندي  Mendeفي 
سيراليون أّن األسالف ذهبوا ليستريحوا مع الرّب، 
ووثني���و الكونكومبا Konkomba في ش���مال غانا؛ 
 Uumbwardo يقولون إن أسالفهم قد ذهبوا إلى

)بيت الرّب(.
ويق���ول J.B.Danquah عن معتقد قبيلة األكان 
-  في غانا - حول األسالف: )يعملون كوسائط بني 
البشر والكائن األسمى، وتستجاب الصلوات املرفوعة 

للرّب بسرعة إذا مّرت عبر األسالف( )4(.
يسود اعتقاد بأن األس���الف ميارسون حياتهم 
ويس���تكملونها، ويفتقرون إلى املقومات األساس���ية 
  :Margaret Greel للعيش )املاء والطعام(. تق���ول
)يحتفظ األس���الف بكل انفعاالته���م ورغباتهم كما 
كان���وا من قبل، فهم يش���عرون باجل���وع والعطش، 
يغضبون ويسرون؛ وينتقمون إذا ما أُهملوا، ويرضون 
إذا م���ا عوملوا باالحترام الالئق، ووفاء األبناء جتاه 
األس���الف هو الذي  يقيهم من اجلوع والعطش إذا 

ُقدمت القرابني بصورة منتظمة( )5(.
لذا يحرص وثنيو الغرب اإلفريقي على التواصل 
كلما أحسوا برغبة األسالف في شيء من االهتمام، 
وال���ذي غالباً ما يعرفونه من خالل األحالم وتكّه�ن 

العرافني.
والطريق���ة الش���ائعة بني القبائ���ل الوثنية في 
االتص���ال باألس���الف هي طق���وس اإلراق���ة )6( 

.)Danquah(  )4(
.)Paris 1995، 52(  )5(

اخلمور  بعض  إراقة  على  يعتمد  وثني،  اإلراقة( طقس  )6   طقس 
من  عدد  في  مُيارس  واآللهة،  لألرواح  استرضاء  األرض  على 

الديانات الوثنية، وانتقل إلى بعض الطوائف النصرانية.
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Libation الت���ي قد تش���تمل أحيان���اً على تقدمي 
قرابني من طعام وخمر، وميارس هذا الطقس فردياً 
وجماعياً، فقبل أن يش���رب املرء منهم خمراً أو ماًء 
فإن���ه يريق بعضاً منه على األرض، ويعتقد أنه بهذا 
قد أعطى س���لفه ما يحتاج م���ن ماء أو خمر، وقبل 
األكل يلقي بلقمة من طعام على األرض لألس���الف، 
ويش���يع كذلك س���لوك بني وثنيي الغرب اإلفريقي، 
وبخاصة بني وثنيي قبيل���ة األكان، وهو التأكد قبل 
النوم من أن خزانات املياه بالبيت حتتوي على شيء 
من املاء، فاألس���الف س���يتجولون لياًل، ويحبون أن 

يرتووا من بيوت  أقربائهم.
يلخص لنا Kofi Opuko  أس���س االعتقاد في 

األسالف كما يأتي )1(:
االعتقاد في اس���تمرارية حياة األسالف وعدم  1¿ .

انقطاعها باملوت.
االعتق���اد في أن لألجداد عه���داً )وهو حماية  2¿ .
العائلة أو القبيلة أو األس���رة(، وأن هذا العهد 
ص���ار منوطاً بهم من���ذ أن دخل���وا في هيكل 
األس���الف، وهم يعطون أحفاده���م مزيداً من 

القوة واحلماية.
يعد األسالف )ضابطني( للحركة الروحية )غير  3¿ .
املرئية( للمجتمع، فبتذكر الفرد منهم لألسالف، 
وبالتزام���ه بقوانينهم وأحكامهم الناجزة؛ تصير 

حياته أكثر ضبطاً والتزاماً.
اإلميان بتناس���خ األرواح وعودة أرواح األسالف  4¿ .

في أجساد أبنائهم مرة أخرى. 
طقوس األسالف: 1¿ .

معظ���م االحتف���االت الطقوس���ية الوثنية في 
غرب إفريقيا حتتوي على فق���رات خاّصة بإطعام 
األس���الف، وعند قبيلة اإليفي واألكان واألش���انتي 
يوجد تقدير خاص ملا يُس���مى )كرسي األسالف(، 
وهو ال يس���تعمل للجلوس فقط، لكن له داللة رمزية 

لألسالف والرؤساء في األسرة.
.)Kofi.p،39(  )1(

كرسي األسالف: ¿ 
ل���دى قبيل���ة األكان مهرجان خاص بكرس���ي 
األس���الف يس���مونه Adae، حيث يُحتفل بكراسي 
األسالف العظماء )يعتقدون أن موت اجلد على هذا 
الكرسي يجعل له مكاناً خاصاً في هيكل األسالف(، 
حيث تس���ّود الكراس���ي، وجتعل في بيت الكراسي 
اخلاص بالرؤس���اء. وكل رئيس لقبيلة األكان ينحت 
 )Funtumia africana( لنفسه كرسّياً من ش�جرة
أو ش����جرة األومني���ا )Alstonia bonei(، وعندما 
ميوت، يوضع على كرس���ّيه ثم يغسل قبل دفنه، ثم 
يحفظ الكرس���ّي في مكان آمن حت���ى يأتي ميعاد 

طقوس التسويد.
يحتل طقس التسويد مكانة مهمة في االحتفال 
اجلنائ���زي للرئيس الس���ابق للقبيل���ة، ويقوم عليه 
حامل كراس���ي األجداد، والذي يعني بدوره من قبل 
بقّية احلّمالني. وتقام طقوس التس���ويد لياًل حيث 
يؤتى بجميع الكراس���ي السابقة ليسّود اجلديد في 
حضرتها )عند األش���انتي يتم التسويد في حضور 

الكرسي الذهبّي(.
قبل التس���ويد يُغسل الكرسي جيداً باملاء )عند 
بعض بطون األكان: يؤتى بالكراسي القدمية، وتغسل 
في طس���ت نحاس���ي كبير، ثم بفضلة املاء يغس���ل 
الكرس���ي اجلديد ليندمج الكرسي اجلديد كلياً في 
سلفه(، بعد الغسل يسّود الكرسي اجلديد بتلطيخه 
مبادة س���وداء مخلوطة مبّح البيض، ثم يلّطخ الحقاً 
بدم ش���اة، وقطعة من شحم حيواني، بعد االحتفال 

تؤخذ كل الكراسي إلى بيت الكراسي مّرة أخرى.
ويُحتف���ل بهذا العيد مرت���ان كل  4 يوماً، يقع 
أحد األعي���اد في يوم األحد )Akwasida(، والثاني 
في يوم األربع���اء )Wukudae(، ورئيس القبيلة هو 
املسؤول املباشر عن هذا العيد وطقوسه؛ حيث إّنه 
الوريث الش���رعي لألسالف واألجداد، وهو يرى أّن 
هذا العيد من أعياده اخلاّصة التي يرتبط بها روحياً 
مع أس���الفه؛ لذا يبدي أحواالً غاي���ة في االحترام 



79
مجلة ثقافية فصلية متخصصة في شؤون القارة األفريقية

والتخّشع ألرواح األس���الف، بدءاً بخلع نعليه داللة 
على االحترام )1(. 

ف���ي الصباح الباكر لي���وم Adae يخرج رئيس 
القبيل���ة برفقة ش���يوخها ليدخل بيت الكراس���ي، 
يطرق حامل الكراس���ي الباب أوالً، ثم يدخل، يعقبه 
رئيس القبيلة ثم الش���يوخ، خالعني نعالهم وكاشفني 
صدوره���م داللة عل���ى االحترام الفائ���ق، ثم يبدأ 
 Nananom،mema :الرئيس بتحية األسالف قائاًل
mo akye o  )صب���اح اخلير أيها األس���الف!(، ثم 

يقوم بطقس اإلراقة، وينادي كّل واحد منهم باسمه، 
بدءاً بأكبره���م، تُذبح بعد ذلك الش���اة التي يلّطخ 
بدمها الكرسّي اجلديد ويُجهز الطعام اخلاص بهذا 
االحتفال، ويسّمى nsamannuane، ويعده حمالو 
الكراسي حتت اإلش���راف املباشر من الرئيس، في 
غضون ذلك يغادر الرئيس بيت الكراس���ي ويتوجه 

إلى عرشه، ليبايعه أتباعه بيعة رسمية. 
عندما ينته���ي جتهيز الطعام يرج���ع الرئيس 
إلى بيت الكراس���ي مّرة أخرى ليقدم الطعام ألرواح 
األسالف، وقبل أن يضع الطعام في املنضدة اخلاّصة 
بهذا الطقس؛ يضع ماء ليغس���ل األسالف أيديهم، 
ويغس���ل هو أيضاً يده من املاء نفسه، ثم يتذوق من 
الطعام، ويقدم بعضه للحاضرين معه داخل الغرفة، 
ثم يخرج تاركاً الطعام لألس���الف، يعتقد أنه بهذا 
الطقس حتتفظ كراسي األسالف بأرواحها، ويرتبط 

الرئيس اجلديد بصورة مباشرة مع أسالفه ) (.
عند قبيلة األش���انتي في غانا يس���ّود الكرسي 
اجلديد بدم بش���ري بالكيفية اآلتية: عندما ميوت 
امللك الس���ابق جتتم���ع أخواته وأبناؤه���ن الختيار 
امللك القادم، فنظام التوري���ث يتم باخلؤولة )نظام 
طوطمي(، ويطرح اخليار، وتكون التي تقدم دم أحد 
أبنائها ليغسل به كرسي األجداد الذهبي هي املؤّهلة 
لتكون اخلالفة في بيتها. عندما يتقلد امللك اجلديد 

.)Sarpong(  )1(
.)Kofi: 1967(  )2(

يأمر بذبح مجموعة من الناس ليرافقوا أخاه الذي 
ذبح فداًء للكرس���ي- كعبيد - ف���ي حياته األخرى، 

ويتحول املذبوح بدوره إلى سلف مبّجل ) (. 
األســالف عنــد اجملموعــات القبلية يف  2¿ .

غرب إفريقيا، وطقوس تعظيمهم:
األسالف عند قبيلة اإليفي Eweأ.  في توغو:

يعتقد وثني���و قبيلة اإليفي في توغو بس���لطة 
األجداد الفائقة، وبوس���اطتهم بينه���م وبني الرّب، 
وفلس���فتهم في ذلك أن امليت أق���رب إلى الرّب من 
احلي، لكونه ق���د انتقل إلى بعد آخر يقّربه من رّبه 
أكثر فأكثر، ويتوسل باجلد السابق فالسابق، فمثاًل 
عند حدوث مصيبة من مرض أو قحط فإنهم يصلّون 
لألجداد بالكيفي���ة اآلتية: )أيها اجلد - Tobbe أو 
Togbui – فالن - يس���مى باسمه - انقل دعواتنا 

إل���ى اجلد فالن – الذي يلي���ه تصاعدياً - ثم إلى 
اجلّد فالن، ثم إلى اجل���دّ فالن، وصوالً إلى الرب 

)الذي يُطلقون عليه اسم ماوو(.
يستش���ار األسالف عند اإليفي في كل القضايا 
واحلوادث، فمثاًل عند الزواج تش���تري قبيلة البنت 
خموراً غالية جداً، ويُقام طقس اإلراقة قائلني: أيها 
اجلّد فالن. ث���م يذكر األجداد تتابعاً إلى أن يصلوا 
إلى والد البنت الذي إن كان حياً يقال لهم: إن بنت 
ابنكم فالن تريد الزواج. وإن كان ميتاً فإنه يحسب 
ضمن األس���الف، ويقال: إن حفيدتكم فالنة تريد 

الزواج، وليكن هذا في علمكم )4(. 
توضع أحياناً أنصاب ممثلة لألس���الف داخل 
البي���وت، وترس���م صوره���م على ج���دران املعابد 

ليتذكرهم أحفادهم.
ب.  األسالف عند قبيلة املندي في سيراليون:

ميثل األس���الف عن���د املندي دور الوس���ائط 
الروحيني، عن���د حدوث أية ملّم���ة أو قضية ذات 
بعد روحي؛ يشعر األسالف بها قبل خمسة أو ستة 

)شيخ صالح(.   3(
)4   شيخ صالح/ سوسا(.
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أيام قبل إقامة االحتفال الطقوس���ي اخلاص بتلك 
القضّية.

من أهم املواس���م التي تقوم قبيلة املندي فيها 
باستدعاء األسالف موس���م احلصاد، حيث يتكون 
االحتفال من قس���مني، يبدأ أولهما في بدء املوسم: 
شهر س���بتمبر، واجلزء الثاني في ديسمبر. حينما 
حتصد أول احلبوب، يذهب بها املسؤول عن الطقس 
إلى التّل املختّص باالحتفال باألسالف معلماً إياهم 
ببدء احلصاد، منادياً كّل واحد منهم باسمه، واضعاً 
احلبوب في ذل���ك املكان، في اليوم التالي يعود إلى 
املكان نفس���ه حاماًل معه زهرة األرز )مصنوعة من 
أوراق أرز محص���ودة حديث���اً( موضوعة على ورقة 
م���وز، قائاًل: )لقد جلبنا لكم زه���رة األرز، لتراعوا 
وحتم���وا لنا أرزنا في مزارعن���ا من الطيور والهوام 
واحليوانات لئال تفسده، نريد أن نبدأ حصاد األرز 
فرجاؤنا أن حتم���وا مزارعنا، ال تأكلوا هذه الزهرة 
ألنها حلوة؛ بل كلوها لتهتموا وتراعوا حياتنا( )1(. 

بعد ه���ذا الطقس تتوجه مجموعة منهم لصيد 
بع���ض احليوان���ات لتقدميها كقراب���ني لألجداد، 
وف���ي يوم محدد يُطبخ أرز م���ع زيت النخيل وحلوم 
احليوانات املصيدة وتقرب كتقدمة ألرواح األجداد، 
وال ينس���ى القوم أن يسكبوا بعض املاء على األرض 
ليش���رب األسالف ويغس���لوا أيديهم قبل األكل، ثم 
يوضع الطع���ام على ورقة موز، ويوضع على احلجر 

املقّدس املخصص لهذا األمر.
في بنني: األسالف عند الفون Fon ج. 

يعتق���د وثنيو الف���ون أن أرواح أجدادهم تعيش 
داخل أو قرب املياه، ويذهب الس���ادن )أو السادنة( 
قرب النهر عند بداية طقوس األجداد سنوياً في شهر 
مايو أو يوني���و، حاماًل الِقدر واحلصير املخصصني 
لهذه الطقوس االحتفالية إلى جرف النهر أو شالل 
املياه، ثم يبدأ السادن بدعاء األسالف إلى اخلروج 
من أعماق املي���اه والدخول في الِق���در، وبعد هذا 

.)Harris، p.18  )1(

النداء يعتقد السادن أن األرواح قد حلّت داخل هذه 
القدور، ويعرف دخوله���ا فيها بهزات عنيفة تعتري 
حملتها،  ث���ّم يرجع بها إلى القرية إلكمال الطقوس 

هناك.
توضع القدور في املذبح املخصص للقرابني داخل 
املعبد، ويتولى الس���ادن نقل الصلوات بني اجلمهور 
وأجداده���م، والتي تبدأ في الغالب بش���كر األجداد 
على حمايته���م للقرية في العام املاضي، وس���ؤالهم 
حفظها وحمايتها في هذا العام أيضاً. تُخرج كراسي 
األج���داد من أماكنها، وفوق كل كرس���ي مظلة ملونة 
بألوان عديدة، وهذه الطقوس لبيان العالقة القوية - 

والوّدية جداً - بني أفراد القبيلة وأسالفهم.
األسالف عند اإليقو Egun ) (د.  في بنني:

يسلك وثنيو هذه القبيلة مسلكاً غريباً جداً في 
تعظيم األسالف، حيث ينبشون قبورهم بعد موتهم 
إلخراج جماجمهم بعد س���بعة أو تس���عة أشهر من 
الدفن )تنبش قبور النس���اء بعد سبعة أشهر وقبور 
الرجال بعد تسعة أش���هر(، تغسل اجلماجم جيداً، 
وت���رش عليها دم���اء قرابني من الدي���وك الصغار، 
ث���م حتفظ اجلماجم في مكان مع���ني انتظاراً ليوم 

االحتفال الكبير )يوم تشريف وتذكر املوتى(.
في ذلك اليوم جُتلب كل اجلماجم إلى وس���ط 
ميدان االحتفال، موضوعة في أوعية ومغطاة بقماش 
أبيض نظيف، يوضع عل���ى اآلنية التي حتتوى على 
جماجم الرجال قبعة وس���يفني، وتلك التي حتتوي 
جماجم نس���ائية يوضع عليها حلي وزينات نسائية. 
وف���ي الي���وم التالي تؤخذ اآلنية ف���ي موكب مهيب 
يقوده السدنة إلى حفرة كبيرة تسمى حفرة احمليط 

)Ocean Pit(، ثم تبدأ مراسم الدفن للجماجم.

الهيكل  اليوروبا:  لغة  الكلمة egun gun، ومعناها في  أصل     (
ومُيثل  يؤذي،  وقد  رجع  قد  امليت  أن  يعتقدون  حيث  العظمي، 
األمر في طقس يلبس فيه السدنة أزياء خاصة، تخيط باليد 
 مليونني فرنك تقريباً(، وعند خياطته ُترى طقوس خاصة، وال 
وال ميسه  الثوب،  ذلك  يلبس  السادن حني  برؤية  ألحد  يُسمح 
إنسان العتقاد سائد هناك بأن من ميسه ميوت، وأن من بداخله 

إنسان مّيت.  أحمد محمود -  بنني(.  
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طقس آخر عند نفس القبيلة يسمى Ago، يُقام 
بعد عام من دفن اجلماجم، حيث ينصب الوثنيون 
خياماً قرب احمليط )أو النه����ر(، ويذبحون عدداً 
من القرابني، ويطبخون الطع����ام ويجعلونه داخل 
اخليام، ويدعون األسالف ليدخلوا إليها ويتناولوا 
الطعام الذي صنع له����م خصوصاً! يُنادى كّل جد 
باالسم، ويدخل الس����ادن داخل اخليام، وميكث – 
حس����ب اعتقادهم-  مع أرواح األج����داد، ويخرج 
لينقل لقوم����ه مقدار فرح األجداد واس����تمتاعهم 
بالطعام الذي أُعّد لهم، وهو خبر يس����تقبله القوم 
بف����رح وابته����اج كبيرين. في الي����وم التالي يقرب 
الشيوخ قرابني الطيور، ويقطعوا أمعاءها إلى قطع 
صغيرة، وتوض����ع على الزوائد املعدنية في اخليام 
التي نُصبت لألجداد؛ كداللة خاصة على االحترام 

والتبجيل.
ثالثًا: اآلهلة واألرواح: 

هناك ع���دد كبير جداً من اآللهة التي تُعبد في 
غرب إفريقيا كوس���ائط بني اخللق والرّب، فيوجد 
على سبيل املثال عند قبيلة اإليفي وحدها، في توغو 

وغانا، ما يقرب من 600 إله )1(! 
واالعتقاد السائد عند وثنيي الغرب اإلفريقي أن 
اآللهة )األرواح املعبودة( قد خلقها اإلله األكبر ألداء 
أمور معّينة، يعني هذا أنهم لم يأتوا باختيارهم، وهم 
يشتركون مع سائر مخلوقات  األخرى في احملدودية 
والقصور أمام القوة العظمى للخالق، حيث يستمّدون 

قوتهم وفعاليتهم من الرّب ) (. 
يعتق���د بعض الوثني���ني أن هذه اآلله���ة أبناء 
للرّب ورس���ل له، وبعضهم يعتقد أنهم وكالء له على 
األرض. وميكن أن تك���ون هذه األرواح املعبودة إناثاً 
أو ذكوراً، أرواحاً خّيرة أو شّريرة، وقد أعطيت هذه 
اآللهة مواضع للس���كن حسب تصّورهم، كاألشجار، 
املياه، الصخور، حتى بع���ض احليوانات، ويعتقدون 

.)Alex / David 1995(  )1(
.)Kofi(  )2(

أن لألرواح قدرة غير محدودة على التنّقل من مكان 
آلخر ومغادرة أماكنها التي تسكن فيها. 

كما يعتقدون أن له���ذه اآللهة قوى خارقة، وأن 
لكل إله )أو إله���ة( نطاقها اخلاص، فيوجد عندهم 
آلهة للحرب، واخلصب، والشفاء واألوبئة، والزراعة، 
والصي���د، وبعض مظاهر الطبيع���ة كالرعد والبرق 
والصواعق وغيرها لكل مظهر منها إله، وفي نطاق 
أعمالها قد فوضها ال���رّب –  بزعمهم -  تفويضاً 
كاماًل للعمل والتأثير، ولهذه اآللهة سدنة وسادنات، 
وال يدل جنس الس���ادن )الذك���ورة أو األنوثة( على 

جنس اإلله الذي يخدمه أو تخدمه ) (.
وتنقس���م ه���ذه اآللهة من حيث نط���اق العمل 

والتأثير إلى قسمني:
قسم خاص بحماية املجتمع والقبيلة، يجوز لكل 
فرد أن يتملّك���ه، وهذه اآللهة يعتقد أنها أبناء للرّب 
–  تعالى وتق���دس -، وأنها تعبد من زمن بعيد جداً 
بأسمائها وأوضاعها احلالية، تُسمى عند األكان في 
غانا – على س���بيل املثال - Tete abosom، وعند 

.)4( Togbuitrowo اإليفي في توغو
القسم الثاني آلهة حديثة، تُستخدم في الغالب 
لطلب الصّحة واألعمال الس���حرية، تُس���مى عند 
 Bosom Brafo أو Suman Brafo األكان في غانا

.Dzositrowo وعند اإليفي في توغو ،
رابعًا: السدانة:

الس���دنة )5( هم الوسطاء بني اآللهة وعابديهم، 
املترجم���ون حلاجاتهم، وقادة الطق���وس والترانيم 
االحتفالية. وميارس الس���دنة ف���ي املجتمع غرب 
اإلفريقي أدواراً أخرى غير العبادة وسدانة األوثان، 
فهم يُعدون حكماء وأطباء شعبيني وقضاة ألقوامهم 
كذل���ك، يذك���ر Idowu حول الس���دنة في أرض 

.)Dr. Peter 1967(  )3(
.)N.K. Dzobo 1971(  )4(

عند   Tronua غانا،  في  األكان  عند   Okomfo السدنة  يُسّمى    5(
Eze-و اليوروبا  أو Olufa  أحمد محمود(،  اإليفي،Alufa  عند 

. Kofi عند اإليبو في نيجيريا  alusi
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اليوروب���ا بنيجيريا: )الوظيفة الرئيس���ية للس���ادن 
عند اليوروبا هي الوس���اطة بينهم وبني آلهتهم، هو 
الشخص الذي يرتبط بالبشر واآللهة في آن واحد، 
هو الذي بإمكانه أن يسمع كليهما )اآللهة والبشر(، 
وهو الذي يرف���ع لآللهة صلوات عابديهم ليقبلوها، 

ويبارك العّباد نيابة عن اآللهة( )1(.
السدانة أمر يجد احتراماً وتقديراً كبيرين جداً 
عند وثنيي الغرب اإلفريقي، وهو أمر مفتوح للرجال 
والنس���اء، وبالرغم من أن السدانة تكون وراثية في 
بيت مع���نّي من القبيلة في بع���ض املجتمعات؛ فإن 
بعض األش���خاص يرشحون ليكونوا سدنة إن أثبتوا 
كفاءتهم لذلك، وثمة طريق���ة واحدة لإلثبات، وهو 
أن يتلبس اإلله أو الروح املعبود باملرّش���ح في أثناء 
الطقوس، ويعد ه���ذا التلبس )Possession( اإلذن 
العملي باختيار الشخص املتلّبس ليكون ضمن سدنة 

اإلله املعنّي.
يخضع السادن املختار بعد ذلك لتدريبات عديدة 
حول عمل���ه اجلديد، تتضمن دروس���اً في القانون 
اخل���اص باإلله، واحملرمات، وكيفية الرقص، وداللة 
كل رقصة، واملوس���يقى ونغمات الطبول، كما يجب 
عليه أن يتعلم احلكمة الش���عبية )العالج باألعشاب 
وأوراق الش���جر(، والط���ّب الروح���ي، وكيفية طرد 
األرواح الش���ريرة من أجسام العّباد، كما يجب عليه 

أن يتعلم تاريخ املجتمع وعاداته وتقاليده بتوّسع.
وكثير من األم���ور االجتماعية توكل للس���دنة 
بوصفه���م قادة روحيني للمجتمع، كما يؤدي بعضهم 
أدوار القادة السياس���يني، كما حدث ذلك في قرى 
Rukuba ف���ي نيجيريا، ومناط���ق Guan في غانا 

)قب���ل أن يتبنى Guan نظ���ام األكان Akan في 
الرئاسة( ) (.

ليس���ت للديانات اإلفريقية كتب مقّدسة كتلك 
التي للوثنيات املشهورة في شبه اجلزيرة الهندية على 

.)Idowu 1973: p130(  )1(
.)Kofi 1978: p 75(  )2(

سبيل املثال، أو طقوس جنائزية مكتوبة بلغة مقّدسة 
كتلك املوج���ودة في الوثنية املصرية، فالطقوس أمر 
متوارث، وغالباً ما يختار القائمون على سدانة األوثان 
هن���اك بالوراثة أو بالتلّبس، وهو ما يجعل دراس���ة 
األديان اإلفريقية أمراً ليس باليسير؛ لذا تعتمد جّل 
الدراسات على املالحظة املباشرة للطقوس، يق�ول
Mbiti : )واح���دة من صعوبات دراس���ة الديانات 

والفلس���فة اإلفريقية تكمن في انعدام كتب مقدسة 
خاصة بها، الديانة في املجتمعات اإلفريقية مدونة 
ال في ورق، لكنها مدونة في قلوب الناس، وعقولهم، 
وتاريخهم الش���فهي، وطقوس���هم، والش���خصيات 
الدينية مثل الكهنة، وصّناع املطر، والكبار القائمني 
باملهام، حتى امللوك، كل فرد هو حامل ديني، بالتالي 
علينا دراسة ليس فحسب املعتقدات اخلاصة باإلله 
واألرواح، لك���ن أيضاً األش���خاص املس���ؤولني عن 
الطقوس واالحتفاالت الرسمية. ما يفعله الناس يتم 
حت���ت حتفيز ما يعتقدونه، وينب���ع ما يعتقدونه من 
ما يفعلونه ويجربونه، بالتالي االعتقاد واملمارس���ة 
في مجتمع إفريقي تقليدي ال ميكن الفصل بينهما: 

إنهما ينتميان إلى كّل واحد( ) (.
خامسًا: اليوم اآلخر: 

ال يؤم���ن وثنيو الغرب اإلفريق���ي، في الغالب، 
بالبعث بعد املوت، ولكن اإلميان بتأثير األموات أمر 
حاضر على الدوام في فلسفاتهم، فهم يعتقدون أن 
هناك حياة من منط آخر يحياها أولئك الذين دخلوا 

في هياكل األجداد.
يقول القس جاك ماندلسون: )في جميع األديان 
اإلفريقية التقليدية اعتقاد فيما وراء املوت بشكل أو 
بآخر، كما تعتقد أن املتوفى تستمر حياته في عالم 
األرواح... ومفاهيم اخلير والشر موجودة أيضاً في 
هذه الديانات، بل لعلها عميقة اجلذور فيها إلى حد 
ال يتصوره الكثير من الناس.. وتعتقد قبائل التوركانا 
من كينيا - مثاًل - أن الله، مع أنه يشفي من املرض، 

.)Mbiti 1969(  )3(
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قد يصيب به أولئك الذين يغشون احملارم ويخالفون 
الطقوس الهامة( )1(. 

 إن عدم اإلميان بالي���وم اآلخر جعل مفهومهم 
للج���زاء منصّباً على الدنيا فق���ط، حيث ال يظنون 
وجود عقوب���ة أو ثواب في اآلخ���رة، فاملجرم ينال 
جزاءه ف���ي حال حيات���ه، والباّر يلقى من الس���عة 

والرغد ما يكافئ بّره.
ينق�ل لنا Mbiti ه�ذه الرؤي�ة قائاًل: )ليس���ت 
هناك ال جنة يتم التطلع إلى ولوجها، وال نار تستوجب 
اخلوف منها في العالم اآلخر، ال تتطلع روح اإلنسان 
إلى تخلص من اخلطيئة، وال إلى تواصل أوثق باإلله 
ف���ي العالم اآلخر. إن هذه احلقيقة عنصر مهم في 
الديانات التقليدية، وهي حقيقة سوف تساعدنا في 
فهم تركيز التدين اإلفريق���ي على األمور الدنيوية، 
مع اإلنس���ان في قلب هذا التدين. وهنا أيضاً تظهر 
أهمية املفهوم اإلفريقي ملس���ألة الزمان، فالديانات 
والفلس���فة التقليدية تعنى باإلنس���ان ف���ي الزمان 
املاضي واحلاضر، يظهر اإلله في الصورة كتفس���ير 
لصلة اإلنس���ان بالزمان، ليس هناك أمل تبش���يري 
أو نظرة رؤيوية مع اإلله بارزاً في حلظة مس���تقبلية 
ما، جالباً حتوالً جذرياً في حياة اإلنس���ان العادية. 
ال يص���ور اإلله ف���ي عالقة أخالقي���ة، وروحية مع 
اإلنس���ان. أفعال اإلنس���ان التعبدي���ة واللجوء إلى 
اإلله ه���ي براجماتية ونفعية أكث���ر منها روحية أو 

روحانية( ) (. 
سادسًا: القضاء والقدر:

يعتقد الوثني���ون أن كل األح���داث التي تطرأ 
على البش���ر إمنا هي جزاء أعمالهم، خيراً أو شراً، 
فتراهم يؤمنون بأهمية الكس���ب ف���ي املصير، وال 
يُرجعون تقدير هذه املسائل إلى اخلالق سبحانه، بل 
وال آللهتهم الوثنية، إمنا ينسبون قضية التقدير إلى 

ذواتهم، ويرون اجلزاء نتيجة لتصرفاتهم.
األديان في إفريقية املعاصرة، جاك ماندلسون.    (

.)Mbiti 1969(  )2(

وأخال���ف هنا ما ذهب إلي���ه ب. س. لويد؛ إذ 
يذكر أن )ش���عوب إفريقيا ال تزال تؤمن بش���كل ما 
بالقضاء والقدر، وأن اإلنس���ان ميكنه تعديل قدره 
باألعمال الصاحل���ة( ) (، حيث تدل أمناط تعبدهم 
وإيقانه���م باجل���زاء ومنطهم ف���ي التحكيم إلى أن 
املس���ائل ترتبط بأعمالهم الت���ي ترضي أو تغضب 
آلهتهم، لذا يسترضونها على الدوام بالقرابني؛ ألنها 
مظنة الغضب والثورة باستمرار، ويتعلقون بالتمائم 
والتعاويذ الط���اردة لألرواح الش���ريرة التي جتلب 
غضب اآللهة، فال يرجع���ون حادثة ما أو مرضاً أو 
ظاهرة من الظواهر الكونية أو توفيقاً أو خذالناً إال 

إلى أعمالهم احملضة، ومزاج آلهتهم.
احملور الثالث: طرق دعوة الوثنيني إىل 

اإلسالم:
إذا ص���ح تصنيف العقائ���د الوثنية إلى وثنيات 
بسيطة ووثنيات مرّكبة أو معّقدة )بناء على إميانهم 
بوج���ود إله كل���ي القدرة خالق للك���ون(؛ فإن وثنية 
الغرب اإلفريقي تندرج حتت الصنف األول )وثنيات 

بسيطة(. 
وكما س����بق في هذا البحث؛ فإن وثنيي الغرب 
اإلفريق����ي يؤمن����ون بوج����ود إله خالق س����ام يفوق 
اإلدراك، ويقّرون بخلقه للس����موات واألرض واألنهار 
واجلبال، وميكن تش����بيه طريقتهم في تناول املعتقد 
بطريقة مش����ركي مّكة الذين كانوا يقّرون بخلق الله 
ْن َخَلَق  تعالى للس����موات واألرض: ﴿َوَلئِن َس��َأْلَتُهم مَّ
ِ َبْل َأْكَثُرُهْم  ْمُد لِلَّ ُ ُقِل اْلَ ْرَض َلَيُقوُلنَّ اللَّ َمَواِت َواأْلَ السَّ
ْن َخَلَق  ال َيْعَلُم��وَن﴾ ]لقمان : 5 [، ﴿َوَلئِن َس��َأْلَتُهم مَّ
ا َتْدُعوَن ِمن  ُ ُقْل َأَفَرَأْيُتم مَّ ْرَض َلَيُقوُلنَّ اللَّ َمَواِت َواأْلَ السَّ
ِه َأْو  اُت ُضِّ ٍّ َه��لْ ُهنَّ َكاِش��فَ ُ بِ���ُ ِ إِْن َأَراَدِنَ اللَّ ُدوِن اللَّ
ُ َعَلْيِه  تِِه ُقْل َحْسبَِي اللَّ ٍة َهْل ُهنَّ ُمِْسَكاُت َرْحَ َأَراَدِن بَِرْحَ
ُلوَن﴾ ]الزمر : 8 [، وبالقدر نفس����ه إن  ُل اْلَُتَوكِّ َيَتَوكَّ
ُس�ئل أحد وثنيي الغرب اإلفريقي: من خلق السموات 

واألرض؟ فلن ميلك جواباً غير أن يقول: الله.
لويد 980 م، ص .49.   3(



84
العدد الثالث - ذو الحجة 1429هـ - ديسمبر 2008م

شعوب أفريقية

وإذا دار النق���اش معه���م حول س���بب تعلقهم 
باألوثان؛ جاءت اإلجابة مماثلة متاماً حلجة مشركي 
مكة الواهية، والتي أجازوا بها تعلقهم باألوثان، وهي 
 ِ اتخاذهم ش���فعاء عند الله، ﴿َوَيْعُبُدوَن ِم��ن ُدوِن اللهّ
ُهْم َواَل َينَفُعُه��مْ َوَيُقوُلوَن َه�ُؤالء ُش��َفَعاُؤَنا  َم��ا اَل َيُ�ُّ
َواِت َواَل يِف  ��مَ َ بَِم اَل َيْعَلُم يِف السَّ ُئوَن اللهّ ِ ُقْل َأُتَنبِّ ِعن��َد اللهّ
ُكوَن﴾ ]يونس : 18[. اأَلْرِض ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَل َعمَّ ُيْشِ

كما يتش���ابه معتقدهم في نقطة محورية، 
وهي إش���راكهم اجلّن واملالئكة )يسميها وثنيو 
الغرب اإلفريق���ي: أرواحاً، أو ف���ودو( مع الله 
س���بحانه وتعالى، والزعم بأنهم أبناء لله وبنات 
ل���ه )تعالى عن قولهم(، وهو ع���ني ما ُذكر عن 
َكاء اْلِنَّ َوَخَلَقُهْم  ِ ُشَ مشركي مكة: ﴿َوَجَعُلوْا لِلهّ
َوَخَرُقوْا َلُه َبنِ��نَي َوَبَناٍت بَِغْيِ ِعْلٍم ُس��ْبَحاَنُه َوَتَعاَل 
ُهْم  ُشُ َع��مَّ َيِصُف��وَن﴾ ]األنعام : 100[، ﴿َوَيْوَم َيْ
اُك��ْم َكاُنوا  َجِيع��ًا ُث��مَّ َيُق��وُل لِْلَماَلئَِكِة َأَه��ُؤاَلء إِيَّ
َنا ِمن ُدوِنِم  َيْعُبُدوَن )40( َقاُلوا ُسْبَحاَنَك َأنَت َولِيُّ
ْؤِمُنوَن﴾ ]سبأ  َبْل َكاُنوا َيْعُبُدوَن اْلِنَّ َأْكَثُرُهم ِبِم مُّ

.]41 – 40 :
وكما أشار القرآن إلى غلّو مشركي مكة في 
تعظيم آبائهم، فإن لوثنيي الغرب اإلفريقي غلّواً 
مماثاًل، لكنه يفوق ه����ذه الدرجة باتخاذ أرواح 
األجداد وسائط إلى الله - سبحانه وتعالى عما 

يقولون علواً كبيراً -.
وخالصة األم����ر أن ش����بهات الوثنيني في 
الغ����رب اإلفريقي ميكن عالجها بطريقة القرآن 
الناجعة الناجحة احملكمة، وللمس����لم بحمد الله 
ذخي����رة وافرة من احلج����ج والبراهني والطرق 
اإللهّية والنبوّية في عالج هؤالء الذين ينتظرون 
ِْم  وِر بِإِْذِن َربِّ ُلَمِت إَِل النُّ من يخرجهم ﴿... ِمَن الظُّ

ِميِد﴾ ]إبراهيم : 1[. اِط اْلَعِزيِز اْلَ إَِل ِصَ
وأورد في هذا املقام أهم أس����باب الشرك  

وطريقة القرآن في عالجها:
لوثنيي الغرب اإلفريقي إميان عميق بسلطة 

اآلباء الروحّية، كما مّر معنا في البحث، وهو أمر 
مشترك بينهم وبني املش����ركني األوائل، ومعتقد 
أكثرهم أن هذه اآللهة التي يعبدونها قد ورثوها 

كابراً عن كابٍر فال يسوغ لهم تركها.

املناقشة: ¿ 
يُنّب����ه الوثن���ي على أن اآلب���اء واألجداد قد 
قضوا، وأنهم أفضوا إلى الل���ه تعالى، وأنهم في 
هذه اللحظة ال يعقلون ش���يئاً مم���ا يدعوهم به 
أبناؤهم، وال أحد ذو علم كامل، وواحد من وثنيي 
هذا القرن يعرف آالف املعلومات العلمية والتقنية 
والدينية أضعاف ما كان آباؤه يعرفونه، أفيتبع من 
يعلم جهلهم جتاه قضية ما وهو قد جاءه البيان؟

احلجة مأخوذة من قوله تعال���ى: ﴿َوإَِذا ِقيَل 
ُسوِل َقاُلوْا َحْسُبَنا َما  ُ َوإَِل الرَّ ْم َتَعاَلْوْا إَِل َما َأنَزَل اللهّ َلُ
َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم اَل َيْعَلُموَن َش��ْيئًا 

َتُدوَن﴾ ]املائدة : 104[. َواَل َيْ
حت���ى لو ثبت عنده���م أن األجداد قد أمروا 
بعبادة ما، أو أرادوا ش���يئاً ما هل ننظر ملا يريده 
األج���داد أم ملا يريده خالق الس���موات واألرض؛ 

وأنتم تقرون بإله عظيم كلي القدرة؟
احلجة مأخوذة من قوله تعالى: ﴿َوإَِذا َفَعُلوْا 
ا ُقْل إِنَّ  ُ َأَمَرَنا ِبَ َفاِحَش��ًة َقاُلوْا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباءَنا َواللهّ
ِ َما اَل َتْعَلُموَن﴾  َ اَل َيْأُمُر بِاْلَفْحَشاء َأَتُقوُلوَن َعَل اللهّ اللهّ

]األعراف : 8 [.
ثم لو س���ّمى األجداد هذه األوثان آلهة، وأنتم 
تبعتموهم في التسمية على أنها آلهة تضر وتنفع، 
ولم ينّزل اإلله األعظم هذا األمر عليكم وال على 
آبائك���م؛ فما الذي يجعلكم تعتقدون ألوهيتها وما 
جاءكم بي���ان من الله بذلك، ألي���س هذا مدعاة 

لوقوع الغضب والسخط عليكم من الله؟!
احلجة مأخوذة من قوله تعالى: ﴿ َقاَل َقْد َوَقَع 
اِدُلوَننِي يِف َأْسَمء  بُِّكْم ِرْجٌس َوَغَضٌب َأُتَ ن رَّ َعَلْيُكم مِّ
َطاٍن  ا ِمن ُس��لْ ُ ِبَ َل اللهّ ا َنزَّ ْيُتُموَها َأنُتْم َوآَبآؤُكم مَّ َس��مَّ
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َن اْلُنَتِظِريَن﴾ ]األعراف : 71[،  َفانَتِظُروْا إِنِّ َمَعُكم مِّ
وميكن للداعية أن يذكر لهم قصص األنبياء الذين 
جادل���وا أقوامهم في عبادتهم لغير الله، فلما أبوا 

أخذهم الله بالعذاب.
يبني للوثنيني أن الله تعالى ملا خلق آدم )وهو 
األب األول لل���كل، ولو كان ثم���ة أحد األباء أحق 
باالتباع فهو احلقيق بذلك لكونه الس���لف األول(، 
أخرج من صلبه كل الذرية التي ستكون من بعده، 
بقدرته س���بحانه، وأخذ عليه���م العهد باإلقرار 
بوحدانيت���ه، وأش���هد كل واحد منا على نفس���ه 
ألس���ت بربكم؟ فقلنا جميعاً: بلى ش���هدنا على 
أنفسنا بأنك الرّب املس���تحق للعبادة وحدك. ثم 
منعنا الله أن نأتيه مش���ركني ونقول له إمنا تبعنا 
آباءنا. فعندها لن ينفع اآلباء أبناءهم، بل ينشغل 
كل واحد بنفس���ه، وأنتم قد رأيتم هنا في الدنيا 
قبل اآلخرة كيف أن اإلنس���ان إذا أصابته مصيبة 
فإن���ه ال ينظر إال إلى نفس���ه كيف يخلصها، فلو 
س���قطت مجموعة من اآلباء واألبناء في احمليط 
وكله���م ال يعرفون الس���باحة، ف���كل واحد منهم 
سينشغل بنفسه ومحاولة اخلروج ولن يلتفت إلى 
اآلخ���ر فكيف بيوم القيامة ح���ني نقف أمام الله 
ونرى العذاب الش���ديد بأعيننا! كل واحد سيقول 

نفسي نفسي! ولن ينفع اآلباء األبناء!
احلجة مأخوذة من قوله تعال���ى: ﴿َوإِْذ َأَخَذ 
َتُهْم َوَأْش��َهَدُهْم  يَّ ��َك ِمن َبنِي آَدَم ِم��ن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ َربُّ
َعَل َأنُفِسِهْم َأَلْسُت بَِربُِّكْم َقاُلوْا َبَل َشِهْدَنا َأن َتُقوُلوْا 
ا َعْن َه��َذا َغاِفِل��نَي...﴾ اآليات  ��ا ُكنَّ َي��ْوَم اْلِقَياَم��ِة إِنَّ
]األعراف :  17 –  17[، واملراد من هذا النقاش 
أن الله تعالى قد خلق اإلنس���ان مستعداً بفطرته 
وباألدلة الكونية للتوصل إل���ى احلق واالعتراف 

بخالق الكون.
ويب���ني الداعية له���م أن كثيراً من الس���دنة 
وأصح���اب األصنام وخدامه���ا، إمنا يبحثون عن 
العل���و وطل���ب الرفعة بني أقوامهم بس���بب هذه 

اآللهة؛ ولهذا يزعمون أنه���م ورثوها من آبائهم، 
وأنه���م ال يريدون أن يترك���وا ميراثهم، فيضفون 
عليها قداسة وش���رعية، واحلقيقة أنهم يريدون 
العلّو واالستخفاف بعقول البسطاء، وأخذ غلتهم 
وثم���ار أرضهم بهذه احلجة، ويرون أن في عقيدة 

التوحيد ونبذ اآلباء منازعة لهم في سلطانهم.
احلجة مأخوذة من قوله تعالى: ﴿َقاُلوْا َأِجْئَتَنا 
لَِتْلِفَتَنا َعمَّ َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباءَنا َوَتُكوَن َلُكَم اْلِكْبَِياء يِف 

اأَلْرِض َوَما َنْحُن َلُكَم بُِمْؤِمننَِي﴾ ]يونس : 78[.
وميك���ن للداعي���ة أن يس���أل الوثنيني: من 
أمرك���م بعبادة هذه األصن���ام؟ فإن كان اجلواب: 
وجدن���ا آباءنا يعبدونها ونحن نعبدها. يورد حجة 
إبراهيم عليه السالم: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ 
أو ينفعونكم ح���ني تعبدونهم؟ أو يضرونكم إن لم 
تعبدوهم؟ وإذا كانت ال تسمع وال تضّر وال تنفع؛ 
فما الداعي إلى عبادتها؟ أملجرد متس���ك آبائكم 

القدماء بها؟ 
وميكن للداعية أن يقتدي بشعيب عليه السالم 
مع قومه حني قالوا له: ﴿... َأَصاَلُت��كَ َتْأُمُرَك َأن 
ْفَعَل يِف َأْمَوالَِنا َما َنَش��اء  َك َم��ا َيْعُبُد آَباُؤَن��ا َأْو َأن نَّ ُ ْ��� نَّ
ِشيُد﴾ ]هود : 87[؛ قائاًل لهم:  ِليُم الرَّ نَت اْلَ إِنََّك أَلَ
أخبرون���ي يا قوم، إن كنت عل���ى بصيرة وبرهان 
قاطع من ربي فيما أدعوكم إليه )وأنتم ليس لكم 
البرهان القاطع على صدق األجداد واآلباء(، وقد 
رزقني الله هذا الرزق احلسن الذي ترونه )ويحّبذ 
أن يأتي الداعية إل���ى وثنيي القرى بهندام جّيد( 
)1(؛ فهل يُعق���ل أن أخالف أمر الله ونهيه وأْعظم 

أوامره أن نوحده، وأْعظم نواهيه أن نشرك به!
أذكر أنه في إحدى رحالتنا الدعوية بإحدى القرى التي اهتدى     (
بعض أفرادها؛ كانت هناك معارضة كبيرة من سدنة الصنم 
عرب  آدم  محمد  الشيخ  معنا  وكان  املكان،  في  وجودنا  على 
 مدير مكتب املنتدى اإلسالمي حالياً، وقد كان وقتها مسؤوالً 
عدم  حول  السدنة  مع  نقاش  في  فدخل  الدعوة(،  قسم  من 
صرنا  إذا  هل  السدنة:  أحد  له  فقال  اهلل،  غير  عبادة  جدوى 
مسلمني سيزيد رزقنا؟ فقال لهم الشيخ محمد عرب: انظر 
إلّي اآلن!  وكان الشيخ في حلة جميلة( هل تراني يبدو علّي 

الفقر؟ فأسلم السادن من فوره.



86
العدد الثالث - ذو الحجة 1429هـ - ديسمبر 2008م

شعوب أفريقية

وميكن للداعية أن يقتدي بيوسف عليه السالم 
وهو يدعو صاحبيه في  الس���جن، من األحسن أن 
متارس هذه الطريقة عندما يجد الداعية قبوالً ولو 
مبدئياً من أهل القرية )أو الطائفة املدعوة(، قائاًل: 
يا قوم؛ أهذه األوثان واملعبودات املتعددة في الذوات 
والصفات، التي ال تض���ّر وال تنفع خير للعبادة، أم 
الله الواحد املتف���ّرد باأللوهي���ة والربوبية، املعبود 
بحق والغالب على كل ش���يء؟ م���ا تعبدون من غير 
الله من األصنام واألوثان ما هي إال مجرد أس���ماء 
ال حقيقة لها، س���ميتموها آله���ة  أنتم وآباؤكم من 
تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أنتم من 
س���ميتم هيفيسو إلهاً للرعد، هل الله هو الذي قال 
لكم هذا؟ أنتم من سميتم ساكباتا إلهاً لألرض! من 
أين لكم هذه التس���مية؟ هل أمركم الله بأن تسموه 
هك���ذا؟ أهذا هو الدين ال���ذي يرتضيه الله؟ ويورد 
الداعية أس���ماء اآللهة املعبودة في املنطقة ويفندها 
اس���ماً اسماً، وهي جمادات ال تسمع وال تُبصر، وال 
تضّر وال تنفع، ما أوحى الله بعبادتها، وما أنزل بها 

من حجة أو برهان. 
احلجة مأخوذة من قوله تعالى: ﴿َيا َصاِحَبِي 
اُر﴾  ُ اْلَواِحُد اْلَقهَّ ُقوَن َخْيٌ َأِم اللهّ َتَفرِّ ْجِن َأَأْرَباٌب مُّ السِّ

... اآليات ]يوسف : 9  – 40[.
يذكر الش����يخ عبد الرحمن إدريس قصة واقعية 
حدثت معه وأحد عابدي هيفيس����و، يقول: )كنا في 
قرية )فدب����ي( الذين يعبدون هيفيس����و، وكنت في 
مجلس للوعظ واإلرش����اد في وس����ط القرية حتت 
ش����جرة، فإذا برجل ثمل يترنح امليمنة وامليسرة إلى 
أن وقف أمام اجلمع، يستهزئ باملسلمني والضيوف 
الذين قدموا إليه����م – يقصدنا -، وتعجب كل أهل 
القري����ة من تصرفه، ثم انتهى به األمر إلى أن جلس 
بجانبنا يس����تمع إلى املواعظ التي كانت تدور حول 
اآليات الكونية، ووجوب إفراد املولى سبحانه بالعبادة، 
وعدم نفع األوثان والنصب وزيادتها ألصحابها رهقاً 

وتعباً. واختتمنا مجلسنا ووعدناهم بالعودة غداً.

ثم مل���ا جئنا فوجئنا ب���أن أول القوم حضوراً 
هو ذلك السكران، لكنه بدا لنا اليوم بحالة طيبة 
وذهن ص���اف قائاًل: لقد فهم���ت كل ما قلتموه 
باألمس ووعيته، وأنا اليوم أريد أن أعلن إسالمي، 
وأن أخبرك���م عما أعرف حول هذه األوثان. فمن 
العجب أنه أول من أس���لم في القرية بأس���رها، 
وأقمن���ا أول مصلى في القرية إل���ى جوار بيته، 
على قطعة أرض جادت بها نفسه في سبيل هذا 

الدين، فأسميناه أبا بكر(.
املصادر األوليّة:

1 -  النحوي، إبراهيم أبو بكر، 004 م.
  -  أزياب جبريل، 004 م.
  -  غمادوكو زبير، 004 م.
4 -  ناصر احلسن، 004 م.
5 -  شعيب احلسن، 004 م.

6 -  محم���د آدم عرب، مدي���ر مكتب املنتدى 
اإلسالمي –  توغو.

7 -  أحم���د محم���ود، مدير مكت���ب املنتدى 
اإلسالمي -  بنني.

8 - صالح احلس���ن، مس���ؤول احل���ج باحتاد 
مس���لمي توغو ورئيس قس���م الرعاية االجتماعية 

باملنتدى اإلسالمي –  توغو.
9 -  على سوسا -  مسؤول شؤون املهتدين في 

احتاد مسلمي توغو.
10 -  س���دنة وثن هوسا فودو، توغو –  لومي 

إيبي كبوتا.
11 -  س���دنة وث���ن هوس���ا ف���ودو: توغو -  

تابليغبو.
 1 -  قاض���ي احملكمة الوثني���ة: توغو- على 

الطريق بني لومي –  تابليغبو.
املراجع العربية:

1 -  القرآن الكرمي.
  -  احملّرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 

ابن عطية األندلسي.
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  -  أبحاث في السحر، مجموعة دراسات، ترجمة 
محمد أسليم، مكناس -  مطبعة سندي، 1995م.  

4 -  بحث اجلنس البشري عن الله، إصدار برج 
املراقبة، شهود يهوة. 

5 -  ض���رار عمي���ر: مق���ال، جري���دة البيان 
اإلماراتية، العدد املنشور في 1/9/ 00 م. 

6 -  الرب والل���ه وجوجو )األديان في إفريقية 
املعاص���رة(، تألي���ف القس جاك مندلس���ون، من 
  - )uniturian churches( الكنائ���س التوحيدي���ة

ترجمة إبراهيم أسعد، ص 108. 
7 -  د. آم���ال النور حام���د، اجلهد املبذول ذو 

الطبيع���ة الراقصة واالنفع���االت املصاحبة له في 
طقوس الزار، مجلة اآلثار الس���ودانية العدد الرابع، 

يوليو 005 م.
8 -  د. آم���ال الن���ور حام���د: ال���زار مفهوماً 

أنيمياً.
9 -  أسامة يس: املعاني.

10 -  محم���د اجلوهري: عل���م الفلكلور، دار 
املعارف – القاهرة، 1980م.

11 -  بريتون س���اكس لويد: إفريقيا في عصر 
التح���ول االجتماعي- ترجمة ش���وقي جالل، كتاب 

عالم املعرفة رقم 8 ، أبريل 1980م.
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اجتماعية

د. عمر عبد الفتاح )*(

مقدمة: ¿ 
إثيوبي���ا من ال���دول التي تتعدد فيه���ا اللغات 
واللهجات، ويتراوح عدد اللغات الوطنية فيها ما بني 
70 - 80 لغة، وم���ن بني هذه اللغات هناك أربع أو 
خمس لغات ذات أهمية كبي���رة، وهذه اللغات تنال 
أهميتها إما بس���بب عدد متحدثيه���ا كلغة أّم، وإما 
بس���بب أهميتها السياسية والثقافية والدينية، وإما 

بسبب حجم استخدامها كلغة ثانية.
وتأتي اللغة األمهرية)**( في مقدمة هذه اللغات، 
فهي اللغة الرس���مية لدولة إثيوبيا، وهي لغة اإلدارة 
واملصال���ح احلكومية، كما تُس���تخدم في املدارس 
احلكومية وخاصة في مراحلها األولى، وتصدر بها 
غالبية الصحف في إثيوبي���ا.  وتُعد اللغة األمهرية 
اللغ���ة األم ملا يقرب من 10 - 12 مليون نس���مة )1(، 
وذهب بعضهم إلى أن عدد متحدثيها يصل إلى 30 
جامعة   – اإلفريقية  والدراسات  البحوث  بمعهد  مدرس    )*(

القاهرة.
بعض  وتشي  القديمة،  السامية  اللغات  من  األمهرية  اللغة   )**(
لغة  كانت  وأنا  العربية،  للغة  ترجع  أنا  إل  الدراسات 
)جملة  با  تتحدث  باليمن  طائفة  تزال  وال  باليمن،  اللوك 

قراءات(
 .Appleyard، David، «Colloquial Amharic»، p.2    )1(  
 Ferguson، C.A.، «The Role of Arabic ) :ًوانظر أيضا

 )in Ethiopia»، p.112

مليون نسمة تقريباً ) ( ، وكذلك تعد لغة ثانية لقطاع 
عريض من اإلثيوبيني، ورمبا تكون اللغة الثانية لبقية 
الش���عب اإلثيوبي؛ حيث تُعد اللغة األمهرية هي لغة 

التعامل Lingua  franca بني سكان إثيوبيا. 
وم���ن اللغات املهمة أيضاً اللغة األورومية، وهي 
لغة قبائل األورومو )اجلاال(، ويزيد عدد متحدثيها 
عن 7 ماليني متحدث ) (، كما تُعد اللغتان التيجرينية 

والصومالية من اللغات املهمة أيضاً في إثيوبيا. 
أما باقي لغات إثيوبيا؛ فإنها تشمل العديد من 
اللغات التي تتحدثها فئات صغيرة، غالباً ما تتكون 
الواح���دة منها من عدة آالف، وهن���اك حوالي 12 
لغ���ة محلية في إثيوبيا، يتح���دث بها أكثر من مائة 
أل���ف متحدث كلغة أم لكل واحدة منها )4(، ومن هذه 
اللغ���ات اللغة العفرية والهررية واجلوراجية والبيجا 

وغيرها.
وباإلضافة للغات احمللي���ة اإلثيوبية؛ هناك عدة 
لغ���ات أجنبية ذات أهمية ومكانة خاصة في إثيوبيا، 
وتأت���ي اللغة اإلجنليزية عل���ى رأس هذه اللغات من 
حيث األهمية، فعلى الرغم م���ن العدد القليل الذي 
يتحدثها كلغة أم في إثيوبيا؛ فإنها تتمتع مبكانة كبيرة، 
الوجهة إل شقي  الرصية  اإلذاعات  فايز حممد:  الهدي،     )2( 

أفريقيا، ص 68.
. Bender، M.L.، «Language in Ethiopia»، p.12  )3( 

.  Ibid، p.12   )4( 

اللغة العربية في إثيوبيا
خلفيات االنتشار
وعوامل االنحسار
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حيث تُعد اللغة الرس���مية الثاني���ة إلثيوبيا، فهي لغة 
التعلي���م في املدارس الثانوية احلكومية، وفي التعليم 
اجلامعي، كما أن لها أهمية كبيرة في مجال التجارة 
واالتصاالت الدولية )1(، وميكنن���ا أن ننظر إليها من 

هذه الناحية كإحدى اللغات املهمة في إثيوبيا.
كذلك تتمت���ع اللغة اإليطالي���ة بأهمية ما في 
إثيوبيا، فقد دخل���ت إثيوبيا منذ ما يقرب من قرن 
من الزمان، واس���تُعملت في ع���دة مجاالت مهمة، 
فقد صارت لغة وطني���ة لعدد من اإليطاليني الذين 
استقروا في إثيوبيا واستوطنوا بها، ولغة ثانية لعدد 
من اإلثيوبيني، كذلك مت استعمالها لغة للتعامل في 

مجال العمل والصناعة ) (. 
أما اللغة العربية؛ فإنه���ا تتمتع مبكانة متميزة 
على اخلريطة اللغوية إلثيوبيا، فقد اس���تقرت اللغة 
العربي���ة في إثيوبيا منذ وقت طويل، يس���بق دخول 
اللغات األوروبية إلى إثيوبيا، وحتّدث بها عدد كبير 

من اإلثيوبيني، وانتشرت بينهم انتشاراً كبيراً.
وفي السطور التالية ستتناول هذه الورقة البحثية 
وضع اللغة العربية في إثيوبيا، حيث س���تبدأ بإلقاء 
الضوء على اخللفية التاريخية النتشار اللغة العربية 
ف���ي إثيوبيا )مراحل االنتش���ار، عوامل االنتش���ار، 
مظاهر االنتشار(، ثم تنتقل إلى بيان الوضع احلالي 
للغة العربية في إثيوبيا، واس���تخداماتها املختلفة، 
ووضعها في وسائل اإلعالم اإلثيوبية، وفي التعليم، 
ويلي ذلك احلديث عن أسباب انحسار اللغة العربية 
في إثيوبي���ا، ومعوقات انتش���ارها، وتختتم الورقة 

باخلامتة واخلالصة.
اخللفية التارخيية النتشار اللغة العربية  ¿ 

يف إثيوبيا:
م���رت اللغة العربية مبرحلتني أساس���يتني من 
االنتش���ار في إثيوبيا؛ املرحلة األول���ى هي مرحلة 

.Ibid، p.  300   )1( 
 Ferguson، C.A.، «The Role of Arabic in  ) أيضاً:  وانظر 

)Ethiopia»، p.115
. Ibid، pp. 171 - 170   )2( 

التهيوء، وتشمل الفترة السابقة لظهور اإلسالم حتى 
بدء انتشاره احلقيقي في إثيوبيا.

واملرحل���ة الثانية هي مرحل���ة االزدهار، وهي 
الفترة التي بلغ اإلسالم فيها أوج ازدهاره وانتشاره، 
وشهدت احلبشة )إثيوبيا( قيام ممالك إسالمية بها، 
وهذه املرحلة ش���هدت ازدهاراً حقيقياً للغة العربية 

في إثيوبيا. 
أوالً: مرحلة التهيوء:

عرفت اللغة العربية طريقها إلى احلبش���ة منذ 
فترة بعيدة، فاجلوار اجلغرافي بني ش���به اجلزيرة 
العربية واحلبشة أدى إلى قيام عالقات متعددة بني 
اجلانبني، وقد س���اعد على ذلك أن الفاصل بينهما 
ه���و البحر األحمر الهادئ، والذي تضيق ش���واطئه 
وتتقارب، وتكاد يالم���س بعضها بعضاً عند مضيق 

باب املندب.
وقد تبادل اجلانبان العالق���ات، فقامت عالقات 
جتارية وسياس���ية وهجرات متبادلة؛ مما أحدث نوعاً 
من التأثير والتأثر، فقد هاجرت بعض القبائل العربية 
إلى احلبش���ة وأثرت فيها أمّيا تأثير؛ حيث كان هؤالء 
املهاجرون أكثر تقدماً ورقياً من أهل البالد األصليني، 
فأّثروا في املناطق التي نزلوا بها؛ حتى إن اسم احلبشة 
ذاته مأخوذ من اسم إحدى هذه القبائل العربية املهاجرة 
إلى احلبشة، والتي تس���مى )حبشة( أو )حبشات( ) (، 
كما أن لغة احلبش���ة القدمية )اللغة اجلعزية( اكتسبت 
اس���مها من اسم إحدى القبائل العربية املهاجرة، وهي 

قبيلة )األجاعز( أي األحرار )4(.
كذلك قامت عالقات جتارية بني اجلانبني، فقد 
كانت احلبشة منذ أقدم األزمنة سوقاً جتارية مهمة، 
وكانت م���ورداً ال ينضب لتجارة الرقي���ق الذي كان 
مطلباً من أهم مطالب ال���دول القوية القدمية، كما 
كانت غنية باألخشاب والتوابل وسن الفيل واجللود.

 )3(   طرخان، إبراهيم عيل: اإلسالم والملك اإلسالمية يف البشة 
يف العصور الوسطى،  ص 5.

 )4(   الصدر السابق، ص 7.
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وقد ق���ام التجار العرب، وبخاص���ة اليمنيون، 
بدور كبير في تصريف ه���ذه التجارة، فقد اتخذوا 
من س���احل أفريقيا الش���رقي موطناً لهم، وعملوا 
على نقل هذه املواد إلى الدولة الرومانية الش���رقية 
عبر مكة ويثرب، وإلى الدولة الفارس���ية عبر اليمن 

وحضرموت )1(.
وقد حتولت هذه العالقات إلى عالقات سياسية 
وحربية في كثير من الفترات، حيث عملت احلبشة 
عل���ى حماية طرق جتارتها، فغ���زت اليمن أكثر من 
مرة، واحتلتها في الفترة ما بني س���نة 300 - 378 
م، حتى اس���تطاع اليمنيون ط���رد األحباش، وكرر 
األحباش األمر مرة أخرى، واستمرت العالقات بني 
اجلانبني في توتر وشد وجذب ملدة طويلة حتى قبيل 

ظهور اإلسالم.
ويالح���ظ أن اللغ���ة العربية في ه���ذه املرحلة 
لم يتعد اس���تخدامها في احلبشة نطاق املعامالت 
التجارية مع العرب، ولم تتجاوز الس���احل الشرقي 
للحبشة، ولم تتوغل داخلها؛ ولذا ميكننا أن نعد هذه 
املرحلة التي سبقت ظهور اإلسالم بواكير وإرهاصات 

لدخول اللغة العربية إلى احلبشة وانتشارها.
ثانياً: مرحلة االزدهار:

مع ظهور اإلس���الم شهدت اللغة العربية مرحلة 
جديدة من مراحل االنتش���ار في إثيوبيا، حيث حمل 
اإلسالم اللغة العربية معه حيثما حلَّ وأينما ارحتل، 
وس���ارت اللغة العربية بجانب اإلسالم تنتشر حيث 
ينتشر وتستقر حيث يستقر، فمع ظهور اإلسالم في 
شبه اجلزيرة العربية بدأت قريش تضطهد املسلمني، 
فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة 
إلى احلبش���ة، واس���تقر املهاجرون املسلمون هناك 
فت���رة من الزمن، وإذا كانت ه���ذه الهجرة لم تترك 
أثراً يذكر في نشر اإلسالم أو نشر اللغة العربية في 
احلبش���ة، فإنها كانت مبثابة تعريف لألحباش بهذا 

الدين اجلديد الوافد من جزيرة العرب.   
 )1(   اليمي، حسن أحد: سية البشة، ص 18.

وبعد أن انتشر اإلسالم في شبه اجلزيرة العربية 
دانت بالد العرب للمس���لمني، وأصبحوا يتحكمون 
في طرق القوافل داخل اجلزيرة العربية، فأسهموا 
بنشاط كبير في التجارة الشرقية بني مصر والهند 
عن طريق البحر األحمر، وعب���رت مجموعة قليلة 
من جتار العرب الساحل الغربي للبحر األحمر، كما 
اخترق عدد من هؤالء احلدود احلبشية وأسسوا لهم 
مراكز استقرار بالتدريج على الساحل احلبشي ) (.

وب���دأ العرب ف���ي الظه���ور كق���وة فتية على 
الس���احة العاملية، كما أخذ اإلس���الم يسير بخطى 
واسعة، واس���تقر في الساحل الش���رقي للحبشة، 
وتكونت للمس���لمني مراك���ز اس���تقرار على طول 
الساحل الشرقي ألفريقيا، وامتزج املسلمون العرب 
بالوطني���ني وصاهروه���م، فأخذ اإلس���الم واللغة 
العربية ينتش���ران تدريجياً، واعتنق كثير من سكان 
احلبش���ة اإلسالم، مثل قبائل الس���اهو والعفر في 
شرق احلبشة، والسيدامو وش���وا في جنوبها، كما 
تأثرت به أيض���اً القبائل الصومالية ودخل كثير من 

البيجا في اإلسالم ) (.
وكان كلما انتش���ر اإلسالم في مكان أسرع إليه 
الفقهاء والعلماء، فأقاموا الكتاتيب لتحفيظ القرآن 
الكرمي ولتعليم اللغة العربية ومبادئ الدين اإلسالمي، 
وقد كان لهذه احلركة التعليمية أثر كبير في انتشار 
اللغة العربية بني هذه القبائل التي اعتنقت اإلسالم، 
حيث اس���تخدموها لغة دينية ووسيلة إلقامة شعائر 
دينهم، فكان كل داخل في اإلسالم يحفظ ما يستطيع 
أن يقيم به صالته، ثم ميضي إلى تعلم اللغة العربية 

ليزداد تفقهاً في الدين. 
كما استخدم األحباش اللغة العربية في التعامل 
مع التجار العرب املس���لمني، كما استخدمت اللغة 
العربية - لغة القرآن الكرمي التي جعلها اإلس���الم 
 )2(  طرخان، إبراهيم عيل: اإلسالم والملك اإلسالمية يف البشة 

يف العصور الوسطى،  ص 28.
 )3(   الصدر السابق، ص ص 29 - 30.
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 )Franca Lingua( لغة عاملية للتفاهم -  لغة تعامل
مش���تركة بني هذه القبائ���ل؛ ألن كل قبيلة من هذه 
القبائل له���ا لغتها اخلاصة به���ا، والتي ال تفهمها 
القبائل األخرى، فأضفت اللغ���ة العربية على هذه 

القبائل نوعاً من الوحدة الثقافية. 
ولم يتوقف انتش���ار اللغة العربية على الساحل 
الشرقي للحبش���ة فقط بل امتد إلى داخل احلبشة 
نفسها، حيث حملها التجار العرب والدعاة واملعلمون 
إل���ى الداخل، وحملته���ا القبائل العربي���ة املهاجرة 

والطرق الصوفية إلى أعماق الهضبة احلبشية.
وقد ش���هدت اللغة العربية مرحلة من االنتشار 
واالزدهار الكبير، وارتبط ذلك بالتوس���ع اإلسالمي 
الكبير في احلبش���ة، وم���ن أبرز مراحل التوس���ع 
اإلس���المي في احلبش���ة امل�دة ما بني القرنني 10 
- 12 م؛ إذ تُع���د هذه املدة مرحلة التوس���ع املنظم 
لإلسالم ديناً ودولة، حيث ظهرت املمالك اإلسالمية 
في احلبش���ة، وش���هدت ازده���اراً لنش���ر العقيدة 
اإلسالمية، وتدعيم سلطان املمالك اإلسالمية داخل 
الوطن اإلثيوبي، وهذه املمالك اشتهرت وذاع صيتها 
وُعرفت باسم )ممالك الطراز اإلسالمي(، واشتهرت 
في هذا الطراز إمارات س���بع هي: أوفات، دارداو، 

أرابيني، هدية، شرخا، بالي، دارة.
وقد اتس���م تكوين هذه املمال���ك بصفة عامة 
بالطابع الس���لمي التج���اري؛ إذ امتلك املس���لمون 
ناصية التج���ارة الداخلية واخلارجية، وقد ارتبطت 
هذه املمالك بالعالم اإلسالمي اخلارجي عن طريق 
التجارة واحلج، وانتقال طالب العلم للدراس���ة في 
املدينة املنورة ودمش���ق والقاه���رة )1(.  وقد اهتمت 
هذه املمالك بالتعليم اإلس���المي، فأُنشئت املدارس 
املختلف���ة لتحفيظ الق���رآن الكرمي وتعلي���م اللغة 
العربية، باإلضافة إلى تدريس العلوم اإلس���المية؛ 

كالفقه واحلديث والتفسير وغيرها.
وقد انتش���رت اللغة العربية ف���ي هذه املمالك 

 )1(  الصدر السابق، ص 33.

بش���كل كبير، فكان أهاليها يتكلم���ون اللغة العربية 
إل���ى جانب لغاتهم احمللية، ف���كان أهل أوفات مثاًل 
يتحدثون العربية إلى جانب لغاتهم احلبشية ) (، كما 
ذكر أحد الكتاب أن���ه في أثناء زيارته ملدينة دارداو 
وج���د أن اللغ���ة العربية في هذه البل���دة هي اللغة 
الس���ائدة، وأنها اللغة األولى الت���ي يتكلم بها أهلها 
حتى النساء واألطفال الصغار بفصاحة، حتى يخيل 

إليك إن سمعتهم أنك في بلد عربي ) (.   
وشهدت اللغة العربية مرحلة أخرى من االزدهار 
في القرن الس���ادس عش���ر، وهذه املرحلة ارتبطت 
باملوجة اجلديدة النتش���ار اإلس���الم، فقد شهدت 
حركة انتشار اإلسالم أكبر قوة لها مع ظهور اإلمام 
أحمد بن إبراهيم الذي اس���تطاع توحيد مس���لمي 
إثيوبيا، وأخذ يستولي على املدن اإلثيوبية الواحدة 
تلو األخرى، حت���ى دانت له البالد بالوالء والطاعة، 
ودخل���ت أغلب أقالي���م إثيوبيا ف���ي طاعته وحتت 
سيطرته ما عدا أجزاء محدودة منها، واستمر جهاد 
اإلم���ام أحمد بن إبراهيم حوال���ي 15 عاماً قبل أن 
يتدخل البرتغاليون في س���احة الصراع واألحداث 

التي انتهت مبق�تله.
وبدأت سلطة املس���لمني بعد ذلك في الضعف 
والتقلص؛ بعد أن وصلت إلى أوج ازدهارها وأقصى 
توس���عها، وكان لهذه املرحلة من التوس���ع أثر كبير 
في توطيد قواعد اإلس���الم ونشر اللغة العربية في 
أنحاء إثيوبيا، حيث امتد اإلسالم ووصل إلى أرض 

ومناطق لم يكن قد وطئها من قبل.
وقد ش���هدت اللغة العربية نهض���ة أخرى في 
القرن التاسع عش���ر في أثناء عصر الفوضى الذي 
س���اد احلبش���ة، فقد كان اإلس���الم في أول القرن 
التاس���ع عش���ر مير بفترة ركود، َفَق�َد فيها حماسه 
ونشاطه في التقدم واالنتشار، ولكنه استعاد نشاطه 
من جديد في تل���ك الفترة، ومتكنت مدينة هرر من 

 )2(  الصدر السابق، ص 39.
 )3(  العبودي، حممد بن ناص: يف إفريقية ال�اء، ص 158.
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استعادة نشاطها كمركز لإلشعاع اإلسالمي، وانتشر 
اإلسالم في منطقة عروسي في النصف الثاني من 
القرن التاس���ع عش���ر.  أما مملكة احلبشة نفسها 
)فوق الهضبة احلبش���ية(؛ فقد بلغ انتشار اإلسالم 
فيها مبلغ���اً كبيراً عن طريق إس���الم قبائل اجلاال 

)األورومو( الذين استقروا فوق الهضبة )1(.
وإذا كان التعليم اإلسالمي قد انحصر وجوده، 
من���ذ عهد بعيد، في املدن الس���احلية ومدينة هرر 
فق���ط؛ فإنه في خالل القرن التاس���ع عش���ر كان 
للنهضة اإلس���المية أثر كبير في انتش���ار اإلسالم 
واللغ���ة العربية في كل األنحاء، حيث قام املش���ايخ 
بتأس���يس جميع أنواع املدارس ف���ي املدن واملراكز 
اإلسالمية ) (، وذلك من أجل تعليم الدين اإلسالمي 

واللغة العربية.  
عوامل انتشار اللغة العربية يف إثيوبيا: ¿ 

هناك ع���دة عوامل تضافرت مع���اً وأدت إلى 
انتشار اللغة العربية في إثيوبيا؛ من أهمها: 

1 - العامل الديني:
يأتي العامل الديني في مقدمة عوامل انتش���ار 
اللغة العربية في إثيوبيا، فقد أخذ اإلس���الم ينتشر 
ش���رقاً وغرباً، فدخلت بالد العرب في اإلس���الم، 
وحلقت بها الش���ام والعراق وف���ارس وغيرها من 
البقاع، وس���ارت اللغة العربية مع اإلسالم جنباً إلى 
جنب، فحيثما انتش���ر اإلس���الم واستقرت قواعده 
انتش���رت اللغة العربية، فمع اعتن���اق الفرد للدين 
اإلس���المي ال بد له من اإلمل���ام، على األقل، ببعض 
اآلي���ات القرآنية حتى يؤدي به���ا صالته وواجباته 
الديني���ة؛ ولذلك فإنه ال ب���د أن يكون على علم ولو 
ضئي���ل باللغة العربية، أما َم���ن يريد أن يفهم دينه 
ويتبح���ر فيه، فال ب���د له من اإلمل���ام اجليد باللغة 
العربية حتى يس���تطيع قراءة القرآن الكرمي وفهمه، 
التاريخ، ص 182 -   )1(  غيث، فتحي: اإلسالم والبشة عب 

.183
ييل  فيم  والعروبة  اإلسالم  انتشار  حسن:  إبراهيم  حسن،    )2(  

الصحراء الكبى، ص 162.

وقراءة ش���روحه وتفاس���يره، وبهذه الطريقة حمل 
اإلسالم اللغة العربية معه حيثما حل وأينما ارحتل؛ 
عل���ى نحو يجع���ل للعربية درجة من االنتش���ار في 
كل املناط���ق التي تضم جماعات مس���لمة، ولم تكن 
احلبشة مبعزل عن هذا األمر، فانتشار اإلسالم بها 

أدى إلى انتشار اللغة العربية.
2 -  دور التجار:

أدى التجار دوراً قوياً في انتش���ار اللغة العربية 
في إثيوبي���ا، ف���إذا كان بعض التج���ار العرب قد 
استقروا قبل اإلسالم على الساحل الشرقي للحبشة 
وعملوا في التجارة؛ فإنه بعد اإلس���الم كثر عددهم 
بش���كل كبير، وأقاموا مراكز استقرار لهم على طول 
الساحل، كما نش���أت كثير من املدن الساحلية التي 

حتولت إلى مراكز جتارية مهمة.
ولم يكن م���ن املعقول أن يظ���ل النفوذ العربي 
اإلسالمي حبيساً في هذه املدن الساحلية، بل كان ال 
بد أن ينفذ إلى املناطق الداخلية، فكان هؤالء التجار 
هم الوس���يلة والعدة في نش���ر الدعوة اإلسالمية 
واللغة العربية، فكانوا يرحلون إلى املناطق الداخلية 
التماس���اً للتج���ارة، ويقيمون بها بع���ض الوقت ثم 
ينحدرون إلى الساحل من جديد، وفي أثناء إقامتهم 
كان���وا يخالطون الناس ويتعاملون معهم وينش���رون 

اإلسالم، وهو ما يستتبع نشر اللغة العربية. 
كما كانت هذه املدن الس���احلية أسواقاً ضخمة 
يقصده���ا أبناء البالد األصلي���ني لبيع حاصالتهم، 
وشراء ما يحتاجون إليه، أو بقصد اإلقامة والتماس 
فرص العمل، ف���كان اختالفهم إلى هذه املدن يتيح 
لهم االحتكاك باحلياة اإلس���المية والثقافة العربية 
من قريب؛ مما يدفعهم إلى اعتناق اإلسالم ومن ثم 

نشره بني ذويهم إذا عادوا لبالدهم.
كم���ا أن املعام���الت التجاري���ة ف���ي مثل هذه 
األس���واق كانت تت���م في الغالب باللغ���ة العربية أو 
بالعربية املختلطة بلغات الب���الد احمللية؛ مما أتاح 
لهؤالء األفراد أن يعرفوا قدراً من اللغة العربية من 
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خالل هذه املعامالت؛ مما كان له أثر ما في نش���ر 
اللغة العربية بني الس���كان األصلي���ني، حتى إذا ما 
اعتنقوا اإلسالم صار واجباً عليهم اإلملام ولو بشكل 

قليل باللغة العربية. 
كما قام العديد من التجار األثرياء بفتح الكتاتيب 
واملدارس لتحفيظ القرآن الكرمي وتعليم اللغة العربية، 
كما كانوا يرسلون الطالب املتفوقني إلى احلرمني أو 
دمشق أو القاهرة إلمتام تعليمهم )1(، وكان لهذا األمر 

أثر كبير في نشر اللغة العربية في إثيوبيا. 
3 -  دور الهجرات العربية:

كان للهج���رات العربية وحت���ركات القبائل دور 
مهم في نشر اللغة العربية في إثيوبيا، فقد خرجت 
هجرات متعددة م���ن القبائل العربي���ة بعد هجرة 
املس���لمني األولى قصدت احلبش���ة واستقرت بها، 
ومن هذه الهجرات هجرة أقوام من ربيعة وقحطان 
واس���تقرارهم في مناطق البيجا ) (، كذلك هاجرت 
أقوام من قبيلة بني مخزوم القرشية، وأقامت إحدى 
املمالك اإلسالمية بزعامتها في منطقة شوا الشرقية 
في نهاية القرن التاسع امليالدي تقريباً، وقد هاجر 
أس���الف هذه األس���رة عبر البحر األحمر في عهد 

خالفة عمر بن اخلطاب رضي الله عنه ) (.
كذل���ك هاجر العديد من املس���لمني ألس���باب 
اقتصادية أو سياس���ية من شبه اجلزيرة العربية أو 
من مصر ووصلوا إلى احلبشة، فبعد قيام اخلالفة 
األموية وفي أثناء تثبيتها حلكمها في احلجاز هاجر 
العدي���د من الع���رب فراراً من األموي���ني، وتكررت 
مثل هذه الهجرة وعلى النمط نفس���ه عندما قامت 
اخلالفة العباسية، ففر كثير من معارضيها وانتشروا 
في شمال أفريقيا واألندلس، ومنهم عدد ال بأس به 
 )1(  حممود، حسن أحد: اإلسالم والثقافة العربية يف أفريقيا، ص 

ص431 - 432.
 )2(   طرخان، إبراهيم عيل: اإلسالم والملك اإلسالمية يف البشة 

يف العصور الوسطى،  ص 31.
 )3(  الصدر السابق، ص 32.

وصل إلى الش���اطئ اإلفريق���ي )4(، ومنهم من توغل 
إلى احلبشة.

ولم تتوقف الهجرات العربية عند ذلك التاريخ 
فقط بل توالت واستمرت على مدار السنني؛ نتيجة 
للجوار اجلغرافي أو نتيجة للظروف السياسية أو 
للعوامل الطبيعية، وإن أخذت شكاًل أقل حدة وأقل 
تدفقاً من ذي قبل، حيث يذكر فيرجسون أن هذه 
الهجرات استمرت، حتى أنه يذكر أن هناك عدداً 
من املجموعات املس����لمة املتحدثة بالعربية نزحت 
من الس����وادن إلى إثيوبيا في القرن التاسع عشر 

امليالدي )5(.
وكان للهجرات دور مهم في نش���ر اللغة العربية 
بني الس���كان األصلي���ني؛ نظراً ألن ه���ذه القبائل 
العربية اختلطت بالسكان األصليني واندمجت معهم 
وصاهرتهم، كما أن هذه القبائل كانت على قدر من 
التقدم والرقي؛ مما جعلها من عناصر التأثير فيمن 

حولها من السكان األصليني. 
4 -  العامل احلضاري:

وم���ن العوامل التي س���اهمت في نش���ر اللغة 
العربية في إثيوبيا أيض���اً العامل احلضاري، وهذا 
العام���ل يعني أنه إذا التقت لغة ذات تراث حضاري 
متفوق بلغة أخرى حظها من ذلك التراث قليل؛ فإن 
األمر ينتهي بتغلب اللغة األولى وس���يطرتها )6(، وقد 
حدث هذا مع اللغة العربية في إثيوبيا؛ فإثيوبيا بها 
عدد كبير من اللغات احمللية ذات التراث احلضاري 
املتواضع، وقد اصطدمت هذه اللغات باللغة العربية 
التي كانت في تلك الفترة لغة احلضارة اإلسالمية، 
احلضارة التي ازدهرت في العصر األموي والعباسي 
وبلغت ش���أناً كبيراً، وأدى ذلك إلى س���يطرة اللغة 

العربية فأصبحت هي لغة التعامل.  
 )4(  غيث، فتحي: اإلسالم والبشة عب التاريخ، ص 76.

 Ferguson،C.A.،«The Role of Arabic in Ethiopia»   )5( 
. ،p.118

أفريقيا،  يف  العربية  والثقافة  اإلسالم  أحد:  حسن  حممود،   )6(  
ص52.
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5 -  عامل املصلحة الشخصية:
كما أن هناك عاماًل آخر جعل للعربية هذا الشأن 
في إثيوبي����ا، وهو عامل مصلحة األفراد الش����خصية، 
فالعربية هي اللغة التي يس����تطيع أن يصل األفراد عن 
طريقها إلى الوظائف الرفيعة، وذلك عن طريق التعامل 
مع العرب املس����لمني الذين يتمتعون مبكانة اجتماعية 
مرموقة، فقد كانوا سادة التجار واملاسكني بزمام احلياة 
االقتصادي����ة في البالد؛ ل����ذا كان من مصلحة األفراد 
األحباش أن يتعلموها، ليس فقط ألنها لغة دينهم؛ ولكن 
ألنها أيضاً وسيلة للتكس����ب واالرتزاق، بعد أن صارت 
الوظائ����ف التي تتطلب خبرة خاصة ومس����توى ثقافياً 
معيناً ال يشغلها سوى املسلمني املتعلمني؛ لذا فقد التزم 

كل مسلم بتعليم أبنائه القراءة والكتابة بالعربية )1(.
وباإلضاف���ة إلى ه���ذه العوامل؛ ف���إن الطرق 
الصوفية والدعاة واملعلمني قام���وا بجهود صادقة 
في نشر اإلس���الم واللغة العربية عن طريق التعليم 
والدعوة الصادقة، كما قاموا بإنشاء املساجد وفتح 
املدارس، كما صاهروا أهل البالد واندمجوا فيهم.
مظاهر انتشار اللغة العربية يف إثيوبيا: ¿ 

النتش���ار اللغة العربية في إثيوبيا مظاهر عدة؛ 
منها:

1 -  اللغة العربية لغة تعامل:
حتدث كثير من اإلثيوبيني اللغة العربية واحتفظوا 
بها إل���ى جان���ب لغاتهم األصلي���ة، فغالبي���ة املدن 
اإلس���المية اتخذت اللغة العربية لغة للدين والثقافة، 
واستخدموها لغة تعامل فيما بينهم؛ فأهل أوفات على 
س���بيل املثال كانوا يتحدثون اللغة العربية إلى جانب 
لغاتهم احلبشية ) (، كما أن اللغة العربية صارت اللغة 
الس���ائدة أو اللغة األولى في مدينة دارداو التي يتكلم 
بها أهلها، حتى النساء واألطفال الصغار، وتكلموا بها 
بفصاحة يخيل للمرء إذا سمعها أنه في بلد عربي ) (.

 )1(  الصدر السابق، ص 488.
 )2(   طرخان، إبراهيم عيل: اإلسالم والملك اإلسالمية يف البشة 

يف العصور الوسطى،  ص 39.
 )3(  العبودي، حممد بن ناص: يف إفريقية ال�اء، ص 158.

وقد ذك���ر أحد الزائرين األوائل للحبش���ة في 
القرن التاسع عش���ر؛ أنه الحظ أن عدداً كبيراً من 
الصوماليني والدناكل الذين لم يس���تقروا في قرى 
أبداً، لديهم القدرة على قراءة اللغة العربية وكتابتها، 
وقد ذكر مراقب آخر أنه في الغرب في جيما يوجد 
كثير من املس���لمني يستطيعون قراءة القرآن الكرمي 

باللغة العربية )4(.
2 -  اقتراض اللغات احمللية اإلثيوبية كثيراً من 

األلفاظ العربية:
اقترض���ت اللغات احمللية اإلثيوبي���ة كثيراً من 
األلفاظ العربية، فق���د كانت اللغة العربية لغة ذات 
ت���راث كبير وحض���ارة راقية؛ بينم���ا كانت اللغات 
اإلثيوبية أقل منها في هذا اجلانب، فاقترضت منها 
كثيراً من ألفاظ احلضارة وغيرها من املفردات، وقد 
أورد كثير من العلماء قوائم بهذه املفردات املقترضة 

من اللغة العربية )5(.
ول����م يقتصر تأثير اللغة العربية على مس����لمي 
إثيوبيا فقط ب����ل تعداهم إلى النصارى أيضاً، وذلك 
عن طريق تأثير الكنيس����ة املصرية التي ارتبطت بها 
الكنيسة احلبشية، وقد حتقق ذلك التأثير عن طريق 
الكتب الدينية التي متت ترجمتها ونقلها من العربية 
إلى اجلعزية أو األمهرية، وخاصة بعد أن حلت اللغة 
العربي����ة محل اللغة القبطية ف����ي مصر، فقد اتخذ 
األقب����اط في مصر من اللغة العربية لغة للكنيس����ة، 
ونقلوا إليها الكتب الدينية، كما ألفوا باللغة العربية.

. Bender، M.L.، «Language in Ethiopia»، p.310  )4( 
 )5(  أورد العلمء كثيًا من قوائم الفردات التي اق�ضتها اللغات 
اإلثيوبية من اللغة العربية، ومن القاالت التي تناولت هذا 

الانب نجد: 
 Leslau،W.(1957): «Arabic Loanwords in Amharic»، -  

.  BSOAS، vol.19، pp.221 - 44
  Leslau،W.(1957): «Arabic Loanwords in Argobba»، -  

.  JAOS، vol.77، pp.36 - 9
 Witold Kazimierz Brzuski: «Arabic Loanwords   -
 in Amharic connected with extiles، Leather
 products and Jewelry» in African Bulletin No5
 - 1974 .   -- : « Arabic Loanwords in the old
 and modern Amharic Language» in African

.   . Bulletin، No35 - 1988
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وبع���د ذلك أخذ األحباش ينقل���ون هذه الكتب 
من العربية إلى اجلعزي���ة، ثم إلى األمهرية، فنقلوا 
قصصاً تروي أعمال الرس���ل، وقص���ة آدم وحواء، 
وكتباً عن معجزات الس���يد املسيح، وعجائب مرمي 
العذراء، وحياة القديسني والشهداء وعجائبهم، كما 
تُرجمت كتب خاصة بخدمة القداس وطقوس العماد 
والدف���ن والصلوات والعظ���ات وغير ذلك، كما نقل 
األحباش كتباً في الالهوت كانت قد دونت بالعربية، 
كما تُرجم عن العربية إلى اجلعزية أيضاً العديد من 
الكتب في القرن الس���ابع عشر للدفاع عن املذهب 
اليعقوبي )1(، واس���تمرت حركة الترجمة والنقل هذه 

مدة طويلة.
ونظ����راً ألن األحباش النصارى ظل����وا قروناً 
عديدة ينقلون آدابه����م عن اللغة العربية؛ فقد كان 
طبيعي����اً أن تؤثر اللغة العربي����ة في لغة املترجمني 
إل����ى حد بعيد، حيث ظهرت ف����ي الكتب املترجمة 
إلى احلبش����ية آثار عربية واضح����ة في كثير من 
العب����ارات والصيغ واأللفاظ، كم����ا تظهر في هذه 
النصوص احلبش����ية عبارات أخذه����ا املترجمون 
األحباش بنصها كما هي ف����ي اللغة العربية، ومن 
هذه األلفاظ: احلبس، احلكي����م، املنار، القارورة، 
الوباء، اخلف، ال����ورد، اجلنني، ضابط الكل، الدر، 
وغيرها من األلفاظ العربية ) (.  وبدون ش����ك فإن 
هذا يوضح مدى تأثر األحباش النصارى بالثقافة 

القبطية العربية.
3 -  كتابة اللغات اإلثيوبية باحلرف العربي:  

متت كتاب���ة كثير من اللغ���ات احمللية اإلثيوبية 
باحل���رف العربي، فقد كتبت اللغة الهررية باحلرف 
العرب���ي، وهي لغة يُتحدث به���ا في مدينة هرر في 
ش���رق إثيوبيا، واسمها احمللي أدارAdare  .  وعلى 
الرغ���م من أنه���ا محاطة من جمي���ع اجلهات بلغة 
والعرب، ص ص 231  البشة  الجيد: بني   )1(  عابدين، عبد 

.233 -
 )2(  الصدر السابق، ص 337.

اجلاال )األوروم���و( والصومالي، وهذه اللغات تركت 
أثره���ا في اللغة الهررية، ولك���ن التأثير الكبير في 
مجال املف���ردات أحدثته اللغة العربية، ويرجع ذلك 
إلى التأثير اإلسالمي الطويل فيها، حيث تعد مدينة 

هرر أول مدينة إسالمية في إثيوبيا ) (.
كذلك كت���ب الصوماليون في احلبش���ة لغتهم 
باحل���رف العربي، كم���ا أن متحدثي لغ���ات العفر 
والبيج���ا من اجلماعات البدوية املس���لمة يفضلون 
استخدام العربية كلغة مكتوبة لهم )4(.  كما استخدم 
احل���رف العربي ف���ي كتابة اللغ���ة األورومية )لغة 
اجلاال( منذ زم���ن بعيد في كتابة النصوص الدينية 

واألذكار واملدائح )5(.
4 -  كتاب���ة مؤلفات العلم���اء األحباش باللغة 

العربية:
ظه���ر العديد م���ن العلماء والفقه���اء من بني 
املس���لمني األحباش، نبغوا في العلوم الدينية وعلوم 
اللغ���ة العربية، وبلغوا فيها ش���أناً كبيراً، حتى إنهم 
وضع���وا العديد من املؤلفات بلغاتهم احمللية وباللغة 
العربية أيضاً، ومن هؤالء العلماء الشيخ سيد فقيه 
زبير، من ياجو )ت 1242ه����(، وضع أربعني مقالة 
تعليقية عل���ى اآلجرومية، وجمال الدين محمد، من 
أّن���ا  Anna  )ت 1882ه�(، وض���ع كتاباً كاماًل في 
الفق���ه بعنوان )كفاية الطالب���ني في معرفة مهمات 
الدين(، والش���يخ إبراهيم عبد ال���رازق الذي ألف 
تعليق���ات على ألفية بن مالك، والش���يخ جوهر بن 
حيدر، من ش���ونقي، وضع كتاباً ف���ي الفقه بعنوان 
)عناية الطالب���ني(، كما كتب الش���يخ محمد أمان 
من داري تعليقاً عل���ى اآلجرومية بعنوان )املقاصد 

الوافية في شرح اآلجرومية( )6(. 
. Ullendorff، E. «The Ethiopians»، p.130   )3( 

  Hess، Robert، «Ethiopia، The modernization of  )4( 
. Autocracy»، pp. 18 – 19

 )5(  حممد، حسن مكي: األورومو )الاال( دراسة حتليلية، ص 
.90

 Ahmed، Hussein، «Traditional Muslim Education  )6( 
.in Wallo»، p.101
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ومن العلماء املش���هورين أيضاً الش���يخ حس���ن 
اب���ن حبيب احلنفي اجلبرتي م���ن والو، وله مؤلفات 
ومصنفات كثيرة؛ منها )تفسير القرآن الكرمي(، )شرح 
وقاية الرواية(، )شرح كنز الدقائق(، )شرح مختصر 
القدوري(، وش���رح حتفة امللوك الذي س���ماه )منهج 
السلوك(، وله تصنيفات وشروح أخرى كثيرة )1(.   
الوضع احلايل للغة العربية يف إثيوبيا: ¿ 

واجهت اللغة العربي���ة هزات متعددة ومعوقات 
كبيرة، أدت إلى تراجع مكانتها وتقلص انتش���ارها، 
وعلى الرغم من ذلك فما تزال حتتفظ مبكانة ووضع 
متميز في إثيوبيا، وال يزال لها نوع من الوجود على 

الساحة اإلثيوبية، وبيان ذلك فيما يأتي: 
1 -  اللغة العربية لغة دين:

ال تزال اللغة العربية هي اللغة الدينية ملس���لمي 
إثيوبيا، فعدد املسلمني الكبير ال يزال من أهم عوامل 
اس���تقرار اللغة العربية هناك وثباتها، والعربية هي 
لغتهم املقدسة، ألنها لغة القرآن الكرمي، وهي اللغة 
املس���تخدمة في إقامة ش���عائرهم الدينية، وتعلمها 
مالزم حلفظ القرآن الكرمي وفهمه، وضروري لفهم 

تعاليم اإلسالم من مصادره األساسية. 
ويش���ير فيرجس���ون إلى دوراللغة العربية في 
إثيوبيا فيذكر أن املس���لم بص���رف النظر عن لغته 
األم، ال ب���د له من اإلملام ببع���ض العبارات العربية، 
مثل الشهادتني )أشهد أن ال إله إال الله وأن محمداً 
رس���ول الله(، أو عبارة التحية )السالم عليكم(، أو 
البس���ملة أو غيرها، كما يجب عليه حفظ الفاحتة 
وبعض اآليات القرآنية باللغة العربية حتى يستطيع 
أن يؤدي صالته، ومن أراد أن يزداد تفقهاً في شؤون 
دينه فعليه أن يزداد علماً باللغة العربية؛ ليطلع على 
املؤلفات الدينية في الفقه والش���روح والتفاس���ير 

واحلديث وغيرها.
ولذا جند أن األفراد يختلفون في مدى إملامهم 
وإتقانه���م للغة العربية، فمنهم من يفهمها ويتحدثها 

 )1(  إبراهيم، عبد العزيز عبد الغني: أهل بالل، ص 85.

بشكل تام، ويستطيع استخدامها في احلياة اليومية، 
ومنهم من يستطيع تالوة القرآن الكرمي واحلديث في 
األمور الدينية، وميكنه فهم اخلطب باللغة العربية؛ 
لكنه ال يس���تطيع اس���تخدامها في حياته اليومية، 
ومنهم من تقتصر معرفته بها على إقامة الش���عائر 
الديني���ة فق���ط، ويتوقف كل ذلك عل���ى مقدار ما 
تعلمه من اللغة العربية في املساجد أو في املدارس 

اإلسالمية التي يتم فيها تعليم اللغة العربية ) (. 
2 -  اللغة العربية لغة تعامل:

اللغة العربي���ة إحدى أهم لغ���ات التعامل في 
إثيوبي���ا، حيث تُعد هي واللغ���ة األمهرية من لغات 
التعامل واالتصال واسعة االنتش���ار في إثيوبيا ) (، 
وتظهر هذه األهمية بشكل خاص بني مسلمي إثيوبيا 
الذين يتحدثون لغات مختلفة، فالعربية هي وس���يلة 
التفاهم املش���تركة بينهم جميعاً، ولها وجود واضح 
في املدن اإلس���المية مثل هرر، وجيما، وعروسي، 
وغيره���ا من املدن اإلس���المية بإثيوبيا، ويجب هنا 
أن نش���ير إلى أنه من النادر أن جتد من اإلثيوبيني 
غير املس���لمني من يتحدث اللغ���ة العربية بوصفها 
لغة تعام���ل، فهي مرتبطة إلى ح���د كبير باألقاليم 

واجلماعات املسلمة في إثيوبيا.
واللغة العربية املس���تخدمة ف���ي احلديث في 
إثيوبيا متيل إلى اللهجة اليمنية أو السودانية، ولكنها 
تتأث���ر أحياناً باللهجات احمللية، كما أن هناك عدداً 
من املس���لمني الذين تأثروا باللغة العربية الفصحى 
نتيجة لدراس���تهم لها في املدارس أو املس���اجد أو 
عن طري���ق اإلذاعة أو القراءة؛ فاس���تخدموها في 

معامالتهم )4(. 
وال ت���زال اللغة العربية مفهومة في األس���واق 
اإلثيوبية بش���كل كبير؛ بسبب سيطرة العرب قدمياً 
 Ferguson، C.A.، «The Role of Arabic in Ethiopia»،  )2( 

.pp.119 - 120
 Bender، M.L.، «Language in Ethiopia»، p.12   )3(  

 )(36
 Ferguson،C.A.، «The Role of Arabic in Ethiopia»،  )4( 

.pp. 120 - 121
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على التج���ارة اإلثيوبية، والتي أدت إلى انتقال كثير 
م���ن املفردات العربي���ة في هذا املج���ال، والتي ال 
تزال موج���ودة حتى اآلن، إال أن وضع اللغة العربية 
بوصفه���ا لغة تعامل آخذ في التراجع أمام س���يادة 
اللغة األمهرية من ناحية، وأمام التقدم واالنتش���ار 

الكبير للغة اإلجنليزية من ناحية أخرى.
3 -  اللغ���ة العربي���ة ف���ي وس���ائل اإلع���الم 

اإلثيوبية:
تتمتع اللغة العربية بوجود ملحوظ على الساحة 
ص  اإلعالمي���ة اإلثيوبية، فاإلذاع���ة اإلثيوبية تُخصِّ
س���اعة من إرس���الها تُقدم باللغة العربي���ة يومياً، 
وتتناول هذه الفترة األخب���ار احمللية والعاملية، كما 

تتضمن بعض البرامج واألغاني العربية.
كم���ا تصدر عدة صحف إثيوبية باللغة العربية، 
مثل صحيفة )العلم( التي تص���در في أديس أبابا، 
ويزي���د عمرها ع���ن نصف قرن، ول���م تتوقف عن 
الصدور منذ نش���أتها في ع���ام 1942م حتى اآلن، 
وهي صحيف���ة حكومية تصدر ع���ن وزارة اإلعالم 
اإلثيوبية، واله���دف منها إعالم الش���عوب العربية 
واملجتمع الدولي بالنشاطات السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية إلثيوبيا، باإلضافة إلى تعزيز 
العالق���ات الثنائية بني إثيوبيا وبلدان العالم العربي 

املجاورة )1(.
وهناك صحف أخرى ومجالت عربية وإسالمية 
تص���در في إثيوبيا؛ مثل مجل���ة )بالل(، وهي مجلة 
إسالمية ش���هرية تعبر عن وجهة النظر اإلسالمية 
واملجتمع املس���لم في إثيوبي���ا، وكذلك تصدر مجلة 
)الرسالة(، وهي مجلة إس���المية تصدرها جمعية 
إس���المية باللغتني العربية واألمهرية، وكان املجلس 
األعلى للش���ؤون اإلس���المية قد أص���در صحيفة 
نصف ش���هرية باللغتني العربية واألمهرية، إال أنها 
 )1(  ييل، صادق: أديس أبابا زهرة إثيوبيا الديدة، ص ص 50 

.51 -

توقفت عن الصدور ألس���باب مالية ) (.  وبال شك؛ 
فإن صدور مثل هذه الصح���ف يدل داللة واضحة 
على أن اللغ���ة العربية في إثيوبيا لها أرض وخلفية 
ثابتة؛ بحكم ذلك العدد الكبير من املسلمني، وبحكم 

اجلوار العربي.
4 -  اللغة العربية في التعليم اإلثيوبي:

وألهمية احلديث عن وض���ع اللغة العربية في 
نظام التعليم اإلثيوبي؛ فس���وف أتناوله بش���يء من 
التفصيل، وأش���ير أوالً إلى أن إثيوبيا بها نوعان من 

التعليم: 
1 -  تعليم حكومي.

2 -  تعليم غير حكومي )محلي � خاص(.
وجتدر اإلش���ارة إلى أنه ال يت���م تدريس اللغة 
العربية في أيٍّ من مراحل التعليم احلكومي، أما في 
التعليم غير احلكوم���ي؛ فنجد أن اللغة العربية يتم 
تعليمها بشكل كبير في املدارس القرآنية التقليدية، 
وكذل���ك في بع���ض املدارس اإلس���المية اخلاصة 

محدودة االنتشار.
ويالح����ظ أن الهدف من تعلي����م اللغة العربية 
في إثيوبي����ا يختلف من منطقة إل����ى أخرى، ففي 
املناطق الريفية أو املناط����ق البدوية يكون الهدف 
ديني����اً وثقافي����اً في املق����ام األول، من أجل متكني 
األطفال من تالوة القرآن الكرمي وقراءة النصوص 
الدينية األخ����رى املكتوبة بالعربية. أما في املناطق 
األكثر متدناً؛ فإن اللغة العربية تستخدم لغة تعامل 
ووسيلة اتصال؛ على األقل في املعامالت التجارية 
وفي تدوين احلس����ابات أو كتابة العقود وما شابه 
ذلك ) (، لذلك جند أن مس����توى إمل����ام اإلثيوبيني 
املس����لمني باللغة العربية يختلف م����ن منطقة إلى 

أخرى.
وت���دّرس اللغ���ة العربية في مدارس تس���مى 
)املدارس القرآني���ة(، وهي مدارس أهلية ال تخضع 

 )2(  الصدر السابق، ص 52.
.Bender، M.L.، «Language in Ethiopia»، p. 350  )3( 
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اجتماعية

إلش���راف احلكوم���ة وال حتظ���ى باعترافها، وهي 
مدارس بدائية إلى حد كبير، وتنقسم الدراسة فيها 

إلى مرحلتني؛ هما:
: Tehaji أوالً:  مرحلة التهجي

كلم���ة )تهجي( كما هو واض���ح كلمة ذات أصل 
عرب���ي )1(، وهذه املرحلة تش���به إلى حد بعيد نظام 
التعليم الدين���ي الذي كان قائماً في كثير من البالد 
العربية واإلس���المية، والذي يعرف في مصر، على 
سبيل املثال، باس���م )الُكتَّاب(، والذي ال تزال آثاره 
باقية حتى اآلن في بعض القرى املصرية وغيرها. 

وهذه املرحلة لها هدفان أساسيان هما:
1 -  تعليم احلروف العربية.  
2 -  قراءة القرآن الكرمي.  

ولتحقيق هذي���ن الهدفني ال بد أن مير الطالب 
بع���دة خطوات، فف���ي البدء يجب علي���ه أن يتعلم 
احلروف العربية، فتكتب على ألواح خشبية، ويقوم 
املعل���م أو أحد التالميذ القدام���ى بقراءتها، ويظل 

الطفل يرددها حتى يحفظها.
واخلط���وة التالية يتعلم فيه���ا األطفال النقاط 
التي توضع فوق احلروف أو حتتها، ثم يتعلم الطفل 
النطق الصحيح للحروف، ثم يتعلم عالمات الشكل 
األربعة )الفتحة، الكس���رة، الضمة، الس���كون(، ثم 
يتعلم أص���وات امل���د )ا ، و ، ي(، وهذه اخلطوات 
مهمة جداً بالنسبة إلى هؤالء األطفال؛ ألن الهدف 
الرئيس في هذه املرحلة ه���و قراءة القرآن الكرمي 
املكت���وب مصحوب���اً بهذه احل���ركات، والعربية لغة 
أجنبية لديهم، ومن ثم لن يس���تطيعوا أن يقرؤوا أو 

يكتبوا دون معرفة هذه احلركات.
وبع���د ذلك يتعل���م الطالب كيفي���ة الربط بني 
 )1(  ختتلف تسمية مرحلة »التهجي« من منطقة إل أخرى داخل 
إثيوبيا، فبينم تعرف باسم »التهجي« يف والو وإيفات، نجد 
مدينة  يف   Mejilis Qoran ق��رآن«  »جملس  تسمى  أنا 
مدارس  باسم  تعرف  حني  يف  عرويس،  وإقليم  وجيم  هرر 

»الشيخ«  Sheikhy يف معظم الراكز التمدنة.

احل���روف، وكيفية قراءتها وكتابتها مجمعة ) (، وبعد 
ذلك يتدربون على قراءة اآلي���ات القرآنية بطريقة 
التهجي، ورمبا اكتس���بت هذه املرحلة تسميتها من 
ه���ذه العملية، حيث يبدأ الطال���ب بنطق احلروف 
وحركاتها واح���د تلو اآلخر، ث���م يقرأها بعد ذلك 
مع���اً، فيبدأ بتحديد احل���رف األول من الكلمة، ثم 
يحدد احلرك���ة، وبعد ذلك ينطق الصوت الناجت من 
احتادهما معاً، ويتكرر ه���ذا في احلرف الثاني ثم 
الثالث حتى تنتهي الكلمة، ثم ينطق الكلمة كلها دفعة 

واحدة. 
وبعد مدة من التدريب ينتقل الطالب إلى حفظ 
سور وأجزاء من القرآن الكرمي، ويتمكن بعضهم من 
حفظ القرآن الك���رمي كاماًل، بينما تكتفي غالبيتهم 
بحفظ ع���دة أجزاء منه فقط، ويتوقفون بعدها عن 
الذهاب إلى املدرسة، وبذلك يصل تعليم الطفل إلى 

نهايته في هذه املرحلة ) (.
: Ilm »ثانياً:  املدارس العالية »علم

بعد أن ينهي الطالب مرحلة التهجي يتوقف كثير 
منهم عن مواصلة الدراسة، وبخاصة الذين يسكنون 
املناط���ق الريفية والبدوية، ويكتفون مبا حصلوه من 
معرفة، أما الطالب الذين يريدون مواصلة دراستهم 
فإنه���م يلتحقون باملدارس اإلس���المية العالية التي 

تسمى )علم(.
وفي هذه املرحلة يتم تقدمي دراسة مكثفة للفقه 
اإلسالمي، مع دراسة التوحيد والتفسير واحلديث، 

وكذلك دراسة املنطق.
وحت���ى يتمكن الطالب من دراس���ة هذه العلوم 
وحتصيلها؛ فال بد لهم من دراس���ة النحو وقواعد 
العربية، ويعد النحو من أهم العلوم اللغوية التي يتم 
تدريس���ها في هذه املرحلة، ومن الكتب التي تدرس 
في ه���ذا الفرع:  )اآلجرومي���ة( و)مطالعة العرب( 
 Ahmed، Hussein، «Traditional Muslim Education  )2( 

. in Wallo»، p.99
.Bender، M.L.، «Language in Ethiopia»، p.352  )3( 
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و)ألفية بن مالك( و)املجيب( و)مغني اللبيب(، كذلك 
هناك علوم لغوية أخرى يتم تدريسها؛ مثل الصرف 

والعروض والبيان والبديع والبالغة )1(.
وكما يكتفي معظم الطالب في املناطق الريفية 
والبدوي���ة باملرحلة األولى، يكرس ع���دد قليل في 
املناط���ق املتمدنة أوقاتاً لدراس���ة رس���مية كهذه، 
حيث يعمل أغلب املس���لمني بالتجارة، لكن معظمهم 
يتعلمون شيئاً من التفسير أو الفقه وغيره من العلوم 
الدينية اإلس���المية في أوقات فراغهم في املساء، 
حيث يذهبون إلى املس���جد ويستمعون إلى الدروس 

التي تلقى هناك ) (.
ونظراً ألن املدارس القرآنية، املذكورة س���ابقاً 
والتي تقوم بتعليم اللغة العربية والقرآن الكرمي، ال تفي 
مبتطلبات العصر احلديث، حيث إن مناهجها تخلو 
من املواد الدراس���ية احلديثة كالتاريخ، واجلغرافيا، 
والكيمياء، واللغة اإلجنليزي���ة وغيرها، كما أنها ال 
تعلم األطفال اللغة األمهرية لغة الدولة الرس���مية؛ 
فإنها لم تس���تطع أن تنافس املدارس احلديثة، ولم 

يعد لها مكان في نظام التعليم احلديث.
ل���ذا أصبح من الواج���ب إيج���اد مواءمة بني 
مناهج امل���دارس القرآنية ومناهج املدارس احلديثة 
ف���ي املناطق ذات الكثافة املس���لمة، ومن أجل هذا 
ظهرت املدارس اخلاصة التي تعرف باسم )مدرسة 
Madrasa(، وه���ذه املدارس ع���ادًة ما تقوم بتعليم 

اللغة العربية وق���راءة القرآن الكرمي، باإلضافة إلى 
أنه���ا تتبع مناهج وزارة التعلي���م ومقرراتها.  وهذا 
النوع من املدارس منتش���ر إلى حد ما، س���واء في 
القرى الصغيرة أو في امل���دن الكبيرة، حيث توجد 
ست مدارس منها في مدينة هرر، وعشرون مدرسة 
في ديرداو، وعشر مدارس في أديس أبابا، وأعداد 

صغيرة أخرى في غيرها من املدن ) (.
 Ahmed، Hussein، «Traditional Muslim Education  )1( 

.in Wallo»، pp.100 - 101
.Bender، M.L.، «Language in Ethiopia»، p. 353  )2( 

.Ibid، p. 360  )3( 

لكن يُؤخذ على ه���ذه املدارس ازدحام املناهج، 
فالطالب في هذه امل���دارس يجب أن يتعلموا اللغة 
العربية والقرآن الك���رمي، باإلضافة إلى تعلم اللغة 
األمهرية واللغة اإلجنليزية، إلى جانب املواد األخرى 
التي تُدرس في امل���دارس االبتدائية العادية، كذلك 
يُؤخذ على هذه املدارس أنها عادًة ال تقدم برنامجاً 
تعليمياً كاماًل، ونتيجة لذلك فإن الظاهرة الس���ائدة 
هي أن يت���رك التالميذ هذه امل���دارس في الصف 
الثال���ث أو الرابع، ويلتحقوا مب���دارس أخرى، من 
أجل تعليم أفضل، وفرص أكبر الجتياز هذه املرحلة 

والوصول إلى املرحلة الثانوية. 
وباإلضافة إل���ى هذين النوع���ني من املدارس 
التي تقوم بتعليم اللغ���ة العربية )املدارس القرآنية، 
املدارس اإلس���المية اخلاصة(؛ يوجد نوع ثالث من 
امل���دارس، وهو املدارس اخلاصة باجلاليات العربية 
واإلسالمية في إثيوبيا، وهذه املدارس تابعة لبعض 
الدول أو األفراد من العرب واملسلمني، وتقوم بتعليم 
اللغة العربية والدين اإلسالمي باإلضافة إلى املواد 
األخرى، وهذه املدارس ذات مستوى تعليمي أفضل 
من غيرها، وتتمتع بإمكانات تعليمية متقدمة؛ لذلك 

تلقى إقباالً كبيراً من مسلمي إثيوبيا. 
أسباب احنسار اللغة العربية وتراجعها يف  ¿ 

إثيوبيا:
حينم���ا نطالع الوضع الذي وصل���ت إليه اللغة 
العربي���ة في إثيوبي���ا، ونرى مدى تراج���ع مكانتها 
واالنحسار الذي ألّم بها؛ يتبادر إلى أذهاننا تساؤل 

عن األسباب التي أدت إلى ذلك الوضع!
لقد تضافرت عدة أس���باب معاً وأدت إلى هذا 
التراجع، ويأتي على رأس هذه األسباب تأثير اللغات 
األوروبية واالستعمار، فبدءاً من القرن اخلامس عشر 
وحتى القرن العش���رين حاول االستعمار األوروبي، 
الذي بسط سيطرته ونفوذه على غالبية دول القارة، 
احليلولة دون انتشار اإلسالم وتغلغل الثقافة العربية 
ف���ي أفريقيا، وبدأ الصراع ب���ني الثقافتني العربية 
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واألوروبية، وكان محل التنازع اللغة التي هي وسيلة 
نقل الثقافة )1(.

وقد عمل االحت���الل األوروبي على تأس���يس 
امت���داد لغوي وثقافي وفكري غربي له في أفريقيا، 
فانتش���رت اللغات األوروبية في دول القارة بش���كل 
كبير، وحظيت اللغة الفرنس���ية بانتش���ار كبير في 
أفريقيا، حيث توجد أربع وعش���رون دولة إفريقية 
تنتش���ر بها الفرنس���ية، وتعد اللغة الفرنسية اللغة 
الرس���مية بجانب لغة أو لغتني في الدول التي كانت 
مس���تعمرات فرنسية، كما انتشرت اللغة اإلجنليزية 
أيضاً، حيث توجد إحدى وعشرون دولة إفريقية تعد 
اللغة اإلجنليزية فيها أكثر اللغات انتش���اراً، وبعض 
الدول اتخذتها لغة رسمية لها، كذلك انتشرت اللغة 
اإلس���بانية واللغة البرتغالية في املس���تعمرات التي 

كانت تابعة لهما ) (.    
وإذا كان االحتالل اإليطالي إلثيوبيا لم يؤد إلى 
نشر اللغة اإليطالية بها على نطاق واسع؛ نظراً لقصر 
املدة الت���ي قضاها فيها، ولم تتح له الفرصة للقيام 
مبثل ه���ذا التأثير الكبير؛ فإن اإليطاليني قد تركوا 
أثراً لغوياً غير هنّي، حيث انتش���رت اللغة اإليطالية 
بني عدد من سكان إثيوبيا، واُستعملت اإليطالية لغة 

تعامل، وخاصة في مجال العمل والصناعة ) ( .
ولم تكن إيطاليا وحدها هي التي مارست دوراً 
في نش���ر اللغات األوروبية في إثيوبيا، فقد سبقها 
في هذا املج���ال البرتغاليون، كما أن ظروف إثيوبيا 
السياس���ية أدت إل���ى تدخل ق���وى أجنبية أخرى، 
وبخاصة اإلجنليز والفرنس���يون، وكل قوة من هذه 
القوى عملت على نشر اللغات األوروبية، كل حسب 

توّجهه، وكان كل ذلك على حساب اللغة العربية. 
وق���د جلأت القوى االس���تعمارية إلى وس���ائل 

مختلفة لتحقيق أهدافها؛ من أهمها:
والدول  مرص  بني  الطاليب  التبادل  إبراهيم:  رجاء  سليم،   )1(  

اإلفريقية يف الف�ة من 1952 - 1985، ص 24.
 )2(  الصدر السابق، ص ص 29 - 30.

. Bender، M.L.، «Language in Ethiopia»، p. 171  )3( 

1 -  إطالق يد البعثات التنصيرية، وتخصيص 
اإلمكان���ات الكبيرة لها، وترجم���ة اإلجنيل إلى كل 
اللغات اإلفريقية احمللية، فتمت ترجمة اإلجنيل إلى 
لغ���ات إثيوبيا احمللية املختلفة، فتُرجم إلى األمهرية 
واألورومي���ة والتيجرينية وغيرها من اللغات احمللية 

األخرى. 
2 -  محاولة تش���ويه صورة العالقات العربية 
اإلثيوبية من ناحية، والعالقات اإلسالمية بالنصارى 
في إثيوبيا من ناحية أخرى، وذلك عن طريق إظهار 
العرب كأنهم كانوا جتار رقيق ومستعمرين، والعمل 
على إحياء نزع���ة التعصب الديني بني املس���لمني 
والنص���ارى في إثيوبي���ا.  باإلضافة إل���ى إهمال 
املسلمني وحرمانهم من فرص التعليم وفرص العمل 

املناسبة؛ مما أدى إلى تأخرهم وتخلفهم.
3 -  تعطيل كتاب���ة اللغات اإلثيوبية التي كانت 
تكتب باحلرف العربي، واس���تبدال احلرف الالتيني 
بالعربي، فتم التوس���ع في كتابة اللغ���ات اإلثيوبية 
باحلرف الالتيني، كما ح���دث مع اللغة الصومالية 
ف���ي إثيوبيا، ولغ���ة األورومو، وكتابة ه���ذه اللغات 
باحلرف الالتيني يعني ربط هؤالء األقوام بالثقافة 
الغربية م���ن ناحية، وفص���ل اإلثيوبيني عن تراثهم 
املس���جل باحلرف العربي، وعزلهم عن ماضيهم من 

ناحية أخرى.
4 -  فرض اللغ���ات األوروبية لغات للتعليم في 
املدارس احلكومي���ة، وكان الهدف من ذلك القضاء 
على اللغة العربية نهائياً واستبدال اللغات األوروبية 
بها، وقد حدث ذلك في إثيوبيا حينما مت إقرار اللغة 
اإلجنليزية لغة للتعليم احلكومي في املرحلة الثانوية 

والتعليم العالي )4(.
كذلك ساعدت السياسة اللغوية في إثيوبيا على 
سحب البس����اط من حتت أقدام اللغة العربية  مما 
والدول  مرص  بني  الطاليب  التبادل  إبراهيم:  رجاء  سليم،    )4(  
–  1985، ص ص 30 -  الف�ة من 1952  اإلفريقية يف 

.31



101
مجلة ثقافية فصلية متخصصة في شؤون القارة األفريقية

أدى إلى تراجع مكانتها وضعف انتشارها، ذلك أنه مت 
منع اس����تخدام اللغة العربية في املدارس احلكومية، 
كما صدرت قرارات متنع استعمال اللغة العربية في 

احملاكم الشرعية اخلاصة باملسلمني )1(. 
وكذلك مت فرض اللغة األمهرية لغة للتعليم في 
املرحلة األولى، وفرض اللغة اإلجنليزية لغة للتعليم 
احلكوم���ي في املرحلة الثانوي���ة والتعليم اجلامعي؛ 
مما أدى إلى تقلص املساحة التي كانت حتتلها اللغة 
العربية في كل أنحاء إثيوبيا، بعد أن كانت لغة العلم 

والثقافة.
واحلقيقة أن انحس���ار اللغة العربية في إثيوبيا 
لم يكن فقط نتيجة لسياس���ة االحت���الل األوروبي 
املعادية، وال السياس���ة اللغوية املضادة التي اتُ�بعت 
ف���ي إثيوبيا، وحدهم���ا، وإن كان لهما الدور الكبير 
في هذا اجلانب، فهناك عامل آخر له أهمية كبيرة، 
وهو الوضع احلضاري والثقافي للعرب، ففي الوقت 
الذي كانت فيه أوروبا تتقدم وتُرس���خ أقدامها في 
أفريقي���ا كله���ا، كان العرب في حالة م���ن التأخر 
والتخلف احلضاري، وقد أثر ذلك بش���كل كبير في 
الدور الثقافي للعرب في هذه املنطقة، كما أدى إلى 
فقدان الكثير من األرض التي كانت اللغة العربية قد 
كسبتها في املاضي، وخالصة األمر أن انتشار اللغات 

وتقدمها أمر مرهون بتقدم أصحابها وتفوقهم.
اخلامتة: ¿ 

يج���ب أن نالحظ أن إثيوبي���ا بها أرض خصبة 
لنشر اللغة العربية، وذلك لكثرة عدد املسلمني بها، 
كما أن غالبية هؤالء املسلمني لهم شغف باإلسالم، 
وفي حاجة إلى معرفة شؤون دينهم، األمر الذي لن 
يتحق���ق إال مبعرفة ولو جزئية باللغة العربية؛ لذلك 
فإن عامل اإلقبال على تعلم اللغة العربية موجود وال 

يحتاج إال  لتفعيل واستثارة فقط.
ولكننا نالحظ أيضاً أن هناك أمراً قد يعوق ذلك 
اإلقبال، وه���و ارتباط مصلحة األفراد بتعلم اللغات 

 )1(  العبودي، حممد بن ناص: يف إفريقية ال�اء، ص 159.

األوروبي���ة، حيث إنها تتيح فرصاً أكبر للوصول إلى 
الوظائ���ف الرفيعة في املجتم���ع، في حني ارتبطت 
اللغ���ة العربية باملاض���ي، ويُنظر إليه���ا كلغة دينية 
يقتص���ر دورها على إقامة الش���عائر الدينية فقط، 
لذلك ال بد من وجود احلافز الذي يشجع اإلثيوبيني 
على تعلم اللغة العربية، وذلك بأن تُخصص لهم املنح 
الدراس���ية في اجلامعات العربية واإلسالمية، على 
أن تكون هذه املنح في مختلف التخصصات، وليست 

مقصورة على العلوم اللغوية والدينية فقط. 
كما يجب أن يزداد نشاط نشر الثقافة العربية 
في إثيوبيا عن طريق إيجاد مدارس عربية إسالمية 
ذات مستوى مرتفع؛ ألن املستوى املتواضع للمدارس 
اإلسالمية في إثيوبيا ال يؤهل طالبها ملستوى علمي 
متقدم، ولن يتحقق ذلك إال بنوع من التنس���يق بني 
اجلهود العربية واإلس���المية وبني مس���لمي إثيوبيا 
إليجاد نوع م���ن التعليم يضمن احلفاظ على الهوية 
اإلسالمية لهم، ويس���اعد على نشر اللغة والثقافة 
العربية من جهة ثانية، ويخرج طالباً على مس���توى 

علمي الئق من جهة ثالثة.
كما يجب تزوي���د اإلثيوبيني بالكت���ب العربية 
املتطورة، وإمدادهم باملدرسني ذوي املستوى العلمي 
اجليد، كذل���ك ميكن افتتاح مراك���ز ثقافية عربية 
في إثيوبيا عل���ى غرار املراك���ز الثقافية األوروبية 

واألمريكية.
وقد تبدو هذه االقتراحات مكلفة مادياً، إال أن 
ذلك يُعد أفضل استثمار للمال العربي واإلسالمي؛ 
ألن هذا االستثمار هو استثمار للعقول، وهذا اجلهد 
واملال لن يذهب سدى لو استطعنا استثماره جيداً.

وف���ي النهاية ميكنن���ا أن نق���ول باختصار: إن 
هناك صراعاً حضاري���اً ثقافياً بني احلضارة العربية 
اإلسالمية من جهة وبني احلضارة األوروبية األمريكية 
من جهة أخرى، واملنتصر فيه هو من تستطيع حضارته 
وثقافته وقيمه أن تس���توعب احلض���ارات والثقافات 
اإلفريقية، وتضيف إليها ما يخدم األفارقة أنفسهم. 
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مويـــة
تن

محمد الزواوي

املياه عصب احلياة وش���ريانها النابض، عليها 
تقوم الدول، وبدونها تش���تعل احلروب، فهي إكسير 
احلياة ملخلوقات الله على األرض، قال تعالى: ﴿... 
ٍء َحيٍّ َأَفال ُيْؤِمُنوَن﴾ ]األنبياء  َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَ��اء ُكلَّ َشْ

.] 0 :
معادلة املياه لها محددات كثيرة، فاملياه تعني 
الزراع���ة والرع���ي، ومن ثم ازده���ار االقتصاد، 
فبسط الس���يادة على املناطق املجاورة، وفقدان 
املياه يعني املوت، والن���زوح اجلماعي، والهجرة، 
وانتش���ار الالجئني، وتصدير املشكالت إلى دول 
مجاورة، وقد تصل األزمة إلى االنزالق نحو شفير 

احلرب. 
وتعد قارة إفريقيا من أش���د مناطق العالم 
جدباً، وأكثرها فقراً في مص���ادر املياه، وكان 
لالحتالل الغربي لق���ارة إفريقيا دور كبير في 
تصعيد أزم���ة املياه فيه���ا وتعميقها، فبعد أن 
نهب ثروات القارة وترك سكانها فقراء، قّسمها 
تقس���يماً جغرافياً يضمن تفجي���ر اخلالفات 
الدينية والعرقي���ة واجلغرافية، وكانت مصادر 
املياه محوراً أساس���ياً في هذا التقس���يم؛ مما 
جعل املي���اه ومناطق الرعي مص���دراً للقالقل 
واحلروب بني العديد من دول إفريقيا ال سيما 

وسطها.

يتكون مخ���زون املياه بالق���ارة اإلفريقية من 
البحيرات العظمى، وهي مجموعة من البحيرات 
العذبة، مثل بحي���رة فيكتوريا التي ينبع منها نهر 
النيل، وهي ثاني أكبر بحيرة مياه عذبة في العالم 
من حيث مس���احة س���طحها، وبحيرة تاجنانيقا، 
وه���ي ثاني أكبر بحيرة في العالم من حيث حجم 
املي���اه وعمقه���ا، وهناك بحي���رات أخرى أصغر 
حجماً، وهي بحيرات: تشاد، وماالوي، وتوركانا، 

وألبرت، وكيفو.
اآلتية:  الدول  العظمى  البحيرات  وتتوس���ط 
بوروندي، ورواندا، والش���مال الش���رقي للكونغو 
الدميوقراطي���ة، وأوغندا، وش���مال غرب كينيا، 
وتنزاني���ا، كما حتي���ط بدول زامبي���ا، وماالوي، 

وموزمبيق، وإثيوبيا.
وبس���بب كثافة الس���كان والوف���رة الزراعية 
في تلك املنطقة قامت دول االس���تعمار األوروبي 
بتقسيمها إلى دول صغيرة نسبياً، شهدت العديد 
من احلروب البينية واألهلية في معظم مناطقها، 
م���ا عدا تنزانيا التي جنت من أتون تلك احلروب 
وآثارها، وظلت املناطق األخرى تعاني الفقر حتى 

يومنا هذا. 
وهكذا عمل االستعمار على تفاقم مشكالت 
األفارقة بتقس���يمه السياسي واجلغرافي لدول 
القارة على أس���س من بينها مصادر املياه، مما 
جعل فتيل احلروب تش���تعل الفينة بعد الفينة 

الجفاف في أفريقيا.. 
القنبلة الموقوتة
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على مصادر املي���اه واألنهار، وعلى املراعي، أو 
بسبب نصب السدود، أو بسبب االختالف حول 

توزيع حصص املياه ومناطق الرعي.
وإضافة إلى البحيرات العظمى هناك األنهار، 
مث���ل نهر النيل - وهو أهم أنهار القارة -، ونهري 
النيجر وفولت���ا في الغرب، ونه���ر زامبيزي في 

اجلنوب.
وبخ���الف البحي���رات واألنه���ار تعتمد قارة 
إفريقيا بصورة أساس���ية على األمطار املوسمية 
في الرعي والزراعة، لكن في ظل عدم اس���تقرار 
أجواء كوكبنا بس���بب ظاهرة االحتباس احلراري؛ 
فإن مواس���م األمط���ار أصبحت أكث���ر تقلباً؛ إذ 
تس���ببت احلرارة الزائدة في غالفنا اجلوي في 
حدوث تغيرات في املناخ، وفي نس���ب بَْخر املياه 
وتك���ّون الس���حب، وهو ما أدى إل���ى قلة هطول 
األمطار في كثير من مناطق العالم، وعلى رأسها 
إفريقيا، وزيادة نس���بة جف���اف األرض الزراعية 

وتصّحرها.
اجلدب والتصحر: 

من املع���روف أن التصحر وجفاف األرض 
من أهم األسباب البيئية لهجرة البشر وحتولهم 
إلى الجئ���ني حول مناطق املي���اه والرعي، كما 
أنهما يُش���عالن التقاتل على املصادر الطبيعية 
املتقلص���ة والغذاء؛ مما يس���فر عن املجاعات، 
وعدم الش���عور باألمان، وتدمير املدن والقرى، 
وإحداث ع���دم توازن بيولوجي، وزيادة القالقل 

االجتماعية واالقتصادية، والفقر احملتم. 
ويؤدي اجلفاف والتصحر إلى حدوث خسائر 
عظيمة لقارة إفريقيا، ال يقاس���ي مرارتها إال 
الفقراء والالجئون، وبخاصة النساء واألطفال، 
وقد ش���هدت القارة السمراء بسبب ندرة املياه 
العديد من املجاع���ات الفتاكة، والتي أدت إلى 
انتشار ظاهرة االعتالل الصحي واملوت جوعاً، 
وأصبح اإلنس���ان في إفريقيا فريس���ة س���هلة 

لسماسرة املوت، واملنّصرين، وكل من يتاجرون 
بآالمهم.

واإلنسان اإلفريقي نفسه له دور في تعميق 
آثار هذا اجلفاف والتصحر مبمارس���اته غير 
املس���ؤولة، مثل قطع األشجار، وإزالة الغابات، 
وزيادة استهالك املاش���ية للمراعي، واستعمال 
الوس���ائل اخلاطئة أو غير اجليدة في حصاد 
املزروع���ات، والتي تقلل من احتف���اظ التربة 
باملياه، والعمل بأس���اليب خاطئة في استخدام 
التربة، كاإلفراط في الزراعة، ويؤدي هذا كله 
ف���ي النهاية إلى ج���دب األرض وجفافها. كما 
أن س���وء إدارة املوارد املائية واإلدارة الزراعية 
يتس���بب في إهدار كميات عظيم���ة من املياه، 
وإق�ف����ار األرض؛ مما نتج عنه أزمة غذاء أدت 
بدوره���ا إلى حروب وقالقل حصدت أرواحاً ال 

حصر لها في العقود األخيرة.
وإذا كان ما س���بق كافياً وح���ده في إثارة 
املخ���اوف على حاض���ر القارة ومس���تقبلها، 
فإن املش���كالت لم تقف عند هذا احلد، فقد 
أصب���ح العالم الي���وم يعيش ف���ي خضم أزمة 
ارتفاع أس���عار الغذاء واحلب���وب، حيث قفزت 
تلك األس���عار إلى أرقام لم يشهدها العالم منذ 
سنوات طويلة، وهو ما يزيد من خطورة األزمة 
في القارة اإلفريقي���ة - انظر اجلدول -، فقد 
أكدت منظمة الزراعة واألغذية )الفاو( التابعة 
لألمم املتحدة، أن زيادة أسعار الغذاء أدت إلى 
كارثة غذاء في ست وثالثني دولة، معظمها في 
إفريقيا، وكلها بحاجة إلى إعانات عاجلة، كما 
أعلن البنك الدولي ب���أن »املجاعات هي أكبر 
مشكلة منس���ية في العالم«، وأشار البنك إلى 
أن أس���عار الغذاء العاملية ازدادت بنسبة ٪75 
منذ عام 000 م، بزيادة في أسعار القمح وحده 

وصلت إلى 00 ٪  )1(.
املصدر: منظمة األمم املتحدة للزراعة واألغذية  الفاو(.      
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متوسط أسعارالشهرالعام
زيوتحبوبألبانحلوماملواد الغذائية

سكرودهون

2000921001068572105
2001941001178772111
2002939686959188
20031021051059810591
200411311813010811792
 005116121145104109127
2006126115138122117190
2007156121247168174129
174122297197202128أكتوبر2007

179126302199221130نوفمبر
186123295219226137ديسمبر

195126281234250154يناير2008
215128278277273173فبراير
217132276276285169مارس
214132266278276161أبريل
65270280155 215142مايو
292156 7 219144263يونيو
64255273183 213143يوليو

201146247240230188أغسطس
188144218226209174سبتمبر
164135193190165153أكتوبر

وتُعد منطقة جنوب الصحراء وش���رق إفريقيا أشد 
املناطق جدباً على اإلطالق، وكثير من احلروب اندلعت في 
إفريقيا بسبب املياه والتنافس على مناطق الرعي والري، 
كما كان الفقر والتخلف سبباً في تعميق جراح األفارقة، 
فقد عجزوا عن استثمار ثرواتهم املائية واستغاللها، بل 
عج���زوا عن احلفاظ عل���ى األرض اخلصبة التي كانوا 
ميتلكونه���ا، حيث تش���ير تقاري���ر األمم املتحدة إلى أن 
نس���ب األرض اخلصبة قد تقلصت بصورة كبيرة بسبب 
اجلدب واجلفاف، ففي عام 004 م قدرت جلنة مكافحة 
التصح���ر التابعة لألمم املتح���دة، أن إفريقيا فقدت ما 
يقرب من ستة ماليني هكتار من األرض الزراعية سنوياً 
منذ عام 1990م بسبب جفاف األرض، وال تزال األرض 
اخلصب���ة في تقلص، حتى وصلت اخلس���ائر املالية في 

مستوى الدخل إلى  4 مليار دوالر سنوياً. 
وم���ن املتوق���ع أن تفقد إفريقي���ا ثلثي أرضها 
الصاحلة للزراعة بحلول عام 5 0 م، ويؤدي جفاف 

األرض حالياً إلى خس���ارة أكثر من  ٪ س���نوياً من 
إجمالي الدخل القومي من الزراعة في دول جنوب 
الصحراء اإلفريقية، ففي إثيوبيا على س���بيل املثال 
كانت خسائر الدخل القومي متثل 0 1 مليون دوالر 
سنوياً، وفي أوغندا انخفضت إنتاجية األرض بسبب 
تزايد األرض القاحلة؛ مما هّدد بحدوث فوضى في 

اقتصاد البالد وازدياد الفقر.
كما تش����ير األرق����ام إلى تقلص واح����دة من أكبر 
بحي����رات إفريقيا، وهي بحيرة تش����اد، في الس����نوات 
املاضية؛ بس����بب سوء املمارس����ات الزراعية والرعوية، 
وتقل����ص البحيرة أدى إلى زي����ادة التوترات بني الرعاة 
واملزارعني وصائدي األس����ماك في ال����دول اإلفريقية 
األربع التي تطل عليها، وكانت مساحتها في الستينيات 
5  أل����ف كيلو متراً مربعاً م����ن املياه، لتفقد اليوم ٪90 
من مياهها بس����بب اجلفاف والتصحر، وغياب اإلدارة 
احلكومية للمياه، وبسبب املمارسات الزراعية السيئة.

جدول يوضح االرتفاع اجلنوني ألسعار املواد الغذائية واحلبوب في السنوات األخيرة. املصدر: منظمة األمم املتحدة للزراعة واألغذية  الفاو(
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تقول »أليس لي« مسؤولة الفضاء اخلارجي باألمم 
املتحدة واملسؤولة عن مراقبة األرض باألقمار الصناعية، 
في ندوة ُع�قدت مؤخراً بشأن تطبيقات مراقبة التغير 
املناخ����ي وأثرها في النمو الزراعي واألمن الغذائي، إن 
بحيرة تشاد على وش����ك اجلفاف بصورة تامة؛ بسبب 
االحترار والنش����اطات اإلنس����انية في املنطقة، وإذا لم 
تُ�تخذ إجراءات س����ريعة، مع االستعانة بصور األقمار 
الصناعية؛ فإن إفريقيا سوف تتحول إلى صحراء كبيرة 
قريباً، تعج مبش����كالت كبيرة فيما يتعلق بتوفير الغذاء، 

وارتفاع نسب الفقر إلى مستويات غير مسبوقة.
كما أن اجلفاف كان له النصيب األكبر في حصد 
األرواح وفي اخلس���ائر االقتصادية الت���ي ُم�نيت بها 
إفريقي���ا؛ فقد أدى اجلفاف ف���ي زميبابوي بني عامي 
1990م و1991م إل���ى انخفاض قدره 45٪ في اإلنتاج 
الزراع���ي، كما أدى إلى تدهور بقيمة  6٪ في س���وق 
األس���هم، وانخفاض قدره 9٪ ف���ي منتجات التصنيع، 
وانخفاض قدره 11٪ في الناجت القومي، وكان سبباً في 

80٪ من حاالت الوفاة بالبالد. 
وفي كينيا أدى جفاف السنوات العشر في الفترة 
من 1991م إلى 001 م إلى خس���ائر اقتصادية ُق�ّدرت 
ب�نحو 5.  مليار دوالر، وهي خسارة ضخمة إذا قورنت 
بالناجت القومي اإلجمالي للدولة، وكان ميكن اس���تثمار 

تلك األموال في بناء املدارس واملستشفيات )1(.
وق���د أعد باحث���ان م���ن »جامعة ويسكونس���ن 
األمريكية« دراس���ة عن تقلّص بحيرة تش���اد، نُشرت 
في دورية األبحاث اجليوفيزيائية، خلصت الدراس���ة 
إل���ى أن تقلّص البحيرة يرجع في املقام األول وبصورة 
مباشرة إلى النش���اطات واملمارسات اإلنسانية السيئة 
لسكان تلك املنطقة، والعدد املتزايد من السكان، وأكد 
الباحث���ان »جوناثان فولي« و»مايكل ك���وي« أن هناك 
العديد من األس���باب العام���ة وراء تلك الظاهرة، مثل 
ارتفاع حرارة األرض، وزي���ادة بخر املياه دون تعويض 
مواٍز من األمطار، واعتمد الباحثان على مناذج حاسوب 
وصور من األقمار الصناعية قدمتها لهم ش���بكة ناسا 

األمريكية ألبحاث الفضاء.
اجمللس العاملي للتنمية املستدامة.      

وألن معظم س���كان ق���ارة إفريقيا يعيش���ون في 
أرض هامشية في املناطق النائية، وميارسون عمليات 
الزراعة املعتمدة على مياه األمطار؛ فإن التصحر يهدد 
اإلنتاج الزراعي في تلك األرض، ويفاقم مشكلة الفقر، 

ويقوض التنمية االقتصادية.
ومن املتوقع أن يزداد الفقر والتصحر في كثير من 
الدول اإلفريقية في القرن احلادي والعشرين، وخصوصاً 
م����ع عجز معظ����م احلكومات عن زي����ادة اإلنفاق على 
اإلنتاج االقتصادي والزراعي لقيادة التنمية االقتصادية 
واحلضرية، حيث تش����ير اإلحصائيات إلى أن إفريقيا 
بها  1٪ من س����كان العالم )800 مليون نسمة(، ولكن 
إنتاجها في املقابل ميثل  ٪ فقط من اإلنتاج اإلجمالي 
لدول العالم، وتش����ير أرقام األمم املتحدة إلى أن 650 
إنس����اناً ميوتون يومي����اً في إفريقيا بس����بب اجلفاف، 
معظمهم من األطفال دون اخلامسة، كما أن هناك 14 
دولة في القارة تعاني ندرة ف����ي املياه، ومن املتوقع أن 
ينضم لها 11 دولة أخرى بحلول عام 5 0 م، وسيعاني 
50٪ من س����كان إفريقيا ندرة املياه، ويُقّدر عددهم في 

ذلك الوقت بنحو 1.45 مليار نسمة. 
وهناك س���تة أمراض على األق���ل متع�لقة باملياه 
يعانيه���ا أكثر من نصف س���كان القارة، وعلى س���بيل 
املثال أصيب أكثر من 10 آالف شخص بالكوليرا التي 
تنتش���ر عن طريق املياه امللوثة، وذلك عندما انتشرت 
في جنوب القارة عام 001 م ) (، ويفتقر حالياً 51٪ من 
سكان دول جنوب الصحراء البالغ عددهم 00  مليون 
نسمة إلى إمدادات مياه الشرب، في حني يفتق�ر ٪41 

منهم إلى املياه الصحّية. 
وبالرغم من أن إفريقيا فيها كثير من مصادر املياه، 
مث���ل األنهار الكبيرة كنهر الني���ل والكوجنو وزامبيزي 
والنيج���ر، إضافة إلى بحي���رة فيكتوريا التي تعد ثاني 
أكب���ر بحيرة مياه عذبة في العالم؛ فإنها ثاني قارة من 
حيث معدالت اجلفاف بعد قارة أستراليا، ولكن مشكلة 
األخيرة ال تكاد تذكر بسبب قلة السكان، أما األفارقة 
فيعاني املاليني منهم ندرة املياه بس���بب اختالل توزع 

الصندوق الدولي للمحافظة على البيئة.      
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السكان، فعلى سبيل املثال يحتوي حوض نهر الكوجنو 
عل���ى 0 ٪ م���ن أرض إفريقيا املتش���بعة باملياه، لكن 

يسكنها 10٪ فقط من سكان القارة.

حروب املياه:
كل تلك املش���كالت الس���ابقة تهدد بنشوب حروب 
املياه في الس���نوات القادمة، وأبرز حتديات املياه تكمن 
في منابع النيل الذي يسقي مصر والسودان وسبع دول 
أخرى، حيث بدأت بعض دول النيل، مثل كينيا وأوغندا، 
والتي وّقعت مع مصر اتفاقية منابع النيل تعلن عن نيتها 
في االنس���حاب من االتفاقية، ونشرت صحيفة »سودان 
تاميز« في الثامن من نوفمب���ر 008 م أن كينيا اتهمت 
مصر والسودان بأنهما يحتكران مياه النيل، وأن اتفاقية 
عام 9 19م املوقعة بني مصر وبريطانيا بشأن استغالل 
مياه النيل لم تعد س���ارية، حيث متنع تلك االتفاقية كاًل 
من كينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا والسودان من نصب 
مشاريع تتحكم في مياه النيل دون إذن مسبق من مصر، 
وهو م���ا يلّوح ببوادر أزمة مياه ب���ني مصر ودول منابع 
النيل، قد تتحول في املستقبل القريب إلى معضلة غاية 
في اخلطورة، وخصوصاً إذا تدخلت إس���رائيل والدول 
الغربية إلذكاء نار احلرب في تلك املنطقة االستراتيجية 

بالنسبة إلى األمن القومي املصري.
ودعا وزير املياه الكيني مصر والسودان إلى توقيع 
اتفاقية إضافية بشأن مياه النيل، إال أن مصر والسودان 
رفضتا أح���د بنود االتفاقية ومن ثم توقيعها، ولكن دول 
عته، وه���ي بوروندي والكونغو  حوض النيل الس���بعة وقَّ
الدميوقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، 
وحّذرت كينيا من أنه سيتم تطبيق االتفاقية دون مصر 
والسودان، وهو ما ينذر بتأزم املوقف في منابع النيل. 

ويبلغ إجمال���ي مياه النيل س���نوياً ما مقداره  8 
ملي���ار متر مكعب، تبلغ حصة مص���ر منها 55 ملياراً، 
وهي احلّص����ة التي اتفقت عليها م���ع بريطانيا التي 
كانت متثل آنذاك مستعمرات ش���رق إفريقيا، وتعتزم 
كينيا وتنزانيا انتهاك االتفاقية وإقامة مش���اريع تقوم 
بسحب املياه من بحيرة فيكتوريا، وهو ما ميثل تهديداً 

مباشراً حلّص�ة مصر من املياه.

وق���د لعبت األي���دي الصهيونية ف���ي اخلفاء في 
منطقة مياه النيل منذ س���نوات طويلة، واس���تطاعت 
أن حتقق نفوذاً ملموس���اً في دول منابع النيل، وأقامت 
هن���اك مش���روعات زراعية تعتمد على س���حب املياه 
م���ن بحيرة فيكتوريا، كما اس���تطاع الكيان الصهيوني 
أن يحظى بتسهيالت عس���كرية في بعض تلك الدول 
فأنش���أ فيها قواعد بحرية وجوي���ة تابعة له، والتاريخ 
يذكر املساعدات اإلسرائيلية من قواعدها بإثيوبيا في 
حرب 1967م، كما تستخدم إسرائيل الدول اإلفريقية 
كمنصة جتسس على الدول العربية، وتصّرف منتجاتها 
العسكرية هناك، وتدّرب قادة في اجليوش اإلفريقية، 
كان من أبرزهم جون ج���اراجن الذي كان رأس احلربة 
ملشروع تقسيم الس���ودان، والذي حتطمت طائرته في 

جنوب البالد في األول من أغسطس عام 005 م.
وكان الصهاينة من���ذ هرتزل عام  190م يحلمون 
باحلصول على مياه النيل، فقد تقدم مؤس���س الكيان 
الصهيوني بطلب إلى احلكومة البريطانية في ذلك العام 
إلنشاء مشروع ملد فلس���طني مبياه النيل عبر صحراء 
النقب وس���يناء، وجت���دد ذلك احللم في س���بعينيات 
القرن املاضي لكن���ه قوبل برفض قاطع من مصر، إال 
أن ذلك احللم ال ي���زال يداعب مخيلة الصهاينة حتى 
اليوم بسبب ندرة املياه في كيانهم؛ لذا التفوا حول تلك 
املطالب بزيادة نفوذهم في دول منابع النيل، وإقناعها 
ببناء السدود على النهر لتقليل حصة مصر من املياه، 

ووعدهم بالدعم السياسي والدبلوماسي.
ولهذا تظل مشكلة املياه في القارة السمراء قضية 
حياة أو موت لكل األفارقة من الش���مال إلى اجلنوب، 
وتظل املياه هي ش���ريان احلياة الذي ميد دول القارة 
بس���بب وجودهم، ومع ارتفاع ح���رارة األرض، وتقلب 
مواس���م األمطار، وإمساك السماء ملياهها، ومع ازدياد 
عدد س���كان القارة، وزيادة عدد املاشية؛ سوف يتحول 
اجلميع إلى البحيرات واألنه���ار إلرواء ظمئهم، وتظل 
منس���وبات تلك األنهار والبحيرات في انخفاض حتى 
يأتي ذلك اليوم الذي ي���دق فيه ناقوس اخلطر مؤذناً 

ببدء جولة جديدة من الصراع حول مصادر املياه.
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باتت القرصنة املالحية ف���ي الق�رن اإلفريقي 
متثل ته�ديداً مباش���راً على مص�ال���ح الع�ديد من 
ال���دول؛ مبا في ذل���ك دول املنطق���ة العربية؛ بدءاً 
من مصر ش���ماالً وحتى اليمن جنوباً، وقد ازدادت 
القرصنة على الس���واحل الصومالية إلى مستويات 
خطرة، وأصبح���ت تهدد بعرقلة التج���ارة العاملية، 
كما أن أم���وال القرصنة يُعتقد أن له���ا دوراً كبيراً 
في متويل أمراء احل���رب بالصومال، كما ميكن أن 
تصبح س���الحاً في يد مختل���ف األطراف إلحداث 

كوارث بيئية.
ولفت���رة طويلة ظلت القرصنة مش���كلة تقتصر 
على منطقة مضيق مل�قا بني إندونيس���يا وماليزيا، 
ولكنه���ا اآلن أصبحت حتمل خط���ورة متزايدة في 
منطقة خليج عدن بسبب هشاشة الدول اإلفريقية 
املطلة علي���ه. وش���هد ع���ام 008 م تصاعداً في 
القرصن���ة الصومالية لتحظى باهتمام صناع القرار 
مبختلف دول العالم، وذل���ك بعد عمليات اختطاف 
كبيرة ش���هدتها تلك املنطقة، ففي األسبوع األخير 
من أغس���طس 008 م مت اختطاف 4 سفن، وحتى 
5  سبتمبر 008 م س���ّج�ل قطاع البحرية الدولية 
بغرفة التجارة العاملي���ة 61 حالة اختطاف في هذا 

العام وحده.
ومن���ذ نهاية ع���ام 007 م حتولت نش���اطات 
القراصنة من ميناء مقديشيو إلى مياه خليج عدن، 

والرقم احلقيقي للهجمات أكبر من املعلن؛ إذ ال يتم 
اإلبالغ عن كل احلوادث لوجود نشاطات غير قانونية 
في املياه الصومالية، كما أن اإلحصاءات الرسمية ال 
تقيس أثر القرصنة في حركة التجارة في املنطقة، 
وتشير األرقام إلى أن هناك 16 ألف سفينة متر من 
خليج عدن سنوياً، حتمل نفطاً من الشرق األوسط، 
وبضائع من آس���يا إلى أوروبا وأمريكا الش���مالية، 
وهذا املس���ار املالحي يُعد واحداً من أهم املسارات 
املالحية في العالم، وأصبح اليوم مهدداً بسبب عدم 

االستقرار املزمن الذي تعيشه الصومال.
وق���د ظل���ت القرصنة متثل مش���كلة في املياه 
الصومالية لعش���ر س���نوات على األقل، لكن أعداد 
الهجم���ات الناجح���ة تزاي���دت بصورة ح���ادة في 
الس���نوات الثالث األخيرة )انظر: شكل1(، والفترة 
الوحي���دة التي اختفت فيه���ا القرصنة متاماً كانت 
فترة الشهور الس���تة التي حكم فيها احتاد احملاكم 
اإلس���المية الصومال، وذلك في النصف الثاني من 
عام 006 م، وهذا يؤكد أن وجود حكومة فاعلة في 
الصومال س���يؤدي إلى كبح أعمال القرصنة، ولكن 
بعد اإلطاحة باحملاكم اإلس���المية ظهرت القرصنة 
من جديد، فف���ي ظل عدم وج���ود حكومة فاعلة، 
الس���واحل الصومالية الطويلة واملعزولة  وبس���بب 
والقاحلة، وبسبب يأس الس���كان واعتيادهم أجواء 
احلرب؛ أصبحت الصومال اآلن بيئة مثالية الزدهار 

القرصنة.
والبنية األساس���ية لعصابات اجلرمية املنظمة 
املتورط���ة في عملي���ات القرصنة على الس���واحل 

Piracy in Somalia
Threatening global trade، feeding local wars

Roger Middleton

القرصنة في الصومال..
تهدد التجارة العالمية وتغذي الصراعات المحلية )1(
روجر ميدلتون

هاوس  شاتام  مؤسسة  ونشرته  ميدلتون  روجر  كتبه  تقرير   ) (
البحثية البريطانية في أكتوبر 008 .
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الصومالي���ة تتمركز في مجموعتني أس�اس���يتني؛ 
واح�دة في كيس���مايو في اجلن���وب، واألخرى في 
منطقت���ي أوبيا وهارارديرا، وق���د أوقفت مجموعة 
القرصن���ة األولى نش���اطها في ع���ام 006 م، ولم 
تس���تأنف عملياتها مرة ثانية عل���ى نطاق ملحوظ، 
في ح���ني أن الثانية الت���ي تُعرف باس���م »املارينز 
الصوماليون« قد عادت إل���ى مناطق عملياتها بدءاً 
من يناير عام 007 م، وقامت تلك املجموعة مبعظم 
عمليات االختطاف في عام 007 م، لكن بنهاية عام 
007 م بدأن���ا نرى مجموعات أخرى من العصابات 
تت���ورط في عم�ليات القرصن���ة، وخالفاً لالعتقاد 
الش����ائع فإن مجموعة »املارين���ز الصوماليون« ال 
ينتم���ون لق�بيلة واحدة؛ بل يجّندون مس���لحيهم من 
الع�ديد من القب�ائ���ل، وبالتالي ال يوالون مجموعة 

قبل�ية بعينها.
ومنذ عام 007 م ازدادت قيمة املبالغ املدفوعة 
ف�دي���ة بصورة حادة، وهو م���ا أدى بدوره إلى زيادة 

الدواف���ع لدى املس���لحني للدخ���ول في عالم 
اآلن  نرى  وأصبحن���ا  الصومالية،  القرصن���ة 
م���ا بني 4 إل���ى 5 مجموعات م���ن القراصنة 
مبستويات مختلفة من املهارات، وكلها متورطة 
في نشاطات القرصنة على سواحل الصومال، 
كم���ا ازدادت املخاوف من دخ���ول العديد من 
املجموعات اجلديدة ف���ي عمليات القرصنة؛ 
بسبب الزيادة احلادة في عمليات االختطاف، 
ومبالغ الفدية الكبيرة التي يجنيها القراصنة.

والسبب الرئيس الزدياد عمليات القرصنة 
هو غياب مسؤولي تطبيق القانون في املناطق 
انخفاض  إلى  إضافة  الصومالية؛  الس���احلية 
تكلف���ة الدخول إلى عالم القرصنة، فال حتتاج 
العصابات إال إل���ى زورقني صغيرين أو ثالثة، 
وم���ن 6 إلى 18 رجاًل، يتم تس���ليحهم ببنادق 
»AK 47 s« و»آر ب���ي جيه«، وبعض وس���ائل 
االتصال، وكلها أش���ياء يسهل احلصول عليها 

في الصومال.
ودواف���ع القراصنة الصومالي���ني مال�ية بحتة؛ 
بالرغ���م من أن تلك األموال ق���د يُعاد توجيهها إلى 
مس���ارات مختلفة أخرى بعد دف���ع الفدية، وعلى 
عكس التقارير اإلعالمية فلم نر دالئل على أن أموال 
الفدية ُحّولت إلى جماعة من جماعات املقاومة في 
الصوم���ال حتى اآلن، وبخاصة اإلس���الميني الذين 
يُعّدون أعتى أع�داء القراصنة، هكذا تطور أس�لوب 
العمل على مس���تويات التخطيط للهجمات، وعلى 

مستويات األهداف أيضاً.
من خالل العمليات السابقة نتأكد أن القراصنة 
يقوم���ون بدوري���ات متواصلة في مناط���ق بعينها، 
وينتظرون وصول س���فينة من الس���فن التي يظنون 
أنها مغرية، وكانت عمليات القرصنة الس���ابقة قبل 
008 م تس���تهدف بصفة أساسية س���فن الشحن 
الصغي���رة البطيئ���ة ذات الس���طح املنخفض، لكن 
النجاح النس���بي للهجمات ف���ي النصف الثاني من 

عمليات االختطاف ومحاوالت االختطاف في الصومال وخليج عدن، في املدة 
من 003 م حتى 008 م

 املصدر: قطاع البحرية الدولية بغرفة التجارة العاملية - القرصنة والسرقة 
املسلحة ضد السفن(
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007 م وف���ي 008 م قد زاد من كمية املخاطر التي 
ميكن أن يتحملها القراصن���ة، فهم يهاجمون اليوم 
كل ش���يء يقترب من منطقة عملياتهم؛ مبا في ذلك 
سفن احلاويات ذات السطح املرتفع والسرعة العالية 
والس���فن الكبرى، وكلها تُعد أهدافاً يصعب الصعود 

على متنها في البحر املفتوح.
ومعظ���م الهجمات على الس���احل متت بزوارق 
يت���راوح عددها بني زورقني وخمس���ة زوارق، تعمل 
بقيادة »س�فينة أّم« أكبر حجماً، قد تكون هي نفسها 
مختطفة. ولدى القراصنة في زوارقهم س���لّم يصل 
طوله إلى ما بني 4 إلى 6 أمتار لتسلّق الس�فن، كما 
أنهم أصبحوا يعتمدون بصورة متزايدة في هجماتهم 
على أس���لحة »AK 47 s«، و»آر بي جيه«، وأسلحة 
آلية، العتراض الس���فن وحتيي���د الطاقم في أثناء 
تس����لّقهم السفينة. وقد اكتس���ب القراصنة مزيداً 
م���ن اخلبرات في ذلك املج���ال، فأصبحوا يعاملون 
الطاقم بصورة جيدة؛ ألن���ه رأس مالهم في عملية 
التفاوض؛ ل���ذا يحافظون على أف���راده أحياء في 

معظم األحوال.
ويتحرك القراصنة باس���تخدام زوارق صغيرة، 
تعمل مبحركات قوية، وميكن سحبها إلى الشاطئ، 
وهي زوارق س���ريعة، وتتمتع بالق���درة على املناورة، 
لكنها تفت�ق���ر إلى املدى الكافي ال���ذي ميّكنها من 

الصيد الثمني داخل املياه العمي�قة. 
وقد نشر قطاع البحرية الدولية مؤخراً حتذيراً 
يوضح فيه مواصفات »الس���فن األم« احملتملة، وهي 
عادة ما تكون مراكب صيد استولى عليها القراصنة 
قريب���اً من الش���واطئ، ثم بعد ذلك يس���تخدمونها 
كنق���اط انطالق ملزيد من الهجم���ات داخل البحر. 
وقد وردت تقارير من سفينة صيد مينية، يبدو أنها 
استُخدمت كسفينة أّم، تشير إلى أن القراصنة كانوا 
يقومون بدوريات في مدخل خليج عدن في السفينة 
املختطفة، ثم بعد ذلك هجروها واس���تقلوا زوارقهم 
حني رأوا الهدف املناس���ب، واستخدام السفن األم 

يوضح كيف استطاع القراصنة أن يزيدوا من مداهم 
البحري بتل���ك الصورة الكبيرة، وفي الس���ابق كان 
التحذير بأن تظل الس���فن على بُعد 50 مياًل بحرياً 
من الساحل، لكن تلك املسافة اآلن متت زيادتها إلى 

مائتي ميل بحري.
أثر القرصنة يف الصومال:

إن ازدي���اد خطورة القرصنة في املياه اإلقليمية 
الصومالية ف���ي أواخر عام 007 م؛ أجبرت برنامج 
الغ���ذاء العاملي التاب���ع لألمم املتح���دة على وقف 
شحنات الغذاء املنقولة بحراً إلى الصومال، في حني 
أن تسليم الغذاء براً ال يقل خطورة، كما أنه ال يصلح 

لنقل كميات كبيرة من املساعدات الغذائي�ة.
وطبقاً لبرنامج الغ���ذاء األممي؛ فإن الصومال 
كان���ت بحاجة إل���ى 185 ألف طن عل���ى األقل من 
املساعدات الغذائية في عام 008 م، وقد مت توفير 
هذا الغذاء بصورة مؤقتة عن طريق السفن البحرية 
التي صاحبت قواف���ل الغذاء التابعة لألمم املتحدة، 
ولكن املنظم���ة اضطرت للتوقف ش���هرين انتظاراً 
للس���فن احلربية التي ترافق س���فن املس���اعدات 

الغذائية.
ويؤدي ع���دم جتهيز تلك الس���فن إلى أن يظل 
مخزون الطع���ام الصومالي مه���دداً بصورة حادة، 
فالصومال دولة دون حكومة مركزية فاعلة، وتعاني 
اجلفاف ونق���ص املياه، وبها أكثر م���ن مليون نازح 
داخلي���اً؛ لذا فإن ش���حنات الغذاء تُع�د أساس���ية 
حلياة أولئك البش���ر، ومن ثَّم يجب أن يضع املجتمع 
الدولي في أول���ى أولوياته تأمني عمليات تس���ليم 
الغ���ذاء للصومالي���ني، وذلك بس���بب طبيعة البالد 
اخلطرة، والتي يتف�شى فيها العنف واجلوع، وينتشر 
فيها الس���الح بحرّي�ة في جمي���ع األنحاء، وهناك 
تقارير تفيد بوق���وع عمليات يومية من تفجير وقتل 

ومناوشات ومعارك وخطف.
وبينما يحتف���ظ القراصنة بأج���زاء كبيرة من 
األم���وال الت���ي يحصلون عليها؛ مي���ررون حصصاً 
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كبي���رة إلى القادة احملليني الذي���ن يتورط معظمهم 
في عمليات احلروب الدائ���رة، ومن املؤكد أن تلك 
احلص���ص الدورية من األموال تس���اعد في متويل 
احل���روب الداخلية، وبع���ض التقاري���ر تربط بني 
أموال القرصنة وبني بع���ض الفصائل التي تضعها 
الوالي���ات املتحدة في قائمة اإلرهاب، والتي ظهرت 
كميليش���ا صغيرة في أثناء حكم احملاكم اإلسالمية، 
لذا ف���إن القضاء على القرصنة ميكن أن يؤدي إلى 
وقف اإلمدادات املالية للفصائل املتنازعة، وبالتالي 
إضعاف قدرتهم على ش���راء السالح، ومن ثَّم وقف 

احلرب في النهاية. 
كما أن نقص األمن املالحي يسمح أيضاً بازدهار 
عمليات التهريب، واالجتار في الس���الح والبش���ر، 
ويش���جع على القيام بعمليات الصيد غير القانونية 
التي تقوم بها الس���فن األخرى في املياه الصومالية؛ 
بسبب عدم وجود دوريات خلفر السواحل بها، وهو 

ما يجعلهم هدفاً سهاًل للقراصنة.
أثر القرصنة يف التجارة الدولية والبيئة:

من البديهي أن الشركات التي ال تصل حمولتها 
إلى هدفها النهائي في الوقت احملدد سوف تخسر 
أم���واالً، باإلضافة إلى نفقات دف���ع الفدية واآلثار 
االقتصادي���ة الض���ارة لعمليات القرصن���ة، كما أن 
تداعيات ذلك ليست مقصورة فقط على الشركات 
الت���ي يتم اختطاف س����فنها، بل متت���د أيضاً إلى 
ش���ركات التأمني التي أصبحت تخسر مبالغ طائلة 
نتيجة اختطاف السفن، فاضطرت هي األخرى إلى 
رفع أقساط التأمني على السفن املارة بخليج عدن، 
وهو ما مّث�ل عبئاً إضافياً على الش���ركات التجارية، 
وقد وردت تقارير بأن ش���ركات التأمني قامت برفع 

أقسطاها إلى عشرة أضعاف سنوياً.
أم���ا إذا زادت املخاطر عن حده���ا بصورة ال 
حُتتمل، فإن ش���ركات املالحة س���وف تتجنب خليج 
عدن متاماً وتختار املسار األطول، وهو طريق رأس 
الرجاء الصالح، متجهة إلى أوروبا وأمريكا بالدوران 

حول إفريقيا، وهو احتمال مطروح بشدة اآلن بسبب 
مخاطر القرصنة، وذلك الدوران حول القارة سوف 
يس���تغرق أسابيع إضافية من اإلبحار، وهو ما يؤدي 
إلى اس���تهالك مضاعف للوقود ف���ي ظل تذبذب 
أس���عار النفط، كما سوف يتس���بب ذلك في وقوع 
خسائر فادحة ملصر، تصل إلى مليارات الدوالرات 

سنوياً، بسبب نقص دخلها من قناة السويس.
وهناك احتم���االت متزايدة بانس���كاب كميات 
ضخمة من النفط في املياه في أثناء تعرض حامالت 
النفط العمالقة التي تسير في خليج عدن لعمليات 
القرصنة؛ مما يؤثر س���لباً عل���ى النظام البيئي في 
املنطقة، ففي أثناء الهجوم على السفينة »تاكاياما« 
اخترق القراصنة خ���زان الوقود ليتدفق النفط إلى 

البحر مهدداً احلياة البحرية.
كما ميكن أن تس���فر هجمات أكبر عن مخاطر 
ال حُتمد عقباها؛ فقد أصبح القراصنة أكثر جرأة، 
وباتوا يستخدمون أس���لحة أقوى كثيراً متكنهم من 
إشعال النيران في احلاويات العمالقة، أو إغراقها، 
أو إجبارها على االجنراف إلى الشاطئ، وكل واحد 
من هذه األخطار ميك���ن أن يؤدي إلى كوارث بيئية 
تدم���ر احلياة البحرية وحياة الطيور لعدة س���نوات 
قادمة، وإذا كان ه���دف القراصنة هو ابتزاز أموال 
الفدي���ة، وهو ال يزال تركيزه���م األه�م حتى اآلن، 
فإن احتمال تدميرهم للس���فن ال يزال خياراً وارداً 

بشدة.
أما الس���يناريو األسوأ فهو أن يصبح القراصنة 
عم���الء لإلرهاب الدولي، وحتى اآلن ال توجد دالئل 
على حدوث ذلك سوى الهجوم على املدّمرة األمريكية 
»ي���و إس إس كول«، إال أن اإلرهاب البحري ال ميكن 
جتاهله، فإذا مت إغراق س���فينة عمالقة متجهة إلى 
قناة السويس فس���وف يكون لذلك آثار مدمرة في 
التج���ارة الدولية، فاإلرهاب البحري ميكن أن يتخذ 
أش���كاالً عدة: مثل هجمات مباش���رة على السفن 
البحري���ة أو التجارية، كالهجوم في الس���ادس من 
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ترمجــات

أكتوبر عام  00 م على السفينة »ليمبورج«، حيث مت 
أسر طاقمها واستخدامهم كورقة مقايضة لإلفراج 
عن آخرين، كما ميكن اس���تخدام السفن املختطفة 
كأس���لحة عائمة ف���ي حالة حتميله���ا مبتفجرات؛ 

ميكنها االرتطام بسفينة أخرى لتفجرها.
اجتاهات جديدة يف عامل القرصنة:

في عام 007 م كانت معظم عمليات القرصنة 
تتمرك���ز في جن���وب الصومال وف���ي منطقة ميناء 
مقديش���يو، لك���ن اليوم، طبقاً إلح���دى مجموعات 
املراقبة التابعة لألمم املتحدة، ساعد بعض مسؤولي 
ميناء مقديشيو في تسهيل العديد من الهجمات في 
عام 008 م، ووقعت غالبي���ة الهجمات في منطقة 
خليج عدن الذي يُع�د من أهم مسارات املالحة في 
املنطقة، حيث متر به ما يقرب من 16 ألف س�فينة 
سنوياً، وميثل صيداً ثميناً مقارنة مبيناء مقديشيو، 
فالش���كل املخروطي خلليج عدن جعل من الس���هل 
رصد الس���فن في اخلليج، وجعل مالحقتها أسهل 
أيضاً؛ مقارنة بالس���احل اجلنوب���ي للصومال الذي 
يعد شاسعاً نسبياً، وميكن تفاديه باملرور داخل املياه 

املفتوحة.
كما حّسن القراصنة من معداتهم، ويستخدمون 
اآلن أنظمة GPS لتحدي���د األماكن والهواتف التي 
تعمل باألقمار الصناعية، إضافة إلى مناظير الرؤية 
الليلية التي تساعدهم على الهجوم لياًل وإفزاع الطاقم 

وإجباره على االستسالم، كما استطاعوا الدخول إلى 
الشبكات الدولية التي متدهم مبعلومات عن املوانئ 
في منطقة اخلليج العربي وأوروبا وآس���يا، كل ذلك 
ومع استخدامهم للسفن األم أعطاهم قدرات أعلى 
فيما يتعلق بالعثور على الس���فن واالستيالء عليها؛ 
لذا لم يع���د القراصنة مجرد انتهازيني يبحثون عن 
الفريسة، ولكنهم أصبحوا أكثر تعق�يداً، ومن املتوقع 
أن يس���تمروا في تطوير اجتاهاته���م إذا لم يوجد 
رادع ملخططاتهم، كما أنه���م أصبحوا أكثر تنظيماً 
ودقة واحترافية بالنظر إلى مستوى منو نشاطاتهم 
في عام 008 م، كم���ا تفيد بعض التقارير أن عدد 

القراصنة اليوم تضاعف من املئات إلى اآلالف.
كما أصبح القراصنة أكثر شراسة، فقد وردت 
تقارير من محللني بش���رق إفريقي���ا أن القراصنة 
أصبحوا يس���تخدمون أنظمة دف���اع جوي محمولة 
عل���ى الكتف ف���ي املي���اه اإلقليمي���ة؛ إضافة إلى 
اس���تخدامهم أس���لحة »آر بي جيه« في هجماتهم، 
في حني أنه في السابق كانت خططهم تقتصر على 
استخدام األسلحة اآللية عندما يقتربون من السفن، 
واستخدام قاذفات القنابل ينطوي على مخاطر أعلى 
فيما يتعلق بتهديد احلياة البشرية وكذلك املمتلكات، 
وتلك األس���لحة من السهل أن تش���عل النيران في 
ناقالت النفط العمالقة، مما يهدد بنش���وب كارثة 

محققة على سواحل الصومال.


