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لم يكد المس���لمون يستفيقون من مآسيهم حتى ظهرت في 
األفق مأساة جديدة، مسرحها الجديد دولة مالي، يشعل أوارها 
هذه المرة فرنسا التي لم تنس ماضيها االستعماري، وعادت إلى 
المنطقة لتزرع جيوش���ها بمباركة من األمم المتحدة ومساندتها، 

وبأموال المسلمين! 
تمّثل منطقة الس���احل منطقة نفوذ فرنس���ي، حيث احتلت 
كّل دولها تقريباً في فترات س���ابقة، وما زالت صاحبة القرار في 
هذه البلدان، ولقد مارس االس���تعمار الفرنسي في إفريقيا أبشع 
الجرائم في التاريخ الحديث كلّه، فهي التي قتلت - على س���بيل 
المثال - مليوناً وس���تمائة ألف جزائري خالل سنوات احتاللها 

الهمجي للجزائر من 5 يوليو 1830م، وحتى 1 نوفمبر1954 م.
وظلّت فرنسا تنهب خيرات إفريقيا طول فترة احتاللها، وال 
زالت تسيطر على مناجم الماس والذهب والمعادن واليورانيوم في 
الدول اإلفريقية، وحينما خرجت فرنس���ا من القارة تركت الدول 
التي كانت تحتلها بعد استقالل موهوم، تعيش في صراع سياسي، 

وتخلّف إداري واقتصادي، أبقاها في ذيل الشعوب واألمم.
من المس���لّم به وجود تنافس بين أمريكا وفرنسا للسيطرة 
عل���ى هذه المنطقة الحيوية، والغني���ة بالثروات الطبيعية، والتي 
هي في األس���اس تابعة للنفوذ الفرنس���ي، ولهذا هرولت فرنسا 
نحو المنطقة خوفاً على نفوذها ومصالحها االس���تراتيجية في 
المنطقة من الزائر األمريكي الجدي���د، الذي جاء إلى المنطقة 
بقوة تحت دعوى مكافحة اإلرهاب، مما زاد األمر اشتعاالً بينهما، 

وعّجل بتدّخل فرنسا عسكرياً.
ولم يكن لفرنس���ا أن تتدخل عسكرياً إال لعلمها بأن األرض 
ممّه���دة، وأن خطر الح���ركات الجهادية لي���س بالخطر الكبير، 
وخصوص���اً أن بعض هذه الحركات ت���م اختراقه، باإلضافة إلى 
تعويلها الرئيس على بعض مجموعات الطوارق للقتال معها جنباً 

إلى جنب، وهو أمر ال تخطئه عين.
أما أمريكا؛ فهدفها السيطرة على المنطقة لعدة أسباب:

- وج���ود كثي���ر من الث���روات فيه���ا، كالغ���از، والمعادن، 
واليورانيوم الذي يشكل وجوده في المنطقة باإلضافة إلى النيجر 
أكبر االحتياطيات في العالم، وتهيمن عليه فرنس���ا، وال يستفيد 

منه أهلها!
- تسعى أمريكا منذ 2007م ليكون لها موطئ قدم في هذه 
المنطق���ة التي فّضلها البنتاغون إلقامة مقر للقيادة العس���كرية 
األمريكية بإفريقيا »أفريك���وم« )AFRICOM(، ووقف رفض 

ه���ذه الدول حجر عثرة أمام طموح أمريكا بإنش���اء أكبر قاعدة 
عسكرية لها في إفريقيا في هذه المنطقة.

- محاصرة المّد اإلس���المي في ه���ذه المنطقة، خصوصاً 
بعد تم���ّدد تنظيم القاعدة في الصح���راء الكبرى، وتمركزه في 

شمال مالي.
بدأت األحداث األخيرة بوقوع انقالب عس���كري في باماكو 
ف���ي 21 م���ارس 2012م، قام به أحد ق���ادة الجيش ممن تدّرب 
في أمريكا س���ابقاً، وهو النقيب »أمادو س���انوغو«، على الرئيس 
»أمادو توماني توري«، حيث جاء االنقالب قبل حوالي ش���هر من 
موعد االنتخابات الرئاس���ية في البالد، والت���ي كان محّدداً لها 
أبريل 2012م، وأعلن وقتها الرئيس المالي المخلوع »أمادو توري« 
عدم ترشحه فيها؛ إلتمامه المرحلة الثانية من الحكم، حيث إنه 

ال يجوز له بموجب الدستور الترّشح لفترة ثالثة.
ه���ذه المنطقة منذ مدة وهي مس���رح لعم���ل المخابرات 
األجنبية عامة، والفرنس���ية، واألمريكي���ة، وخصوصاً مع تزايد 
نمّو تنظيم القاع���دة، فكيف يحدث هذا االنقالب دون علم هذه 

األجهزة؟! 
كان الس���بب المعلن لالنق���الب عدم اس���تجابة الحكومة 
لمطالب الجيش بتسليح رفاقهم الذين يعانون هزائم متكّررة في 

شمال البالد، وذلك في حربهم ضد الطوارق وأفراد القاعدة. 
قام االنقالبيون بتس���ليم الس���لطة إلى رئي���س انتقالي هو 
»ديونكون���دا ت���راوري«، وهو رئيس البرلمان الس���ابق الذي كان 
مرش���حاً النتخابات الرئاس���ة المقررة في أبري���ل 2012م، وقد 
جرى تنصيبه في 12 أبريل 2012م، جاء ذلك بعد أس���بوعين من 

االنقالب.
وتم اختيار »ش���يخ موديبو ديارا« رئيساً للوزراء، وهو عالم 
س���ابق في إدارة الطي���ران والفضاء األمريكية )ناس���ا( ورئيس 
مايكروس���وفت في إفريقيا، وقد توّلى منصب رئيس الوزراء في 
أبريل الماضي، وهو زوج ابنة الرئيس الس���ابق »موسى تراوري« 

الذي انقلب عليه »أمادو توري« في عام 1991م.
كم���ا أن من عوامل تطور األحداث س���يطرة الطوارق على 
الوضع في شمال مالي، والتي تبلغ مساحتها أكثر من ثلثي مساحة 
مالي، واّلذين كان له���م نفوذ كبير في دولة مالي طيلة عقود من 
الزمن بعد اس���تقالل مالي 1960م، ولم تستطع الدولة السيطرة 
على مناطقهم الش���مالية، والتي كانت إدارتهم لها أشبه ما تكون 
بالحك���م الذاتي، وكلّما حاولت بس���ط نفوذها عليها اصطدمت 

قضية مالي.. ومستقبل المنطقة
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بالمجتمع األزوادي العصّي على التطويع)1(، وبعد االنقالب بدأوا 
يلّوحون باالنفصال، وبخاصة جبه���ة تحرير أزواد الموجودة في 

فرنسا، وهي جبهة علمانية تدعمها بعض الدول الخارجية.
أما الحركات الجهادية؛ فهم الذريعة التي يعلّق عليها الجميع 
أسباب تدّخله، والش���عار المرفوع دائماً »الحرب على اإلرهاب«، 
والذي يس���بقه غالباً اإلعالن عن قيام إمارة إسالمية على أيدي 
م���ن ال يملكون قوة وال ُع���ّدة وال أرضاً، والحركات اإلس���المية 
الجهادية الموجودة في الشمال كثيرة ومختلفة ومتفّرقة وبعضها 
مخترق، والالعب األكثر نش���اطاً في المنطقة هي »حركة أنصار 
الدين« التي أّسس���ها قائدها الحالي »إياد غالي«، وهو من أبناء 
أحد القيادات القبلية التاريخية لقبائل »اإليفوغاس« الطوارقية.

وتوجد »حركة الجهاد والتوحي���د« في غرب إفريقيا، التي 
تأّسس���ت في أكتوبر عام 2011م، ويقودها »س���لطان ولد بادي« 

أحد شخصيات المجتمع العربي في أزواد.
كما يوجد »تنظيم القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي«، الذي 
وصل إلى المنطق���ة عام 2003م على يد أمي���ر كتيبة الملثمين 
»مخت���ار بالمختار« الملقب ب� »بلعور«، الذي ش���ّكل مؤخراً كتيبة 
أطلق عليها »الموّقعون بالدماء«، وأعلن مس���ؤوليته عن اختطاف 
مئات الرهائن في مصنع للغ���از في عينامناس بجنوب الجزائر، 
والت���ي انته���ت نهاية مأس���اوية بقتل العش���رات م���ن الرهائن 

والخاطفين.
ش���ّجع هذا الوضع بعض الجماعات المسلّحة على إعالن 
إقامة دولة إس���المية، وقاموا بتنفيذ بعض المظاهر اإلسالمية 
في بعض الم���دن، مثل إقامة الح���دود، والتعزير على التدخين 
بالضرب أو الس���جن، ومنع مش���اهدة التلفزيون، وإجبار النساء 
على لبس الحجاب، كما شجع على الزحف نحو العاصمة بماكو؛ 
وهو ما هيأ لعملية التدخل الخارجي بقيادة فرنسا، والذي تباينت 
تجاه���ه مواقف األطراف اإلقليمية والدولية، وإن كان التأييد هو 

موقف الغالبية.
فق���د أيدت دول الجوار، مثل الجزائ���ر وموريتانيا والنيجر 
وبوركينا فاسو وساحل العاج والسنغال وغيرها، التدّخل العسكري 
الفرنسي، على الرغم مما قد يقع عليها من أضرار، مثل هجرات 
الالجئين الماليين، كذل���ك احتمال فرار كتائب جهادية إلى هذه 

الدول جراء اشتداد المواجهة والقذف الجوي عليها.
أما الدول الغربية، وعلى رأس���ها أمريكا وفرنس���ا، فهي ال 

صحيفة الشرق األوسط، األحد 13 يناير 2013م، العدد 12465،   )1(
ولد  الله  عبد  القاعدة؟،  عن  مالي  في  الحرب  شذت  لو  ماذا 

محمدي.

تس���عى لحّل مشكالت مالي بقدر ما تسعى إلغراق هذه المنطقة 
في أتون صراعات لن تنتهي، مما ينذر بَصْوملة جديدة للمنطقة.

إن »الفوضى الخالقة« هي السياسة األمريكية التي وعدت 
الواليات المتحدة بها دول العالم اإلس���المي، لنش���ر الصراعات 
والقالق���ل والفوضى التي تدّمر مقّومات الدول، وتجعل الكيانات 
الموجودة في أضعف حاالتها، ال تس���تطيع أن تقوم بنفسها، ومن 
ثم تضطر إلى طلب الحماية والعون من هذه الدول االستعمارية، 
كما س���تتحّول الق���وى والجيوش الموجودة في تل���ك الدول إلى 
ميليش���يات ال تس���تطيع أن تحمي أحداً حتى نفسها، والنتيجة 
دمار شامل، وقتلى ال حصر لهم، والجئون ومشتتون في صحراء 

جرداء.
ومن ث���م تكون األرض مرتعاً لمؤسس���ات التنصير المهيأة 
دائماً الس���تغالل هذه األوضاع في إفريقيا، ال س���يما وأنَّ مالي 
كانت عصّية دائماً على التنصير، كما أنها كانت منبعاً للنش���اط 

الدعوي اإلسالمي في غرب إفريقيا.
ال حّل لقضية مال���ي إال عبر »الحوار« بين اإلخوة الفرقاء، 
فهو الضمانة الوحيدة للس���يطرة على الوضع واس���تعادة الهدوء 
واللُّْحم���ة، بعد أن كّدرت العالقة بينه���م قوى تريد خلخلة البنية 

العرقية في مالي.
ينبغي للجميع أن يبني حّل أزمة مالي على قواعد أساسية، 
منه���ا رفض االنفص���ال، وإعطاء الش���ماليين حقوقهم، ورفض 
التدّخل الفرنسي، واستعادة هيبة الدولة، وإجراء انتخابات نزيهة 
الختيار نظام مس���تقر، وتأكيد قوة العالقة ومتانتها بين الماليين 

األفارقة والطوارق والعرب. 
وال يص���ح أن نره���ن هذا المأم���ول بواقعن���ا األليم، وهو 
اس���تمرار فصول القصة بتفرقنا وغفلتنا وجهلنا، وإنما ينبغي أن 
نرهن���ه بإفاقتنا من غفلتنا، وأن نع���ي جيداً أن أمتنا في أضعف 
حاالتها، وتس���عى لتخرج من شرنقة التبعية والتخلّف بعد ثورات 

الربيع العربي.
و »مجلة قراءات« من منطلق استش���عارها ألهمية القضية 
وخطورته���ا وتعّمقها وتعقيده���ا؛ أفردت ملفاً كام���اًل للقضية، 
راعت فيه الت���وازن بين أطراف القضية، وحاولت تقديم وجهات 
النظر المختلفة، س���عياً منها لتقديم حل���ول للقضية، وأماًل في 
إحداث التوافق بين األش���ّقاء؛ وقد استكتبت في ذلك عدداً من 
أهل الخب���رة ممن له صلة ومعرفة بالمنطق���ة ومتابعة أحداثها 

وتطوراتها، وجلهم من أهل المنطقة الذين هم أدرى بشعابها. 
نس���أل الله تعالى أن نكون وفقنا إل���ى ما فيه القصد، وبه 

التوفيق والسداد.
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أ. د. يونس عبدلي موسى *

البعث���ات  طالئ���ع  وصل���ت 
كيني���ا في زمن  إلى  التبش���يرية 
وبالتحديد  الجغرافية،  الكشوفات 
عام 1844م، والذي تم فيه اقتسام 
الق���وى األوروبي���ة إلفريقيا، وقد 
قاد هذا التبشير في كينيا القس كرابف، وبخاصة في 
منطقة ممباسا الساحلية، ثّم انضمت إليه عام 1844 - 
1862م اإلرس���الية النظامية المتحدة، ثم توالى اهتمام 
الكنائس بكينيا ألهمية موقعها الجغرافي االستراتيجي، 
وطبيعته���ا الجّذابة، ومناخها الممتاز، حيث يوجد فيها 
أخصب هضب���ات إفريقيا، وهي تحتل ثلثي مس���احة 
السياس���ي واألمني واالقتصادي،   كينيا، والستقرارها 
وتُع���د كينيا مركزاً لمناطق ش���رق إفريقيا، ولهذا فقد 
أبهرت كينيا االستعمار اإلنجليزي الذي ظن أنه سيبقى 

فيها أبد الدهر.
 وانطالق���اً من ه���ذه األهمية جاء ه���ذا البحث 
الموجز، وهو قليل من كثير، ويشمل الخلفية التاريخية 
ع���ن المنطقة، ومفه���وم التنصير وتاريخه في ش���رق 

إفريقيا، وأهدافه، وأساليبه، ومقاومته.
أوالً: الخلفية التاريخية عن المنطقة:

سّميت كينيا بهذا االسم نسبة إلى جبل كينيا الذي 
يبلغ ارتفاعه 5196 متراً، ويُعد ثاني الجبال ارتفاعاً في 

.Kilimanjaro  إفريقيا بعد جبل كلمنجارو
ودولة كينيا هي إحدى دول جنوب الصحراء، وتقع 
في الجزء الش���رقي للقارة اإلفريقي���ة، بين المحيط 
الهندي وبحيرة فكتورياVictoria  ، وتمتد بين خطي 
عرض 2 شماالً و 4 جنوباً، ويحّدها من الشمال الغربي 

التنصير في شرق إفريقيا
أهدافة، وأساليبه، ومقاومته )كينيا نموذجًا(

جمهورية جنوب السودان، وإثيوبيا شماالً، ومن الجنوب 
تنزانيا، ومن الشمال الشرقي جمهورية الصومال، ومن 
الشرق المحيط الهندي، وتبلغ مساحتها الكلية حوالي 
582.646 ك���م)1(، ويتبعها بعض الج���زر في المحيط 
الهندي، مثل جزيرة باتي، ويجري في البالد عدد قليل 
م���ن األنهار، وأهمها تانا، ونزويا، وداوا، وفيها أكثر من 
تس���ع بحيرات، أهمه���ا بحيرة تركان���ا التي تصب في 
بحي���رة فكتوريا Victoria ، وتكث���ر األودية أيضاً في 

موسم األمطار)2(.
ويقّدر عدد سكان جمهورية كينيا حالياً بحوالي 40 
مليون نسمة، حسب المؤشرات اإلحصائية األخيرة في 
ع���ام 2010م، ويمّثل المس���لمون فيها 35% من مجموع 
السكان، وتتوزع النسبة الباقية بين الوثنيين والنصارى.
ويتكون المجتمع الكيني من عدة إثنيات وقبائل قد 
تبل���غ 42 قبيلة، ونالحظ أن هناك تبايناً عرقياً وثقافياً 
ولغوي���اً؛ ألن كيني���ا كانت ملتقى لتح���ركات وهجرات 
ُسكانية كبيرة في الماضي، ويمكن تقسيم السكان على 
أس���اس لغوي وثقافي إلى أربع قوميات لغوية رئيس���ة، 

وهي: البانتو، والنيلية، والنيلية الحامية، والكوشية.
ويش���ارك الكينيين ف���ي البالد بع���ض الجاليات 

اآلسيوية، مثل الهنود، والباكستانين، والعرب.
ثانياً: مفهوم التنصير: 

التنصير في مفهومه اللغ���وي: الدعوة إلى اعتناق 
النصرانية، أو إدخال غير النصارى في النصرانية.

والنص���ارى جمع نصران كالندامى جمع ندمان، أو 
جمع نصري كمهري ومه���ارى، والنصرانية والنصرانة 

سين سعيد: الموسوعة الثقافية، دار المعرفة، مؤسسة فرنكلين   )1(
للطباعة، ب ت، ص 368، تاج السر: األقلية المسلمة الكينية، ص 

83، جامعة اإلمام محمد بن سعود، عام 2000م.

بحكم  الزوجين  بين  التفريق  أسباب  موسى:  عبدلي  يونس   )2(
القاضي.. مقارنة مع المعمول به في المحاكم الشرعية الكينية، 
رسالة دكتوراه غير منشور جامعة أم درمان اإلسالمية -  2004م، 

.22 / 1

فرع  الخرطوم  العالمية  إفريقيا  بجامعة  وأصوله  الفقه  أستاذ    )*(
وعضو  إفريقيا،  شرق  ش��ؤون  في  وباحث  تنزانيا،   - زنجبار 
التأسيسية  اللجنة  وعضو  المسلمين،  لعلماء  العالمي  باالتحاد 

التحاد علماء إفريقيا.

إسالمية
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واح���دة النص���ارى، والنصرانية أيضاً دينه���م، ويقال 
نصران���ي وأنص���ار، وتنّصر دخل في دينه���م، ونّصره 

تنصيراً جعله نصرانياً)1(. 
واصطالحاً: »تحويل الناس عن األمور الدنيوية إلى 
ملكوت السموات، وهذا التحويل ضرورة مطلقة«)2(؛ أو 

»العيش والعمل والحديث من أجل المسيح«)3(.

في بداية القرن العشرين تنّبهت 
الكنائس إلى أخطائها في أهداف 

الدعوة على سواحل إفريقيا 
وأساليبها

ثالثاً: تاريخ  ديانة النصارى في إفريقيا:
لم تعرف إفريقيا عقيدة النصارى إال قبل السنوات 
األخيرة التي شهدت نهاية اإلمبراطورية الرومانية في 
شمال إفريقيا، والحبشة، ومع أول عهد انتشار اإلسالم 
في هذه المنطقة ل���م يكن للنصارى غير مملكة قبطية 
في بالد النوبة شمال أم درمان بالسودان، كانت تُسّمى 
مملكة مروي Mrawi ، الت���ي رفضت دعوة التوحيد، 
وظلّت على ش���ركها في ظل الدولة اإلسالمية، إلى أن 
هاجمته���ا قبائل الفونج الوثنية فقض���ت عليها، لتعود 
إفريقيا مرة أخ���رى بين وثنية تجّذرت بجهاالتها، وبين 
عقيدة إس���المية تنتش���ر كنس���مات الربيع التي يفوح 
عبقها مع موجات الهواء البارد، لترطب من حرارة خط 
االس���تواء في قلوب األفارقة المهتدين، دون إرساليات 
طبية أو بعثات تعليمي���ة أو خطط تنصيرية أو احتالل 
أرض أو عبودية بش���ر، أو جيوش ال تعرف غير الظلم 

وسفك الدماء)4(. 
كانت إفريقيا بالنسبة إلى النصارى عندما هجموا 

مؤسسة   - القاهرة   ،4 ط  المحيط،  القاموس  الفيروزآبادي:   )1(
الحلبي وشركاه، 2 / 142 - 143. 

ibid.p ; 158  :انظر  )2(

 Zwemer m.s.Evangelism to. Day :message :انظر  )3(
not method،London،1012.p.14

مؤسسة  اإلفريقية،  العربية  العالقات  خيري:  محمد  عيسى،   )4(
الحلبي، القاهرة، ص 21.

عليها كقطعة لحم جافة، تسابقت إليها الكالب لتنهش 
منها ما يس���ّد نهمها، لم تكن الغاية هي المس���يح عليه 
الس���الم، إنما كانت توس���يع رقعة النفوذ في مواجهة 
الصراعات السياس���ية والعقدية التي س���يطرت على 
كّل أنحاء أُوروبا، وممارس���ة حياة قطع الطرق والسرقة 
التي كانت تجتاح كّل بالد الغرب، إلى أن بدأت سياسة 
احت���الل البالد اإلفريقية واآلس���يوية، ونهب خيراتها، 
واستعباد شعوبها، فيما يُعرف بالحمالت االستكشافية 

أوالً، ثم الحمالت الصليبية بعد ذلك)5(.
وتح���ت ظّل ه���ذه الحم���الت تحّركت الكنيس���ة 
الكاثُوليكية من فرنسا، ثم من بلجيكا والبرتغال وألمانيا 
وإيطاليا وإسبانيا، وذلك في النصف األخير من القرن 
التاس���ع عش���ر، كما تحّركت الكنيس���ة البروتستانتية 
اإلصالحية من إنجلترا ثم فرنس���ا وسويسرا وألمانيا 
وإس���كندينافيا وأمريكا، جاعلة لنفسها مقراً دولياً في 
منطقة جنوب إفريقيا، ثم ش���رق إفريقيا، ومن هولندا، 
ول���م تحقق نجاحاً كبيراً، وكان هذا في القرن الس���ابع 

عشر الميالدي. 
وهكذا س���الت دم���اء المئات واألل���وف من أبناء 
إفريقي���ا على أيديهم ثمن هذه الفتن���ة، إلى أن لجأت 
كّل اإلرس���اليات النصرانية إلى أسلوب جديد، يحافظ 
عل���ى الطق���وس والعب���ادات الوثنية الت���ي تربط بين 
القبائ���ل بعضها ببع���ض، واإلبقاء عليه���ا إلى جانب 
طقوس النصراني���ة وعباداته���ا، وإن اختلف ذلك عن 
أصولهم العقدية، وهو ما وصفوه بالنس���بة للنصراني 
الزنجي الجديد بكلمتي »الموت الذاتي« أو »االحتضار 
المعنوي«، للداللة على خطورة ذلك االنقالب في حياة 

الرجل اإلفريقي)6(. 
ولك���ن بالرغم م���ن الجهود الجبارة الت���ي بُِذلَت، 
واألموال الطائلة التي أُنفقت، وعش���رات األرواح التي 
أُزهقت بين المنّصرين بس���بب األم���راض التي كانت 
تنتش���ر في البالد اإلفريقية، فإن حص���اد النصرانية 
كان ش���يئاً ال يُذكر وال يتناس���ب مع الجهود واألموال 
والتضحيات التي خس���رتها الكنائس وإرسالياتها، حتى 

أحمد  ترجمة  السوداء،  إفريقيا  في  الديانات  ديشان:  هوبير   )5(
صادق حمدي، راجعه الدكتور محمد عبد الله دراز، إشراف إدارة 
الثقافة العامة بوزارة التربية والتعليم بمصر، سلسلة 1000 كتاب، 

دار الكتاب المصري – القاهرة، ص 156.

راجع المصادر السابقة.  )6(
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نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين)1(.
ومع الحرب العالمية األولى على وجه الخصوص، 
وألسباب سياسية وعسكرية واقتصادية متعددة، يمكن 
الق���ول إن النصرانية بدأت تجني ثمار كّل الس���نوات 
السابقة، وأن تعيد الحيوية إلى البذور التي تناثرت هنا 
وهن���اك، وحافظت على بقايا طقوس تنتمي إلى عقيدة 

النصارى بشكل مباشر أو غير مباشر. 
وفي بداية القرن العش���رين تنّبه���ت الكنائس إلى 
أخطائه���ا في أه���داف الدعوة على س���واحل إفريقيا 
وأساليبها، ففرضت على أعضاء البعثات واإلرساليات 
اّتباع خطط مدروس���ة، تقضي بدراس���ة تلك البيئات 
دراس���ة ش���املة، وفهم نظمها االجتماعي���ة وعاداتها 

وتقاليدها ولغاتها ومداخلها. 
وفرضت على األعضاء ضرورة االختالط بالسكان، 
وقبول بعض طقوس���هم الدينية الوثنية، وتقديرها بما 
يرضي الوثنيين، ومحاولة إيجاد مس���احة لذلك القبول 
في العقيدة النصرانية، وعدم العمل على محوها، إنما 
التغلغل فيها، واالس���تفادة من أي ب���ذور صالحة بها، 
وقبول بعض العادات الوثنية واعتبارها عادات نصرانية 

تحتفل بها الكنيسة. 
كما تنّبهت الكنيس���ة إلى ض���رورة إعداد وتدريب 
وتعيين قساوس���ة م���ن اإلفريقيين، وإنش���اء مدارس 
ومعاهد لهذا الهدف بدعم مباشر من بابا روما »بيوس« 

الحادي عشر، ثم »بيوس« الثاني عشر. 
التنصير في كينيا:

يعود تاريخ المنّصرين اإلنجيليين في كينيا إلى عام 
1844م، عندما وصل الق���س »يُوهان لودوينج كرابف«، 
إلى ممباسا، وقرية رباي التي تبعد عن ممباسا حوالي 
25 ك���م)2(، وبعد عامين لحقه الق���س »ريبمان«، وكانت 
مهمتهما دراسة اللغات المحلية، وأّسساً معاً رابطة سي 
إم إس »CMS« في المنطقة الس���احلية، والتي قامت 
بترجم���ة )العهد الجديد( بع���د ذلك، وفي عام 1884م 
تأّسست أبرشية إفريقيا االستوائية الشرقية، وفي عام 
1926م تم افتتاح مدرس���ة كيكو KIKAW الثانوية ب� 
26 طالب���اً فقط، وهي إحدى أكبر الم���دارس الكينية 

المصدر السابق، ص 138، سّيد أحمد يحيى: التنصير في القرن   )1(
اإلفريقي ومقاومته، ط 1 - 1406ه� / 1986م،  ص 55 - 60.

زرتها عام 1989م عندما كنت طالباً بمعهد كيساؤني اإلسالمي،   )2(
ضمن جوالت دعوية يقوم بها طالب المعهد.

وأشهرها)3(.
وانعق���د عدد من المؤتمرات الكنس���ية في كينيا، 

منها:
في عام 1956م أّسس���ت جمعية الكنائس العالمية 
في شرق إفريقيا مشروعاً تنصيرياً خطيراً، تحت اسم 
»مش���روع اإلس���الم في إفريقيا«، اتخذ مركزاً له في 

مدينة نيروبي عاصمة كينيا.
وف���ي عام 1959م ُعقد مؤتمر كنس���ي في نيروبي 
بشقيه الكاثوليك والبروتستانت، وكانت مهمته التنسيق 
والتركيز في جهود الكنيستين، والقضاء على اإلسالم.

وفي عام 1975م ُعق���د المؤتمر الخامس لمجلس 
الكنائس العالم���ي في نيروبي، ومن أهم جدول أعماله 
مشكلة ميزانية الكنائس في شرق إفريقيا بصفة عامة، 

وكينيا بصفة خاصة.
وفي عام 1989م عقد زعم���اء النصارى في كينيا 
اجتماعاً س���رياً لهم في نيروبي، واُكتش���ف فيما بعد، 
وكان جدول أعماله تنفيذ الق���رارات والتوصيات التي 
تم التوصل إليها في المؤتمرات الس���ابقة، كما أن هذه 
الجه���ود جاءت في إط���ار متابعة أجن���دة المؤتمرات 
الدولية الكنسية وتنفيذها، والتي كان من أهمها: مؤتمر 
القاهرة عام 1906م، المؤتمر التبش���يري العالمي في 
»أدنبره« باسكوتالندا عام 1910م، وقد حضره مندوبون 
عن 159 جمعية تبشيرية في العالم، مؤتمر التبشير في 
»لكنو« بالهند عام 1911م، حض���ره »صموئيل زويمر« 
أحد أبرز المنّصرين في إفريقيا بصفة عامة، وش���رق 

إفريقيا بصفة خاصة.
رابعاً: األهداف:

هناك أهداف كثيرة من وراء تنصير مسلمي كينيا، 
ومن أهمها:

- الحيلول���ة دون دخ���ول النصارى في اإلس���الم، 
وهذا الهدف موّجه إل���ى المجتمعات التي يغلب عليها 
النص���ارى، ويعّبر عنه بع���ض المنّصرين ب���� »حماية 

النصارى من اإلسالم«. 

بابكور، عمر سالم عمر: اإلسالم والتحدي.. التنصير في شرق   )3(
ص  1917ه�،  العليا  األبحاث  مركز  القرى،  أم  جامعة  إفريقيا، 
166 - 255، جامعة كامبريدج، واإلرساليات التنصيرية في شرق 
إفريقيا، ص 30، وانتشار اإلسالم في شرق إفريقيا، ص 295، 
وراجع: نجاح شوشة: مرصد أخبار الديانات للعام 2009م، وسّيد 
  -  1 ط  ومقاومته،  اإلفريقي  القرن  في  التنصير  يحيى:  أحمد 

1406ه� / 1986م،  ص 75 - 79.
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- الحيلول���ة دون دخ���ول األمم األخ���رى - غير 
النصراني���ة - في اإلس���الم، والوقوف أمام انتش���ار 
اإلس���الم بإحالل النصرانية مكان���ه، أو باإلبقاء على 

العقائد المحلية المتوارثة الوثنية. 
- إخراج المسلمين من اإلس���الم، أو إخراج جزء 
من المسلمين من اإلس���الم، وهذا من األهداف طويلة 
المدى؛ ألن النتائج فيه ال تتناسب مع الجهود المبذولة 
له من أموال وإمكانيات بشرية ومادية، ذلك ألنه يسعى 
إلى هدم اإلس���الم في قلوب المسلمين، وقطع صلتهم 
بالله تعالى، وجعلهم مس���ًخا؛ »ال تعرف عوامل الحياة 
القوية التي ال تقوم إال عل���ى العقيدة القوية واألخالق 

الفاضلة«)1(.
- بذر االضطراب والش���ك في الُمث���ل والمبادئ 
اإلس���المية، لمن أصُروا على التمس���ك باإلسالم، ولم 
يُْج���ِد فيهم الهدف الثالث - س���الف الذك���ر -، وقد 
تك���رر هذا الهدف ف���ي محاوالت المنّص���ر المعروف 
»صاموئيل زويمر«)2(، والذي خاض تجربة التنصير في 
الب���الد العربية بصفة عامة، ورك���ز في منطقة الخليج 
العربية خاصة، وقد أرس���ل إلى لو شاتليه)3( رسالة في 
1911/8/2م قال فيها: »إن لنتيجة إرس���اليات التبشير 
في البالد اإلسالمية مزيتين: مزية تشييد، ومزية هدم، 
أو بالحري مزيتي تحليل وتركيب، واألمر الذي ال مرية 
فيه هو أن حظ المبش���رين من التغيير هو أكثر بكثير 
من حظ الحضارة الغربية منه، وال ينبغي لنا أن نعتمد 
على إحصائيات التعميد في معرفة عدد الذين تنّصروا 
رس���مياً من المس���لمين؛ ألننا هنا واقفون على مجرى 
األمور، ومتحقق���ون من وجود مئات من الناس انتزعوا 
الدين اإلس���المي من قلوبهم واعتنق���وا النصرانية من 

والحاضر،  الماضي  بين  التبشير  حقيقة  الوهاب:  عبد  أحمد   )1(
القاهرة: مكتبة وهبة، 1401 ه� / 1981م، ص 162. 

صاموئيل زويمر: من أقطاب التنصير في البالد العربية، ولد سنة   )2(
1867م، وتوفي سنة 1952م، ويعد رئيس المستشرقين في الشرق 
األوسط، تولى تحرير مجلة »العالم اإلسالمي« التي أنشأها مع 
ماكدونالد، وله آثار في العالقات بين اإلسالم والنصرانية، انظر: 

نجيب العقيقي: المستشرقون، 3 / 138. 

أ. لو شاتليه: أستاذ المسائل االجتماعية اإلسالمية في فرنسا،   )3(
القرن  هذا  في  الفرنسيين  المستشرقين  المنّصرين  وأح��د 
الميالدي، رأس تحرير مجلة »العالم اإلسالمي« الفرنسية، انظر: 

ترجمته في: الغارة على العالم اإلسالمي، مرجع سابق، ص 5. 

طرف خفي«)4(.
- اإليحاء بأن المبادئ والُمثل والتعاليم النصرانية 
أفضل م���ن أي ُمثل ومبادئ أخرى، لتح���ّل هذه الُمثل 
والمبادئ النصرانية محّل المبادئ والُمثل اإلسالمية. 

- اإليح���اء بأن تقدم الغربيي���ن الذين وصلوا إليه 
إنما جاء بفضل تمسكهم بالنصرانية، بينما يُعزى تأخر 
العالم اإلسالمي إلى تمس���كهم باإلسالم، وهذا منطق 
المنّصرين المتمس���كين بنصرانيتهم، أم���ا العلمانيون 
فإنهم يقررون أن سّر تقّدم الغرب إّنما جاء لتخليهم عن 
النصرانية، وأن تخلّف المس���لمين يعود إلى إصرارهم 

على التمسك بدينهم! 
- تعميق فكرة سيطرة الرجل الغربي األبيض على 
بقية األجناس البشرية األخرى، وترسيخ مفهوم الفوقية 
والدونية، تعضيداً لالحتالل بأنواعه، والتبعية السياسية 
من الشعوب والحكومات اإلسالمية للرجل األبيض، ومن 
ثَمَّ يستمر إخضاع العالم اإلسالمي لسيطرة االحتالل، 

ويستمر التحكم في مقّدراته وإمكانياته)5(. 
- التغري���ب، وذلك بالس���عي إلى نق���ل المجتمع 
المسلم في سلوكياته وممارس���اته، بأنواعها السياسي 
واالقتص���ادي واالجتماع���ي واألس���ري والعقدي، من 
أصالتها اإلس���المية، إلى تبّني األنم���اط الغربية في 
الحياة، وهي المس���تمدة من خلفي���ة دينية نصرانية أو 
يهودية، وفي هذا يقول سيرج التوش، في كتابه )تغريب 
العال���م(: »إن تغريب العالم كان لم���دة طويلة جداً، إن 
تكريس الغرب نفسه للتبشير بالمسيحية يتضح تماماً، 
قب���ل الحروب الصليبية األولى، في انطالقات التنصير 
قس���راً، ومقاومة ش���ارل مارتل في بواتييه، وأكثر من 
ذلك تحويل المسلمون إلى المس���يحية بوحشية، على 
يد القديس بونيفاس )680 - 754م(، أال يُش���كل ذلك 
الح���رب الصليبية األولى، وأقصد القول بأنه ش���هادة 

لتأكيد ذاتية الغرب كعقيدة وكقوة.
وهكذا؛ نجد أن ظاهرة المبّشرين بالمسيحية هي 
بالتأكي���د حقيقة ثابتة للغرب، باقي���ة في ضميره بكّل 
محتواها الديني، يجدها اإلنسان دائماً في العمل تحت 
أكثر األشكال تنوعاً، واليوم أيضاً؛ فإن أغلب مشروعات 
التنمية األساسية في العالم الثالث تعمل بطريق مباشر 

أ. ل. شاتليه: الغارة على العالم اإلسالمي، مرجع سابق، ص 8.   )4(

أحمد عبدالوهاب: حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر، ص 162.   )5(
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أو غير مباشر تحت شارة الصليب«)1(.
- إدخ���ال النصرانية أو إعادتها إلى عدد كبير من 
المناطق اإلس���المية وغيرها، وبخاّصة ش���مال شرق 
وش���رق والس���احل، وفي هذا يقول روبرت ماكس: »لن 
تتوقف جهودنا وس���عينا في تنصير المس���لمين حتى 
اس األحد  يرتفع الصليب في س���ماء مكة، ويق���ام ُقدَّ
في المدينة«)2(، }... َويَْمُك���ُروَن َويَْمُكُر اللَُّه َواللَُّه َخيُْر 

الَْماِكِريَن{ ]األنفال : 30[.
ويأتي هذا الهدف متأخ���راً في الترتيب؛ ألنه قد 
تبّين من تجارب المنّصرين، في المجتمعات والمناطق 
اإلس���المية بصفة خاصة، والتي وصل إليها اإلس���الم 
بصفة عام���ة، أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا الهدف 
هو إدخال اآلخرين في النصرانية، بقدر ما هو محاولة 
لضمان استمرار سيطرة النصرانية على األمم األخرى. 

خامساً: الوسائل:
هناك عشرات من الوس���ائل تستخدمها الكنائس 

الكينية، من أبرزها:
الخدم���ات الطبي���ة: يق���وم المنّص���رون بتقديم 
الخدم���ات الطبية بهدف اس���تغالل ه���ذه المهنة في 
التنصير، قال أحد الباحثين: »لقد ُوجْدنا نحن في بالد 
العرب لنجعل رجالها ونس���اءها نص���ارى«، ولو تجّولت 
ف���ي المدن والقرى واألري���اف الكينية لوجدت عجوزة 
أو عج���وز يقدم خدمات طبية في تلك المناطق مجاناً، 
حيث تكون الفرصة س���انحة حتى يبّش���ر هذا الطبيب 
أو الطبيبة بين أكبر عدد ممكن من المس���لمين، وأكبر 
شاهد على ذلك مدينة مرتي التابعة لمحافظة اسيولو، 

والتي تقع بين كربتُوالْ)grbtula )3 ووجير.
وبفضل الله، ث���م بجهد بعض الجمعيات واألفراد، 
مثل الشيخ عبد الله غوليجا، حصل تطّور كبير في هذه 
المدينة المنكوبة، ورجع عدد كبير من أهلها إلى حظيرة 

1989م،  باريس  في  العالم(  )تغريب  التوش  سيرج  كتاب  نُشر   )1(
أحمد  انظر:  المقتطفات،  بعض  اب  الوهَّ عبد  أحمد  عنه  ونقل 
اب: التغريب طوفان من الغرب، القاهرة: مكتبة التراث  عبد الوهَّ

اإلسالمية، 1411ه� / 1990م، ص 13. 

مؤامرة  عن  ووثائق  حقائق  مكة:  إلى  الزحف  شلبي:  عبدالودود   )2(
التنصير في العالم اإلسالمي، القاهرة: الزهراء لإلعالم العربي، 
1409ه� / 1989م، ص 13. سّيد أحمد يحيى: التنصير في القرن 
اإلفريقي ومقاومته، ط 1 - 1406ه� / 1986م ، ص 107 - 101.

ومدرسة  إفريقيا،  مسلمي  للجنة  تابع  إسالمي  مركز  وفيها   )3(
نموذجية للبنات تابعة للمؤسسة اإلسالمية، اُفتتح قبل ستة أعوام.

اإلسالم، وقمُت بزيارتها عام 1987م عندما كنت طالباً 
في المرحلة اإلعدادية بمدرس���ة الفالح اإلس���المية 

باسيولو شمال كينيا.
وم���ن أبرز م���ا قام ب���ه المنّصرون فيه���ا تقديم 
الخدم���ات في الجان���ب الطبي واإلغاث���ي، والمدينة 
مقّس���مة إلى قس���مين الجانب الغربي للمس���يحيين، 
والباقي للمس���لمين، وبنت الكنيس���ة سبع عمارات من 
فوق الجبل إلى المنحدر، وسّموها »عمارات الجنان«.  

التعليم: يضع المنّصرون كّل ثقلهم في اس���تغالل 
التعليم وتوجيهه بما يخ���دم أهدافهم التنصيرية، ومن 

أبرزها:
- إنشاء المدارس والكليات والجامعات والمعاهد 
العليا، وكذلك إنش���اء دور الحضانة ورياض األطفال، 

واستقبال الطلبة في المراحل االبتدائية والثانوية. 
وتمتلك الكنيس���ة في كينيا ع���دداً من الجامعات 
والكليات الطبي���ة والمهنية، وعش���رات من المدارس 

الثانوية واالبتدائية.
والجدول اآلتي يبين إحصائي���ة بعددها، وإن كان 
هن���اك تقارير تختلف مع بعضه���ا إلى حدٍّ ما، وأقربها 
م���ا أثبتناه، مع العلم بأن مجموع ع���دد الجامعات في 

كينيا هو )4(34.

المجموعاالبتدائيةالثانويةالمعاهدالكلياتالجامعات

913725065015002546

ويبين الج���دول اآلتي عدد الجامع���ات والكليات 
والمعاهد والثانويات الشرعية والمدنية لدى المؤّسسات 

التابعة للمسلمين:

الثانوية المعاهدالكلياتالجامعات
الشرعية

الثانوية 
المدنية

المجموع

131172245

حين ندقق النظر في الجدول األول نجد أن نسبة 
الجامعات الكنسية بالنسبة إلى عدد الجامعات الكينية 

]الحلقة  واآلالم  آمال  بين  كينيا  مسلمو  عبدلي:  يونس  موسى،   )4(
والدراسات  للبحوث  الشاهد  مركز  في  نُشر  بحث  الثانية[، 
في  التنصير  يحيى:  أحمد  سّيد   ،2 يونيو، ص  شهر  اإلعالمية 
القرن اإلفريقي ومقاومته، ط 1 - 1406ه� / 1986م، ص 115.

إسالمية
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الوطنية والخاص���ة )وعددها 34 جامعة( هي %26.4، 
والمدارس الثانوية 10.3% من مجموع المدارس البالغة 
6000 آالف مدرس���ة، واالبتدائية 11.7% تقريباً)1( من 

17000 مدرسة.
ذكر تقري���ر وزارة التربية والتعليم الكينية أن عدد 
المس���جلين ف���ي المرحلة االبتدائية ع���ام 2013م بلغ 
ثماني���ة ماليين ومائتي ألف طال���ب وطالبة، بينما بلغ 
عدد المسجلين للمرحلة الثانوية مليوناً ومائتين وثمانية 

آالف طالب وطالبة.
- تقديم المنح الدراس���ية لجمي���ع المراحل، وفي 
التخّصصات الن���ادرة، وبتخطيط ُمحكم، وهناك وثائق 
بريطانية كنسية أُرسلت إلى المستعمرات الكينية تثبت 
دور تقديم العروض والمنح الدراس���ية إلى الكنيس���ة 
قبل االس���تقالل وبعده، بطريقة علمية مدروس���ة وفي 

تخّصصات نادرة)2(.
- االختالط، وهي وس���يلة ممنهجة ف���ي التربية 
والتعليم والوظائف والبي���وت والنوادي والتجارة، حتى 

امتدت إلى روابط الصداقة والحياة األسرية والتزّوج.
 - افتتاح مكتبات عام���ة، وخصوصاً التي تحتوي 
عل���ى التخّصصات النادرة، في ع���دد من المناطق وال 

سيما مناطق المسلمين. 
- طباعة اإلنجيل وتوزيعه، وقد وّزعوا خالل مائة 
وخمسين عاماً ما يزيد عن ألف مليون نسخة من نسخ 
العهد القديم والجديد مترجمة إلى اللغة الس���واحلية، 
هذا غير النشرات والمجالت التي تبلغ قيمتها ما يقّدر 

ب� 7000 مليون دوالر.
بتقديم  الكنيس���ة  اهتمت  االجتماعي���ة:  األعمال 
أعمال اجتماعي���ة جليلة وخدمة جاذب���ة إلى الفقراء 

والمحتاجين، ومنها:
 - إيجاد بيوت للطلبة الفقراء من الذكور واإلناث.

- إنش���اء األندي���ة بجميع أنواعها ف���ي المناطق 
المستهدفة.

- االهتمام ب���دور الضيافة والمالجئ للكبار ودور 

تقرير عن جامعة األمة، ثيكا كينيا عام 2013م، ص 12 - 23،   )1(
في  والتعليم  الكنيسة  حول  عامة  نظرة  عثمان:  أحمد  طارق  د. 
كينيا، ص 12، جامعة إفريقيا العالمية، مركز البحوث والدراسات 
 Kenya churches book، 2012م،  الخرطوم   - اإلفريقية 

P;55

الوثيقة محفوظة في األرشيف الكيني نيروبي، ملف رقم أم. أ.أ   )2(
06/1930/406/7

لليتامى واللقطاء.
- االعتناء باألعمال الترفيهية، وحشد المتطوعين 

لهذه األعمال.
- إنشاء المكتبات التبشيرية، واستغالل الصحافة 

بشكل واسع.
- إنش���اء مخيمات الكش���افة التي تُستغل أفضل 
اس���تغالل في التنصير، وخصوص���اً في أيام اإلجازات 

والعطالت السنوية.
- زيارة المستشفيات والس���جون، وتقديم الهدايا 

والخدمات للنزالء.
- إص���دار المج���الت االجتماعية، ف���ي مختلف 

التخّصصات، مع االهتمام بمواعظ اإلنجيل.
تحديد النس���ل: في اجتم���اع البابا ش���نودة في 
1973م مع القساوسة واألثرياء في الكنيسة المرقسية 
باإلس���كندرية طرحوا بعض المقررات، وقد كان منها: 
تحريم تحديد النس���ل أو تنظيمه بين ش���عب الكنيسة، 
وتشجيع اإلكثار من النسل بوضع الحوافز والمساعدات 
المادي���ة والمعنوية، مع تش���جيع ال���زواج المبكر بين 
النصارى، وفي المقابل تتم الدعوة إلى تحديد النس���ل 
وتنظيمه بين المس���لمين، علماً ب���أن أكثر من 35% من 
األطباء والقائمي���ن على الخدم���ات الصحية هم من 
شعب الكنيسة، كما يقومون بتوعية األمهات المسلمات 
بتحديد النس���ل، مع عرض األفالم اإلرشادية، وتوزيع 
العقاقي���ر لمن���ع الحم���ل، وخصوصاً ف���ي المناطق 
اإلسالمية، ويس���تعينون في ذلك بالمنظمات العالمية 

التابعة لألمم المتحدة.
الفت���ن والحروب: وه���ي من الوس���ائل الخطيرة 
التي تس���تخدمها الكنائس في كينيا، بحسب معايشتي 
واهتمامي بالموضوع الممتد نحو خمس وعشرين سنة.
وتتلخص الفتن والحروب الكنسية في كينيا باآلتي:

يعملون على تش���جيع الحروب والفتن، وذلك 
إلضعاف المناطق اإلسالمية، كما حدث في عدد 
من المحافظات الكينية ع���ام 2000م، و 2008، 
و 2012م)3(، وباعت���راف ع���دد من القساوس���ة 

  Mark Faulkner تأتي آراء الكاهن النصراني مارك فولكنر  )3(
- الذي كان يعمل بأسقفية كاثوليكية كينية فترة الثمانينيات – 
األزمة  تجاه  كينيا  في  الكنيسة  دور  حول  النقاش  تزايد  وسط 
العرقي  العنف  من  موجة  في  تسببت  والتي  األخيرة،  السياسية 

أدت إلى مقتل المئات وتشريد مئات اآلالف.
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األكاديميين المتقاعدين)1(.
وذلك عن طري���ق إثارة االضطراب���ات المختلفة، 
وإذكاء ن���ار العداوة والبغض���اء، وإيقاظ روح القوميات 
اإلقليمي���ة الطائفي���ة الضيقة، وقد ج���اء في مؤتمر 
التبشير في لكنؤ بالهند 1911م: »إن االنقسام السياسي 
الحاضر في العالم اإلس���المي دليل بالغ على عمل يد 
الله في التاريخ، واس���تثارة للديانة المسيحية كي تقوم 

بعملها«.
وتخوض قبيلة كيكويو، الت���ي ينتمي إليها الرئيس 
كيباكي، نزاعاً شرساً مع قبيلتي لُو وكالينجينس - غرب 
البالد - اللتين تؤيدان زعيم المعارضة، ويُش���ار إلى أن 
النزاع بش���أن نتيجة االنتخابات بي���ن الجانبين تحّول 
س���ريعاً إلى احتجاجات عنيفة واقتت���ال ِعرقي، أغرق 
كينيا في أس���وأ حقب في تاريخها منذ االستقالل عن 
بريطانيا ع���ام 1963م، حيث ال تزال آثار ذلك واضحة 

في المناطق المتضررة، وبخاصة والية رفت فالي.
كت���ب األب النصراني فولكنر قائاًل: »إن كينيا التي 
تُعد مفخرة إنجازات التنصير في إفريقيا، وهي تشهد 
اليوم بيانات قيادات الكنيسة التي تُندد بأعمال العنف 
فيها مطالبين بالسالم، ال بد وأن تتفكر ملّياً في الدور 
الذي لعبته تلك الكنائس ذاته���ا في التأثير في اللعبة 
السياس���ية المحلية هناك، وكيف أس���هم تّدخل روما 
السافر – إش���ارة إلى الفاتيكان - في الكارثة الحالية، 
وفي س���بيل تحقيق تلك الغاية الخفّي���ة، في التفريق، 
والسيطرة على الشعوب المقهورة، ال يتورع المنّصرون 
وال أرباب الكنائس عن التنصل من مبادئهم؛ ألن الغاية 
عندهم دوماً تبرر الوس���يلة«، هذا م���ا يؤكده بصريح 
العب���ارة هذا الش���اهد من القوم أنفس���هم، من خالل 
شهادته الخطيرة في مقاله؛ إذ يدينهم في هذه الفقرة 
بقوله: إن قساوس���ة الفاتي���كان والمنّصرين »كثيراً ما 
يهدم���ون الُمثل والتعاليم االجتماعي���ة الكاثوليكية من 

أجل التعبير عن مصالح عرقية«)2(.
ويعترف الكاتب أن هذه الحالة العرقية التي غّذاها 

مدير  عصام  تعليق  ساخن،  صفيح  فوق  التنصير  مدونة  انظر:   )1(
 All عام 2012 م، وقد نقل اعترافات المنّصر موقع »كل إفريقيا
Africa «، من مجلة »تقرير المجلس الوطني لكاثوليك الواليات 
 America’s National Catholic األمريكية«  المتحدة 

Reporter

المصدر السابق.  )2(

الفاتيكان وإرس���الياتها التنصيرية في كينيا قد طالت 
الس���لّم الكهنوتي ف���ي قيادات األبرش���يات والكنائس 
المحلية بها، حتى صار التعيين في المناصب الحساسة 
بها يت���م أيضاً على أس���اس عرقي، وطال���ب الكاهن 
الفاتي���كان بإع���ادة النظر في تعيين األس���اقفة الذين 
سرعان ما يصبحون رؤساء قبائل، بحسب ما جرت به 
العادة الدخيلة التي أحدثها االستعمار الغربي، وسارت 

الكنيسة الكينية على خطاها.
ويق���ول األب فولكن���ر: »رغم أن احت���رام الثقافة 
المحلية واللغة والحفاظ عليها أمور جديرة بالثناء، إال 
أنه يمك���ن أن يكون لها أثر في تدعيم المحلية الضيقة 
والمصلح���ة الذاتية ف���وق الوحدة الوطني���ة والصالح 
العام«، ثم أش���ار قائاًل: يوج���د اآلن في العالم ما يربو 
على 220 أل���ف مبّش���ر، منه���م 138000 كاثوليكي، 
والباقون بروتس���تانت، وفي إفريقيا وحدها 119000 
ُمبّشر ومبّش���رة، ينفقون أزيد من بليوني دوالر سنوياً، 
مجموع اإلرساليات الموجودة في 38 بلداً إفريقيا يبلغ 
111000 إرس���الية، بعضها يملك طائرات تنقل األطباء 
واألدوي���ة والممرض���ات لعالج المرضى ف���ي الغابات 

وأحراش الجبال.
سادساً: االنتشار في مواقع النفوذ:

يق���وم النصارى في كينيا بالعمل على الوصول إلى 
مواقع النفوذ والس���يطرة في أنحاء البالد، وذلك عبر 

العديد من األساليب، ومنها:
- نشر التنصير وامتداده إلى كّل المناطق الكينية.

- انتش���ار النفوذ الكنس���ي في المواقع الحساسة 
والهيئات والجامعات والمؤّسسات العالمية.

- التركيز في المناطق التي يكثر فيها المسلمون، 
مثل: والية الس���احل، وش���مال ش���رق، والشرق، وفتح 
الم���دارس األجنبي���ة، وتصدير البعوث واإلرس���اليات 
التبشيرية، وتشجيع انتشار المجالت الخليعة، والكتب 
العابثة، والبرامج التلفزيونية الفاس���دة، والسخرية من 
علماء الدين، والترويج لفكرة تحديد النس���ل، ومحاربة 

اللغة العربية.
- التقّرب إلى سياس���ة الدولة، وتقديم مساعدات 

ومنح في األزمات والكوارث الطبيعية.
- دع���م أعضاء البرلمان، وتعيي���ن الوزارء، الذين 

يخدمون مصالح الكنيسة، وهم معروفون.
- تمكين النصارى من قيادة الجيش، والش���رطة، 

PC، DC ووالة األقاليم، والمحافظات

إسالمية
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- محاربة الجمعيات الخيرية اإلسالمية، وتعطيل 
دورها في كثير من األحيان.

- عمل إحصائية دقيقة الحتياجات المسلمين في 
جميع الواليات.

- تعاونهم مع المخابرات األمريكية، واإلسرائيلية، 
واإلقليمية.

سابعاُ: وسائل التعبير:
وفي مجال وس���ائل االتصال، نج���د أن الكنائس 
الكينية تسير قدماً نحو استغالل جميع وسائل التعبير 
المتاح���ة لتحقيق أهدافها والس���يطرة على الش���عب 
الكيني، وذلك بدءاً من غرس هذا االستغالل في نفوس 
المبشرين والقيادات الكنسية، وهذا ما يتضح من خالل 

التوصيات الكنسية اآلتية:
-  تعد الكنيس���ة استخدام وسائل »التعبير« واجباً 
من واجبات الكنيسة؛ لنشر رسالة الخالص بين الناس.

- من الضروري أن تس���تخدم الكنيس���ة وس���ائل 
االتص���ال الجماهي���ري، وأن تمتلكه���ا؛ ألنها ضرورية 
للتربية المس���يحية، ولكّل األعم���ال الدعائية األخرى، 
وذلك في الساحات العامة والخاصة، في يومي السبت 

واألحد.
- ينبغي استخدام هذه الوسائل استخداماً صحيحاً 
في ضوء طبيعة الوسيلة، والظروف التي تُستخدم فيها، 
والغاية من استخدامها، واألشخاص، والزمان والمكان 

الذي تُستخدم فيه.
- على جميع أبناء الكنيس���ة أن يوّحدوا جهودهم، 
وأن يتعاون���وا على اس���تخدام وس���ائل التعبير بصورة 
فّعال���ة، ودون إبطاء، وبأعظم قدر من االهتمام حتى لو 

لم تظهر النتيجة عاجاًل.
- عل���ى الدعاة أن يبادروا في ه���ذا الميدان إلى 
استخدام هذه الوسائل للقيام بواجب التبشير باإلنجيل 
الذي هو من صمي���م مهمتهم، وتقديم حظوظ اإلنجيل 

على حظوظهم.
- إنش���اء محطات إذاعية كاثوليكية كلما سنحت 
الفرصة لذلك، واالهتمام بأن تكون على مس���توى عال 

من الكفاءة والجودة، وقد نجحوا في هذا المضمار.
- اإلس���راع في إعداد الكهن���ة والرهبان القادرين 
والمؤهلين إع���داداً فني���اً وعقائدياً وأدبياً مناس���باً، 

الستخدام هذه الوسائل في تحقيق أهدافهم
- االهتمام بإنشاء العديد من المدارس والمعاهد 
والكليات التي تتيح للصحافيين ومنتجي األفالم ومذيعي 

الراديو والتليفزيون تحصيل ثقافة كاملة ومشبعة بالروح 
المسيحية، تنصّب بوجه خاص على التعليم االجتماعي 
للكنيس���ة، وقد حققوا ذلك، حتى المناطق التي يقطن 

فيها المسلمون.
- إنشاء مؤسسات محلية إلنتاج األفالم السينمائية 
وبرام���ج الراديو والتليفزيون، وتدعيمها، وتزويدها بكّل 

اإلمكانات.
- ترجم���ة المطبوع���ات إل���ى مختل���ف اللغات 
واللهجات - تُس���تخدم في كينيا أكثر من 82 لهجة - ، 
وتبادلها مع مختلف الجه���ات التي تحتاج إليها في أي 

مكان في البلد.
ومما ال شك فيه أن الهيئات والمنظمات التنصيرية 
أفادت فائدة عظميمة من جراء استخدام هذه الوسائل 
الجماهيرية؛ إذ تش���ير اإلحصائي���ات األخيرة إلى أن 
اإلرس���اليات الكبيرة ق���د تمكنت عبر هذه الوس���ائل 
وبواس���طتها أن تصل بصوتها إلى 48 مليون ش���خص 
يومياً ع���ام 9861م، وكان هذا االتصال يتم بواس���طة 
توزيع الكتب والنش���رات التنصيري���ة واإلذاعة وعرض 

األفالم.
ثامناً: االقتصاد: 

من أهم وسائلهم للسيطرة على االقتصاد في كينيا:
- محاربة تجار المسلمين.

- محارب���ة الم���دارس النموذجية ف���ي المناطق 
اإلسالمية.

- االستقالل في الشركات العالمية والمحلية.
- فتح الجامعات والمعاهد والمدارس االستثمارية.

- فتح المستشفيات والعيادات التجارية التابعة لهم 
في المدن واألرياف والُقري.

- امتص���اص خي���رات األرض، وتس���خير األيدي 
العاملة فيها لمصلحتهم.

- االهتمام بزراعة األرض، واس���تثمارها، واإلنفاق 
على المدارس والمستشفيات التابعة لهم.

- نهب األرض الس���كنية والزراعية بآالف األفدنة، 
وبمساعدة الحكومات المتعاقبة قبل االستقالل وبعده.

- فتح المصانع الكبيرة والصغيرة.
تاسعاً: افتتاح المراكز واألبحاث العلمية في العاصمة:

ومن أهمها:
مركز البحوث التابع للفاتيكان.

مركز البحوث التابع لمجلس الكنائس العالمي.
مركز الدراسات المسيحية.
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مركز البحوث والدراسات اإلفريقية.
المركز المس���يحي في نيروبي، وقد أنشئ في عام 

1990م، وله فرع في كل من ممباسا وِإلدوريت.
الجامع���ة الكاثوليكية الش���هيرة، وله���ا عدد من 

الفروع، وتمنح أدق التخصصات بسعر منخفض.
طرق مقاومة التنصير:

تحت���اج مواجهة التنصير إل���ى الكثير من الجهود 
واألموال والتضحيات، حتى تحقق أهدافها إن شاء الله، 
لكن إذا حسنت النيات، وتوّحدت الكلمة، وفي الحديث: 
»يد الله مع الجماعة« حدي���ث صحيح، وتم التخطيط 

بصورة جيدة ومحكمة.
ومن وسائل المواجهة:

- تفعي���ل دور الجمعي���ات اإلس���المية وتوحي���د 
جهودها.

- إيج���اد اس���تراتيجية مبرمجة ومدُروس���ة في 
مواجهة التنصير.

- توحيد جهود العلماء والدعاة والمحتسبين في البلد.

- إقامة دورات تدريبية مكثفة للمؤّسسات اإلسالمية.
- توعي���ة المجتمعات اإلس���المية ف���ي األقاليم 

والمحافظات.
- تدريس مادة لتوعية المسلمين بمخاطر التنصير 

في الكليات)1( والمعاهد اإلسالمية.
- توحيد المعاهد اإلسالمية ومناهجها وشهاداتها. 
- أن يتبّنى هذه الجهود المجلس األعلى لمسلمي 
كينيا supkem؛ ألنه الجهة الوحيدة المعترف بها من 
قبل الحكومة، وتفعي���ل دور هذا المجلس، حتى يخدم 

مصالح األمة الكينية بدل األفراد.
- وضع ميزانية دائمة مدروسة تراعى فيها الظروف 
والتضخم، }َمثَُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم ِفي َس����ِبيِل اللَِّه 
َكَمثَِل َحبٍَّة أَنَْبتَْت َسبَْع َسنَاِبَل ِفي ُكلِّ ُسنْبُلٍَة ِمائَُة َحبٍَّة َواللَُّه 

يَُضاِعُف ِلَمْن يََشاءُ َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم{ ]البقرة : 261[.
- إقامة مؤتمر س���نوي حول التنصير، يشارك فيه 
علماء الدين البارزين، والمهتمين بالموضوع، واالستعانة 

يوجد في كينيا ثالث كليات وجامعة، وهي: جامعة األمة، في إقليم   )1(
رفت فالي، ويبنى لها مقر دائم في محافظة كيجادو التي تبعد عن 
نيروبي 50 كيلومتر، وكلية الدراسات اإلسالمية في ممباسا إقليم 
كينيا،  إقليم شمال شرق  غاريسا  في  المستقبل  وكلية  الساحل، 
وكلية األندلس في إقليم رفت فالي، وهناك سعي حثيث لتسجيل 
الكليتين األخيرتين في التعليم العالي، ثم تحويلهما إلى مستوى 

الجامعة، نسأل الله تعالى أن ييسر األمر. 

بالخبراء األكاديميين والمتخصصين.
- نبذ الخالف���ات الفرعية بين الدعاة والجمعيات 
العالمية اإلقليمي���ة والمحلية العاملة في مجال الدعوة 

واإلغاثة والخدمات الطبية واالجتماعية.
- إنش���اء محطات إذاعية ف���ي األقاليم، وتوعية 

الشعب باللغات الرسمية والمحلية. 
وختاماً:

إن أكثر المناطق النائي���ة معرضة للغزو الصليبي 
الُمرّك���ز، وبخاص���ة الفقيرة، حيث تدخ���ل الحمالت 

التنصيرية باسم اإلغاثة ومحاربة الجهل والفقر.
 وكان���ت ميزانية التنصير ف���ي العالم عام 1990م 
حوال���ي مائ���ة وأربعة وس���تين ملي���ار دوالر أمريكي 
]164.000.000.000[ سنوياً، وقد أفاد بهذا التقرير 
الداعي���ة الدكت���ور »عب���د الرحمن الس���ميط«، أحد 
العاملين في الس���احة اإلفريقية، ث���م قفزت الميزانية 
1992م إلى مائة وواح���د وثمانين مليار دوالر أمريكي 
]181.000.000.000[، فالف���رق في خالل س���نتين 

سبعة عشر مليار دوالر ]17.000.000.000[ .
وتبلغ عدد المنظمات العاملة في مجاالت الخدمة 
نحو عشرين ألفاً وسبعمائة 20700 منظمة، ويبلغ عدد 
المنظمات المتخصصة في مجاالت التنصير واإلغاثة 
ثالثة آالف وثمانيمائة وثماني���ن 3880 منظمة، ويزيد 
ع���دد المعاه���د التنصيرية على ثمانية وتس���عين ألفاً 
وس���بعمائة وعش���رين 98720 معهداً تنصيرياً، والذي 

يظهر لي أن هذا الرقم األخير متواضع جداً.
ويزيد عدد الكتب المؤلف����ة ألغراض التنصير عن 
اثنين وعش����رين ألفاً ومائة 22100 كتاب بلغات ولهجات 
متعددة، وبلغ عدد النشرات والمجالت الدورية المنتظمة 
ألفين ومائتين وس����بعين 2270 نشرة ومجلة، تُوزع منها 
ماليين النس����خ بلغ����ات ولهجات مختلف����ة، ويزيد عدد 
محطات اإلذاعات التنصيرية على ألف وتسعمائة 1900 
إذاعة، تبث إلى أكثر م����ن مائة 100 دولة وبلغاتها، ومن 
المؤكد أن هذه الميزانية تضاعفت في السنوات األخيرة. 
فعلى المنظمات والجمعيات الخيرية اإلس���المية 
أن تضاعف جهودها ودورها الريادي في هذا المجال، 
وخصوصاً لجنة مس���لمي إفريقيا الت���ي لها دور بارز 
ومالح���ظ، والن���دوة العالمية للش���باب اإلس���المي، 
والمنتدى اإلسالمي ومؤسسة الحرمين اللتين كان لهما 
دور بارز جداً قبل نهاية القرن المنّصرم، حيث ضاعفا 

دورهما في السنوات العشر الماضية.

امللفامللفإسالمية
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امللفامللف

مستقبل 
مالي في ضوء 

التدخالت 
الغربية

مستقبل مالي في ضوء التدخالت الغربية
مقدمة الملف

تاريخ القضية األزوادية وتطورها
د. أحمد عبدالدايم

األبعاد التاريخية والفكرية ألزمة شمال مالي
د. سيدي المختار ديالو

النزاع المسلح في مالي   
الشيخ إبراهيم كونتاو

التدخل العسكري في مالي
أ. السيد علي أبو فرحة

13

التداعيات االقتصادية على القضية المالية 
د. عصام عبدالشافي

قراءة في األزمة اإلنسانية في مالي..
أ. محمد البشير أحمد موسى

الدول المحاربة: تدخل فرنسا في مالي
ترجمة: قراءات إفريقية

قضية مالي.. نظرة مستقبلية
خاتمة الملف



14
العدد السادس عشر /  ربيع اآلخر - جمادى اآلخرة 1434هـ ، أبريل - يونيه 2013م

áeó≤e

أ د. كم���ال محم���د ج���اه الله 
الخضر *

من وقت آلخ���ر تُبتلى بالد 
الله  كّرمه���ا  التي  المس���لمين 
وجعله���ا خي���ر أّم���ة أُخرجت 
للناس بأزمة من األزمات التي تُهدر طاقتها، وتبّدد 
قدراتها، وتُعّطل مسيرة الدعوة إلى الله في رحابها، 
فتصير تلك البالد مسرحاً مشاعاً لتدّخالت دولّية، 

ال تريد خيراً وال نفعاً لألّمة اإلسالمية.
إن ما ج���رى في جمهورية مالي طول الس���نة 
الماضية، وحتى اآلن، ليق���ف دلياًل قاطعاً على أن 
أّمة اإلس���الم في هذا البلد، الذي يش���هد تاريخه 
القدي���م والحدي���ث على قيام ممال���ك وحضارات 
إسالمية كان لها السبق في نشر اإلسالم وسماحته 
في تلك البقاع من قارة إفريقيا، مستهدفة للنيل من 
خصوصيتها اإلس���المية التي صهرت التنوع اإلثني 
واللغ���وي والجهوي، وجعلت من���ه مثاالً يُحتذى في 

التآخي والتعاون.
يش���ير التاريخ القريب إل���ى أن هناك أزمات 
عديدة، من هذا النوع، مّر بها هذا البلد الذي يدين 
أكثر من 95% من س���ّكانه باإلس���الم، أوالها تمّرد 
ح���دث في الع���ام 1963م، وثانيتها تمّرد حدث في 
العام 1990م، وثالثتها تمّرد حدث في العام 2006م.

أما األزم���ة الحالّية، والتي انطلقت ش���رارتها 
األول���ى في مدين���ة ميناكا ي���وم 17 يناير 2012م، 
فتختلف عن س���ابقاتها من األزم���ات، إذ أن هذه 
األزم���ة، على غير العادة، اجتذب���ت اهتماماً دولياً 
مفاجئ���اً، كان يمكن أن يكون ُمعلاًّل لو أن مالي تُعد 

مستقبل مالي في ضوء التدّخالت الغربّية
واح���دة من المناطق الغنّية بمواردها الطبيعية التي 

تتنافس عليها القوى العظمى.
وله���ذا يطرح الس���ؤال اآلتي نفس���ه في هذا 
المضمار: م���ا الذي يجعل من بل���د إفريقي يخلو 
من مقّدرات الدولة االستراتيجية، والتي تتمّثل في 
مصادر الطاقة )النفط والغاز(، يجتذب هذا االنتباه 

الدولي الكبير إلى أزمته الداخلية؟
واإلجاب���ة عن هذا الس���ؤال تس���تدعي قراءة 
واعية، ليس���ت فيما يتعلق بمال���ي وحدها بمعزل 
عن جاراتها؛ ألن القوى العظمى ال يمكن أن تس���عى 
لتحقيق هدف واحد تحش���د له كّل طاقاتها، وإنما 
تستنفر هذه اإلمكانات لتحقيق جملة من األهداف 

المعلنة وغير المعلنة.
إن المتابع لما ينش���ره اإلعالم الغربي والعربي 
ع���ن هذه األزم���ة ليقف على أن ما يُس���ّمى »ملف 
مكافح���ة اإلرهاب ف���ي منطقة س���احل الصحراء 
اإلفريقي« يتصّدر األس���باب التي من أجلها حشد 
المجتمع الدولي حش���وده بقيادة فرنسا للتدّخل في 
مالي، لكن مع التس���ليم بهذا السبب الجوهري فال 
يُعقل أن ننس���ى دول جوار مالي، ال سيما الجزائر 
الت���ي تتربّع عل���ى كنزي مصادر الطاق���ة النفطية 

والغازية.
كما أن فرنس���ا ال تنسى مستعمراتها القديمة، 
وإن ط���ال الزمن، إذ تظل تراق���ب الوضع انتظاراً 
لفرصة سانحة حتى تحّقق ما تريد، وال يغيب عنها 
في كّل األح���وال أن الواليات المتح���دة األمريكية 
أيضاً، بس���طاً لهيمنتها على الدول اإلفريقية وعلى 
نحو أخص في هذه المنطقة، تس���عى إلى تش���ييد 
قاعدة عس���كرية دائمة في منطقة الس���احل، وهو 
ما ينال من مصالح فرنس���ا الحيوية، عالوة على أن 
فرنس���ا ما تزال تنظر بريبة لالنقالب الذي حدث  )*(  نائب عميد الدراسات العليا - جامعة إفريقيا العالمية.
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في مالي في 22 مارس 2012م بقيادة النقيب أمادو 
س���ونجو، والذي تلّقى تدريبات عسكرية سابقة في 

الواليات المتحدة.
ولهذه األسباب وغيرها؛ تصّدرت فرنسا قيادة 
التدّخ���ل في مال���ي، وبخبثها االس���تعماري التليد 
اس���تطاعت أن تنال دعم القوى الغربية والمنّظمات 
األممية ألداء دوره���ا المزعوم في »تخليص« أرض 

مالي من »شرور« الجماعات المسلّحة.
إن أزمة مال���ي الحالية تقف من خلفها الحركة 
الوطنية لتحرير أزواد، وهي حركة علمانية مسلّحة 
وسياس���ية، تتألف من قومية الط���وارق، ومطلبهم 
األس���اس فصل مناطق شمال مالي عن بقية الدولة 
وتأسيس دولة قومية باسم جمهورية أزواد، وجماعة 
أنصار الدين وحلفاؤها، وهي حركة طارقية بش���كل 
أساسي، تدعو إلى تطبيق الشريعة في جميع أرض 
مال���ي، وقد تحالفت الجماعة م���ع تنظيم القاعدة 
في بالد المغرب اإلس���المي، وم���ع حركة التوحيد 
والجهاد في غرب إفريقيا، بل مع جماعة بوكوحرام 
النيجيرية، وجميعها حركات إسالمية مسلّحة تتبّنى 

الفكر الجهادي.
لقد خلّفت – وس���تخلف - أزمة مالي الحالّية، 
وقد مّرت عليها أش���هر عدي���دة، الكثير من اآلثار، 
وخصوصاً على المس���تويين الدين���ي واالجتماعي، 
م���ن أبرزها التقاتل والش���حناء بي���ن أبناء الوطن 
الواح���د، وتدّخل قوى خارجية ف���ي البالد، وآالف 
القتلى والجرحى، والحاالت اإلنسانية الحرجة من 
الالجئين داخل مالي وخارجها، وإثارة الحساس���ية 
نحو العرب الذين أُخ���ذوا بجريرة غيرهم، وإتاحة 
فرص إلصاق الّتهم بأهل الس���ّنة، وما تبع ذلك من 
تعّقب أئمتهم ومنس���وبيهم، والتنفير من المدارس 
القرآني���ة وتش���ويه صورتها، وتش���ويه المفهومات 
اإلس���المية كالجه���اد وتطبيق الش���ريعة وغيرها، 
وسلب الحكومة المالية إرادتها الحرة، إضافة للوالء 
لفرنسا التي ُصّورت كالمنقذ من الضالل، حتى بثت 

بعض الفضائيات مشاهد لجموع من بسطاء الشعب 
المالي وهم يكيلون المدح لفرنس���ا ويحملون علمها 

ابتهاجاً وفرحاً بدعمها العسكري!
وم���ن اآلثار االجتماعية الس���لبية التي خلّفتها 
األزمة وتداعياته���ا فقدان الثقة بي���ن القبائل، إذ 
أصبحت بعض القبائل محّل اس���تهداف من قبائل 
مالية أخرى، وتحطي���م البنية االجتماعية للمجتمع 
المال���ي عل���ى ما عليه���ا من ضع���ف، واإلعجاب 
بالفرنس���يين وتقليدهم، وإغالق الم���دارس لمدة 
س���نتين دراس���يتين، األمر الذي يفتح الباب واسعاً 
أمام الفاقة والبطال���ة، إضافة لهدم البنية التحتّية 

واالقتصادية للمناطق في دولة مالي.
هذا، وتأبى األزمة إال أن تُحدث كارثة في أعز 
ما تملك مالي من شواهد الحضارة اإلسالمية التي 
ترّبعت على عرش التاريخ اإلفريقي حيناً من الدهر، 
ونقص���د المخطوطات، تلك الكن���وز المهملة التي 
تقف ش���اهداً على أن الحضارة اإلسالمية كانت - 
وما تزال - ملء السمع والبصر في تلك البالد، فقد 
احترق���ت في تمبكتو عاصم���ة الثقافة في إفريقيا 
جنوب الصح���راء آالف الوثائق النادرة والش���املة 
لعلوم متعّددة شرعّية ودنيوّية جّراء األزمة الحالية. 
ومجلة قراءات إفريقية لشعورها بحجم القضية 
المالي���ة وتأثيراتها في المنطقة كلّها، قامت بإعداد 

هذا الملف ليلقي الضوء على أبعاد هذه القضية.
ويشتمل الملف على المحاور اآلتية:
- تاريخ القضية األزوادية وتطّورها.

- األبعاد التاريخية والفكرية ألزمة شمال مالي.
- النزاع المسلح في مالي.

- التدّخل العسكري في مالي.
- اآلثار الدينية واالجتماعية لألزمة في مالي.
- التداعيات االقتصادية على القضية المالية.

- قراءة في األزمة اإلنسانية في مالي.
- الدولة المحاربة.. تدّخل فرنسا في مالي.

- أحداث مالي رؤية شرعية
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د. أح��م���د عب������د الداي���م محمد 
حسين *

أعلنت  التي  الدولة  »أزواد« هي 
الحركة الوطنية لتحرير أزواد بشمال 
مالي عن قيامها في 6 أبريل 2012م. 
تتجاوز مس���احة »أزواد« مس���احة فرنسا التي تتصّدر 
مشهد الحرب القائمة عليها االَن، وبالنظر لمجمل تاريخها؛ 
نجد أن لها امتدادات كبيرة، وعالقات متش���ّعبة بالمناطق 
المجاورة، خصوص���اً العربية، وأن تاريخها النضالي طويل، 
يمتد إلى العصر الوسيط، ويتصاعد خالل العصر الحديث 
والمعاصر، بدأ قبل اس���تقالل دولة مالي عن فرنس���ا سنة 
1960م، حين رفعت راية االنفصال س���نة 1958م، واستمر 

على مدى عشرات السنين فيما بعد)1(.
وال يمكن فهم الج���ذور التاريخية لمش���كلة المنطقة 
الشمالية في مالي فهماً جيداً إال بالحديث عن أربعة محاور 

رئيسة:
المح���ور األول: إطاللة عل���ى تاريخ مال���ي الحديث 

والصراعات التي عايشتها.
المحور الثاني: تاريخ الطوارق وأصولهم في المنطقة.

المحور الثالث: تاريخ القضية األزوادية وتطّورها.
المحور الرابع: أبرز الفصائل والجماعات والشخصيات 

التي تبّنت القضية وأّثرت فيها. 
المحور األول: إطاللة على تاريخ مالي الحديث والصراعات 

التي عايشتها: 
 »مالي« هي تحري���ف قبيلة الفولبي لكلمة »ماندي«، و 

جريدة  أزواد،  وحرب  فرنسا  حسين:  محمد  الدايم  عبد  أحمد   )1(
المصريون، السنة الثانية، العدد 427، األحد 30 يناير 2013م، 

ص 8.

»مليت« هي التحريف البربري لها.
كانت مال���ي جزءاً م���ن دولة غانا اإلس���المية خالل 
القرنين العاش���ر والحادي عش���ر الميالديين، وأساس دولة 
مالي اإلس���المية خالل القرنين الثالث عشر والرابع عشر، 
وق���وام دولة صنغي التي برزت في القرنين الخامس عش���ر 

والسادس عشر الميالديين.
احتلتها فرنس���ا ف���ي نهاية القرن 19، وأعطتها اس���م 
»الس���ودان الفرنس���ي«، الذي ظّل معها حتى سنة 1959م، 
حيث حّل »اتحاد مالي« محلّه، إلى أن برزت باسم »جمهورية 

مالي« سنة 1961م.
غالبية س���كانها من البمب���ارا والفوالن���ي والمالنكي 
والماندنجو والصنغاي والطوارق والسراكول وغيرهم، وأكثر 

من 90% منهم مسلمون سّنة على المذهب المالكي.
يرج���ع تاريخ العالقات التجارية بين س���كانها والعرب 
ش���ماالً للقرنين 9 و 10 الميالديي���ن، غير أن ظهورها على 
المس���رح التاريخي يعود إلى القرن األول الميالدي، فمدينة 
جن���ى بوصفها مهد صناع���ة التعدين في غ���رب إفريقيا، 
ولها اتصال بجميع الق���رى المتناثرة على طول نهر النيجر 

تاريخ القضية األزوادية وتطّورها

)*(  أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر - جامعة القاهرة.
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وروافده، تُعد أقدم مدينة لها تاريخ في دولة مالي.
يُذكر أنه مع حلول القرن 11 انتش���ر اإلسالم على يد 
مغاربة، وأصبحت المنطقة جزءاً من دولة غانا اإلس���المية، 
ومع بداي���ة القرن 12 أّس���س الطوارق المغش���ران مدينة 
تمبكتو، وأصبحت منطقة مالي هي أساس إمبراطورية مالي 
اإلس���المية، في حين هيمن الصوصو على جزء منها خالل 
الفت���رة من 1180م – 1230م في ظل حكم أس���رة الكانتي، 

وجعلوا عاصمتهم على بعد 80 كم شمال باماكو)1(.
  هذا في الوقت الذي راح���ت الروايات المحلية تؤّيد 
ما ذكره البكري واإلدريس���ي من وجود مملكتين في منطقة 
مال���ي الحالية، هما المملكة الش���مالية والمملكة الجنوبية، 
أو »مملك���ة دو« و »مملكة مالل«، وق���د حّققت »مالل« هذه 
الوحدة فيما بعد، واختفى اس���م »دو« تماماً، حيث تطّورت 
المملك���ة الجنوبي���ة في عهد س���ونجاتا، أو »ماري جاطة«، 
لتصبح إمبراطورية مالي، فحينما اعتنق اإلس���الم على يد 
الش���يخ المدرك اس���تقطب العلماء المغارب���ة ودعاتهم من 
عش���ائر الزوايا والعرب لينشروا هذا الدين، غير أن اتخاذه 
من نيان���ي، التي تقع على الحدود المالي���ة الغينية أو على 
حدود الغابة، عاصمة له يشير بأنه ارتاح للمناطق الجنوبية 

أكثر من الشمالية مقراً لحكمه.
ويُعد منس���ا موسى من أشهر س���الطينها، فهو الذي 
اس���تطاع أن يُخضع الصحراويين الش���ماليين، الذين كانوا 
ينزعون للنهب والتمّرد، لحكمه)2(، وعلى هذا؛ فقد س���ّببت 
المناطق الش���مالية أرقاً لكّل الّنظم الحاكمة، ومن تمّكن من 

السيطرة عليها دانت له جميع البالد بالسمع والطاعة. 
 جدي���ر بالذكر؛ أن الط���وارق والصونغي كانوا أول من 
سّدد الضربات إلمبراطورية مالي، األمر الذي انتهى بضعف 
السلطة المركزية في نهاية القرن 14، وتصاعد قوة صنغي، 
فقد كان الصراع بين المناطق الش���مالية قد أدى إلى مقتل 

جبريل ت نيانى: مالي والتوسع الثاني للماندينج، تاريخ إفريقيا   )1(
العام، المجلد الرابع، ص 130، 133، 136. 

 ،165  ،160  ،147  ،146  ،144  ،141  ،140 نفسه، ص  السابق   )2(
 .166

ملكين من ملوكها، وبس���بب ضعف الس���لطة المركزية شّن 
الط���وارق عدة غارات على مدينة تومبكتو، حتى س���يطروا 
عليها س���نة 1433م، واس���تولوا على المدن الداخلية، مثل 

والتة وميما وجاو. 
وبحرمان مالي من المنطقة الش���مالية؛ دعم الطوارق 
مركزهم ودورهم في التجارة عبر الصحراء، غير أن نفوذهم 
ه���ذا كان قصير األم���د، لصعود دولة صنغ���ي تحت حكم 
»سّني علي« الذي س���ّدد ضربة حاسمة لهم، وهذا االفتقاد 
للمنطقة الش���مالية جعل دولة مالي تختنق اقتصادياً، وتتجه 
نحو الغرب إلقامة عالقات تجارية مع قوى البرتغاليين التي 

نزلت على ساحل األطلسي.

المجتمع األزوادي مارس دورًا ال 
ُيستهان به في نشر اإلسالم واللغة 

العربية في تلك المنطقة

وبهذه العالقة اس���تمرت اإلمبراطورية القديمة تعيش 
بج���وار اإلمبراطورية الجديدة )صنغي(، إلى أن اس���تفادت 
قبائل البمبارا على حسابهم، وانس���حب الماندنجو جنوباً، 
ليكونوا أس���اس دولة س���اموري توري في القرن )3(19، ومن 
ث���م أدت الصحراء الكبرى دوراً مهماً في كونها جس���راً بين 
الشمال العربي والس���ودان الغربي، وحلقة وصل اقتصادية 
مهمة بي���ن المنطقتين)4(، وعلى ه���ذا كان افتقادها ضربة 
قاضية القتصاد المنطقتين، وابتعاد بعضهما عن اآلخر.    

عل���ى أية حال؛ ظهرت إمبراطوري���ة صنغي عبارة عن 
إقليمي���ن كبيرين، هما إقليم »كورمينا« ف���ي الغرب، وإقليم 
»دندي« في الجنوب الش���رقي، هذا في الوقت الذي تمتعت 

العام،  إفريقيا  تاريخ  مالي،  إمبراطورية  تدهور  تال:  لي  مادينا   )3(
المجلد الرابع، ص 184، 185، 196، 197. 

التبادل والتسويق  إبراهيم حركات: دور الصحراء اإلفريقية في   )4(
دراسة  مركز  التاريخية،  البحوث  مجلة  الوسيط،  العصر  خالل 
جهاد الليبيين ضد الغزو اإليطالي، السنة الثالثة، العدد 1، يناير 

1981م، ص 27، 36. 
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الم���دن التجاري���ة، كتمبكتو وجنى وتغ���ازة ووالتة، بنوع من 
الحكم الذاتي تحت إدراة زعمائها من الكوى أو المتدزو.

وكان »اتح���اد ط���وارق االنتس���ار«، و »اتح���اد طوارق 
المغش���ارن« في تومبكتو ووالتة، عبارة عن دول تابعة لحّكام 
ج���او مقابل دفع الضريبة بانتظام)1(، واس���تمر هذا الوضع 
حت���ى انتهت دولة صنغ���ي على يد الجيش المغربي س���نة 
1591م، ومنذ تلك الس���نة حكم المغاربة منطقة مالي حتى 
عشرينيات القرن التاس���ع عشر، حيث حكمها الباشوات أو 
الباش���لك حتى س���نة 1825م، ويبدو أنهم كانوا على دراية 
بالطبيعة المناوئة للشماليين، لهذا استقدموا الكثيرين منهم 

الستطيان المنطقة المحيطة بنهر النيجر.
وحينم���ا توقف المغاربة س���نة 1618م عن تعيين كبار 
موظفي البشالك، وعن إرسال تعزيزات عسكرية، فقد أقروا 
بأن يكون حكم المنطقة لمن تبقوا على قيد الحياة من جيش 
المنصور الذهبي، ويعرفون باسم »األرما«، فقد نّصب هؤالء 
من أنفس���هم سادة ش���رعيين على تمبكتو حتى بداية القرن 

19، وتمّكن دولة أحمدو شيخو من حكم المنطقة.
وفي هذا اإلطار حّققت اتحادات الطوارق نصراً مؤزراً 
على األرما س���نة 1737م، لكنهم لم يس���تولوا على السلطة 
منهم، وبالمقابل راحت مجموعة الكونتا تقّدم وساطتها بين 
األرما وأعدائهم من البدو، ولم يتدخلوا في تمبكتو إال عشية 

غزوها على يد الفولبي 1825م / 1826م)2(.
من المؤّكد أن الحكم المغربي ش���هد توس���عاً للطوارق 
ناحية الجن���وب، إال أن تدخلهم في النزاعات بين رؤس���اء 

سينيكي مودي سيسكو: الصنغي من القرن الثاني عشر إلى القرن   )1(
ص210،  الرابع،  المجلد  العام،  إفريقيا  تاريخ  عشر،  السادس 
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»البشالك«،  منصب  على  تناوبت  »األرما«  من  فرق  ثالث  هناك   )2(
فنشأت طبقة الرؤساء فيما بين 1646م – 1825م، حيث تم تعيين 
145 من الباشوات، ينتمي معظمهم لثالث سالالت، هم التزركيني 
ومبارك الدرعي والزعري، لكن تدهورت سلطتهم منذ القرن 17، 
وأصبحت محصورة حول المدن، كجاو وجنى وتمبكتو، األمر الذي 
ساعد على هجوم البمبارا في سيجو عليهم طوال القرن 18، فقد 
أخبرنا الرحالة والمستكشف االسكتلندي سنة 1796م بأن جنى 
الذين  هم  المغاربة  كان  وإن  البمبارا،  مملكة  إلى  رسمياً  تنتمي 
يحكمونها، للمزيد انظر: م أبيتيول: نهاية إمبراطورية الصنغاي، 

تاريخ إفريقيا العام، المجلد الخامس، ص 347 - 354. 

األرما، ونهبهم للقرى الزراعية على طول النيجر، وصداماتهم 
مع الباش���وات طيلة القرن 18 وانتصارهم فيها، لم يؤد بهم 
لالستقالل بحكم مناطقهم استقالالً كاماًل، بل كانوا يقدمون 

لتمبكتو ليقلدهم األرما مناصبهم.
فعلى سبيل المثال؛ هاجموا تمبكتو سنة 1770م، حتى 
تدّخل ش���يخ الكونتا المختار الكبي���ر في وجوب دفع األرما 
كفالة لهم من الخيل والتبر، وفي المقابل ظّل الباشوات على 
والئهم للسعديين ُمعلناً في خطبة الجمعة، حتى اغتيال آخر 

حّكامهم سنة 1659م فتوقفت البيعة لهم.
 وعندما اس���تولى العلويون على السلطة عادت البيعة 
لهم، وكما فعل ملوك الس���عديين فعل الس���الطين العلويون 
حتى س���نة 1806م، فقد لّقب كّل ملك نفسه في مراسالته 
مع األوروبيين، بلقب »عاهل جاو وغينيا«، بل كان المش���ايخ 
المحليون يخاطبونهم، كما انتهى األمر مع ش���يخو أحمدو، 
زعيم الفولبي، ب� »س���لطان الغرب ومراكش والبالد التابعة 
له ف���ي تمبكتو وأروان وبوجبيهه وتاوديني وس���وس القريبة 

والبعيدة وتوات«)3(.
وعلى هذا؛ ظلّت منطقة مالي تابعة للباشوات المغاربة 
حتى تكّونت دولة أحمدو شيخو التكولورية حول باماكو، تلك 
التي اس���تمرت تحكمها إلى أن هاجمت فرنس���ا عاصمتها 
سيجو س���نة 1890م)4(، غير أن المناطق الشمالية في مالي 
ظلت بعيدة عن حكم  الفرنس���يين حتى س���نة 1899م، فلم 
تتم السيطرة عليها بش���كل نهائي إال بهزيمة الطوارق سنة 

1902م)5(. 
المحور الثاني: تاريخ الطوارق وأصولهم في المنطقة: 

اس���م »الطوارق« يعني بلغتهم »كيل تماهق«، ويس���ّمون 
أنفس���هم »أموهاج«، أما اسم »الطوارق« الذي ُعرفوا به فقد 

م أبيتيول: المرجع السابق، ص 356 - 359.   )3(

الفرنسية  للسياسة  التاريخي  التطّور  الدين رشوان حسن:  نصر   )4(
في أعالي النيجر، المجلة التاريخية المصرية، الجمعية المصرية 
 ،310 1986م، ص  القاهرة،   ،33 المجلد  التاريخية،  للدراسات 

 .312

س باير: الصحراء الكبرى في القرن التاسع عشر، تاريخ إفريقيا   )5(
العام، المجلد السادس، ص 586، 590، 604، 605. 
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جاء مع الفتح العربي اإلس���المي لمنطقة المغرب وش���مال 
إفريقيا، وقيل بأن االس���م جاء لكونهم تركوا اإلس���الم في 
البداية، فُسّموا »التوارك«، وقيل ألنهم تركوا المسيحية إلى 
اإلسالم، فُسّموا بهذا االسم، وقيل بأن كلمة »طوارق« تنقسم 
إلى قسمين: »طوا« وتعني شعب، و »رق« وتعني اسم مكان، أو 
تسّموا على اسم قبيلة تُدعى »تاركة«، ويقال إن أصلهم يمني، 
وقيل بأنهم خلف لقبيلة ليبية قديمة تُدعى »أوبرياني«، وأن 

أصولهم ترجع إلى »صنهاجة«.
وهم أس���اس دولة المرابطين، ومس���لمون س���ّنة على 
المذهب المالكي، وهم يعيش���ون االَن في المنطقة الممتدة 
من ساحل األطلسي غرباً، حتى تشاد وليبيا شرقاً، يعيشون 
في أكثر من دولة من دول الس���احل والصحراء الكبرى، في 
ليبيا وتش���اد والنيجر والجزائ���ر وموريتانيا، وكانت لهم في 
الماضي س���لطنات عديدة، كسلطنة الهقار واألزقر وأضغاغ 
وتامزقدا وأولمدن وتاقريقرايت وكالقرس، وفي مالي سكنوا 

مدن تمبكتو وجاو وأزواد وليره وكيدال.
وطوارق مالي يتحدثون لغة »التماشق« األمازيغية.

وينقسمون إلى مجموعتين:
األولى: طوارق الغرب: ويعيش���ون بي���ن مدينة تمبكتو 

ومركز ليره.
والثاني���ة: ط���وارق الش���مال: وتضم قبائل إموش���ق 
وإفوقاس، ومنهم إياد جالي زعيم حركة أنصار الدين، وبالل 
الشريف رئيس جمهورية أزواد المعلنة في أبريل الماضي)1(.

وجدير بالذك���ر؛ أن طوارق مالي الذين يعيش���ون في 
تمبكتو: عبارة عن قبائل أمقشرن، ينزلون عليها في الصيف، 

ويرجعون إلى أوطانهم في أروان في الخريف.
فهناك 8 قبائل في تمبكتو: كيل نصر وأدنان وشمناس 
وكل الس���وق والبرابيش وأولمدن وكنت���ه وتفرعاتها وأمغاد، 
ويقطن���ون أيضاً مدينة أروان، وهي تبع���د عن تمبكتو 250 
كم في ش���مالها الغربي، وهناك فروع عديدة لهم في منطقة 

الدولة  وحلم  أزواد  ط��وارق  حسين:  محمد  عبدالدايم  أحمد   )1(
المستقلة، جريدة المصريون، السنة الثانية، العدد 439، الجمعة 

1 فبراير 2013م، ص 8.   

أزواد، تضم: كلنتصر وأجران وكل أقرس وأقدالن وكلتقاللت، 
وهم طوارق مرتحلة، ويقطنون جاو شمال النيجر ومالي.

وهناك 7 قبائل طارقية أخرى: ش���مناس وأمغدن وكل 
السوق وأمغاد ودو اسحق وادنان وكنته وغيرها.

وهناك من يقطن مدينة »كيدال« في شرق مالي: وهي 
متاخم���ة للحدود الجزائرية والنيجر ش���رقاً، وهي عاصمة 
الطوارق، وأهم قبائلها: تاغات ملت وافوجاس وادنان وامغاد 

وافرقومسن وابلبتين وأرجناتن وكل جال.
وهناك مدينة الس���وق: وتق���ع على مرتفع���ات أدرار 
ايفوجاس، وهي إلى الش���مال الغرب���ي من كيدال ب� 60 كم، 

ويقطنها طوارق أدرار)2(.
ويالرغم من أن كّل مناطق مالي قد نعمت باالس���تقرار 
خالل فترة الحكم المغرب���ي، بدليل ترحيب كثير من علماء 
تمبكتو وحكامها وس���كانها به، فإن عشرات السنين السيئة 
التي عاش���ت فيها قبل دخول المغاربة)3(، هي التي رّسخت 
ه���ذا الحكم لثالثة قرون كاملة، فكان نزوح الصّناع والعلماء 
والتجار والدعاة المغاربة، قد س���اهم في نش���ر األس���لوب 
المغربي األندلس���ي في مختلف المناح���ي، وأّثر في تبديل 
أغلب األّس���س التي قام���ت عليها حض���ارات غانا ومالي 
والصونغاي من قبل، فقد حكمت المنطقة ب� 180 باش���ا من 
الباشوات والكواهي، حتى انكس���ر آخرهم )الكاهي محمد 

الرامي( على يد الفرنسيين سنة 1894م.
وم���ن ثّم؛ فإن إصرار الكتاب���ات األجنبية على أن فترة 
اإلدارة المغربية بالس���ودان الغربي قد تس���ّببت في ضعفها 
السياس���ي وتفّككها القبل���ي وانهياره���ا االقتصادي، وفي 
الث���ورات المتالحق���ة والش���غب وقطع الّط���رق على ذوي 
الّس���حنات البيضاء، يُعّد أمراً مبالغ���اً فيه، فغالبية مؤرخي 
المنطقة ينفون ع���ن المغاربة تلك المس���ؤولية التي لّفقها 

الهادي مبروك الدالي: قبائل الطوارق.. دراسة وثائقية، سلسلة   )2(
من تاريخ القبائل اإلفريقية، رقم 4، القيادة الشعبية االجتماعية 
للجماهيرية العظمى، ط 1، بنغازى، ليبيا، 2006م، ص -16 23. 

السادس  القرن  في  اإلفريقية  العربية  العالقات  زروق:  محمد   )3(
عشر، الوجود المغربي بالسودان الغربي كنموذج، مجلة البحوث 
التاريخية، مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو اإليطالي، السنة 

السابعة، العدد 2، يولية 1985م، ص 83 - 87. 
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األجانب، فعلى س���بيل المثال؛ قّدم لنا كعت والس���عدي بأن 
الطوارق كانوا هم السبب الرئيس في الفوضى، فلم يتوقفوا 
- وبخاصة قبيلة مغش���رن - عن شّن الغارات وقطع الطرق 
ومصادرة أحمال التجارة، ولعل حروبهم مع الحكام المغاربة 
طيلة فترة حكمهم)1(، تُعّد شاهداً على السلوك الذي سلكوه 

فترات طويلة ضد السلطة القائمة.    
ولعل ال���دور الذي مارس���ه كنت���ة أزواد، الذين كانوا 
يس���كنون ش���مالي تومبكتو حتى القرن 19 وفي كّل نواحي 
أزواد بع���د ذلك، وقب���ول الجميع من الط���وارق والبمبارا 
والبرابيش وغيرهم بوس���اطتهم مع الّنظم القائمة، هو الذي 

هيأ االستقرار لتلك المنطقة في معظم الفترات)2(.
ولعل الدور الذي قام به الطوارق في مقاومة الفرنسيين، 
حين قاد باب���ا اَق هجوم أهقار عليهم، حتى تم استس���الم 
األقليم في مايو 1902م، هو الذي يفّسر بقاء تمبكتو عصّية 
على الفرنس���يين، فقد خسروا فيها قتلى كثيرين، حتى جاء 

الميجور جوفير، فكان يقتل الطوارق كما يقتل الذباب)3(.
واس���تمر دورهم بعد استقالل مالي عن فرنسا يطالب 
باالنفص���ال، لدرجة أن قيادتهم لمعظم حركات التمّرد التي 
خرجت ضد الحكومات المالية المتعاقبة، كانت هي الفاعلة 
والمؤّثرة، حتى وصلنا ليصبح أحدهم )بالل آق الش���ريف( 

رئيساً لجمهورية أزواد المعلنة في أبريل الماضي)4(.  
المحور الثالث: تاريخ القضية األزوادية وتطّورها: 

نشأته  الغربي..  السودان  في  المغربى  الحكم  الغربي:  محمد   )1(
الكويت،  والنشر،  للطباعة  الخليج  األول، مؤسسة  الجزء  وآثاره، 

ص 13 - 15. 

نشر  في  ودوره  الكبير  الكنتي  المختار  الشيخ  بطران:  عزيز   )2(
القادرية في الصحراء وغرب إفريقيا، مجلة  اإلسالم والطريقة 
الغزو  ضد  الليبيين  جهاد  دراس��ة  مركز  التاريخية،  البحوث 
اإليطالي، السنة الثالثة، العدد 2، يولية 1981م، ص 314 ، 317 
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تحقيق  العصور،  عبر  الطوارق  اماهين:  البكاي  الالله  الشاوي   )3(
اصالح محمد البخاري حمودة، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، 

2007م، ص 93 ، 180، 181. 

والموقع،  التاريخ  أزواد..  إقليم  ال��واع��ر:  األم��ي��ن  محمد   )4(
h t t p : / / e s s i r a g e . n e t / n e w s - a n d - r e p o r

25-28-19-25-06-2012-ts/8360

عرفنا مما سبق أن المنطقة الشمالية المسّماة بأزواد، 
كانت عصّي���ة على الخضوع لكثير من الس���لطات الحاكمة 
في منطق���ة مالي عبر فترات طويلة من تاريخها، تمتد هذه 
المنطق���ة من تمبكتو ومنحنى نهر النيجر جنوباً حتى حدود 
الجزائر ش���ماالً، ويحّدها من الغرب ش���نقيط، ومن الشرق 
أزواج، وتش���مل معظم واليات مالي الشمالية )جاو وتمبكتو 

وكيدال(.
و »أزواد« تعني بلغة حس���ان: الوادي المنبسط، وتعني 
ال���وادي الوفير، وتقطنها عدة قبائ���ل، منها كنته والبرابيش 

العرب، والطوارق، وتجكنت، والسنغاي.
ومن أشهر زوارها الحسن بن الوزان الذي وصفها بأن 
»الوصول إليها يكون بمش���قة«، وازدادت شهرتها بعد نزول 
المختار الكنتي بها وتأسيسه زاوية هناك، حيث توافد عليها 

العلماء وطالب العلم، وغدت منارة علمية)5(.
يتألف إقليم أزواد من منطقتين:

األول���ى: أزواج: وتقع على ح���دود النيجر، وتعيش بها 
طوارق إموشق وعرب البرابيش وكنته.

الثاني���ة: أزواد: وتقع داخل حدود مالي، وتتس���ع ألكثر 
من ثلثيها.

ولما كانت مس���احتها كبيرة فهي بدورها تنقسم لثالث 
مناطق:

األولى: محاذية لنهر النيجر من تخوم تمبكتو، ومنطقة 
أزواد متروكة وش���أنها، فهي فقيرة البنى التحتية والمرافق 
العمومية، وتكتفي الس���لطات المالية بتس���ييرها بواسطة 
رؤس���اء مناطق التجمع���ات األربعة، وتفرض على س���كانها 
إتاوات وضرائب عينية، على األفراد والمواش���ي، بما جعل 
األهال���ي يتجهون ف���ي أول األمر إلى ليبي���ا، حيث يجدون 
العمل في الكتائب األمنية وش���ركات النفط، وإلى الجزائر 
حيث يحصلون على بطاقات الهوية والتموين الغذائي، وتارة 

يذهبون إلى السعودية، حيث توجد جالية كبيرة هناك.
 أما الذين ع���ّز عليهم الرحي���ل فانخرطوا في تجارة 

الدخان والمخّدرات وغيرها.

الهادي مبروك الدالي: مرجع سابق، ص 21، 22.   )5(
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والثانية: هي المنطقة الوسطى، وتمتد ما بين المنطقة 
األولى للحدود الجنوبية، للخط الواصل بين كيدال - تندمه، 

وهي منطقة صحراوية قاحلة.
والثالثة: هي الواقعة إلى الشمال مباشرة من المنطقة 
الوس���طى، وتضم سلس���لة جبال كيدال وتس���ليت وأكلهوك 
وتايكاري���ن وتقري���رت، وجب���ال إفقاس واله���كار وأضغاغ 
وآدرار س���طف، وتندمه حتى الحنك وركشاش على الحدود 

الموريتانية.
وعلى هذا؛ فإن الطبيعة الجغرافية إلقليم أزواد جعلته 
عصّياً على الس���يطرة واالحت���الل، فجبال���ه توّفر الموقع 
المتمترس للمقاتلين، أما صحراؤه المكشوفة؛ فتحرم الغزاة 
م���ن إمكانية المفاجئ���ة واالحتماء، وتجعلهم صيداً س���هاًل 

ألهله.
وحينم���ا حصلت جمهورية مالي على االس���تقالل من 
فرنس���ا 1960م؛ كان إقليم أزواد يشّكل 70% من مساحتها 

البالغة 1.247.228 كيلومتر مربع، أي 827485 كلم2.
ويقع اإلقليم بين خمس دول: الجزائر، موريتانيا، مالي، 

بوركينافاسو، النيجر.
وقد تجاهلت فرنسا، حين وضعت الحدود، الخصائص 
األنثروبولوجية والتركيبة الس���كانية إلقلي���م أزواد)1(، فقد 
ضّمت الس���نغال وجمهورية الس���ودان الفرنسي وصحراء 
أزواد في اتحاد ثالثي سّمته »اتحاد مالي«، غير أن انسحاب 
السنغال منه س���نة 1961م، وتغيير السودان الفرنسي السم 
مالي، ل���م يغّير من وضع أزواد، فقد ظلّ���ت تابعة لمالي)2(، 
وهو األمر الذي أدى لسلس���لة من الهّبات االنفصالية رغبة 

في االستقالل.
وبالطبع كان الترتيب الفرنس���ي لضّم أزواد لمالي قد 
جاء عقاباً على استمرار تمّرد اإلقليم على سلطات االحتالل، 
فالمنطقة الشمالية شّكلت حلقة وصل بين الجزائر ومالي، 

محمد األمين الواعر، مرجع سابق.  )1(
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فكان ال بد من إخضاعه���ا تحقيقاً لهذا الهدف، وهو األمر 
الذي دفع س���كانها لتش���كيل خاليا مقاوم���ة دينية وثقافية 
للفرنس���يين، فكان رفضهم لمس���اندة فرنس���ا في الحرب 
العالمية الثانية سبباً مباش���راً في انتقامها منهم، بسلخهم 

عن محيطهم اإلقليمي, وضمهم لمالي والنيجر.
وف���ي ه���ذا اإلط���ار يمكن فه���م أول ن���زوع لها نحو 
االنفصال في خمسينيات القرن العشرين، وبصورة واضحة 
سنة 1958م، معتمداً على الش���خصيات القبلية والقيادات 
التقليدي���ة، حيث قادت تلك الش���خصيات عمليات جهادية 

نوعية في المنطقة، عّجلت برحيل فرنسا عن مالي كلها.
ولما كانت فرنس���ا لم تعر أي اهتم���ام لتنمية اإلقليم؛ 
فق���د أّثر هذا في منحنى األحداث بعد االس���تقالل، حيث 
ش���ّكل األزواديون مع جيرانهم في الجنوب جمهورية مالي، 
على اعتبار أنها س���تكون دولة الجميع، وتحظى كّل مكونات 
الشعب بالقدر نفسه من الرعاية والتنمية والتعليم والحضور 
للهوي���ة العربية والطارقية، ومع سياس���ة التهميش من قبل 
حكومة باماكو بعد االستقالل بدأ التاريخ النضالي األزوادي، 
ولعل اتهام األزواديين للفرنس���يين بتعّمد ضّمهم لدولة مالي 
الناش���ئة إلبقاء نفوذهم في المنطقة يكش���ف هذا الترتيب 
المسبق لعملية االستقالل، ويفضح أصابعهم الحالية للهدف 

نفسه)3(.
وعلى هذا؛ جاء تش���كيل الحركة الشعبية األزوادية في 
س���تينيات القرن العش���رين نتيجة هذا اإلهمال الحكومي 
لمنطق���ة أزواد، ليصب في اتجاه االنفص���ال، وبالرغم من 
إخفاق الحركة في تحقيق االستقالل فإنها وفرت لألزواديين 
تجربة اس���تفادوا منها في التجارب الالحقة، فكان بعضهم 
يعلن مطالب���ه االنفصالية ودعوته الصريحة لالس���تقالل، 
في حين كان آخ���رون يعلنون رضاهم باتحاد كونفدرالي، أو 
التحضير لنوع من الحكم الذاتي، يضمن اس���تفادة المنطقة 
من عائدات البالد المالية، ويساهم في تنميتها، وقد انتهى 

تمّرد سنة 1963م على يد الرئيس المالي موديبو كيتا.
وكان���ت ثالثة عق���ود بعد ذلك كافي���ة إلنضاج تجربة 

محمد األمين الواعر، مرجع سابق.   )3(
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جديدة، تمّثلت ف���ي ظهور الحركة الش���عبية لتحرير أزواد 
بقيادة إياد جالي، تعلن عن نشاطها العسكري عام 1990م)1(، 
تلك الحركة التي تغّيرت قيادتها فيما بعد، حتى نجحت فى 

إعالن استقالل دولة أزواد في أبريل الماضي.
المحور الرابع: أبرز الفصائل والجماعات والشخصيات التي 

تبّنت القضية وأّثرت فيها: 
ثبت تاريخياً أن منطقة أزواد لم تخضع قبل االستعمار 
الفرنسي لسيطرة مباشرة من أية سلطة حكمت المنطقة من 
قب���ل، بل ظلّت تُدار عن طريق إمارات َقَبلية، وتتبع من حين 

آلخر - بطريقة غير مباشرة - إلدارة تمبكتو.
ولم���ا كان المجتمع األزوادي يتك���ّون من قبائل عربية 
في الجهة الش���مالية والغربية، وقبائل طارقية في الشمال 
والش���رق، ومجموع���ات من الس���ونغاي والف���الن يقطنون 
المنطقة المحاذية لنهر النيج���ر، فقد مارس هؤالء جميعاً 
دوراً ال يُس���تهان به في نشر اإلسالم واللغة العربية في تلك 

المنطقة.
وبالرغ���م من وجود صعوبة في فك لغز األصول اإلثنية 
لكّل الشعوب التي تعيش فيها، وبالرغم من أنها تمّثل أرضية 
مناس���بة للنزاعات والحروب المس���تمرة في المنطقة، فإن 
الطوارق كانوا جزءاً رئيس���اً فيها وف���ي كفاحها، وهو األمر 
الذي أوجد تقارباً كبيراً بينهم وبين البيضان، خّفف من حدة 

التوتر، وقلّل من صعوبة العيش.
ب���رز تاري���خ أزواد النضالي بعد االس���تقالل في أربع 

وقفات مهّمة:
األولى: سنة 1963م ضد نظام موديبو كيتا.

والثانية: م���ا بي���ن 1990م – 1996م، انتهت باتفاقية 
تمنراس���ت بالجزائر بين الطوارق وحكومة موس���ى تراوري 
في يناير 1991م، واس���تُكملت بالميثاق الوطني سنة 1992م 

وغيره من ملحقات.
والثالث���ة: بدأت في مايو 2006م ض���د الرئيس آمادو 

الجديد:  أزواد  إقليم  ح��راك  المصطفى:  محمد  ولد  أحمد   )1(
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توماني توري، وانته���ت بتوقيع اتفاقي���ة الجزائر في يوليو 
2006م، اس���تُكملت ببروتوكول تفاه���م طرابلس في مارس 
2008م، غير أن اس���تمرار سياسة التهميش لألزواديين حّتم 
عليهم النضال مجدداً، ودخولهم في المرحلة الرابعة التالية.

المرحلة الرابعة: منذ سنة 2010م)2(. 
وجدير بالذكر أن تمّرد الطوارق عامي 1991م / 1992م 
قد جاء بردود فعل عدوانية تجاه بعض الس���كان، وأدى إلى 
ن���وع من أنواع التصفية العرقي���ة للرّحل)3(، وهو األمر الذي 
تطّور باتجاه رفع الس���الح ضد الحكومة منذ عام 2000م، 
ففي أبريل 2006م أعلن العقيد حس���ن فجاجة انفصاله عن 
الجيش المالي متهماً الحكومة بتهميش المناطق الشمالية، 
وتعّمد تجهيل أهلها وتفقيرهم، مصطحباً معه 100 مس���لح، 

احتل بهم مدينة كيدال)4(.
على هذا؛ فقد كان إخفاق دولة مالي في تنمية الشماِل 
األزوادي، وإش���عاره أنه جزءٌ م���ن الدولة، قد ترك المنطقة 

لقّطاع الّطرق وتجار المخّدرات والتخلّف)5(.
ومن ثم تحّكمت أربعة أطراف رئيس���ة في قيادة نضال 

أزواد، تمّثلت في:
1 - حركة تحرير أزواد ذات الميول العلمانية.

2 - وجماعة أنصار الدين المتحالفة مع القاعدة.
3 - وجماعة التوحي���د والجهاد المتحالفة مع عناصر 

القاعدة الصحراويين والموريتانيين.
4 - والجبهة العربية لتحرير أزواد التي تضم جماعات 

البرابيش.
ومن ثم؛ فإن التحّرك األزوادي الجاري اآلن هو سادس 
تجرب���ة تحّررية في تاريخ اإلقليم الطامح لالنفصال)6(، وهو 

http:// ،أحمد ولد عالل: أزواد منطقة مظلومة، 24 فبراير 2012م  )2(
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األمر الذي يفّس���ر لماذا ضّمت جبه���ة تحرير أزواد معظم 
المقاتلي���ن القدام���ى من حركة 23 ماي���و 2006م التي كان 
يقودها إبرهي���م باهنجا والعقيد الحس���ن فجاجة، إضافة 
للعس���كريين المنفصلي���ن عن الجيش المال���ي من مختلف 
الرتب، وبعض الش���باب المتطوعين والمغمورين بحماس���ة 
االنتماء لجيش جمهورية أزواد الوليدة، والمتخرجين حديثاً 
م���ن مراكز التدريب، في حين راح���ت حركة أنصار الدين، 
بقي���ادة العقيد إي���اد آق جالي وهو من المؤّسس���ين لجبهة 
تحرير أزواد )مع بركه الش���يخ والش���ريف اسليمان(، تضم 
عدداً م���ن المقاتلين المحترفين اإلس���الميين، وهي حركة 
أغلب عناصرها من قبيل���ة إفوقاس ومن الطوارق والعرب، 
وعلى عالقة بتنظيم القاعدة بمختلف أجنحته، القاعدة في 
بالد المغرب اإلس���المي، وجماعة الدع���وة والقتال بقيادة 
حّماد ولد محمد الخي���ري الموريتاني، وجماعة بوكو حرام 

النيجرية، وغيرهم)1(. 
ومنذ 17 يناير 2012م؛ دشنت الحركة الوطنية األزوادية 
مرحلة جديدة من الصراع ضد الوجود الحكومي في منطقة 
أزواد، بعدما تحّول اإلقليم لثكنة عس���كرية بقدوم مقاتليهم 
م���ن ليبيا مطالبة بح���ق تقرير المصير، وه���و ما اعتبرته 
الحكومة ذريعة للتدخل  وثورة على جمهورية مالي الموّحدة 

بدعم قاعدة المغرب اإلسالمي)2(. 
وإذا كانت مطالب حركات تح��رير إقليم أزواد قد دارت 
في مجملها حول مطلب االستقالل، مع تفاوت في أس��اليبه 
وم���داه الزمني، ومدى احتياجه لفترة انتقالية أو حكم ذاتي، 
أو اتحاد كونفدرال���ي، فإن رّد الحكومة المركزية في باماكو 
كان الرفض لذلك جملة وتفصي���اًل، واإلصرار على إبق���اء 
الدولة المركزية، مع وعود بمش���اريع تنموية وتطوير للبنى 
التحتية، غي���ر أن تجربته��م مع وكالة تنمية ش���مال مالي، 
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وإع��الناته���ا المتكررة عن تموي���الت قّيمة، ومع ذلك ظلّت 
تنمية المناطق الش���مالية دون التوقعات)3(، هو ال���ذي أجج 

رغبة االنفصال عن دولة غالبيتها م�سلمين مثلهم.
ففي هذا اإلطار؛ أنشأ الطوارق عدة تنظيمات لتحقيق 
االستقالل عن مالي، وإعالن دولة أزواد المستقلة، يأتي على 
رأس���ها الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وحركة أنصار الدين 
الس���لفية، المتعاطفة مع تنظيم القاع���دة، في حين قامت 
العناصر العربي���ة بتكوين حركة التوحيد والجهاد، مع وجود 

قوي لهم داخل تنظيمات الطوارق.
أم���ا الصونغاي؛ فقد ش���ّكلوا تنظيم م���الك األرض، 
ومع التنظيمات الس�����ابقة، يوجد الجيش الثوري لتح��رير 
أزواد، والجبهة الش���عبية لتحرير أزواد، والجماعة السلفية 
للدع���وة والقتال، وتنظ��يم القاعدة ف���ي المغ���رب العربي، 
وتنظيم القاعدة بالغ��رب اإلفريقي، وعلى هذا؛ فإن غالب��ية 
التنظيمات ظ���لّت ترفع راية االس��تقالل، في حين رفع��ت 

التيارات اإلسالمية راية تطبيق الش��ريعة اإلسالمية.
 وقد عّجل االنقالب العس���كري، الذي حدث في مالي 
في م���ارس 2012م، بظه���ور دولة أزواد المس���تقلة في 6 
أبريل 2012م، غير أن رف���ض المغرب والجزائر وموريتانيا 
والس���نغال، ثم الدول األوروبية )فرنس��ا وإسبانيا والواليات 
المتح���دة(، إلعالن قيام الدولة من جانب واحد، جعل األمم 

المتحدة ترفض هذا الوليد الجديد)4(.
غي���ر أن تأثير انعكاس���اتها على المنطق���ة اإلقليمية 
المحيطة، وعلى الجماعات والشخصيات المتفاعلة معها، قد 
أّرق العسكريين والسياسيين عبر منطقة الساحل والصحراء، 
حتى تحّولت بعد إعالن االس���تقالل إلى مش���كلة ذات طابع 
دولي بدخول فرنس���ا في حرب معها، فهل س���تصمد الدولة 
الناشئة أمام التحالفات المحلّية واإلقليمية والدولية ضدها؟! 

أم ستعود إلى حضن مالي، لتبدأ صراعاً من جديد؟!

أحمد ولد محمد المصطفى، مرجع سابق.  )3(

جريدة  أزواد،  وحرب  فرنسا  حسين:  محمد  الدايم  عبد  أحمد   )4(
المصريون، السنة الثانية، العدد 427، األحد 30 يناير 2013م، 

ص 8. 
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محم���د  المخت���ار  س���يدي 
الصالح ديالو *

نهوض���اً بواج���ب النصح 
وتحقيق���اً  الص���دع،  ورأب 
للتضامن اإلسالمي والتعايش 
المنطقة،  سّكان  بين  الّسلمي 
رأينا كتابة هذه الس���طور عن األبعاد التاريخية 
والفكرية لألزمة الحالّية التي تعيشها دولة مالي 

في مناطقها الشمالّية.
ذل���ك ألن معرفة الج���ذور التاريخية ألزمة 
ّما، ومعرف���ة األفكار والتص���ّورات التي تحّرك 
أطرافها، تس���اهم بفاعلية ف���ي تحقيق إصالح 
ذات البين بين األطراف المتنازعة، وحّل األزمة 
بش���كل ناجع بإذن الله تعال���ى؛ إذ الحكم على 

الشيء فرع عن تصّوره.
وس���يدور هذا الموضوع حول سكان شمال 
مالي قديم���اً وحديثاً، واس���م ه���ذه المنطقة 
التاريخي، ومح���ّرك هذه األزم���ات في مالي، 
واألف���كار والتصّورات الباعثة للق���وم إلى هذه 
المنطقة  لواقع  المستقبلي  والتصّور  التحّركات، 

وواجب أبنائها. 
أوالً: من هم س���كان شمال مالي قديماً وحديثاً؟ 

وما اسم هذه المنطقة التاريخي؟: 
الحقيق���ة؛ أنه ل���م تكن ثّم���ة حاجة لطرح 
مثل هذا الس���ؤال لوال ما نش���هده ونسمعه في 
اآلونة األخي���رة من بعض أبناء ه���ذه المنطقة 
من تصريحات تصط���دم مع الحقيقة التاريخية 
للمنطق���ة وواقعها الحالي، حي���ث يّدعي هؤالء 
أن المنطقة اسمها »أزواد«، وأنها ملك الطوارق 

األبعاد التاريخية والفكرية ألزمة
شمال مالي

وإرثه���م، وأن معركته���م هي الس���ترداد حّقهم 
التاريخي بكامله)1(.

والحقيقة؛ أن ش���مال مالي الحالية – كما هو معلوم 
من كتب التاري���خ والواقع المعاصر – ه���و موطن قبائل 
الصنغاي، وهم قبائل سودانية سكنت ضفاف نهر النيجر 
عل���ى امتداد كبير، وألمد يعود إلى فت���رة ما قبل التاريخ 
الميالدي، فقد ذكر الّس���عدي ما ملخصه: أنهم موجودون 
منذ وقت بعيد جداً، منذ زمن الفراعنة، وأن بعض سحرة 
فرعون أتوا من الصنغاي، وكان تأس���يس المملكة األولى 
على يد رجلين من اليمن ن���زال عند الصنغاي، واختلطوا 
بهم فتناسلوا وتكاثروا، إال أن تاريخ مجيء هذين الرجلين 

ليس معروفاً بدقة)2(.
وتذكر الروايات التاريخية: أن قبيلة »لمطة« البربرية 
تاقت نفس���ها إلى إحداث تغيير في نظام حياتها الرتيبة 
داخ���ل الصحراء، وذل���ك بالتوّجه بعيداً نح���و الجنوب، 
واس���تمرت في مس���يرتها وترحالها متوغلة في المناطق 
وفي���رة المراعي، إلى أن وجدت نفس���ها في النهاية على 

ضفاف نهر النيجر اليسرى)3(.
وهذه الرواي���ات ال تذكر بدقة متى توّجه البربر نحو 

الجنوب ليصلوا إلى ضفاف النهر.
وال����ذي ال يختلف فيه المؤّرخ����ون أن هذه المناطق 
ليست بموطن أصلي للطوارق وإنما هاجروا إليها، تحت 
ظروف مختلفة، وف����ي فترات تاريخي����ة مختلفة، يقول 

بتاريخ  المنشور  األول،  التاريخي  الحق  مقال:  مثاًل  انظر   )1(
2012/12/31م، والمقال منشور على هذا الرابط:

h t t p : / / a r . m n l a m o v . n e t / i n d e x . p h p /
constants/37sn/48concepts.html

انظر التفاص��يل في: تاريخ السودان، لعبد الرحمن بن عبد الله   )2(
1981م،  باريس  والشرقية،  األمريكية  الم��كتبة  نش��ر  الّسعدي، 

ص 4.

مملكة  وإحياء  محمد  الحاج  أسكيا  كتاب:  في  التفاصيل  انظر   )3(
الدعوة  كلية  نشر  فاي،  منصور  للدكتور  اإلسالمية،  الصنغاي 

اإلسالمية بطرابلس، ط 1 - عام 1997م، ص 15 - 17.
ومدرس  باماكو،  في  المهني  التقني  األمل  لمعهد  العام  المدير    )*(

الفقه المقارن في جامعة الساحل في باماكو مالي.
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مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

القش����اط: »ولم يكن هذا – ويقص����د الصحراء الكبرى 
- موط����ن الطوارق األصلي، فلق����د تزحزح الطوارق من 
الشمال إلى الجنوب موغلين في الصحراء، إما هرباً من 
الجيوش التي كانت تهاجم الشمال )الرومان – الوندال – 
البرتغال – اإلسبان – الفرنسيون(، وذلك هروباً بحريتهم، 
وإما اندفاعاً نحو إفريقيا لنشر اإلسالم واالستيالء على 
الممالك والس����يطرة عليها«)1(، وهذا الكالم صريح على 
وجود ممالك للصنغاي قب����ل مجيء الطوارق للصحراء، 

وقبل توّجههم نحو الجنوب الصحراوي.
وأما أص���ل الطوارق والم���كان الذي نزح���وا منه؛ 
فالروايات في ذلك متضاربة بين كونهم من شمال إفريقيا 
وبين كونهم من المش���رق اإلسالمي، وتحديداً من اليمن، 
وفي ذلك يقول القش���اط نقاًل عن غيره)2( قوله: »وبصفة 
عامة؛ فإن دراس���ة الروايات الش���عبية الطارقية، والواقع 
الجغرافي، وأسماء القبائل، والمالمح البشرية، والعقليات 
القبلية، والع���ادات المحلية لمختل���ف القبائل الطارقية 
القاطن���ة جن���وب الصحراء الكب���رى – النيج���ر ومالي 
وبوركينافاسو –، تجعلنا نستشعر ونرّجح أن لهذه القبائل 
الطارقية عالقات تاريخية أوثق بثالث مناطق من الشمال 

اإلفريقي، وهي: ليبيا والمغرب األقصى وموريتانيا«)3(.
ويقول الّس���عدي ع���ن الطوارق: »وه���م ظواعن في 
الصح���راء، رّحالة ال يطمئن بهم من���زل، ليس لهم مدينة 
يأوون إليها، ومراحلهم في الصحراء مس���يرة شهرين ما 
بين بالد السودان وبالد اإلسالم، وهم على دين اإلسالم، 
واتباع السّنة، وهم يجاهدون السودان وصنهاجة، ويرفعون 

د. محمد سعيد القشاط: التوارق عرب الصحراء الكبرى، نشر   )1(
مؤّسسة ذي قار، ط 3 - عام 1999م،  ص 22.

نقله عن محمد أحمد الشفيع، وهو من الكّتاب المعروفين، من   )2(
الجامعة  في  دّرسني  فقد  مشايخي،  من  وهو  النيجر،  طوارق 
وهو  الدعوة،  ومناهج  اإلسالمي  الفكر  مادة  بالنيجر  اإلسالمية 
رجل خلوق ومحترم، يحب أبناء هذه المنطقة دون تمييز عنصري، 
وكان يدّرسنا في تلك الفترة طارقي آخر من طوارق النيجر، وهو 
القاسم البيهقي رحمه الله تعالى، الذي كان يدّرسنا مادة التاريخ، 
وقد أهدى إلّي خاصة بعض ما كتبه في تاريخ المنطقة قبل نشره 
الرجالن  وكان  بالنيجر،  اإلسالمية  الجامعة  حوليات  مجلة  في 
ويحظيان بحب جميع  بالنيجر،  أساتذتنا  أفاضل  الطارقيان من 
الطلبة لحسن سيرتهما، ونسأل الله تعالى أن يكثر من أمثالهما 

في أبناء المنطقة أسودهم وأبيضهم. 

مصدر  للقشاط،  الصحراء،  عرب  التوارق  في:  التفاصيل  انظر   )3(
سابق، ص 28 ، 31.

أنسابهم إلى حمير«)4(.
هذه النقول تفيد أن الطوارق، في فترٍة ما من فترات 
التاريخ، طمعوا في تّملك الممالك القائمة وبسط سيادتهم 
عليها، األمر الذي تمّكنوا منه بش���كل مالحظ في القرن 

الحادي عشر في إطار دولة المرابطين.
وهل تمّكنوا من ذلك قبل هذا التاريخ في دولة الصنعاي؟ 
سؤال تأخذ اإلجابة عنه حيزاً كبيراً؛ نظراً الختالف الكّتاب 
في أصول األس���رة األولى التي حكم���ت الصنغاي – أعني 
أس���رة زا – هل هي من الس���ود أو البيض؟ بل في األسرة 
الثانية، أس���رة س���ني أيضاً، والذي ليس حول���ه جدال، أن 
الطوارق تمّكنوا في فترة من فترات التاريخ من حكم منطقة 
تمبكتو، بعد حكم إمبراطورية مالي لها، وهذا وارد في كتب 
التاريخ المعتمدة، وهو ما يُفهم من قصة أس���كيا محمد مع 
قاضيه على تمبكتو )محمد بن عمر(، حيث استدعاه أسكيا 
محمد ذات مرة، لّما كان قد وصل إلى س���معه أن القاضي 
المذكور طرد بعض رس���له بعد منعهم م���ن القيام بمهاّمهم 
في تمبكتو، وكان من ضمن أس���ئلة أسكيا للقاضي: »أرسلت 
رس���لي في حوائجي، وأمرت بأمري في تمبكتو، فترد رسلي 
وتمنعه���م من تنفيذ أوامري! ألم تك���ن تمبكتو في يوم تابعة 

لحاكم مالي؟... ألم يكن الطوارق سالطين فيها«)5(. 
فهذا الكالم من الملك العادل أسكيا محمد تفيد أن 
الطوارق كانت لهم سلطنة في تمبكتو، وهذا أّكده الّسعدي 
في تاريخه عندما تحّدث عن الملك س���ني علي بير، حيث 
قال: »إن الطوارق تمّكنوا من انتزاع سيادة تمبكتو من مالي 
سنة 1433م، وعّينوا عليها حاكماً تابعاً لهم، وكان الحاكم 
ذكياً، أراد أن ينجو من زحف س���ني علي، فكتب له خطاباً 
رقيقاً بالسالم والدعاء، وذكر فيه أن ال ضرورة لسني علي 
ب���أن يزحف على تمبكتو؛ ألن حاكمه���ا يعترف بالوالء له، 
وبأنه من جملة عياله، وقنع س���ني علي بذلك، فلّما توفي 
ه���ذا الحاكم )وهو محمد نض( وتوّل���ى ابنه عمر محمد 
نض، كتب لس���ني بعكس ما كتب أبوه، وه���ّدد بأن القوة 
متوافرة عنده، ومن تعرض له رأى ما لديه من القوة، فقال 
سني علي ألصحابه: »شّتان ما بين عقل هذا الفتى وعقل 
أبيه«، وهاجم تمبكتو س���نة 1468م، وكان ذلك من أسباب 

تاريخ السودان، للّسعدي، مرجع سابق، ص 25.  )4(

أسكيا الحاج محمد، د. منصور فاي، مصدر سابق، ص 91 ، 92،   )5(
نقاًل عن تاريخ الفتاش لمحمود كعت.
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ما أنزله بالمدينة اإلس���المية من قس���وة عيبت عليه«)1(، 
وبعد سرد تفاصيل هذه القصة في موسوعته يعّقب عليها 
الدكتور أحمد ش���لبي قائاًل: »وكان م���ن األجدر أن تُعاب 
على الحاكم الغر الذي تذكر الروايات أنه اضطرب عندما 
سمع بزحف س���ني علي عليه بين اللجوء إلى الطوارق أو 

االستسالم للزاحف الكبير«)2(.
كما أن���ه مما ال ريب في���ه؛ أن ه���ذه المناطق كلها 
ُضّم���ت لمملكة الصنغاي في عهد الملك أس���كيا بجميع 
قبائلها، يقول القاسم البيهقي)3( رحمه الله: »ويعتبر تسّنم 
أس���كيا محمد عرش الصنغاي بداية عهد انتظام المملكة 
وازدهارها واتساعها حتى شملت كل أراضي إمبراطورية 
مالي، فشّرقت واس���تولت على شمال نيجيريا حتى كانو، 
وعلى منطقة آيي���ر، ووصلت إلى بالد الماندنجو والفالن 
غرباً، ومواطن الطوارق ش���ماالً، فنالت من أسباب القوة 
واالزده���ار، فقد كان���ت – وإلى حين س���قوطها – أكثر 
الممالك اإلس���المية الكبرى في الغ���رب اإلفريقي تطبعاً 
بمفاهيم اإلس���الم، وس���ّجل لها المؤّرخون اهتماماً كبيراً 
بنش���ر العلم وتش���جيع التعليم، وازدهرت فيه���ا الثقافة 
اإلسالمية وانتشرت اللغة العربية، فصارت جميع المعارف 
تُدرس بها، كما أصبحت لغة رسمية في الدواوين، وكانت 
خطب الجمعة تُلقى بها ثم تليها ترجمة باللغة المحلية«)4(.

ونس���تنتج من هذا الّس���رد التاريخ���ي الوجيز 
الحقائق اآلتية:

- أن سكان المنطقة األصليين هم الصنغاي بقبائلهم 
المختلف���ة، وأن وجودهم في ه���ذه المنطقة يعود آلالف 

السنين قبل الميالد.
- أن الطوارق هاجروا إلى هذه المناطق، وسكنوا مع 
أهله���ا، بعد البعثة النبوية بفترة، وكان لهم دور في نش���ر 
اإلس���الم والعلم بالمنطقة إلى جانب إخوانهم السودانيين 

باريس  سابق،  مرجع  الّسعدي،  الرحمن  لعبد  السودان،  تاريخ   )1(
1981م، ص 64 ، 65.

د. أحمد شلبي: تاريخ العالم اإلسالمي، مكتبة النهضة المصرية،   )2(
ط 12 - عام 1987م، ص 264.

محمد  عن  حديثي  عند  إليه  أشرت  الذي  البيهقي  القاسم  هو   )3(
أحمد الشفيع، فهو من طوارق النيجر الطيبين.

إفريقيا  في  اإلسالمي  اإلشعاع  مراكز  بعض  البيهقي:  القاسم   )4(
جنوب الصحراء، موضوع منشور في حوليات الجامعة اإلسالمية 

بالنيجر، العدد الثالث، ص 40 ، 41.

والعرب، وكان ترّكزهم في الصحراء أكثر منه على ضفاف 
النهر.

- وأن الط���وارق قد حكموا منطق���ة تمبكتو مدة 35 
س���نة، من عام 1433م إلى العام 1468م، أو 40 سنة كما 
ذكر الّس���عدي، وكانت تمبكتو محكومة من ِقبل مالي قبل 
ذل���ك، ثم من ِقبل الصنغاي بعد ذلك، ثم من قبل المغاربة 

بعد سقوط دولة الصنغاي.
- أن الش���عوب كان���ت متكاملة متعاون���ة على إدارة 
شؤون المملكة، وخصوصاً في عصر الملك أسكيا محمد 
وساللته، فقد انصهرت جميع القبائل في بوتقة اإلسالم، 

السودانية منها والطارقية والعربية.
- وأن أبن���اء ه���ذه المنطقة كانوا جميع���اً يعتّزون 
بانتمائهم الس���وداني، أبيضهم وأس���ودهم، ومما يدّل 
على ذلك عنوان كت���اب التاريخ الذي كتبه العالمة عبد 
الرحمن الّس���عدي؛ حيث س���ّماه »تاريخ السودان«، وهو 
يتناول تاري���خ المنطقة بكاملها، واعت���زاز »أحمد بابا« 
الش���ديد بهذه المنطقة وعلمائها السود والبيض؛ حيث 
تح���ّدث عن بعضهم ف���ي كتابه الجليل )ني���ل االبتهاج 

بتطريز الديباج()5(.
- وأن النزاع���ات التي كانت تحدث بين القبائل كانت 
سيادية، ولم يكن للعنصرية فيها دور، بدليل عدول الملك 
س���ني علي بير عن مهاجمة تمبكتو لمجرد رسالة تطمئنه 

بوالء المدينة وحاكمها لمملكته.
- وأن هذه المنطقة – أقصد شمال مالي التي تضم 
أقاليم تمبكتو وجاوو وكيدال – كان اس���مها التاريخي هو: 
دولة الصنغاي، فمملكة الصنغاي، فإمبراطورية الصنغاي.

وأما االس���م الذي تتداوله وس���ائل اإلع���الم اليوم 
للتعبي���ر عن المنطقة، وهي لفظة »أزواد«، والتي يس���عى 
بعض إخواننا الطوارق وبعض العرب إللصاقها بالمنطقة، 
فيُعد التعبير بها عن المنطقة تزويراً وتجنياً على الحقيقة 
التاريخي���ة المكتوبة بأيدي المؤّرخي���ن العرب والطوارق 

والغربيين قبل السودانيين أنفسهم.
ول���م أعثر على كاتب أطلق كلم���ة »أزواد« على كامل 

لقد ترجم »أحمد بابا« في هذا الكتاب لشيخه السوداني محمد   )5(
بغايوغو، وبالغ في وصفه وصالحه، كما تحّدث عن علماء آخرين، 
 ،135 رقم:  التراجم  في  الكتاب  في  حياتهم  إلى  الرجوع  يمكن 
 ،736 730،ة   ،459  ،458  ،326  ،270  ،267  ،156  ،145  ،144
746 وغيرها، وانظر: كذلك تاريخ السودان، للّسعدي، ص 16 – 

 .63
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شمال مالي؛ ألن هذا ال يوجد في مصدر تاريخي، ولذلك 
عندما تحّدث أستاذي محمد أحمد الشفيع )الطارقي( عن 
مناطق وجود الط���وارق؛ ذكر من بينها: أزواغ في النيجر، 
وأزواد ومنحن���ى نهر النيجر ف���ي مالي، ثم قال: »وهي – 
يعن���ي أزواد ومنحنى نهر النيج���ر - المناطق الواقعة في 
ش���مال جمهورية مال���ي الحالية )والي���ات تمبكتو وجاوو 
وكيدال(«)1(، ولو كان التعبير عن هذه المنطقة كلها باس���م 
»أزواد« يصح لما احتاج لعطف »ومنحنى نهر النيجر« على 

»أزواد«؛ ألن العطف يقتضي المغايرة.
ثانياً: من يحّرك هذه األزمات في مالي؟:

إن ما يجري اليوم في مالي، وخصوصاً في شمالها، 
هي الرابعة من سلس���لة فتن عرفته���ا الدولة في العقود 
الخمس���ة الماضية، كان���ت أوالها: تمّرد ع���ام 1963م، 
ث���م تمّرد ع���ام 1990م، ثم تمّرد ع���ام 2006م، ثم الفتنة 
الحالية التي انطلقت شرارتها األولى في مدينة ميناكا يوم 

2012/01/17م.
فالتمّرد األول )1963م( قام به الطوارق، ويعّبرون عنه 
في كتاباتهم باس���م »ثورة كيدال«، وأم���ا الثاني )1990م( 
فقامت ب���ه مجموعات من قبائل الط���وارق ومعهم بعض 
العرب الماليين، تحت رايات مختلفة، قومية ودينية، وكان 
أش���مل من غيره، والتمّرد الثال���ث )2006م( قام به أيضاً 
بعض الطوارق، ولم يكن ش���اماًل، ولكن في كّل هذه الفتن 
أو التمّردات لم يتمكن المتمّردون من السيطرة على مدينة 
م���ن مدن الش���مال، وإنما كان هدفه���م الجوهري إنهاك 
الحكومة المركزية إلرغامها على التفاوض معهم من أجل 
تحقي���ق بعض المطالب التي س���نتحدث عنها في الفقرة 

التالية.
وأما التمّرد الحالي؛ فبالرغم من أنه ليس ش���اماًل؛ 

فإنه يعد األخطر لسببين:
1 - أن م���ن مطالب قادة هذا التمّرد فصل ش���مال 

مالي عن الدولة.
2 - أن المتمّردين سيطروا عسكرياً على جميع هذه 
المنطقة بمس���اعدة جماعات إس���المية متشّددة محلية 

وخارجية.

الشمال  مناطق  بين  العريقة  العالقات  شفيع:  أحمد  محمد   )1(
مجال  في  إفريقيا  وغرب  الكبرى  الصحراء  وجنوب  اإلفريقي 
الجامعة  حوليات  مجلة  في  منشور  مقال  العربية،  الثقافة 

اإلسالمية بالنيجر، عدد 3 - 1997م، ص 61.

فم���ا حقيقة الذي���ن يقفون خل���ف األزمة 
الحالية في مالي؟

يقف خلف األزمة الحالية جبهتان أساسيتان بهدفين 
عريضين متناقضين، وهما:

األولى: الحركة الوطنية لتحرير أزواد:
وهي حركة علمانية مس���لّحة وسياس���ية، تتألف من 
بعض طوارق مالي)2(، وهم الذين أشعلوا في الحقيقة فتيل 
األزمة الحالية بمهاجمة مدينة ميناكا التابعة إلقليم جاوو 
ي���وم 17 يناير 2012م، ومطلبهم األساس���ي الذي ال يقبل 
التفاوض – حس���ب تصريحه���م األول – فصل المناطق 
الش���مالية عن بقية الدولة، وتأسيس دولة قومية للطوارق 
بها باسم »جمهورية أزواد«، واإلشكالية الكبيرة التي تواجه 
هذا المطلب أنه غير واقعي ألسباب؛ أهمها: أن الطوارق 

ليسوا متفقين عليه.
ث���م إن الطوارق ال يمّثلون في ش���مال مالي إال %11 
من بين الس���كان، والبقية سودانيون من الصنغاي والفالن 
والرم���اة والعرب وغيرهم، ممن ال يوافقون بتاتاً على هذا 
المطلب، وهذا م���ا انتبه له القوم أخيراً، يقول أحد كتَّاب 
الطوارق الشباب: »ومما زاد التعقيد محلّياً أن المنطقة ال 
يقطنها الطوارق فحس���ب، بل فيها السنغاي، والفالنيون، 
والعرب، وغالبية اإلثنيات هذه ال ترغب في االس���تقالل، 

وال يريحها أن تكون في ظّل دولة طارقية الحكم!«)3(.
الثانية: جماعة أنصار الدين وحلفاؤها:

وهي حركة إس���المية طارقية بشكل أساسي، تهدف 
إلى تطبيق الش���ريعة بما فيها الح���دود في جميع أرض 
مال���ي، وقد تحالفت الجماعة مع تنظيم القاعدة في بالد 
المغرب اإلس���المي، وحركة التوحي���د والجهاد في غرب 
إفريقيا، حتى م���ع جماعة بوكو ح���رام النيجيرية، وهي 

أقول: »من بعض طوارق مالي«؛ ألن كثيراً من الطوارق لم يقبلوا   )2(
االنضمام لهذه الفتنة، بالرغم مما يلصقه بهم المتمّردون من صفة 
الخيانة ألّمتهم، ويمارسون مهاّمهم بثبات في المناطق الجنوبية، 
كما أن كثيراً ممن انضموا لهذا التمّرد انضموا إليه ليس قناعة 
به؛ ولكن خوفاً من أمرين: أحدهما: أال يُوصفوا بالخيانة من ِقبل 
المتمّردين، والثاني: الخوف من أن يكونوا ضحايا النتقام زمالئهم 
السود الذين قد يتصرفون خارج القانون والضوابط العسكرية؛ 

ألنهم يرون كًل هذه التمّردات يقودها طوارق.

وح��ّل  تشخيص  محاولة  بعنوان:  مقال  محمد:  أغ  محمد   )3(
وكالة  في  2012/12/31م،  بتاريخ  منشور  األزوادي��ة،  لألزمة 
http://azawadpress.com/ ان��ظ��ر:  أزواد،  أن��ب��اء 

opinions/50120121231171835.html
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كلها حركات إسالمية مسلحة، تتبّنى الفكر الجهادي ضد 
الحكومات اإلسالمية التي ال تطّبق الشريعة في العقوبات.

وقد تعاون���ت الجماعات اإلس���المية م���ع الحركة 
العلمانية االنفصالية لطرد القوات النظامية من الشمال، 
األم���ر الذي تم لها بتاريخ 2012/4/1م بالس���يطرة على 
مدينة تمبكتو، بعد سيطرتهم على جاوو وكيدال قبل ذلك.

وقام تعاي���ش متوّتر بين الطرفين بع���د ذلك، انتهى 
بمعركة جاوو الذي قتلت فيها الجماعات اإلسالمية بعض 
مقاتلي الحركة االنفصالي���ة، وطردوا قادتهم من المدينة 
التي كانوا أعلنوها عاصمة لدولتهم في شهر يونيو 2012م.

وبهذا أصبح اإلس���الميون منفردين بالسيطرة على 
المناطق الش���مالية كلها، وأما الحركة االنفصالية فأصبح 
وجودها يقتصر على وس���ائل اإلعالم فقط؛ حيث انضم 
مقاتلوها ألنصار الدين، أو لجؤوا للدول المجاورة، أو بقوا 

متخفين داخل مالي دون سالح.
هذا هو الوضع الذي ظللنا عليه طيلة األشهر السبعة 
الماضية؛ لوجود مس���اع محلّية ودولية كبيرة تُبذل إلنهاء 
األزمة بالمفاوض���ات والطرق الس���لمّية منعاً ألي تدّخل 

أجنبي في دولة مالي اإلسالمية.
ولك���ن الجميع فوجئوا ب���أن الحركات اإلس���المية 
المتشّددة التي تسيطر على المناطق الشمالية تهّدد دولة 
مالي بتوس���يع عملياتها نحو الجنوب؛ بدعوى أن سلطات 
مالي غير جادة في المس���اعي الس���لمّية، وخصوصاً بعد 
اس���تصدارها قانوناً من األمم المتحدة لشرعنة التدّخل 
العسكري األجنبي لتحرير المنطقة من سيطرة الجماعات 

المسلحة في حال إخفاق المساعي السلمّية.
وكان المجتم���ع الدول���ي قد وضع مهلة للمس���اعي 
الس���لمّية تمتد إلى ش���هر س���بتمبر 2013م، لكن القوة 
العسكرية هاجمت مدينة كونا في وسط البالد وسيطرت 
عليه���ا، تفادياً ألية مفاجأة مؤلمة قد تؤدي النهيار الدولة 
بكامله���ا، أو على األقل تكرار تجربة جاوو المؤلمة عندما 
س���يطر عليها الطوارق ي���وم 2012/3/31م؛ حيث خرّبوا 
الممتل���كات العامة والخاصة، ونهب���وا محتوياتها، وهكذا 
وجدنا أنفسنا في الوضع الحالي الذي ندعو الله أن ينهيه 

بما فيه خير العباد والبالد.
ثالث���اً: ما األفكار والتص���ّورات الباعثة للق���وم إلى هذه 

التحّركات؟
لق���د علمن���ا أن الذين يقفون خل���ف األزمة الحالية 

جهتان، هما: الطوارق علمانييهم وإسالمييهم، إضافة إلى 
جماعات إس���المية مسلحة أخرى من قبائل كثيرة؛ أهّمها 

العرب والفالني والصنغاي.
وفيما يخص اإلس���الميين فلن نطي���ل الحديث عن 
أفكاره���م، بالرغم م���ن أنهم هم الذين يس���يطرون على 
المي���دان ه���ذه األيام، وخالص���ة ما نقول���ه عنهم أنهم 
جماعات إسالمية مس���لحة، بعضهم ماليون، وخصوصاً 
في عناصر جماعة أنص���ار الدين، وبعضهم أجانب، وهم 
بعض عناصر حرك���ة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، 
وأكثر عناصر تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، 
وجمي���ع عناصر بوكو ح���رام النيجيري���ة، جمعتهم فكرة 
الجهاد من أجل تطبيق الش���ريعة، على أن بعض عناصر 
هذه الجماعات معروفون بتوّرطهم خالل العقد األخير في 
خطف السّياح األجانب، لمبادلتهم بالمال، أو مقابل إطالق 

سراح بعض عناصرهم المعتقلين.
وهذه الجماعات يوجد إجماع محلي ودولي بشأنها، 
وهو ض���رورة إجراء مفاوضات لحّل الخالف س���لمّياً مع 
المحلّية منها، وقد بدأت إجراءات الحّل الس���لمي في كّل 
من وغادوج���و والجزائر ومالي مع قادة هذه الحركة، ولم 
توقفها إال العمليات األخي���رة التي بدأت بتاريخ 10 يناير 

2013م الماضي.
وأما األجنبية منها؛ في���رى الجميع وجوب مغادرتهم 
لدول���ة مالي فوراً دون ش���روط مس���بقة، وعدم الجلوس 
معهم للتف���اوض، حتى بقية الجماعات المس���لّحة يرون 
وج���وب خروج المس���لّحين األجانب ف���وراً، فقد جاء في 
البيان الختامي لما ُس���ّمي باس���م »الملتقى األول لعلماء 
ومثّقفي أزواد« ما نّصه: »فلذا ارتأى من حضر من العلماء 
المجتمعي���ن في ملتقى كيدال األول لعلماء ومثّقفي أزواد: 
أن يجتم���ع الناس عل���ى مبايعة الس���يد الرئيس بالل أغ 
الش���ريف والياً للمسلمين في جميع أراضي »دولة أزواد«؛ 
على إقامة دولة تحكم بالش���ريعة اإلسالمية حسب تعاليم 
الكتاب والس���ّنة؛ على ضوء فهم السلف الصالح«)1(، كما 
أصدر المؤتمرون جملة من التوصيات المهّمة فيما يتعلق 

الشريف  أغ  بالل  فحركة  المصداقية،  إلى  يفتقر  الكالم  وهذا   )1(
تؤّكد علمانيتها، وترفض إقامة دولة إسالمية، ويرفضون مجرد 
الدين  أنصار  حركة  مع  واحدة  مفاوضات  طاولة  على  الجلوس 
اإلسالمية الطارقية، فهذا الكالم ال يعدو كونه من اآلمال الطيبة 

لبعض من كتبوا البيان.
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بالوحدة بين األزواديين بما يخدم المصلحة العليا للوطن، 
ودعوا الجماعات المس���لّحة األجنبية للخروج باحترام من 

أزواد)1(.
وأما الطائفة الكبيرة والمس���ؤولة في الحقيقة بشكل 
رئي���س عن كّل هذه األزمات؛ فهي الت���ي نريد أن نتعرف 

بشيء من التفصيل بعض أفكارها.
الحقيقة أنه عندما يقرأ اإلنس���ان ف���ي الكتب التي 
يؤّلفه���ا بعض إخواننا الطوارق ف���ي اآلونة األخيرة، وفي 
المقاالت التي يكتبونها وينش���رونها على مواقع اإلنترنت، 
س���واء في ذلك المواقع التابعة لهم أو المواقع اإلخبارية 
والدعوية المفتوحة، يُقابل بأفكار تسّمم حتماً العالقة بين 
الطوارق وإخوانهم في مالي، وهذه األفكار هي التي تُبلور 

دائماً في شكل تمّرد وأعمال عنف.
ومن أهم هذه األفكار:

1 - أن الط���وارق ُظلموا وُهّمش���وا، وُمورس ضّدهم 
التطهير العرقي، واإلبادة الجماعية، والتهجير القسري)2(.

2 - أن دول���ة مالي لم تهتم بالتنمية في مناطقنا، بل 
هّمش���تها، بينما اهتّمت كثيراً بالمناطق الجنوبية، وبذلت 

األموال لتنميتها)3(.
3 - أن الط���وارق دع���اة، وه���م من ق���ام بمقاومة 

االستعمار والجهاد ضده بشجاعة كبيرة.
4 - أن الصحراء ملك الطوارق، وهم سادتها، ومن ثم 
يجب تكوين الدولة الطارقية في الصحراء، وخصوصاً في 

المناطق التي يسكنها الطوارق.
4 - أن دولة مالي دولة زنجية عنصرية ضد الطوارق، 
وجيشها بالنسبة للطوارق كالجزار للبهائم، يقتل الطوارق 

بسبب ودون سبب)4(.
5 - أن الط���وارق أكراد إفريقيا، وّزعهم االس���تعمار 

http://ar.mnlamov. :بيان الملتقى منشور على هذا الرابط  )1(
net/index.php/thenews/20920120624092100.

html

الديمقراطية  أزواد  جمهورية  مقال:  السوقي:  ناصر  أحمد   )2(
والتحديات، منشور في: 

h t t p : / / w w w . a z a w a d p r e s s . c o m /
opinions/259q23.html

المقال السابق نفسه، ألحمد ناصر السوقي.  )3(

الرجال  كتاب:  انظر  األفكار؛  هذه  مثل  من  مزيد  على  لالطالع   )4(
الزرق، الطوارق... األسطورة والواقع، لعمر األنصاري.

على مجموعة من الدول، ويجب عليهم العمل على توحيد 
مناطقهم في دولة قومي���ة واحدة تخّصهم، وبهذا الصدد 
يتساءل أحد كّتاب الطوارق: »لماذا كانت موريتانيا سّباقة، 
بعد فرنس���ا والمجموعة االقتصادية لغرب إفريقيا، إلى 
رفض االعتراف بالدولة الحلم، التي تش���به في معاناتها 
الدول���ة الكردية التي ش���ّتتتها ال���دول، ورفضت بعضها 
حتى االعت���راف بحق األكراد في التفكي���ر بلغتهم، نفس 
الش���يء يعاني منه الطوارق الذين وّزعوا على 4 دول في 

المنطقة«)5(.
6 - عدم ش���عور الطوارق باالنتماء لدولة مالي، يعّبر 
أحدهم عن هذا فيقول: »لم يش���عر األزواديون يوماً أنهم 
جزء م���ن دولة مالي، وال مالي ش���عرت يوم���اً أنها جزء 
م���ن أزواد، وبالعكس كانا دائماً خطي���ن متوازيين عرقياً 

اجتماعياً وتاريخياً«)6(.
هذه بعض األفكار التي يرّوج لها هذا التيار االنفصالي، 
ويس���ّمم بها العالقات اإلنسانية والدينية بين شعب مالي 
المس���لم، ولكن الذي يجهله هؤالء، أو يتجاهلونه، هو أن 
تاريخ هذه المنطقة حظي بتدوين وتوثيق كبيرين يجعالنه 

يستعصي على التحريف والتبديل.
ومن أسباب ذلك:

- المنطقة كما أسلفنا لم يكن اسمها ولو مرة »أزواد«، 
كما سبق أن ذكرنا في المحور األول.

- ودعوى التهميش، ال أريد الخوض فيها؛ لما يكتنفها 
من الحساس���يات، فالحقيقة أن س���كان المنطقة يعانون 
مقارنة بمناطق مالي الجنوبي���ة، ولكن الحقيقة أيضاً أن 
سبب هذه المعاناة بيئية أكثر من كونها سياسية، فمنطقة 
ش���مال مالي منطق���ة صحراوية ال تنتج مث���ل ما تنتجه 

المناطق الجنوبية من المحاصيل الزراعية.
- ومحاول���ة وصف الماليي���ن بالظلم دعوى مغرضة 
عاري���ة عن الصحة، بل يكّذبها الواق���ع والتاريخ، فالواقع 
يشهد أن الشعب المالي مسالم ومحب لآلخر، وخصوصاً 

محمد نعمة عمر: مقال: ِلم نحرم الرجال الزرق حقهم في تقرير   )5(
http://www.azawadpress.com/ :المصير؟، منشور في

opinions/272qq34.html

حقيقة،  أصبح  الذي  الحلم  أزواد  مقال:  شكا:  أكلي  امشاروق   )6(
منشور في: 

h t t p : / / w w w . a z a w a d p r e s s . c o m /
opinions/267q29.html
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عندما يكون هذا اآلخر عربياً أو طارقياً.
كما أن التاريخ يش���هد ضد ه���ذه الدعوى المضللة، 
ويكفي هنا أن نس���وق كالماً الب���ن خلدون الذي زار مالي 
في القرن الرابع عش���ر الميالدي؛ حي���ث يقول عن أهل 
مالي: »فمن أفعالهم الحس���نة قلّة ظلمهم... ومنها شمول 
األمن في بالدهم، فال يخاف المس���افر فيها وال المقيم 
من س���ارق وال غاصب... ومنها مواظبتهم للصلوات، وهم 
يجعل���ون ألوالدهم القيود إذا ظهر في حّقهم التقصير في 

حفظ القرآن الكريم، فال تفك عنهم حتى يحفظوه«)1(.
- وم���ا يُذكر من االضطهاد لي���س عليه دليل، وإنما 
يقصد به رّد فعل الدولة عل���ى أعمال التمّرد، والمدنيون 
الذين قد يروحون ضحايا لمثل هذه األعمال المس���لّحة 
حيثما وجدت، أم���ا أن يقصد الش���عب الطارقي بالقتل 
لمج���رد هويته الطارقية فأمر بعي���د الحدوث في مالي، 
وأنا من شمال مالي أعرف العالقة المتميزة التي تربطنا 

بالطوارق، واالحترام البالغ الذي نكّنه لهم.
- واالعتزاز بمقاومة االستعمار ليس حكراً على قبيلة 
دون أخرى في مالي، فجميع قبائل مالي قاومت االستعمار 
الفرنس���ي ببسالة، وقّدمت آالف الشهداء في ذلك؛ بل إن 
الماليين الجنوبيين قاوموا االستعمار مدة تزيد على عشر 
سنوات قبل أن يبدأ الشماليون بمقاومته، وفي هذا يقول 
القش���اط: »وما أن وصل الفرنسيون في زحفهم إلى أرض 
الصحراء الكبرى، حيث يقيم الطوارق، حتى هّبوا مدافعين 
عن صحرائهم وعن دينهم، وخاضوا معارك مش���ّرفة ضد 
المستعمرين بس���الحهم البدائي، ولم يكونوا وحدهم في 
هذا الش���رف، بل كان معهم الكثيرون من القبائل العربية 
في المنطقة، وغير العربية، كالهوس���ا والفالن والبامبارة 
وجرما والتبو والقرعان والشواة، وكانت هذه المجموعات 

يجمعها الدين المشترك والدفاع عنه«)2(. 
- أم���ا أن هذه المناطق تختلف عن دولة مالي، وأنها 
ل���م تخضع لها ق���ط، فدعوى عجيبة يرده���ا التاريخ؛ إذ 
المعلوم أن مالي هي التي كانت تحكم تمبكتو قبل الطوارق 
والصنغ���اي، وأن أحد س���الطين مالي بنى ف���ي تمبكتو 
المساجد، واس���تقدم إليها العلماء، ووّفر لمكتباتها الكتب 

إفريقيا  في  اإلسالمي  اإلشعاع  مراكز  بعض  البيهقي:  القاسم   )1(
جنوب الصحراء...، مصدر سابق، ص 39.     

التوارق عرب الصحراء، مصدر سابق، ص 220.  )2(

النافعة والنادرة، كما سبقت اإلشارة إليه، وكما يقول المؤّرخ 
السنغالي منصور فاي رحمه الله: »وكان السبب في وصول 
مدينة تمبكتو وغيرها من مدن مالي إلى هذه المكانة؛ هو 
عناية هذا السلطان – يقصد منسا كانكو موسى – بشأن 
العلم والعلماء، فمن المعلوم أنه اس���تقدم عدداً كبيراً من 
العلماء إلى بالده، خاصة من القاهرة والمغرب واألندلس، 
حتى قام بالتدريس في جامع���ة تمبكتو فقهاء عصره من 
ش���ّتى البلدان واألقطار... كما اشترى خالل رحلة حّجه 
المش���هورة عن طريق القاهرة عدداً كبيراً من الكتب لكي 
يستفيد منها أهل بالده، فامتألت البالد بالكتب وبالعلماء 
من السودانيين وغيرهم، واشتهرت مدينتا تومبوكتو وجاوو 
على وجه الخص���وص لكونهما مركزي���ن للدين والتجارة 
فضاًل عن الش���هرة العلمية؛ حي���ث عاش العلماء في أمن 

ورفاهية تحت رعاية سلطان البالد«)3(.
واآلثار اإلس���المية الموجودة في تمبكتو وجاو وجني 
وغيره���ا، والتي نعت���ز بها اليوم، هي م���ن إنجاز الملوك 
الس���ودانيين، وبخاصة الملك المالي كانكو موسى، وملك 

الصنغاي أسكيا الحاج محمد.
- وأما كون الطوارق موزعين على أربع دول كاألكراد، 
فهذه الحقيقة المّرة ال يعانيه���ا الطوارق واألكراد فقط، 
وإنما ه���ي ظاهرة تعانيه���ا جميع الش���عوب التي كانت 
مس���تعمرة، وتجاوز اآلثار الس���لبية لهذا الت���وّزع العرقي 
تحت���اج إلى ممارس���ات حضارية واعي���ة، ال تقضي على 
العالقات البش���رية والديني���ة، وال تصطدم بثوابت الدين 

اإلسالمي.
رابعاً: التصّور المستقبلي لواقع المنطقة وواجب أبنائها:
بالنسبة للمسلمين اإلسالميين؛ فستؤثر تجاوزاتهم 
حتماً في وضع الدعاة والنش���اطات الدعوية في مالي، 
فسيكون الدعاة الصالحون محّل مساءلة وغرضاً أمنياً 
ف���ي الدولة إلى وقت ال يعلم مداه إال الله، كما أن فعلهم 
هو الذي أعطى الغرب مس���ّوغاً للتدّخل العسكري في 

مالي المسلمة المسالمة.
وأما الفكر االنفصالي العنصري وما يبطنه؛ فنقول 
بش���أنه: إن هذا التفكير الذي يرّوج ل���ه بعض إخواننا 

الحضارية...، مصدر سابق، ص 27،  المالمح  د. منصور فاي:   )3(
ود. منصور فاي متخّصص في تاريخ السودان، وله كتابان قّيمان 
بالنيجر،  الجامعة اإلسالمية  التاريخ في  فيه، وكان أستاذنا في 

رحمه الله رحمة واسعة.
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الطوارق، وبدأ يجد صدى ل���دى بعض إخواننا العرب، 
وخصوص���اً في موريتاني���ا المجاورة، ينذر بمس���تقبل 

مجهول لهذه المنطقة.
ولهذا أذّك���ر الغيورين الصادقين م���ن أبناء مالي 

بشكل عام، وأبناء شمال مالي بشكل خاص، بما يأتي:
- أن س���كان هذه المنطقة كانوا يعيش���ون في ظّل 
اإلسالم كالجس���د الواحد، يتعاونون على تقّدم الدولة 
ونشر الدين اإلس���المي ولغة القرآن الكريم، فكان ملك 
مالي كانكو موس���ى يجلب العلماء وكت���ب العلم لجميع 

مراكز الدولة، وعلى رأسها مركز تمبكتو.
- وكان الملك أس���كيا محمد، وس���اللته من بعده، 
يخدمون أه���ل العلم في ه���ذه المنطق���ة، ويقلدونهم 
المناص���ب الديني���ة دون اعتبار عرقي، بل إن أس���كيا 
محم���د بنى بيتاً ف���ي مكة خالل رحل���ة حّجه، وجعله 

للحجاج السودانيين.
- نعم كّنا متّحدين، ولم يفرقنا إال هذا االس���تعمار 
الغربي البغيض، ولله! دّر ش���يخنا محمد أحمد الشفيع 
حي���ث يقول: »لقد خلق اإلس���الم وحضارتُُه من منطقة 
ش���مال إفريقيا والصحراء الكب���رى والجزء األكبر من 
الس���ودان الغربي، وجزء من السودان األوسط الواقعين 
جن���وب الصحراء الكبرى، منطقة حضارية، متش���ابهة 
البش���رية  العالقات  الثقافية، ومتش���ابكة  القس���مات 
والديني���ة والسياس���ية والتجاري���ة واالقتصادية بصفة 
عامة... وقد استمرت تلك العالقات اإلنسانية العريقة 
التي حّققها اإلس���الم حتى جاء االس���تعمار الغربي في 
القرنين التاسع عش���ر والعشرين الميالديين، فاستولى 
عل���ى ه���ذه المناطق، وعم���ل على القض���اء على تلك 

العالقات الحضارية العريقة«)1(. 
ويقول أيضاً: »وقد أحدث االس���تعمار الغربي منذ 
احتالل���ه لتلك المناطق انقطاعاً خطراً في العالقة بين 
سكان هذه المناطق؛ مما أدى إلى فترة ارتباك حضاري 
خالل فترة االحتالل األوروبي«)2(، فهل نكون نافخي كير 
هذه الفتنة الطائفية التي خلّفها االستعمار بيننا، والتي 

تدّل على ضيق األفق والتقوقع على النفس.

الشمال  مناطق  بين  العريقة  العالقات  شفيع:  أحمد  محمد   )1(
اإلفريقي...، مصدر سابق، ص 53.

المصدر السابق، ص 64.  )2(

- أن هذا األس���لوب الذي س���لكه بع���ض إخواننا 
الط���وارق ال يخدم مصلحة أحد مّن���ا، واألمة الطارقية 
ه���ي التي تتضرر قبل غيرها بتبّني هذا النهج، فواجبنا 
نحن المسلمين نبذ الطائفية والعنصرية، واالتجاه نحو 
أس���باب ترسيخ التعايش السلمي بين شعوب مالي فيما 

بينها، وبين شعوب مالي وبقية شعوب العالم.
- أدع���و المثقفي���ن في ه���ذه الدول���ة، وبخاصة 
العلم���اء منه���م، أن ينهضوا من غفوته���م التي طالت، 
ويهبوا لإلس���هام الفّعال في نهض���ة بالدهم، بااللتفاف 
حول الح���ّق ونصرته، ودحض التخلّ���ف والرجعية بكل 
أساليبهما، ونشر اإلس���الم الوسط المعتدل الذي بلّغه 
رس���ولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن أمة وسط، 
وأي تشّدد وتطّرف في ديننا يعطي عدّونا – وهو أقوى 
مّنا بجميع المقاييس المادية – ذريعة لضربنا اس���تناداً 
لقوانينهم التي ألبسوها صفة عالمية، فالحكمة الحكمة 

أيها اإلخوة!
- أن هذه المنطقة هي اليوم ش���مال مالي وحسب، 
وأي محاول���ة أخرى لفصلها وتأس���يس دولة قومية بها 
لجنس واحد من س���ّكانها يُعد مطلب���اً عنصرياً وإثارة 
لفتن���ة ضحاياها األول هم س���كان ه���ذه المناطق قبل 
بقية الدولة، ولو تبّنت جمي���ع القبائل مثل هذه الفكرة 
ألصبح���ت الدنيا كلها براكين من الفتن تغلي؛ ألن جميع 
القبائل قام االس���تعمار بتجزئتها فع���اًل بين عدة دول، 
فواجبن���ا هو البحث عن حّل يمنع ه���ذا التجرؤ من أن 
يكون حاجزاً بيننا، يمزقنا ويحول دون تكاملنا وتواصلنا.
- أن المسلم ينبغي له أن يتأسف على هذه الحدود 
المصطنعة بين الدول اإلس���المية، ويعمل جهده حتى ال 
تكون س���بباً إلضعاف األمة اإلسالمية؛ إذ الواجب على 
كّل مس���لم غيور اليوم هو العمل عل���ى تحقيق الوحدة 
الفكرية التي س���تنتهي بالوحدة الترابية بين المسلمين، 
وه���ذا يعني أن نك���ون ممن يتصفون بس���عة األفق في 

التفكير والطرح.
- التحاور التحاور ي���ا أبناء مالي! إن الذي يمزقنا 
اليوم هو عدم الحوار، فقد صّيرنا هذه الحدود الوهمية 

حواجز فوالذية تقف دون التحامنا وتبادلنا لآلراء.
اللهّم! أبرم له���ذه األمة أمر رش���د، يُعز فيه أهل 
الطاعة، ويُذّل فيه أهل المعصية، ويُؤمر فيه بالمعروف، 
ويُنهى فيه عن المنكر، ويُحكم فيه بكتابك، اللهم آمين!
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الشيخ إبراهيم كونتاو *

األح���داث الدموي���ة الناش���ئة 
ف���ي مالي بين الدول���ة والجماعات 
منه���ا  العلماني���ة  المس���لّحة، 
واإلس���المية، والتي نتج عنها تدّخل 
عسكرّي )فرنس���ي إفريقي(، أحدثت خالفاً كبيراً ومواقف 
متباينة في أوس���اط العالم اإلسالمي، لكونها قضية تمّس 
اإلس���الم، ولعواقبها الجسيمة على اإلس���الم والمسلمين 

والدعوة بصفة عامة.
ومن أس���باب ه���ذه المواقف المتباينة ع���دم اإللمام 
الت���ام بجذور األزمة، والتي ينبغي لجميع األطراف الوقوف 
عندها، ودراس���ة ما يمكن أن يُس���هم ف���ي توضيح بعض 

القضايا، وهو ما يساعد على اتخاذ موقف رشيد.
كما ينبغي لنا الس���عي إلى تج���اوز الموقف التنظيري 
المبني على التأييد أو االس���تنكار، اللذيْن يقل نفعهما في 
الوق���ت الراهن، حيث البنادق تعمل ف���ي الميدان، فننتقل 
من التنظير إلى العمل المفيد، عس���ى أن ننفع المسلمين، 
ونُسهم في تحقيق مصالح العباد والبالد، بدالً من أن نترك 
الساحة لغيرنا يعمل ونحن نشاهد، ونستنكر وننّدد أو نؤّيد.

نبذة عن مالي:
مالي دولة إس���المية قديمة، حكمتها ممالك إسالمية 
متعاقب���ة، مثل: مملك���ة مالي، ومملكة س���ونغاي، ومملكة 

ماسينا.
 وحين جاء االستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر 
إلى الب���الد اصطدم بمقاومة إس���المية قوية، ومواجهات 
مس���لحة من الشعب، قادها علماء الدين، انتهت باستشهاد 
عدد كبير منهم في مواجهات مسلحة، وتّم تهجير عدد كبير 
منهم وإبعادهم عن أوطانه���م إلى داخل إفريقيا وخارجها، 

)*(  مسؤول العالقات الخارجية بالمجلس اإلسالمي األعلى في مالي.

النزاع المسّلح في مالي
ولم يُعرف مصير عدد كبير منهم، وأخيراً تمّكن الفرنسيون 

من السيطرة على المنطقة عام 1895م.
وفي عام 1904م تحّول اسم المستعمرة إلى »السودان 
الفرنس���ي«، وصارت جزءاً من »إفريقيا الغربية الفرنسية«، 
ثم ُمنح »السودان الفرنس���ي« مرتبة »الوالية« في »االتحاد 

الفرنسي« في عام 1946م.
أصبح »الس���ودان الفرنسي« جمهورية ذات حكم ذاتي 
في إطار المجموعة الفرنس���ية عام 1958م، وفي الس���نة 
التالية اتحد »الس���ودان الفرنسي« والسنغال ليكّونا »اتحاد 
مالي الفيدرالي«، وكان قائد مالي موديبو كيتا رئيساً لذلك 
االتحاد، ولكن س���رعان ما انهار االتحاد في 22 أغسطس 
عام 1960م، ثم نال »الس���ودان الفرنس���ي« استقالله التام 

باسم »جمهورية مالي« بتاريخ 22 سبتمبر عام 1960م.
شهد تاريخ مالي الحديث بعد االستقالل حركات تمرد 
عرقية قوية منذ عام 1962م، وجدت أكثر من أربع حمالت 
مختلف���ة بقيادة الطوارق الذين يدعو معظمهم إلى انفصال 

شمال مالي عن وسطها وجنوبها.

من هو المجاهد من الطرفين؛ 
الذي يحارب مع فرنسا أم الذي 

ُيحارب ضدها!

أبرز محطات التمرد:
في الفترة من 1962م - 1964م: كان أول تمرد للطوارق 
في مالي، قاده زعم���اء القبائل والوجه���اء التقليديون من 
الطوارق، بدأ هذا التمرد من منطقة كيدال، وُعرف ب�اس���م 
»الفالقة« )مصطلح كان يستخدمه الجيش الفرنسي لنعت 
المقاومين في أثناء احتالله للجزائر وتونس(، وتعرض لقمع 
شديد من الجيش المالي الذي تمّكن في نهاية المطاف من 

إخماد التمرد، وفرض حكم عسكري على المنطقة.
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ويرج���ع الس���بب الرئيس له���ذا التم���رد - في نظر 
المتمردين - إلى تس���ليم الضباط الفرنسيين الذين كانوا 
يحكمون إقليم شمال مالي الس���لطة للعسكريين الماليين، 
الذين تصرفوا بدورهم تصّرف المحتل في الشؤون العامة 

والخاصة لسكان شمال مالي.
وفي عام 1988م: تأسس���ت الحركة الشعبية لتحرير 
أزواد، وتُعد أول تنظيم سياس���ي للطوارق الماليين، ومّهدت 
هذه الحركة لظهور حركات أخرى أكثر تنظيماً، وصوالً إلى 

الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي ظهرت نهاية 2011م.
وفي عام 1990م: اندلع تمرد ثان بهجوم من المسلحين 
الطوارق في منطقة ميناكا، وس���عى الرئيس موسى تراوري 
– رئي���س الدول���ة وقتذاك - إل���ى احتواء التم���رد، وبحث 
حلٍّ جذري للمش���كلة عبر منح منطقة كيدال )في الشمال 
الش���رقي( حكماً ذاتياً أوس���ع، وهو ما س���اعد بالفعل في 
تخفيف الصراع، لكن بعض المناوشات العسكرية استمرت.
وفي عام 1991م: تم توقيع اتفاق في تمنراست )جنوب 
الجزائر(، في محاولة م���ن الدولة إلنهاء التمرد، ولكنه مع 
األس���ف لم يؤّد إلى نتائج ملموس���ة، ترّكز هذا االتفاق في 
الالمركزية في ش���مالي البالد، واستيعاب مقاتلي الطوارق 
في الوظائف العمومية، بما فيها األَمنية، ولم يمنع كّل ذلك 

استمرار االضطرابات في بعض أجزاء من شمالي البالد.
وف���ي ع���ام 1992م: وّقعت حكومة مال���ي والفصائل 
الطوارقي���ة ميثاقاً وطني���اً، نّص عل���ى الالمركزية، ودمج 
الطوارق في مؤّسس���ات الدولة العس���كرية والمدنية، بعدد 
يقارب 3 آالف شخص، وعلى تنمية الشمال، باإلضافة إلى 

مبادرات للمصالحة.
وف���ي عام 1996م: تم توقيع اتفاق س���الم في تمبكتو 
بالش���مال، وس���لّم المس���لحون الطوارق ثالثة آالف قطعة 
سالح، وتم في هذه المناس���بة – رسمياً - حّل الجماعات 

الطوارقية المقاتلة.
وف���ي ع���ام 2006م: حدث تم���رد جدي���د للطوارق 
في الش���مال، حيث ش���ّن مقاتلو حرك���ة »تحالف 23 مايو 
الديمقراطي من أجل التغيير«، وهي حركة جديدة، هجمات 
على حاميات عسكرية في كيدال وميناكا، وانتهى التمرد في 

العام نفسه بتوقيع اتفاق س���الم في الجزائر بين الحكومة 
المالية والتحالف الديمقراطي، ونّص على اس���تعادة األمن 

وتنمية منطقة كيدال.
وفي العام نفس���ه شارك القذافي في احتفال )المولد 
النبوي( في مدينة تمبكتو، واتُّه���م فيها عبر أطراف مالية 
بدع���م حركات التمرد الطوارقية، وقد صّرح بذلك حس���ن 
فغاغ���ا )الذي كان نائباً في البرلمان المالي( وأحد قيادات 
حركة التمرد في ش���مال مالي، حيث قال: »لقد تدّربنا عند 
القذافي، وقال لن���ا أن نقوم بالثورة في مالي والنيجر ضد 
الحكوم���ات، الطوارق في مال���ي والنيجر مجموعة واحدة، 
عن���د الصراع ف���ي مالي بي���ن الط���وارق والحكومة؛ على 

الطوارق في النيجر مساعدتهم، وكذلك العكس«)1(.
وفي عام 2007م: وقع تمّرد متزامن للطوارق في كيدال 
بش���مال ش���رقي البالد مع آخر في أغاديز بشمال النيجر 
اس���تمر حتى 2009م، نّفذ التمردان تحالف للمتمردين من 
البلدين؛ رفضاً منهم التفاق الس���الم بالجزائر الموّقع في 
العام الس���ابق، وتخللته هجمات على ثكنات وخطف جنود 

ماليين.
ف���ي عام 2009م: نجحت الق���وات المالية في تفكيك 
قواعد للمتمردين الطوارق في الش���مال، وفي العام نفسه 
جرى في كيدال توقيع اتفاق س���الم بوس���اطة ليبية، ينهي 
التم���رد الذي ب���دأ عام 2007م، نّص االتفاق على تس���ليم 
المتمردين أس���لحتهم للحكومة، وتضمن تفاهمات جديدة 
بش���أن دمجهم في القوات المس���لحة، بيد أن قس���ماً من 

المتمردين رفض االنخراط في مسار التسوية.
وبين عامي 2011م - 2013م: ترك مئات العس���كريين 
والمدنيين )من الطوارق( وظائفه���م في الحكومة بطريقة 
غير شرعية، وذهبوا لمساندة القذافي الذي يعتبر زعيمهم 
أو الداع���م الرئيس لهم، وهو ما يؤك���د تورط القذافي في 
القضية، وقد أسفر سقوط نظام القذافي عن عودة اآلالف 
من الطوارق المقاتلين في جيش القذافي إلى شمال مالي، 

مادي إبراهيم كانتي: األزمة السياسية في مالي، دراسات آفاق   )1(
إفريقية، ص110.
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مدججين بأسلحتهم الثقيلة، وتعاملت معهم الدولة بوصفهم 
مواطنين ماليين عادوا إلى بلدهم، لكّنهم كّونوا نواة التمرد 
الجديد الس���اري، والذي يهدف إلى إقام���ة دولة علمانية 
للطوارق، وهو ما أدى إلى تأسيس »الحركة الوطنية لتحرير 
أزواد«، في نهاية 2011م، التي تعد نفس���ها ضمن الحركات 

العلمانية.
ف���ي 17 يناير 2012م: بدأت »الحركة الوطنية لتحرير 
أزواد« وحركة أخرى بإشعال نار الحرب ضد الحكومة على 
مدن تس���اليت وأغليه وكوميناكا، بشمال شرق البالد قرب 
حدود الجزائر، اس���تمرت لمدة أس���ابيع، وهو ما أدى إلى 

نزوح عشرات اآلالف من المدنيين إلى الجزائر.
وق���د قامت الدولة بح���ق الدفاع عن س���يادتها وعن 
مواطنيه���ا ضد هؤالء المتمردين، حيث رأت الدولة أنهم ال 
يريدون الّس���لم أبداً، وبعدما عدتهم باألمس من مواطنيها 
عندما فش���لوا في الحرب في ليبيا، وكانت الدولة ترى أن 
ش���وكتهم انكسرت أو ضعفت، خصوصاً بعد مقتل القذافي 
وقائده���م إبراهي���م باهانغا، وّقعت معه���م اتفاقية تقضي 
باحترامه���م قواني���ن الدولة وعدم التعرض للّس���لم العام، 
ولكنهم أعلن���وا خالف ذلك، وبدؤوا مج���دداً الهجوم على 

الدولة.
استمر الوضع يزداد سوءاً في الشمال، فاستغلت بعض 
الحركات اإلس���المية التي تعتبر جزءاً من »تنظيم القاعدة« 
الفرص���ة، كجماعة أنص���ار الدين بزعامة إي���اد أغغالي، 
وتنظيم القاع���دة في المغرب اإلس���المي، وحركة الجهاد 
والتوحي���د في غرب إفريقيا، وجماعات متفرقة مس���لّحة، 
مثل بوكو حرام وغيرها، وهو م���ا أّدى إلى إضفاء الصبغة 
اإلسالمية على القضية، عبر دعواتهم إلى تطبيق الشريعة 

اإلسالمية في المنطقة. 
قامت بعض الحمالت في العاصم���ة باماكو بمطالبة 
الرئيس – آن���ذاك - أمادو توري بإعط���اء العناية الكبيرة 
للوضع في الش���مال، بعد محاوالته معهم ودعوته لهم إلى 
الجل���وس على طاولة المفاوضات، وهو ما أدى إلى انقالب 
عس���كري على حكمه بقيادة النقيب أمادو سانوغو في 22 

مارس 2012م.

وهذا م���ا أدخ���ل البالد ف���ي فوضى وص���راع بين 
المتمردون  المسلّحون  فاس���تغل  والسياسيين،  العسكريين 
ذلك الوضع وس���يطروا في غضون أي���ام على مدن كيدال 
وتمبكتو وغاو، كبرى مدن الشمال، وتمركزت كل حركة في 
مدينة من المدن الثالثة، وقد ارتكبوا جميعاً – على تفاوت 

– جرائم طالت النفوس واألعراض واألموال والممتلكات!
في 6 أبري���ل 2012م: تفاجأ العال���م بإعالن الحركة 
الوطني���ة لتحري���ر أزواد أّن ش���مال مالي دولة مس���تقلة 
للطوارق، وأن إعالن االستقالل يسري في الحال، ورفضت 
دول الج���وار وغيرها هذا اإلعالن عل���ى الفور، بينما ردت 
عليه المجموعة االقتصادية لغرب إفريقيا بتشكيل نواة لقوة 
عسكرية؛ تحسباً لتدخل عسكري لمواجهة هؤالء المتمردين 

في شمالي مالي.
وبقيت األوضاع في تغّير مستمر، فبينما بدأت الدولة 
الجديدة في وضع لبناتها األولية على أراٍض غير ش���رعية، 
كانت الدولة في مالي في أوضاع سياسية مزعزعة، إلى أن 
اس���تقر الوضع بحكومة انتقالية وتلبية طلبات للعسكريين 

بقيادة االنقالبيين.
سعت الدولة المالية بعد ذلك إلى دعوة الجماعات إلى 
الّسلم والمفاوضات عبر قنوات عديدة دولية ومحلية، وقام 
المجلس اإلس���المي األعلى في مال���ي بدور بارز في ذلك، 
وكان مرتب���اً لمفاوضات 10 يناي���ر 2013م أن تكون واحدة 
من بين ه���ذه المفاوضات إلنهاء الحرب وجلب الس���الم، 
ولك���ن أحداث يوم األربعاء 9 يناي���ر )أي قبل يوم فقط من 
تاري���خ المفاوضات المرتقبة( حالت دون ذلك، حيث أعلنت 
الجماعات الحرب على الدولة، واحتلوا مدينة كونا، وأعلنوا 
بأنهم س���يصلّون يوم الجمعة 11 إلى موبتي )يعني محتلين 
لها(، حيث توجد بها أكبر قاعدة عسكرية بما فيها األسلحة 
الت���ي وّفرها الجيش المالي، مم���ا أدى بحكومة مالي إلى 
تقديم طلب فوري لحكومة فرنسا وغيرها بالتدخل الفوري، 
فاس���تعادت القوات المالية بمس���اندة فرنسا وقوى غرب 
إفريقية أخرى بلدة كونا، وبل���دة جبالي المحتلة بعد كونا، 

والقريبة جداً إلى سيقو قلب مالي.
إذا نظرنا إلى ه���ذه التمردات كلها؛ نجد أن الحكومة 
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سعت إلى التفاوض وتوقيع اتفاقيات ترضي الطرفين حقناً 
للدماء.

وق���د أدت االتفاقية قبل األخيرة إل���ى انضمام جنود 
الحركة االنفصالية إلى صفوف الجيش بالرتب التي جاؤوا 
بها، ومنح بعض المدنيين منهم مناصب عليا في الحكومة، 
كل ذلك بسبب السعي إلى االبتعاد عن الفتنة والفرقة، وقد 
أدى ذلك أيضاً إلى اس���تغالل الجماعات للوضع استغالالً 
س���يئاً للغاية، فجعلوا ش���مال مالي مركزاً للمختطفين في 
الصحراء الكبرى، ما أس���اء إلى س���معة مال���ي وتصنيفها 
بوصفه���ا دولة مس���اندة لإلرهاب الدول���ي، ومعقاًل لنقل 
المخّدرات، ومعقاًل للجماعت المسلّحة للهجوم على الدول 
المج���اورة، واتخذت الدول المجاورة ذل���ك ذريعة لضرب 

شمال مالي، مثلما فعلت موريتانيا وغيرها.
أما االتفاقية األخيرة في ع���ام 1991م، وهي اتفاقية 
الجزائر، فينّص أحد بنودها على إبعاد جنود مالي عن تلك 

المساحة الواسعة التي يقطنها الشعب الطارقي.
وبالنظر فيما سبق نالحظ ما يأتي:

- أّن كّل ه���ذه الحركات كانت انفصالية بحتة، لم تناد 
ولو للحظة بدولة إس���المية، بل كان���ت كلها تنّص على أن 

الدولة علمانية ليس لها عالقة بالدين في عمل الحكومة.
- أّن المجموعة التي اتُّهمت باختطاف السياح، وتدبير 
حركة المخّدرات في ش���مال مالي، هي نفس���ها التي تقود 

الحركة األخيرة.
- أّن زعيم الحرك���ة األخيرة )إياد أغغالي( قاد معظم 
هذه الحركات، ما عدا حركة عام 1963م، حيث كان صغيراً 
حين ذاك، ولم يرد في جميع مطالبها مطلب إس���المي إال 

في التمرد األخير.
- أّن )إياد( بعد هذه االتفاقيات توّلى بعض المناصب 
العليا، وعّين بعض الوزراء باسمه، وتمتع بحقوق غير عادية 
للحص���ول على بعض المناصب الرفيع���ة أو التعيين فيها، 
وأُغدق���ت عليه أموال طائلة، وانضمَّ إلى الحكومة لمحاربة 

بعض الفصائل االنفصالية.
- عندما رأت الدولة ضم كّل الفصائل إلى االتفاقات؛ 
نشبت خالفات فيما بينهم بسبب مواقف بعضهم من بعض؛ 

ف���أدى ذلك إلى رجوع بعضهم مرة أخ���رى للتمرد لّما رأوا 
أنه يصعب انس���جامهم لوجود الخالفات فيما بينهم، وعلى 
رأسهم )إياد أغغالي(، مع بقاء مجموعة كبيرة مع الدولة لم 
تؤيد االنفصال عن الدولة، وهم يتولون مناصب عالية، منهم 
نائب رئيس البرلمان، ورئي���س المجلس األعلى للتجمعات 
المحلية، ورئيس الوزراء السابق إلى عهد قريب، وبعض من 
النواب والوزراء وكبار المس���ؤولين، وهم كثيرون، باإلضافة 
إلى عدد كبير منهم ف���ي األجهزة األمنية بمختلف فروعها 

وقياداتها.
- انضم إل���ى الحركة االنفصالي���ة األخيرة عدد من 
النواب والوزراء ومس���ؤولين عن الجي���ش وحّكام الواليات 
الذي���ن تركوا مناصبهم فراراً إلى الصحراء على حين غفلة 
م���ن الدولة، ومنهم نائب رئيس جماعة أنصار الدين عباس 
)الغّباس( أغانتيال الذي انش���ق ف���ي 2013/1/24م، وقاد 
جماعة جديدة باسم الحركة اإلسالمية بأزواد، بعد الهزيمة 

في كونا.

أكثر ما يحتاج إليه الوضع اآلن 
هو الرجوع إلى الحوار البّناء بين 

الطرفين

- أّن س���كان المنطق���ة حوالي 1.300000 نس���مة، 
يش���ّكلون أقل من 9% من مجموعة سكان مالي، وقد أعطي 
الط���وارق منهم عناية كبي���رة من الدولة، ففي الس���نوات 
العش���رين الماضية توّلى 4 منهم رئاس���ة الوزراء، وهو ما 
يع���ادل حوالي 50% من مجموع رؤس���اء ال���وزراء في تلك 
الفت���رة، وعددهم يزيد على 8 وزراء من مجموع الوزراء في 
الحكومة الحالية، بنس���بة ال تق���ل عن 25% من مجموع 30 
وزيراً في الحكومة الحالية، ويوجد فيها وزيران من العرب، 
وهما التعليم العال���ي والتدريب، وثالثة وزراء من الطوارق، 
وهي الثقافة، والشباب والرياضة، واألسرة والمرأة والطفل، 
كل ذلك من أجل القضاء على التمّرد ودعوى تهميشهم، وإاّل 

فإّن تعيين الوزراء ال يتّم في مالي حسب االنتماء القبلي.
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- أّن الس���كان اآلخرين في الش���مال، وهم الغالبّية لم 
يطلبوا االنفصال بدعوى التهمي���ش، بل ينادون بالبقاء مع 
الدول���ة، باإلضافة إلى العدد الكبي���ر من الطوارق والعرب 
أنفس���هم الذين ال يريدون االنفصال، األمر الذي يعني أّن 
أكثر من 85% من س���كان الش���مال ال يري���دون االنفصال، 
فتعيينهم ف���ي المناصب العليا ف���ي الحكومات المختلفة، 
بأعداد أكثر من نسبة تمثيلهم في الشعب وباستمرار، دليل 
على ع���دم التهميش، باإلضافة إلى أنهم ه���م الذين توّلوا 
إدارة المؤسسات الكبرى لتنمية الشمال في فترات مختلفة.
وفي خضم ه���ذه الظروف الحرجة، وفي الوقت الذي 
كان الش���عب المالي يطلب بإلحاح م���ن الحكومة التوقف 
ع���ن المفاوضات؛ نظراً لكث���رة االتفاقيات وعدم جدواها، 
ج���اء الهجوم على الجيش المالي في كيدال بتاريخ 1/17/ 
2012م وفي أغله���وق بتاريخ 2012/1/24م، ووقع فيه قتل 
شنيع للجنود الماليين، تم معظمه بالذبح، مما أحدث غضباً 
شديداً لدى الشعب، وأدى إلى تطّور كبير في موقف الشعب 
من رئي���س الجمهورية، حيث اتهمته الجماهير بالتواطؤ مع 
المتمردين لكثرة حرصه على التفاوض وتجّنب القتال، وهو 
ما أدى إلى س���قوطه 2012/3/22م، وذلك بعد خروج عدد 
كبير من النس���وة الالئي ُقتل أزواجهن أو ُجرحوا في هجوم 
تلك الحركات على الجيش وبعض مدن الشمال قرب حدود 
الجزائر، حيث قمن بالتظاهر، وباتهامه بأّن عدم إفس���احه 

ى إلى هذه المأساة. المجاَل للحرب هو الذي أدَّ
وبعد االنقالب، وانقسام الشعب والجيش إلى فريقين 
مؤيد ومعارض، سقط ما يقّدر بثلثي مساحة البالد بأيدي 

الجماعات المختلفة في الساحة، وهي:
أوالً: االنفصالي���ة: كحركة أزواد MNLA التي تّدعى 
العلمانية لكس���ب ُوّد الغرب ودعمه السياس���ي واإلعالمي 

والمالي.
وثانياً: الجماعات اإلسالمية الثالثة، وهي:

1 - جماعة أنصار الدين بقيادة إياد أغغالي، وغالبيتهم 
طوارق مالّيون.

2 - جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وغالبية 
زعمائها غرباء من الجزائر وموريتانيا وبعض الدول العربية 

واإلسالمية، مع انضمام بعض الشباب الماليين إليهم.
3 - جماعة القاعدة في المغرب اإلسالمي، وغالبيتهم 

غرباء عن البالد. 
وتم ظهور جماع���ة جديدة بعد أحداث 2013/1/10م 
مع التدخل الفرنس���ي، ف���ي تاريخ 1/14 باس���م »الحركة 
اإلسالمية األزوادية« بقيادة عباس )الغّباس( أغانتيال، وهو 
الش���خص الثاني في أنصار الدين وممثلها في المفاوضات 

التي كانت قد بدأت في بوركينافاسو.
وقد تقاسمت هذه الجماعات مناطق النفوذ والسيطرة، 
بحيث يكون ثقل كّل مجموع���ة في منطقة، فتركزت حركة 
الجه���اد في غاو، وأنصار الدين ف���ي كيدال، والقاعدة في 
تمبكتو، م���ع وجود الحركة االنفصالية ف���ي هذه المناطق 
جميعها جنباً إلى جنب، يرف���رف العلََمان على المباني في 
كّل هذه المناطق، هذا في المدن، أما في القرى فكان لكلٍّ 

مكان يحتله.
ومع تطور األحداث؛ حدث خالف بين جماعة الجهاد 
والحرك���ة االنفصالية في غاو، فتقاتل���وا، مّما أن أّدى إلى 
ط���رد الحركة االنفصالية منها، ثم الحقتهم جماعة الجهاد 
ف���ي كل المناطق، مما أّدى إل���ى طردهم جميعاً من معظم 

المناطق الشمالية.
وم���ع األحداث؛ كانت هناك ضغ���وط وأصوات تنادي 
بالجل���وس إلى طاولة المفاوضات م���ن الداخل  والخارج، 
فت���م عقد اتفاق بي���ن أنصار الدي���ن واالنفصالية لتوحيد 
المطالب، وذلك بضغط فرنس���ي إفريقي، تعهدت خاللها 
كلت���ا الجماعتين بنبذ العنف لحّل المش���كلة والجلوس إلى 
طاولة المفاوضات، وقد تمت ج���والت أولية في الجزائر، 
وفي بوركينافاس���و - الدولة الوسيطة رس���مياً للمجموعة 
االقتصادية لدول غ���رب إفريقيا )CEDEAO( -، انتهى 
ذلك إلى جلس���ة أولية بين الطرفين، دول���ة مالي وكّل من 
أنص���ار الدين واالنفصالية، ت���م خاللها االتفاق على تاريخ 
2013/1/10م موعداً للجلس���ة الفعلي���ة، وقبل ذلك بأيام 
قليلة أعلنت أنصار الدين رجوعها عن التزامها بنبذ العنف 

بدعوى أّن دولة مالي غير جادة.
وف���ي تاري���خ 2013/1/8م زار وزي���ر خارجية دولة 
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الوسيط مالي، وقابل مسؤولين في الدولة، وزار قادة أنصار 
الدين، وأعلن االتفاق على تأجيل تاريخ 2013/1/10م كيوم 
جلس���ة التفاوض إلى تاري���خ 13/1/20م باتفاق الطرفين، 

وأدى ذلك إلى اطمئنان الجميع.
 وبينم���ا الناس ف���ي هذه الحالة، وقبل ه���ذا التاريخ 
2013/1/10م، وهو التاريخ األول لجلسة المفاوضات، إذا 
بجماعة أنص���ار الدين تعلن أنَها باتفاق مع جميع الفصائل 
اإلسالمية س���يطرت على مدينة كوّنا االستراتيجية التي ال 
تبعد عن س���يفاري )حيث يوجد أكبر قاعدة عس���كرية في 
مالي بعد كاتي( إال بمقدار )55 كم(، وتعد الحصن الوحيد 
الباقي بالحدود الشمالية، وس���قوطها يعني انهيار الدولة، 
فأصبح���ت كونَا محتلة، وهذا الهجوم األخير أعطى الضوء 
األخضر للقوى الخارجية اإلفريقّية وغيرها للتدخل باتفاق 
الجميع، وأعطى هذا التدخل فرصة دولية وش���عبية قوية 

لتدّخل فرنسا.
وال ش���ك ف���ي أّن ه���ذا الموقف ال���ذي اضُطر إليه 
الش���عب ال يرضى به غيور على هذا الدي���ن، وعلى وطنه 
واس���تقاللّيته، بل تحترق القلوب عندما يرون أن مسلمين 
يلتقيان بسيفيهما، فكيف إذا كان األمر أسوأ من ذلك، وهو 

أن يتدخل غير المسلم لنصرة طرف ضد اآلخر!
تنبيهات مهمة:

يالحظ من خالل األحداث اآلتي:
- أّن من ش���كاوى االنفصالية: اإلهم���ال، والتهميش، 

والعصبية العرقية.
- أن عدد س���كان الش���مال 1.300.000 نسمة، في 

مساحة تصل إلى 700 ألف كيلومترمربع.
- صعوبة المنطقة وصحراويتها وتباعدها.

- قلة نسبة سكان المنطقة إلى المناطق األخرى، فهي 
ال تتجاوز 9% من الس���كان، في مساحة تزيد على 60% من 

المساحة الكلية لمالي.
- قلة الطوارق بالنس���بة إلى سكان المنطقة، فهم أقل 
من الربع 1/4، وبالنسبة إلى سكان الدولة عامة في حدود 

2% فقط.
- أن الق���ول بالتهميش انفرد به بعض الطوارق فقط، 

وهم الذين حملوا الس���الح لتحقيق مآربه���م الخاّصة، مع 
أن الجميع في منطقة واح���دة، ومع العلم أّن بعض مناطق 
الش���مال متخلّفة، وهذا راجع إلى صعوبة الصحراء، وقلة 

السكان، مع قلة موارد البالد.
- أن ه���ذا المطلب قديم جداً، وهو منذ االس���تقالل، 

وعدم وجود مطلب بتطبيق الشريعة فيها قديماً.
- وجود مطالب إس���المية في المرحلة األخيرة بسبب 

االحتكاك مع جماعة إسالمية.
- الخل���ط الكبي���ر بين مطل���ب الدولة اإلس���المية 
واالنفصال المعتمد على العلمانية لدى زعيم أنصار الدين، 
والذي يصعب الجمع بينهما، وهذا يكش���ف في الحقيقة أّن 

الجماعتين متناقضتان.
- أن أغل���ب أعضاء الجماع���ات الداعية إلى تطبيق 

الشريعة مغتربون في الدولة ومطاردون في بلدانهم.
- غي���اب الوعي اإلس���المي الكبير ل���دى الطوارق، 

والحاجة إلى ذلك.
- أن الذي س���اهم في إحب���اط كل محاوالت الحوار، 
ودف���ع األحداث نح���و التدخل الخارجي، ه���م الجماعات 

أنفسها بمختلف اتجاهاتها.
- أبرز الفروق بي���ن المطالب هو أّن االنفصالية تريد 
دول���ة علمانية منفصلة عن مال���ي، واآلخرون يريدون دولة 

واحدة إسالمية.
- انتش���ار النه���ب والفوضى وانته���اك األعراض في 

بدايات السيطرة على شمال مالي.
- نزوح حوالي نصف س���كان شمال مالي إلى جنوبها 

وإلى الدول المجاورة.
- ظه���ور جماع���ة إس���المية جدي���دة ف���ي تاري���خ 
2013/1/24م في اليوم 13 م���ن انطالق الحرب األخيرة، 
وهي »الحركة اإلس���المية لألزواد«، وهي تخالف الجماعة 
األولى التي دعت إلى نبذ العنف، وإن كانت قادتها من كبار 

أعضاء الحركة األولى وقادتها.
- بيان الجماع���ة األخيرة باس���تعدادها للدخول في 

الحرب مع الدولة وفرنسا لمحاربة الطرف اآلخر.
- التقلّب الس���ريع وتلّون الجماع���ات كلّما هّبت رياح 
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مغايرة؛ مما يجعل تحديد أهدافهم صعباً.
تساؤل مهم:

إن اس���تعداد الجماعة اإلس���المية الجدي���دة، التي 
يتزعمه���ا نائب الرئيس الس���ابق لجماعة أنص���ار الدين، 
لمحاربة الجماعات األخرى، وعلى رأس���ها جماعة أنصار 
الدين، مع الدولة وفرنس���ا، يثير الدهشة والتساؤل: من هو 
المجاه���د من الطرفين؛ الذي يحارب مع فرنس���ا أم الذي 

يُحارب ضدها؟
دور المجلس اإلسالمي األعلى)1(:

منذ بداية األحداث حّدد المجلس اإلس���المي األعلى 
بعض المواقف التي يمكن أن تكون قاعدة االنطالق إليجاد 

حّل سلمي لألزمة، ومنها:
- أن معظ���م الموجودي���ن من الجماع���ات المختلفة 

المسلحة ينادي بتطبيق اإلسالم.
- المجلس اإلس���المي األعلى الممثل والناطق باسم 

اإلسالم والمسلمين في مالي.
- تعاون الجماعات اإلسالمية، وبخاصة أنصار الدين 
وجماعة التوحيد والجه���اد في بداية األزمة بالحكمة، ومع 

المجلس بصفة خاصة، وذلك باآلتي:
- تسليم )161( أسيراً عس���كرياً من الجنود الماليين 

إلى المجلس لتسليمهم للدولة.
- فتح قنوات اإلغاثة اإلنس���انية إلى شمال مالي عن 

طريق المجلس.
رأى المجلس في هذه المواقف فرصاً إيجابية للدعوة 
إل���ى التفاوض، فنادى بوج���وب المفاوضات والجلوس إلى 
طاولة الحوار، بهدف الوصول إلى حّل س���لمي يحقن دماء 

المواطنين وغيرهم.
وقد تم إعالن ذلك بقوة لدى الحكومة والش���عب، وكّل 
أطراف النزاع، بل س���افر وفد من المجل���س إلى الخارج، 

المجلس اإلسالمي األعلى: هو أعلى هيئة للمسلمين في البالد،   )1(
للمجتمع  الدينية  الشؤون  لتنسيق  2002م،  يناير  في  إنشاؤه  تم 
اإلسالمي  المجلس  رئيس  المساجد،  على  واإلشراف  المسلم، 
)ق��راءات  ديكو  محمود  الشيخ  هو  مالي  في  الحالي  األعلى 

إفريقية(.

وخصوصاً إل���ى الوس���يط الدولي بليزكومب���اوري رئيس 
بوركينافاس���و، كما ت���م االلتقاء بكل من وزي���ر خارجيته، 
ورئيس جمهورية مالي، ووزرائه المعنيين، وقائد االنقالب، 
ومس���ؤولين من المجتم���ع المدني والعس���كري، وزعماء 
الطوائف، وأئمة المس���لمين وعلمائهم، وتجمعات النصارى 

من كاثوليك وبروتستانت.

من المهم أن تتدخل الجهات 
اإلسالمية بوصفها وسيطًا في 

الصراع، ال بوصفها طرفًا فيه

كما بعث المجلس وفداً إلى مدينة غاو برئاسة رئيس 
المجلس األعلى اإلمام محمود ديكو، ومش����اركة الش����يخ 
إبراهيم كونتاو مس����ؤول العالقات الخارجية بالمجلس، 
وأعض����اء آخرين من المجلس؛ لمقابل����ة قادة الجماعات 
اإلس����المية لتأكيد هذا األمر، والتنبيه على أهمية عدم 
إعطاء فرصة للتدخل الخارج����ي في البالد، وقام الوفد 
بإجراء اتص����االت كثيرة مع قادتهم للغرض نفس����ه، ولم 
يت����رك المجلس باباً إال طرقه في الداخل والخارج لحقن 
دماء المس����لمين ف����ي مالي، وإنقاذ الموق����ف، لكّن هذه 
الجه����ود لم تأت بنتيجة تمنع الحرب وتحقن الدماء حتى 

اآلن.
توصيات ومقترحات عملية للخروج من األزمة:

نظراً إلى أن اإلس����الم هو دين المسلمين في العالم، 
وهو الدين الذي يسعى إلى توطيد العالقة اإلسالمية بين 
أفراد هذا الش����عب بناًء على التزامهم بتعاليمه الحنيفة، 
فهذا يوجب على كّل الجهات اإلسالمية العالمية، تحقيقاً 
له����ذا المبدأ، القيام بكّل ما بوس����عها للوقوف ضد هذه 
الخسارة التي تحدث في مالي من تقطيع لروابط األخوة 

اإلسالمية، وإزهاق لألنفس. 
وسعياً لتحقيق هذا الغرض نقترح اآلتي:

يرى معظم الماليين أن بلدهم احتل لقرابة سنة كاملة 
ولم يش����اهدوا تدخاًل إسالمياً، ولم ترتفع أصوات الدول 
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والهيئات اإلسالمية لنجدتهم، ولم يرضهم الموقف، فأي 
مس����اندة للمحتل في نظرهم في هذا الظرف سيعّدونها 
معاداة لهم، ويؤكد هذا ظهور علم فرنسا في أماكن كثيرة 
بمالي، في الشوارع، وعلى الس����يارات والمباني، تستوي 
في ذلك المدن والقرى، وهذا مع غياب الحّل اإلس����المي 

لقضية يرون أّن طرفي النزاع فيها مسلمان.
ومن ثم؛ فأّي هزيمة للجيش المالي والدولة على يد 
الجماعات المسلحة ستكون نكبة كبيرة للعمل اإلسالمي 
ولمالي وال����دول المجاورة، واألمر ال����ذي يحتم المبادرة 
بالتدخل اإلس����المي للبحث عن حلول يكون المس����لمون 

أبطالها! 
إن أكثر ما يحتاج إلي����ه الوضع اآلن هو الرجوع إلى 
الحوار البّناء بي����ن الطرفين، ولي����س تأجيجه بالدعوى 
إلى الجه����اد الذي يكون المقتول فيه م����ن الطرفين هو 
شعب مالي المس����لم، وهو أمر خطير، حيث سيؤدي إلى 
تدمير البالد والعباد في أرض مالي باسم مواجهة الغزو 
الصليبي، فكل قنبلة ورصاصة من أي طرف ستكون على 
الش����عب المالي، وحس����بنا الصومال مثاًل، حيث قضوا 
عش����رين سنة من القتال، وُقتل اآلالف من المسلمين، وال 
رصاصة واحدة أُطلقت على العدو الغربي الذي أشعل نار 
الفتنة، فقد توقفت التنمية، وتش����ّرد الناس، ومات الذي 

نجا من القنابل بالجوع والتشرد، وهذا مثال ال حصر.
دور قادة األمة اآلن ه����و الدعوة إلى إيقاف الحرب 
من الطرفين، وتذكير الجهات الجهادية بتقوى الله، وحقن 
دماء المس����لمين، وإلقاء الس����الح، وعدم إتاحة الفرصة 

لألعداء لقتل المسلمين وتدمير البالد.
وينبغي الضغط على الجهات اإلس����المية العالمية، 
الرس����مية منها وغير الرسمية، للقيام فوراً بهذا الواجب 
الذي قعدت عنه، مثل منظمة التعاون اإلسالمي، ورابطة 
العالم اإلس����المي، واألزهر، واتحاد علماء المس����لمين، 
واتحاد علماء إفريقيا، ورابطة علماء المسلمين وغيرها.

وم����ن المهم هن����ا أن تتدخل الجهات اإلس����المية 
بوصفها وس����يطاً في الصراع، ال بوصفه����ا طرفاً فيه، 
حت����ى ال يؤثر ذلك في مصداقيته����ا، ويكون ذلك عائقاً 

في التأثير في الموقف، وخصوص����اً أن بعض الماليين 
يرون في بعض الدول والهيئات اإلس����المية سنداً ودعماً 

لهذه الحركات.
وعل����ى الدول كذلك، مث����ل دول الخليج وتركيا ودول 
المغرب العربي ومصر، والش����خصيات المدنية المؤثرة 
فيها، القيام بالمبادرات العملية إليقاف الحرب، والسعي 
إلى إيجاد مس����اعدات إنس����انية عاجلة بوصفها واجهة 
إنس����انية في هذا الصراع، وذلك باس����تغالل كّل الفرص 

والعالقات المتاحة.
والمج����ال مفت����وح لجميع تل����ك الهيئ����ات والدول 
والشخصيات للعمل مع المجلس اإلسالمي واتحاد علماء 
إفريقيا للقيام بعمل مش����ترك، يس����اعد ف����ي إيجاد حلٍّ 
للنزاع، بلقاءات في مالي أو خارجها، للوقوف على بعض 
الحقائق، ومعرفة س����بل العالج، فالحكم على الشيء فرع 

من تصّوره.
وم����ن المهم كذل����ك إصدار بيان عاج����ل يدعو إلى 
ضبط النفس، وإيقاف الحرب، والكش����ف عن المتسّبب 
فيها، وضرورة الوقوف في وجهه بكّل الوس����ائل المادّية 
والمعنوّي����ة، ويكون واضحاً في البيان أّن الهدف هو حقن 

دماء الماليين األبرياء تحقيقاً لمبدأ األخّوة اإلسالمية.
على أن يُقرن البيان بالشروط اآلتية:

- وجوب القبول بالحّل السلمي ونبذ العنف.
- وحدة التراث، وعدم الس����عي إلى تقس����يمه بأّي 

شكل.
- بي����ان اس����تعداد تلك الجهات لتقدي����م كّل ما في 

وسعها القيام به لهذا الغرض.
- أن تبدأ الجهات اإلسالمية الممثلة لألمة - عاجاًل 
- في بح����ث المقترحات المذكورة وغيرها، ووضع آليات 

لتنفيذها.
وختاماً:

نقول إن المجلس اإلس����المي األعلى في مالي لديه 
صوت قوي في الب����الد لدى الش����عب والحكومة، وربما 
لدى الجماعات، يمكن اس����تغالله بشكل قوي لتأييد دور 

المبادرات اإلسالمية.
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السيد علي أبو فرحة *

ل���م يكن تنامي االهتم���ام الدولي 
الراه���ن بمنطقة الس���احل اإلفريقي، 
والمرتبط بتصاعد نش���اطات الكيانات 
الموس���وم صلتها باإلسالم، إال مظهراً 
االعتب���ارات  طبيع���ة  يعك���س  آخ���ر 
والمحّددات المؤّثرة في اهتمام المجتمع الدولي، وعلى رأس���ه 
الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا وغيرهما من القوى الكبرى.
هذه االعتبارات والمحّددات مرتبطة في األساس بمصالح 
تل���ك القوى االس���تراتيجية واالقتصادية الحيوي���ة، وذلك دون 
اعتبار بدرجة أو أخ���رى لمصالح التنمية ومتطلباتها في الدول 

اإلفريقية موضوع االهتمام.
ومن ثّم رأينا أن االهتمام الدولي بإفريقيا ينتقل من مرحلة 
التنافس األمريكي الس���وفييتي على مناطق النفوذ إّبان الحرب 
الب���اردة، إلى مرحل���ة جديدة تحت ش���عار »مكافحة اإلرهاب« 
وفق���اً للفه���م الغربي له، حي���ث أضحى أحد أبع���اد مضمونه 
الواس���ع الفضفاض تقزيم نش���اطات التنظيمات المنتمية لما 
بات يُعرف باإلس���الم الراديكالي في نطاق جغرافي واس���ع من 
منطقة ساحل الصحراء الكبرى، وذلك العتبارات سياسية تارة، 
واقتصادي���ة تارة، وإعالمية تارة أخرى، دون اإلس���هام الواجب 
لتلك القوى الكبرى في معالجة القضايا الهيكلية والمش���كالت 
االجتماعي���ة واالقتصادي���ة المؤّثرة في مس���اعدة تلك البلدان 
على تلبية متطلبات ش���عوبها في التنمية، والتي تُعد المسّببات 
الرئيسة لحالة عدم االستقرار المشهودة في العديد من البلدان 

اإلفريقية.
وما ملف األزمة في مال���ي وتداعياتها الراهنة، والتي كان 
يراه���ا بعض المراقبين قبل االنقالب األخي���ر مثاالً يُحتذى به 
للديمقراطية اإلفريقية، إال تجس���يداً مكّثف���اً لتداخل مختلف 
مفردات المشهد اإلفريقي وتعّقدها داخلياً وخارجياً، معّبرة عن 

سيناريو متكرر لواقع الدولة في إفريقيا.
فعلى الرغم مما شهدته مالي من استقرار سياسي بدرجة 

التدخل العسكري في مالي.. تدويل 
تداعيات إخفاق الدولة دون مسّبباتها

أو أخرى في الفترة الس���ابقة على انق���الب 22 مارس 2002م، 
فإنها ال تمّثل استثناًء عن أصل طبيعة مفردات المشهد اإلفريقي 
المضطربة والهّش���ة داخلياً وخارجياً، فقد اس���تقلت مالي مثل 
العدي���د من الدول اإلفريقي���ة في ع���ام 1960م، وتحديداً في 
22 سبتمبر 1960م، عن االس���تعمار الغربي، لترزح تحت عبء 
الديكتاتوري���ة عدة عقود، وحت���ى دخولها كغيره���ا من الدول 
اإلفريقية في ذلك الوقت مرحلة التحّول الشكلي لما بات يُعرف 
في األدبي���ات الغربية »الموجة الثالثة للديمقراطية« التي طالت 
إفريقيا مع مطلع التس���عينيات منتخبة ألفا كوناري رئيساً مدنياً 
عام 1992م في أعقاب انقالب عس���كري عام 1991م لواليتين، 
أعقب���ه انتخاب أمادو توري قائد انق���الب 1991م عام 2002م 
لواليتين، شهدت األخيرة منهما انقالب مارس 2012م الذي قاده 
مجموعة من صغار العس���كريين، يقودهم النقيب أمادو سونجو 
الذي تلّقى تدريبات عس���كرية س���ابقة في الوالي���ات المتحدة 

األمريكية.
وه���و االنقالب الذي جاء – ضمن أس���باب أخرى - على 
خلفية موقف صغار العس���كريين من إخفاق العمليات العسكرية 
التي يقودها الجيش المالي ضد انتفاضة الطوارق، وتذّمرهم – 
أي العسكريين - بشأن طريقة تعامل الرئيس »توري« مع الحركة 
الوطني���ة لتحرير أزواد في ش���مالي الب���الد، ليتصاعد اهتمام 
المجتمع الدولي باألزمة في مالي عقب إعالن الطوارق استقالل 
ش���مالي مالي، والذي أحدث َزْخماً محلّياً وإقليمياً ودولياً، مثل 
التدخل العس���كري الدولي المباش���ر - إحدى صوره - مؤخراً، 
ْخم الذي قد ينال من تطّور مس���ارات األزمة ومآالتها  وه���و الزَّ
وتداعياته���ا على منطقة الس���احل اإلفريق���ي بالكامل، ويدفع 
بالعديد من القوى الدولية المعنية بمنطقة الس���احل والصحراء 

بمراجعة مواقفها، وترتيب أولوياتها في هذا الشأن)1(.
وعليه؛ تسعى الدراس���ة في هذا المقام إلى تتبع مسارات 
األزمة الراهنة ف���ي مالي، والذي مّثل التدّخل الدولي فيها أحد 
تلك المس���ارات المعتبرة والمؤّثرة، ومن ثّم التداعيات التي قد 

السطوة  بين  اإلفريقية  الدولة  مستقبل  فرحة:  أبو  علي  السيد   )1(
)لندن:  إفريقية،  الديمقراطية، مجلة قراءات  العسكرية وجدوى 
العدد الثالث عشر، رجب - رمضان  1433ه� / يوليو - سبتمبر 

2012م(، ص 44. )*(  باحث سياسي متخصص في الشؤون اإلفريقية.
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تختلف وفقاً لشكل تعاطي المجتمع الدولي واإلقليمي مع األزمة 
وطبيعته، وذلك من عدة محاور:

1 - الوقوف على مؤشّرات دولة مالي األساسية وأرقامها، 
في محاولة لرس���م خريطة المصالح الدولي���ة واإلقليمية بها، 
الس���تجالء حقيقة أسباب االهتمام الدولي، والمسّببات الدافعة 
لتدّخله في مالي، وما إن كانت أس���باباً أمنية، أو اقتصادية، أو 

سياسية.
2 - تّتبع مصال���ح األطراف والقوى الكبرى واإلقليمية في 
مالي، للوقوف على مس���احات تداخل المصال���ح التي قد تؤّثر 
ف���ي احتماالت التأثير والتأّثر لتلك القوى، وطبيعة اس���تجابتها 

لألزمة في مالي.
3 - محاول���ة رس���م مآالت وس���يناريوهات تل���ك األزمة 

وتداعياتها على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.
أوالً: دولة مالي.. أرقام تكشف واقع األزمة:

تس����عى الدراسة في هذا المقام إلى تقديم دولة مالي 
باألرقام للوقوف على األهمية النسبية لها إقليمياً، ودولياً، 
وبيان أي من مؤش����رات الدولة يؤّث����ر في تعقيدات الوضع 
المحلي واإلقليمي والدولي، وردود أفعاله، فجمهورية مالي 
– أو »الس����ودان الفرنسي« كما كانت تُس����ّمى في السابق 
- تقبع بصفتها دولة حبيس����ة ف����ي عمق منطقة الصحراء 
الكب����رى بالغرب اإلفريقي، في نطاق جغرافي يبلغ ما يربو 
على مليون وربع المليون كيلومتر مربع، منها ما يدور حول 
20.000 كم2 م����ن مياه األنهار )نه����ر النيجر(، يمتد من 
جنوب الجزائر وش����رقي موريتانيا والسنغال، إلى شمالي 
بوركينافاسو وكوت ديفوار وغينيا، وغربي النيجر، بإجمالي 
خطوط حدود تبلغ 7.243 كم، حيث تش����ترك مع الجزائر 
في 1.376 كم، وبوركينافاس����و 1.000 كم، وغينيا 85 كم، 
وكوت ديفوار 532 كم، وموريتانيا 2.237 كم، والنيجر 821 

كم، والسنغال 419 كم.
أما عن مواردها الطبيعية؛ فهي الذهب والفوسفات والملح 
واليورانيوم، والجرانيت، وتبلغ نسبة األراضي الصالحة للزراعة 
3،76%، واألرض المس���تخدمة في المحاصيل الدائمة ال تتجاوز 

0،03%، وهي دولة عديمة الموارد البترولية.
أم���ا تركيبتها الديموغرافي���ة؛ فيبلغ عدد س���كانها وفقاً 
إلحصاءات يوليو 2012م حوالي 15.494.466 نسمة، بإجمالي 
47،8% من الس���كان تحت سن 15 عاماً، و 49،2% بين 15 - 64 

عاماً، و 3% فوق 64 عاماً، بمعدل نمو سنوي للسكان %3،02.
وتتك���ون أعراقه���ا - وفق���اً لإلحص���اءات الغربية - من 
جماعات: الماند Mande بنسبة 50%، وتضم البمبارا والمالين 
والس���نونيك Bambara، Malinke، Soninke، وجماعات 
البوول Peul بنس���بة 17%، والفولتاك Voltaic بنس���بة %12، 

 Tuareg بنسة 6%، والطوارق والموور Songhai والس���ونغاي
and Moor بنسبة 10%، وجماعات أخرى بنسبة %5.

وتبلغ نسبة المس���لمين 90%، والمسيحيين 1%، باإلضافة 
إلى 9% معتقدات محلية.

ولغتها الرسمية الفرنسية)1(.
أما عن مقّوماتها المادية بوصفها دولة؛ فتتس���م الخدمات 
الطبية فيها بالتدني بمعدل 0،57 س���رير ل���كل 1000 مواطن، 
ومع���ّدالت عدوى لألمراض مرتفعة للغاي���ة، وُقّدر عدد مرضى 

اإليدز 76،000 نسمة عام 2009م.
ومعّدالت التنمية البش���رية فيها متواضعة للغاية، فنس���بة 
األمية 68،9% - نس���بة من هم فوق س���ّن الخامس���ة عشرة وال 

يستطيعون القراءة والكتابة -.
وتُعد مالي من ضمن خمسة وعشرين بلداً هي األكثر فقراً 
في العالم، وتعتمد على اس���تخراج الذه���ب وبعض الصادرات 
الزراعية، والمس���اعدات االقتصادية األجنبية، ويتركز النشاط 

االقتصادي عامة في الجنوب المالي.
وبل���غ ناتجها المحلي اإلجمالي 17،88 مليار دوالر في عام 
2011م، ومتوس���ط نصيب الفرد منه 1.100$ س���نوياً، وإنفاق 
عسكري بنسبة 1،9% من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2006م، 
بمعّدالت بطالة بلغت 30% في عام 2004م، ومعّدالت فقر وصلت 

.)2(%36،1
يتضح من المؤشرات الرئيسة السابقة أن دولة مالي ليس 
به���ا من الملف���ات االقتصادية أو المرتبطة بمق���ّدرات الدولة، 
وبخاص���ة ملف مص���ادر الطاقة )النفط والغاز(، ما يس���تلفت 
اهتمام���اً دولياً معتبراً لها كالعديد م���ن دول إفريقيا، وبخاصة 
دولة الجوار الجزائر، ليصبح ما يُسّمى »ملف مكافحة اإلرهاب 
في منطقة س���احل الصحراء اإلفريقي« أحد الملفات المرّشحة 
لتك���ون في بؤرة االهتمام الدولي، والذي قد يكون ملف االهتمام 

الوحيد بهذا البلد اإلفريقي.

اإللكتروني  الموقع  من  مالي  لدولة  األساسية  البيانات  صفحة   )1(
لمكتبة وكالة االستخبارات المركزية األمريكية CIA عبر الرابط 

اآلتي )2012/11/30م(:
https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/ml.html

اآلتي:  مالي  لجمهورية  الرئيسة  األساسية  البنية  مؤشرات  من   )2(
مواطن  مليون   10.822 الجوال  الهاتف  مستخدمي  عدد  يبلغ 
وعدد  الثابت،  للتليفون  104.700 مستخدم  و  2011م،  عام  في 
مستخدمي شبكة المعلومات الدولية )إنترنت( 249.800 مشترك 
من  كيلومتر   593 و  مطاراً،   21 المطارات  وعدد  2009م،  عام 
منها  البرية،  الطرق  من   18.912 و  الحديدية،  السكك  خطوط 
إلحصاءات  وفقاً  مرصوفة،  غير   15.315 و  مرصوفة،   3.597
المركزية  االستخبارات  وكالة  مكتبة  البيانات:  )مصدر  2004م، 

.)CIA األمريكية
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ثانياً: االهتمام الدولي بأزمة مالي.. اهتمام مفاجئ 
ومتباين ومبتور:

وفق���اً لمقّومات دولة مالي المتواضعة؛ لم تس���ترع الدولة 
اهتمام���اً معتبراً من قبل المجتمع الدول���ي، كغيرها من البقاع 
الس���اخنة والغنية بمواردها الطبيعية ف���ي إفريقيا، على الرغم 
من عدم حداثة اللغط المثار حول تنامي تنظيمات باتت تُحسب 
بدرجة أو بأخرى على اإلس���الم الراديكالي في إفريقيا، في كلٍّ 

من الصومال ونيجيريا والجزائر والمغرب.
وأش���هر ردود األفعال الدولية لتنامي هذه التنظيمات تمّثل 
في تش���كيل قيادة عس���كرية أمريكية موّحدة للنطاق الجغرافي 
اإلفريقي، تُعرف اختصاراً باس���م »أفريك���وم« - عام 2007م)1(، 
ومس���تقلة بذلك عن القيادة األمريكية األوروبية التي نشأت في 
كنفها س���ابقاً، ولديها حالياً شراكة عسكرية مع ما يزيد عن 35 

دولة من إجمالي 54 دولة إفريقية)2(.
وقد تزامن إنش���اء أفريكوم مع اإلعالن في وسائل اإلعالم 
بتاري���خ 25 يناير 2007م عن إنش���اء تنظي���م القاعدة في بالد 
المغ���رب اإلس���المي الذي نُس���بت زعامته إلى »عب���د المالك 
درودكال )أبو مصعب عبد الودود(«، وهو الشخص الذي نُسب له 
أيضاً زعامته للجماعة الس���لفية للدعوة والقتال )االسم السابق 
لتنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي منذ 2004م(، والذي 

نشأ في األساس بالجزائر)3(.

الواليات  استراتيجية  من  جزءاً  اإلقليمية«  »القيادة  فكرة  كانت   )1(
المتحدة العسكرية ذات المنظور الكوني للعالقات الدولية، والتي 
رأت تقسيم المناطق اإلقليمية المختلفة في كّل بقاع العالم إلى 
والمركزية،  األوروبية،  كالقيادة  المهام،  متعددة  قيادات عسكرية 
وقيادة الباسيفيك، والقيادتين الشمالية والجنوبية، وكانت إفريقيا 
تقع بصفة عامة داخل نطاق مهام القيادة األوروبية حتى أكتوبر 
2008م، فيما عدا مصر وسيشل ودول القرن اإلفريقي )جيبوتي 
وإريتريا وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان(، والتي تتبع جميعها 
القيادة المركزية، وعدد من دول الساحل الشرقي اإلفريقي على 
هيئة جزر تقع تحت السيطرة الفرنسية وقيادة الباسيفيك، وهي 
)جزر القمر ومدغشقر وموريشيوس وريونيون(، إلى أن تم تقسيم 
إفريقيا إلى خمس مناطق عسكرية تُجمل أقاليم القارة الخمسة 
والمنتظمات االقتصادية اإلقليمية الرئيسة إلفريقيا، وهي: اتحاد 
المغرب العربي، واتحاد شرق إفريقيا، والتجمع االقتصادي لدول 
غرب إفريقيا، والتجمع االقتصادي لدول وسط إفريقيا، وتجمع 

تنمية الجنوب اإلفريقي.

بإفريقيا،  األمريكي  العسكري  التواجد  الزواوي:  سليمان  محمد   )2(
مقال منشور بالموقع اإللكتروني لمجلة البيان السعودية الصادرة 
من لندن بتاريخ 1/19/ 1432ه�، عبر الموقع اإللكتروني اآلتي 

)2012/9/19م(: 
 http://www.albayan.co.uk/text.aspx?id=546

الموقع  على  منشور  تقرير  اإلسالمي،  بالمغرب  القاعدة  تنظيم   )3(
اآلتي  اإللكتروني  الموقع  عبر  الجزيرة،  لشبكة  اإللكتروني 

)2012/10/20م(: 

وتداولت وس���ائل اإلعالم ما نُسب للتنظيم بوصفه »إعالن 
التنظي���م«، في خطاب ما بدا أنه المتحّدث باس���مه »أبو عبيدة 
يوس���ف«، والموّجه إلى »ش���عوب وقادة دول الس���احل والدول 
اإلفريقية الواقعة جنوب الصحراء«، والذي يعلن إعادة انتش���ار 
مقاتل���ي التنظيم وتمركزهم بش���كل دائم في منطقة الس���احل 
بوصفه جبه���ة جديدة في مواجه���ة الدول الكب���رى، رداً على 
»الحرب الصليبية« التي تش���ّنها الواليات المتحدة األمريكية في 
المنطقة عبر قاعدتها الدائم���ة »أفريكوم« من ناحية، والتدّخل 

العسكري الفرنسي في المنطقة.
لينهض ملف االهتمام الغرب���ي المتأثر بتنامي التنظيمات 
تحت شعار »مكافحة اإلرهاب في إفريقيا«، ومنحه أولوية سابقة 
ْخم اإلعالمي المعنية بإفريقيا،  على غيره م���ن الملفات ذات الزَّ
كالترويج للديمقراطية والتنمية، والمساعدة اإلنسانية، ومكافحة 

الفقر.
وقد تبلور االهتمام بملف تنام���ي التنظيمات، والتي باتت 
تُحس���ب غربياً على »اإلس���الم الراديكالي«، ف���ي بدايته تجاه 
أزمتين، هما: أزمة جماعة »ش���باب مجاه���دي الصومالي«، و 
أزمة جماعة »بوك���و حرام« في نيجيريا، دون اعتبار لظرفية كّل 
أزمة، متج���اوزاً بذلك - االهتمام الدولي بهما – مس���ّبباتهما، 
إلى االهتم���ام بتداعياتهما المحلية واإلقليمية والدولية، وهو ما 
دفع القوى الدولية )فرنسا - واإلقليمية – دول المغرب العربي 
والساحل اإلفريقي( إلى المش���اركة في البرنامج األمريكي »تي 
أس س���ي تي آي« )مبادرة مكافحة اإلره���اب العابر للصحراء(، 
والتي تس���تهدف التص���دي لتنامي مخاط���ر التهديد اإلرهابي 
والجريم���ة المنّظمة في منطقة الس���احل والصح���راء، وذلك 
عبر إجراء مناورات عس���كرية متعّددة الجنسيات، تُعرف باسم 

»فينتلوك« بشكل دوري منذ عام 2005م)4(. 
وهو الملف الذي س���رعان ما أُضيف���ت له أزمة مالي بعد 
انقالب مارس 2012م، لتتصدر نش���اطات الجماعات الموسومة 
باإلسالمية في شمال مالي هذا الملف، بيد أن االهتمام الدولي 
بملف أزمة مال���ي، وإن ُوصف بالمفاج���ئ أو اللحظي، اهتمام 
متباين، الختالف مواقف القوى الدولية واإلقليمية تجاه التعامل 
مع األزمة من ناحية، ومبتور لتجاوزه مس���بباتها إلى تداعياتها 

h t t p : / / w w w . a l j a z e e r a . n e t / n e w s /
4 d 6 e - 9 d d 4 - -5 8 4 6 -p a g e s / 7 e 9 c e 3 a 6

 d2acf976b3be

منشور على  تقرير  بالساحل،  والقاعدة  فرنسا  آن جيوديشيللي:   )4(
اآلتي  الرابط  عبر  ومتاح  2010/7/7م،  بتاريخ  الجزيرة  شبكة 

)2012/12/1م(:
h t t p : / / w w w . a l j a z e e r a . n e t / a n a l y s i s /
463b-b68e-c96d8355c953-6ea3-pages/959df4e0



43
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

ونتائجها من ناحية أخرى.
بدا المجتم���ع الدولي تج���اه تفاقم األوضاع السياس���ية 
واالجتماعي���ة واالقتصادية في مالي متفق���اً على هدف وحيد، 
يس���تهدف جانباً واحداً من جوانب األزمة في مالي، ويدور حول 
ضرورة النيل من س���طوة الجماعات التي باتت محس���وبة على 
اإلسالم في شمال مالي، ومحاولة القضاء عليها، بيد أن أعضاء 
المجتم���ع الدولي واإلقليمي بات���وا مختلفين حول كيفية تحقيق 

هذا الهدف بدرجة أو بأخرى.
ويمكن التمييز ف���ي مواقف المجتم���ع الدولي واإلقليمي 
م���ن التعامل م���ع األزمة بين ث���الث مجموعات ُكب���رى، تضم 
الدول الكب���رى والمنظمات اإلقليمية والدولية المعنية، أول تلك 
المجموعات: الداعمة للتدخل العسكري، وثانيها: المناهضة أو 

الُمرجئه له، وثالثها: غير الحاسمة لدعم التدّخل من عدمه.
موق���ف مجموعة ال���دول الكبرى والمنظم���ات اإلقليمية 

والدولية المعنية )الداعمة للتدخل العسكري(:
الموقف الفرنسي:

الموقف الفرنس���ي من المواقف األساسية في شأن األزمة 
بشمال مالي، وذلك لعدد من االعتبارات:

1 -  الروابط التقليدية والمستمرة بين فرنسا ومالي.
2 - السعي الفرنس���ي الدؤوب لتفادي نشر قوات أجنبية 
)أمريكية( في المنطقة، عبر احتماالت تشييد »أفريكوم« قاعدة 
عس���كرية دائمة في منطقة الساحل، بما قد ينال من المصالح 

الفرنسية بها.
3 - ترجي���ح ع���دد م���ن المراقبين لغياب واض���ح للدور 
الفرنسي في دعم انقالب 22 مارس 2012م، الذي قاده النقيب 
أمادو س���ونجو الذي تلّقى تدريبات عسكرية سابقة في الواليات 
المتحدة األمريكية، وأنهى به حكم الرئيس أمادو توماني توري، 
مع تزاي���د حّدة التوترات قبل االنتخابات الرئاس���ية التي كانت 
س���تجرى في أبريل 2012م، حيث إن األسباب الرئيسة الدافعة 

لالنقالب داخلية في األساس.
انطلقت فرنس���ا، في نظرتها لتصاعد نف���وذ الجماعات 
المس���لّحة في منطقة الس���احل قبل انقالب مالي 2012م، من 
ضرورة تمايز الدور الفرنس���ي )المعتبر والتقليدي لالعتبارات 
س���الفة الذكر( عن غيره من األدوار في تلك المنطقة، وبخاصة 
الدور األمريكي المستند أصاًل إلى عصا »مكافحة اإلرهاب« في 

تعاطيه مع العديد من قضايا سياسته الخارجية الراهنة.
وعليه؛ تبّنت فرنسا اس���تراتيجية التعاون األمني »اللّين«، 
المعتمدة في األس���اس على أولوية تقديم الدعم اللوجيس���تي، 
وتوفير مع���ّدات االتصاالت، وتدريب الوح���دات المحلية، وهي 
االس���تراتيجية التي يرى بعض المراقبين قصورها عن مواجهة 
ح���االت االعت���داء المتزايدة عل���ى المصالح الفرنس���ية بتلك 

المنطقة؛ من خطف رهائن وتهديد المصالح االقتصادية)1(.
الموقف األوروبي:

وعليه؛ دفعت أحداث ش���مال مالي بالفاعل الفرنسي إلى 
مراجعة استراتيجيتها تجاه تلك المنطقة عبر بلورة موقف مبّكر 
داعم لخيار التدخل العسكري، إلعادة ترتيب األوضاع في شمال 
مال���ي، بيد أن موقفها ذلك ال يتبّنى تدخاًل منفرداً )كحالة كوت 
ديفوار سابقاً(، الذي تتحمل فيه فرنسا عبء المواجهة األكبر)2(، 
وإنما تس���عى إلش���راك األوروبيين في العملي���ة عبر منتظمهم 
الرس���مي )االتحاد األوروبي(، والذي أعلن في وقت س���ابق عن 
دراسته إلمكانية إرسال حوالي مائتي عسكري إلى مالي، وذلك 
لتدريب جيشها على ما يُسّميه »استعادة شمالي البالد« في إطار 
دعم أوروبي، يدور حول تدري���ب الجيش المالي وإعادة هيكلته 

دون التوّرط المباشر في أعمال القتال)3(.
موقف اإليكواس )الجماعة االقتصادية لغرب إفريقيا(:

يعد الموقف الفرنس���ي ه���و المحرك ل���ألدوار األصيلة 
للفاعلين في الجوار اإلقليم���ي المعنيين بهذا الملف، كالجزائر 
ومجموع���ة دول اإليك���واس، وهم الفاعلون المش���غولون ابتداًء 
بحزمة مثقلة من مش���كالتهم الداخلية السياسية واالقتصادية 
واالجتماعي���ة، إال أنهم – أي اإليكواس - ق���د ال يختلفون في 
ضرورة التدّخل المباش���ر في مالي لعدد م���ن االعتبارات؛ قد 

تختلف في أوزانها النسبية من حيث األهمية، وهي:
1- محاولة محاصرة مس���ّببات عدم االستقرار في مالي، 

والحيلولة دون انتقالها إلى دول الجوار الهّشة أصاًل.
2 - محاولة امتص���اص تنامي نف���وذ، واحتماالت تأييد، 
أو التعاطف مع كيانات غير رس���مية تتجاوز حدود تلك الدول، 
وتمارس دوراً قد يتجاوز في تأثيره األدوار الرس���مية لحكومات 
تلك الدول، وخصوصاً في مس���ألة تنظيم المجتمعات المحلية، 
وفرض النظ���ام والقانون، كحالة المحاكم الش���رعية في بعض 

أرجاء الصومال في وقت سابق.
3 - االس���تفادة م���ن احتم���االت الدعم المال���ي الغربي 
المنتظر ومس���اعداته االقتصادية لمواجهة نفوذ تلك الكيانات 
في الصحراء الكبرى، وهو الدعم الذي يمّثل سند استمرار عدد 
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من الحكومات اإلفريقية في إدارة بالدها المثقلة ابتداًء بالديون 
والفقر.

4 - راب���ع تلك االعتبارات قد يتمّثل في محاولة إحباط أي 
محاوالت لمطالبات جهوية مستقباًل.

وعليه؛ تعمل فرنس���ا على بلورة موقف دولي يدعم التدّخل 
العس���كري في مالي وفقاً لمنظومة مجلس األمن الدولي، وفي 
إطار دعم إقليمي، للخروج م���ن مأزقي التكلفة المادية للتدّخل 
العس���كري من ناحي���ة، وتداعيات التوّرط بص���ورة منفردة في 
مس���تنقع عسكري مش���ابه لمستنقعي أفغانس���تان والعراق من 

ناحية أخرى)1(. 
الموقف األمريكي:

في حين يأت���ي الدور األمريكي في إطار »فوبيا اإلرهاب«، 
واالعتقاد بضرورة مكافحة تنام���ي صوره في القارة اإلفريقية، 
ويدور الموقف األمريكي في األساس حول محاولة إقناع الجزائر 
بالتوّرط المباش���ر في التدّخل العس���كري المحتمل في األزمة 
المالية، وهو الدور الذي تعجز فرنس���ا عن القيام به لتعقيدات 
العالقات الفرنس���ية الجزائرية في مقابل استراتيجية العالقات 
األمريكية الجزائرية، في حين تضطلع فرنسا بإدارة آليات العمل 
الدولي تجاه األزمة، والتواصل مع دول الجوار المالي المنضوين 

تحت مظلة اإليكواس.
أما مواقف المجموعة المناهض���ة للتدّخل أو الُمرجئة له 

أو المتحفظة عليه:
موقف الجزائر:

تتمثل المجموع���ة المناهضة في األس���اس في الجزائر، 
بخبراته���ا األمني���ة في مواجه���ة العمليات المس���لّحة، وآليتها 
العس���كرية المتماس���كة ف���ي نطاقه���ا اإلقليم���ي، ومقّدراتها 
االقتصادية المعتبرة، وجوارها اإلقليمي المؤّثر، وتتبلور أهميتها 

في كونها نقطة ارتكاز رئيسة ألي عمل عسكري بشأن األزمة.
وعليه؛ اتسمت نظرة الجزائر منذ البداية بالحذر والحيطة 
لحساس���يتها تجاه أي وجود فرنس���ي وغربي بش���كل عام عند 
تخومه���ا الجنوبية، وهو م���ا انعكس على موقفها الذي ش���هد 
تغّيرات عدة، بدءاً من معارضة التدّخل العس���كري إلقصاء تلك 
الجماعات عن ش���مالي مالي في بداية األزمة، والتهديد بعرقلة 
أي مساع أو أي جهود عسكرية لنشر قوات أو للتدّخل في شمالي 
مالي)2(، مروراً بالتحّفظ على التدّخل العس���كري لما قد يُحدثه 

األزوادية،  القضية  مع  للتعامل  الماليين  خيارات  محمد:  أمين   )1(
تقرير إخباري منشور على شبكة الجزيرة بتاريخ 2012/4/23م، 

ومتاح عبر الموقع اإللكتروني اآلتي )2012/10/20م(:
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بعنوان:  حلقة  خالل  وآخرون  الهادي  أحمد  ولد  لرياض  حديث   )2(

من مشكالت أمنية ونزوح اآلالف من الالجئين الطوارق الماليين 
إلى الجزائر، والتي يُقّدر عدد الطوارق بها بنحو خمس���ين ألفاً، 
األمر الذي يمّثل عوامل ضاغط���ة على الداخل الجزائري، إلى 
عدم معارضته أو قبوله المشروط له بعد زيارة وزيرة الخارجية 
األمريكية هي���الري كلينت���ون للجزائر في نهاية ش���هر أكتوبر 

2012م، لحّثها على دعم التدّخل المحتمل مالياً وعسكرياً)3(.
وهكذا تظ���ّل الجزائر ركن���اً أصياًل في ح���ّل أزمة مالي 
مستقباًل، وهو الدور الذي مارسته مراراً إّبان حكم أمادو توماني 
توري���ه، خصوصاً في 2006م، فيما ُس���ّمي حينه���ا ب� »اتفاقات 

الجزائر« بين الطوارق والحكومة في بماكو)4(.
موقف موريتانيا:

أما موريتاني���ا التي ترزح تحت حكم عس���كري في عباءة 
ديمقراطية، والتي لها خبرتها لوفرة التيارات السياسية والجهادية 
الموس���ومة باإلسالم، فقد ش���اب موقفها بعض الغموض، وإن 

تشابه بدرجة أو بأخرى مع موقف جارتها الجزائر.
فم���ن ناحية؛ يمكن االتفاق عل���ى كونها ال ترغب في إذكاء 
ملف تنامي التنظيمات الموسومة باإلسالمية، وكذا عدم رغبتها 
في نش���وب حرب تتورط فيها مع فاعلين دوليين على حدودها، 
وما يرتب���ط بذلك من تداعيات خطيرة عليه���ا، وآية ذلك أنها 
تخلّ���ت عن مالحقة مرتكبي عدد م���ن جرائم اإلرهاب كجريمة 
قتل الدعاة الموريتانيين، وتخلّت عن إحكام قبضتها األمنية على 

مناطق التوتر الحدودية مع األزمة.
من ناحية أخرى؛ لم تتخذ ق���راراً واحداً، ولم تُصدر بياناً 
واحداً يندد بالتدّخل الفرنس���ي، وس���محت باستخدام مجالها 
الجوي في تلك الحرب، وأغلقت حدودها مع الجزائر، وهناك من 
المراقبين من يُشير إلى دعم استخباراتي موريتاني للتدّخل، في 

بتاريخ  بمالي،  العسكري  التدّخل  بشأن  للجزائر  كلينتون  زيارة 
محمد  تقديم  الخبر«،  وراء  »ما  برنامج  من  2012/10/28م، 
على  متاح  الحوار  ونّص  الفضائية،  الجزيرة  قناة  على  كريشان 

الرابط اآلتي:
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المالي  للرئيس  المشاكل في مالي، حديث  توريه:  توماني  أمادو   )4(
»لقاء خاص«  برنامج  من  في حلقة  توريه  توماني  أمادو  السابق 
مالي،  شمال  في  الطوارق  تمرد  بشأن  2007/12/28م،  بتاريخ 

نّص الحلقة متاح على الرابط اإللكتروني اآلتي لشبكة الجزيرة:
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ضوء معرفتها بلغة سّكان شمال مالي وتركيباتهم االجتماعية)1(.
إال أن الموقف الموريتاني س���رعان ما ب���دا أكثر وضوحاً 
بش���أن األزمة في أعقاب تصريح مس���عود ول���د بلخير رئيس 
مجلس الن���واب الموريتاني، بوصفه أول موقف مؤّيد لالنخراط 
في الحرب يصدر عن سياس���ي موريتاني رفيع المس���توى، وهو 
التصريح المتضّمن دعوة بالده لالنخراط في الحرب التي تشّنها 
فرنسا ومجموعة اإليكواس، عبر إشارته إلى أنه ينبغي لموريتانيا 
أن تلتحق بما وصفه: »الجهود الجماعية لدول المنطقة وفرنسا 
والمجموع���ة الدولي���ة من أج���ل الحفاظ على وحدة وس���يادة 
وعلمانية جمهورية مالي التي نعتبرها جزءاً آخر مّنا... وتضامنه 
المطلق ودعمه المؤكد والالمشروط لشرعية الدفاع المسلّح عن 
وحدتها وس���يادتها وعلمانية حوزتها الترابية أوالً، على أن تعمل 

ثانياً لضمان سالمتها بمعجزة الحوار« على حّد قوله.
وباس���تقراء تلك المواقف اإلقليمية، ومحاولة تتبعها، فإنها 

تُشير في مجملها إلى خضوعها لثالثة عوامل رئيسة، وهي:
1 - فوبي���ا التأّثر بتداعيات أزمة مالي؛ في ظّل هشاش���ة 
الهياكل السياس���ية واألوضاع االجتماعية واالقتصادية في تلك 

البلدان.
2 - س���عي دول الجوار لنفض ش���بهة توفي���ر بيئة خصبة 

لتنامي اإلرهاب، وهي الشبهة التي تالحق العديد منها.
3 - عمق الضغط الغربي، والفرنس���ي تحديداً، في الّنظم 

السياسية الحاكمة في منطقة نفوذه التقليدية)2(. 
أما مواقف المجموعة غير الحاس���مة لدعم صريح وفّعال 

لخيار التدّخل من عدمه:
فأهم موقف ف���ي هذه المجموعة هو موقف مجلس األمن 
الدولي، الذي يتبّنى دور المتردد في حس���م موافقته على طلب 
االتحاد اإلفريقي، عبر مجلس الس���لم واألمن اإلفريقي وجماعة 
اإليك���واس، بالموافقة على »دعم عملية تهدف إلى الحفاظ على 
سيادة مالي«، أو بمعنى آخر الموافقة على التدّخل العسكري في 
مالي)3(، حيث يطلب مزيد من المعلومات المش���فوعة بإجابات 

محمد فال ولد بالل – وزير وسفير موريتاني سابق -: موريتانيا   )1(
مرمى،  حارس  إلى  احتياط  العب  من  مالي:  على  الحرب  في 
الرابط  عبر  2013/2/1م،  بتاريخ  الموريتانية،  الوطن  جريدة 

اآلتي:
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الرابط  عبر  2013/2/13م،  بتاريخ  اإلخبارية  الجزيرة  شبكة 
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مقبولة عن أس���ئلة عديدة بشأن كيفية القيام بالتدّخل قبل منح 
موافقته المنش���ودة للبعض، والمتحف���ظ عليها من قبل البعض 

اآلخر)4(.
وهو التردد والقصور عن تشكيل رؤية متماسكة حول ملف 
األزم���ة، والذي تمّث���ل في تبّنيه في 12 أكتوبر ق���راراً بناًء على 
مقترح فرنسي بمنح جماعة اإليكواس سقفاً زمنياً مداه 45 يوماً، 
أي حتى 26 نوفمبر، لتقّدم الجماعة خطة واضحة وعملية لنشر 
ثالثة آالف جندي في مالي لمس���اعدتها في اس���تعادة شمالي 
الب���الد، وهو ما بلوره مجلس األمن بق���راره رقم 2085 في 20 

ديسمبر 2012م)5(.
بيد أن هذا التردد والقصور في تشكيل موقف أممي حاسم 
للتدخل الدولي في مالي ال ينفي بحال وضوح المواقف الفرنسية 
واألمريكية م���ن كيفية التعاطي مع األزمة وطبيعة دورهما فيها، 
وإنما يش���ير - وفقاً لنظر الباحث - إلى معضلة أساسية، وهي 
من يس���ّدد ثمن التدّخل؟ ومن يشارك في تبعات استمراره لفترة 

زمنية غير محسوبة، أو إخفاقه حال حدوث ذلك؟
ثالثاً: التدّخل الدولي الفرنس���ي وتسارع األحداث على األرض.. 

الذهاب إلى األزمة:
في خضم محاوالت فرنس���ية - غي���ر مجدية – لتحقيق 
طموحها في توفير غطاء من المش���روعية الدولية عبر مجلس 

األمن من ناحية.
وحّث آخري���ن إقليميين على التوّرط ف���ي مالي عملياتياً 

ولوجستياً وتمويلياً من ناحية أخرى.
والتأكي���د الفرنس���ي األولي لرمزية المش���اركة من خالل 
مدربين عسكريين فرنس���يين في إدارة العمليات العسكرية في 
شمال مالي دون التوّرط المباش���ر في أعمال القتال من ناحية 

ثالثة.
واعتقاده���ا في عدم ج���دوى المحادثات بين الرس���مية 
مع جماعات ش���مالي مالي في ترتي���ب األوراق وفقاً للمصالح 

الفرنسية من ناحية رابعة.
تس���ارعت مالبس���ات األزمة في مالي، ف���ي ظّل تلك 
األجواء، متمثلة في ش���ّن القوات الجوية الفرنس���ية هجوماً 
على مواقع التنظيمات الموس���ومة باإلس���المية في ش���مال 

-aljazeera.net/news/pages/bfd14947-e157
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شبكة  الفرنسي،  التدّخل  بعد  لمالي  إفريقية  تعزيزات  انظر:   )5(
الجزيرة اإلخبارية، السبت 12 يناير 2013م.
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مالي، تمهيداً للقوات الفرنسية التي يقترب عددها من أعداد 
القوات اإلفريقية، وكذا القوات المالية والسنغالية والنيجيرية 
ضمن قوات إفريقية أخرى، ودعم لوجس���تي غربي )أمريكي 
وأوروبي(، في سبيل اس���تعادة المدن التي تسيطر عليها تلك 
التنظيمات، وذلك دون انتظار قرار أممي حينها يعلن التدّخل، 
أو دعم دولي معتبر، مس���تنداً لطلب المساعدة من الحكومة 

المالية.
جرى ذلك في أعقاب إش���ارة الرئيس الفرنسي فرنسوا 
أوالند في مقابلة تلفزيونية مشاركة قوات مسلّحة فرنسية في 
القتال، وتأكيده »أن مال���ي تواجه اعتداًء من عناصر إرهابية 
قادمة من الش���مال يع���رف العالم كلّه وحش���يتها، وتعّصبها، 
وأصب���ح األمر بالتال���ي يتعلق بوجود ه���ده الدولة الصديقة 
وبأمن س���كانها وأم���ن مواطنينا البالغ عددهم س���تة آالف 
هناك... ولذلك فقد اس���تجبُت ]أي الرئيس الفرنسي[ لطلب 
المس���اعدة المقّدم من رئيس مالي، والمدعوم من دول غرب 
إفريقيا، وبالتالي فإن القوات الفرنسية قّدمت بعد ظهر اليوم 
دعمه���ا للوحدات المالية للتصدي لهذه العناصر اإلرهابية... 
وهذه العملية ستس���تمر الوقت الالزم... وأن فرنسا ستكون 
دائماً حاضرة حين يتعلق األمر بحقوق ش���عب يريد أن يعيش 
ح���راً وفي ظل الديمقراطية«، وأوضح أوالند أن قرار التدّخل 
يأتي »في نطاق الشرعية الدولية باالتفاق مع الرئيس المالي 

ديونكوندا تراوري«.
القى التدّخل الفرنس���ي دعماً م���ن دول غرب إفريقيا، 
حيث قرر رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا )رئيس المجموعة 
االقتصادية لغرب إفريقيا( بعد التش���اور مع نظرائه السماح 
بإرس���ال فوري للقوات إلى الميدان ف���ي إطار القوة الدولية، 
لدعم مالي ومس���اعدة جيش���ها في الدفاع عّما أسماه وحدة 
أراض���ي البالد، وذلك ف���ي ظّل تهدي���دات متزايدة من تلك 
التنظيمات المسلّحة الموسومة باإلسالم بالعزم على مواصلة 

القتال، والسعي لهجمات مضادة، والتصعيد من جهتها.
وعليه؛ يمكن القول بأنه انطالقاً من الرغبة الفرنس���ية 
األكي���دة في حف���ظ نفوذه���ا التقليدي في منطقة س���احل 
الصح���راء اإلفريقية، في ظّل التفات المجتمع الدولي لتنامي 
نفوذ تنظيمات ُحسبت على اإلسالم، وتداعيات هذا االلتفات 
على المصالح الفرنس���ية في المنطق���ة، وبخاصة احتماالت 
ترتي���ب األوراق لصالح وج���ود أمريكي دائم ف���ي المنطقة 
عبر القي���ادة األمريكية إلفريقيا بحج���ة مكافحة اإلرهاب، 
رأت فرنس���ا اعتماد خطوة اس���تباقية بتدخل مبدئي منفرد، 
لتتحّمل في سبيل ذلك تكلفة مادية وسياسية حاولت إدخارها 
بالتدّخل العس���كري المباش���ر على األرض بقوات معتبرة في 
مالي، لتتحدث بعد ذلك ع���ن احتمالية االحتفاظ بقاعدتين 

عس���كريتين دائمتي���ن بها في س���بيل مكافح���ة بقايا تلك 
التنظيمات، وحفظ أمن المنطقة مستقباًل)1(.

رابعاً: مآالت األزمة.. محاولة إعادة ترتيب المصالح على أنقاض 
األزمة:

إن تجاوز مس���ّببات األزم���ة الراهنة في مال���ي، وإغفال 
العدي���د من أبعادها المتداخلة والمتج���ّذرة في واقع الدولة في 
مال���ي، بوصفه نموذجاً ماثل لتداعيات إخفاق العديد من الدول 
اإلفريقية، ومحاولة القفز على بعض من حقائق أزمة ش���مالي 
مالي، وخلط أوراقها بما يتفق مع المصالح االستراتيجية للدول 
الكبرى، وبخاصة الواليات المتحدة وفرنسا، في مواجهة القوى 
الدولية الصاعدة كالصين، وما قد يرتبط به من خلخلة خريطة 
منطقة الس���احل والصحراء، بالش���كل الذي قد يسمح باعتياد 
الوجود الدول���ي )الغربي( بالمنطقة، كالحال���ة الصومالية، هو 

اختزال خطير ألوجه األزمة.
فاألزمة في حقيقتها تعّبر في بعض صورها عن مشكالت 
هوّية السّكان المحليين، ومشكالت تنمية مناطقهم ومتطلباتها، 
وملف التهميش، وهي الملفات التي يعود بعضها للس���تينيات من 
القرن العش���رين، وتكمن خطورة اخت���زال كل تلك الملفات، في 
أنه يجعل تداعيات األزمة هي المش���كلة األساس���ية، ويحصر 
معالجتها في التدّخل العس���كري الدولي، أو التصعيد المس���لّح 
الداخلي بين الحكومة في باماكو والكيانات النافذة في ش���مالي 
مال���ي، لتس���تدعي للذاكرة حالة ش���مال الصوم���ال أو »أرض 
الصوم���ال« بدرجة أو بأخرى، وهو التدّخ���ل الذي قد ال يكون 
ناجعاً، ما يُضفي على األزمة في مالي )وهي قرينة معتبرة على 
س���رعة واحتماالت تفاقم األوضاع الداخلية في مختلف البلدان 

اإلفريقية( مزيداً من التعقيد.
سيناريوهات األحداث:

1 – استمرار التدّخل العسكري:
وعليه؛ يمكن القول بأن مس���ار التدّخل العسكري في مالي 
دولياً وإقليمي���اً، إلنهاء األزمة في الش���مال المالي وفقاً للفهم 
الغرب���ي لها وألبعاده���ا، وإن أضحى حقيقة ماثل���ة في الوقت 
الراهن، فإنه يستلزم تحقيق متطلبين محتملين قد يسهمان في 

محاولة إنجاحه مؤقتاً على األرض:
أولها: ضرورة »الت���وّرط« الجزائري المؤّثر في أزمة مالي 
لالعتبارات الجيوسياس���ية والخبرة العملياتية س���الفة الذكر، 
وليس مج���رد فتح المجال الجوي الجزائ���ري، ومحاولة إحكام 
السيطرة على الحدود البرية مع مالي فقط كما هو الواقع اآلن.

سيرج دنيال وكوما سيال: هجوم مضاد للجيش المالي بدعم من   )1(
فرنسا ودول غرب إفريقيا، وكالة األنباء الفرنسية، الجمعة 11 

يناير 2013م.
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وثانيها: توس���يع دائرة »المتوّرطين« في معالجة أزمة مالي 
محلياً ودولياً، لعدم قدرة كلٍّ من فرنسا والواليات المتحدة على 
تحّمل عبء اس���تمرار أمد العمليات العسكرية وتكلفتها المادية 

دون نتائج معتبرة.
وتحقي���ق ه���ذا االحتمال قد يدفع - ح���ال حدوثه – إلى 
توسيع نطاق العمليات العس���كرية في أرجاء الصحراء الكبرى، 
وقد تترتب عليه عمليات مالحقة وتطهير في داخل حدود عدد 
من بلدان الصح���راء للقضاء على أعضاء الكيانات المس���لحة 
النافذة في ش���مالي مالي، والتي قد تلجأ لمس���الك الصحراء 
الكبرى ودروبها، والتي ال تعترف كثيراً بالحدود السياسية، وهو 
ما قد يقود المنطقة بأكملها لهوة عدم االستقرار الهش ابتداًء.

وهو – أي توس���يع دائرة المتورطي���ن - ما لم يحدث في 
ظّل احتمالية االعتقاد الفرنس���ي بض���رورة االضطالع بالدور 
االس���تباقي األول والرئيس، وإن كان بصف���ة مؤقتة في الوقت 
الحالي، الحتمالية عدم قدرة النظام الفرنسي على تحمل تكلفة 

مادية وسياسية طولة األمد لتدّخله العسكري الراهن.
ومن ثم؛ في ض���وء اإلدراك الغربي األمريكي الفرنس���ي 
لصعوبات التدّخل العس���كري في مال���ي، واحتماالت اإلخفاق 
المنتظ���ر، وتداعيات���ه على نطاق جغرافي واس���ع م���ن القارة 
اإلفريقية، وذلك بمقاربته بالمصالح االس���تراتيجية الفرنس���ية 
التقليدية، واألمريكية المس���تحدثة في المنطقة، يتضح أن هذا 
السيناريو غير مجد على المدى الطويل، وإن مّثل مسّكناً عرضياً 

لتجنب انفجار المنطقة برمتها.
هذه النتيجة – أي عدم جدوى التدّخل في المدى القصير 
واحتماالت اس���تمراره أمداً غير يس���ير - يعتقد الباحث عدم 
غيابها عن صّناع القرار الفرنس���يين، إذ لم يكن إدراكهم الكامل 
لرجحان ذلك، والذي قد يزيد من عدم جدواه على األرض عدم 
استيفاء أحد متطلباته، وهو التوّرط الجزائري من جهة، وتوسيع 
دائرة المتورطين من جهة ثانية، ليتجه مس���ار األزمة الحالي - 
وفقاً لهذا الس���يناريو الراهن - نحو مستنقع أفغاني جديد في 

الرمال اإلفريقية أكثر اتساعاً وتأثيراً العتبارات عّدة.
2 - االحتفاظ بملف األزمة مفتوحاً لفترة:

محاول���ة االحتفاظ بمل���ف األزمة مفتوح���اً لفترة قد ال 
تكون يس���يرة، فهي تقتضي بداية محاولة سريعة لخلط األوراق 
وإعادة ترتيبها بما يخدم المصالح الغربية في الجزائر ومنطقة 

الصحراء، ليّظل خيار التدّخل متاحاً كلما استدعته الظروف.
وهذا الس���يناريو األكثر ترجيحاً حال عدم حدوث تغّيرات 
مهم���ة في مواقف األطراف الفاعلة ف���ي الداخل أو الخارج من 
ناحية، أو تغّيرات في ميدان األزمة نفسها من ناحية ثانية، وآية 
ذلك اإلشارات الفرنس���ية حول الرغبة في االحتفاظ بقاعدتين 

عسكريتين دائمتين لضمان القرب الفرنسي من قلب األزمة.

3 - الحوار والتفاهم:
يبقى في النهاية س���يناريو الح���وار والتفاهم هو األكثر 
تف���اؤالً وابتغ���اًء، لكونه يصّب في مصلح���ة جميع األطراف 
المحلّية في األس���اس، واإلقليمية بدرجة أو بأخرى، إال أنه 
ص���ار بعيد المنال بعد التحّوالت الراهنة في مس���ار األزمة 

بسبب التدّخل الدولي المباشر.
وقد ُوجدت بعض المؤش���رات األخيرة لهذا لسيناريو – 
أي سيناريو الحوار والتفاهم- قبل التدّخل العسكري الراهن، 
متمثلة في محاوالت بع���ض األطراف المحلّية المتوّرطة في 
األزمة فتح آفاق للح���وار والتفاهم، ومنها قيام حركة أنصار 
الدين، والتي تُعد واحدة من أكبر الحركات اإلسالمية النافذة 
في شمال مالي، بإرسال وفود إلى دول الجوار المالي، وعلى 
رأس���ها الجزائر التي قد تفّضل خيار الح���وار لحّل األزمة 
فيها، وك���ذا بيان الحرك���ة الصادر على لس���ان عضو وفد 
الحركة لبوركينافاس���و »محمد أهاريد« عقب لقائه برئيسها 
بليز كومباوي وس���يط المجموع���ة االقتصادية لدول غرب 
إفريقيا )إيك���واس( في أزمة مالي، والذي تداولته وس���ائل 
اإلعالم بتاريخ 2012/12/6م، حيث أعلنت استعدادها لنبذ 
»كّل أشكال التطرف واإلرهاب«، والتعهد بتنفيذ وقف شامل 
لألعمال العس���كرية، وااللتزام فوراً بعملية حوار سياسي مع 
الس���لطات االنتقالية في مالي، ودعوة كّل الحركات المسلّحة 

إلى أن تحذو حذوها بغية إجراء حوار سياسي)1(.
بيد أن األزمة ف���ي مالي تُوّجه للس���ير بعيداً عن هذا 
الس���يناريو، وهو ما يُنذر بعدم تقديم ع���الج ناجع لألزمة، 
واستئصال مس���ّبباتها األصيلة والمس���تمرة، خصوصاً في 
عدم وجود تحّول نوعي في مواقف أطراف األزمة وأس���لوب 
تعاطيها معها، وبخاصة التنظيمات الموس���ومة باإلسالمية، 
أو ذات النزعة االنفصالية، أو الحكومة المركزية في بماكو.

وف���ي النهاية؛ يصبح م���ن الضروري الق���ول بأن واقع 
األزمة في مالي، ومثيالته���ا اإلفريقية، إنما هي أزمة تنمية 
في األس���اس، وإذا لم يضطلع المجتمع الدولي بدوره الفاعل 
الواجب في مساندة الدول اإلفريقية في إحداث تلك التنمية 
التي تطمح إليها الش���عوب اإلفريقية، وبالشكل الذي يصون 
االس���تقرار ويدعمه في القارة وفق���اً للرؤى اإلفريقية وليس 
الغربي���ة، فإنه ينبغ���ي لألفارقة ش���عوباً وحكومات تذكر أن 
مس���تقبل القارة يس���تند ابتداًء إلى أن تكون تنمية إفريقيا 

باألفارقة ولألفارقة.

http://www. )2012/10/25م(:  نت  الجزيرة  موقع  انظر:   )1(
6a4d-4d9c--aljazeera.net/news/pages/23025fc4

996e-5ece2e5efbbb
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د. عبد الرحمن عبد الله سيسي *

إنَّ قيم����ة األح����داث وأهميَّتها 
تظه����ر ف����ي العالقة المتين����ة التي 
تربط بينها، وفي اآلث����ار المختلفة 
الت����ي تخلّفها، وال يتأتَّ����ى الوقوف 
على اآلثار اإليجابيَّة أو الس����لبيَّة إال 

بمعرفة األحداث، وفهم أسبابها وأغراض أصحابها.
ومن هذا المنطلق؛ عالجت هذا الموضوع في المحاور 
اآلتية: التطّور التاريخي لألحداث وأسبابها، واآلثار الدينية 
واالجتماعية لألحداث، والحلول المقترحة لمنع تلك اآلثار 

أو تخفيفها، وخاتمة.
أوالً: التطوُّر التاريخي لألحداث وأسبابها:

حاز س����ّكان غرب إفريقيا حظاً وافراً، حيث َمنَّ الله 
عليهم بوصول اإلس����الم في وقت مبّك����ر من نزول الوحي 
بالدي����ن الخاتم؛ إذ يربط المؤرخون وصول اإلس����الم إلى 
الس����ودان الغربي )غانة و تكرور( بحمالت عقبة بن نافع 
الفهري في الس����نوات الهجرية )21ه����� ، 22ه� ، 23ه�(، 
ولك����ن الجيش الغاني تصّدى لها دون دخول اإلس����الم في 

المنطقة)1(. 
ولعّل ه����ذا التاريخ ال يخلو من المبالغة، لكن مع ذلك 
تؤّك����د مصادر التاري����خ هجمات األمويي����ن المتكررة على 
المنطقة فيما بين س����نة 116ه����� - 133ه� الموافق 734 
– 750م، وذل����ك بعد أن اس����تتبَّ لهم األم����ر في المغرب، 
وأحكموا السيطرة عليه)2(، وتؤيد بعض االكتشافات األثرية 
هذا الوصول المبكر لإلسالم، حيث ُوجدت قبور في قرية 
»كاِجي« الواقعة غرب مدينة »غاو« تُسّمى »قبر الصحابة«.
امتاز اإلس����الم في هذه المنطقة بأن����ه دين الملوك 

)*(   أستاذ النحو الوظيفي، جامعة اآلداب والعلوم اإلنسانية، بماكو، 
مالي.

راجع: مالك انجاي: رسائل الدعوة اإلسالمية في غرب إفريقيا،   )1(
منظمة الدعوة اإلسالمية، سنة 1417ه�، ص 1.

والحضارة  اإلسالمي  التاريخ  موسوعة  شلبي:  أحمد  راج��ع:   )2(
اإلسالمية، ط 2، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 1982م، ج 

6، ص 114.

اآلثار الدينية واالجتماعية لألزمة في مالي
وعلي����ة الق����وم؛ إذ هم الس����ابقون إليه، ولذلك اس����تُقِبل 
المس����لمون العرب واللغ����ة العربية بحف����اوة، حتى امتزج 
العرب بالشعوب السودانية، وتالقحت الثقافات اإلفريقية 
بالثقافة اإلسالمية واللغة العربية والتحمت حتى استحال 
دت اللغات السودانية )سنغاي وبمبارا  الفصل بينها، فلو جرَّ
وفالتة... إلخ( من األلف����اظ العربية المقترضة الفتقرت، 
ولو ُمِحيَت الحضارة والثقافة العربية اإلسالمية من تراثها 

ألصبحت أمة بال حضارة. 
مة،  أنشأ المزارعون السود ممالك وإمبراطوريات منظَّ
ومراكز تجاري����ة متطّورة، تربط المنطقة بالمغرب ومصر، 
وأصبح����ت اللغة العربي����ة لغة الثقافة لدى الس����ودانيين، 
يتحّدث����ون بها بطالقة في الم����دن وخارجها، ويقرؤون بها 
القرآن الكريم، ويتداولون م����ن خاللها قطوفاً من التراث 

العربي)3(.
وعلى س����بيل المثال يس����ّمي الشعب الس����وداني »كّل 
ما هو إس����المي بأنه س����وداني: الكتابة العربية، الهالل، 
نة«، وشعب سنغاي يُطلق على الشهور العربية والهالل  والسَّ
اإلس����المي اسم: Koyra Handou ؛ أي الشهر البلدي، 
.)4( Farafin Kalo والماندنجو يُطلق عليها شهور السود

االحتالل الفرنسي الصليبي ومكره بالمنطقة:
اس����تغل المس����تعمر الفرنسي كّل الوس����ائل الممكنة 
الجتي����اح هذه المنطقة اإلس����المية، من بعثات تبش����يرية 
فقّوات عسكرية، ولم ينجح في إقناع السود، ولم يقِدر على 

استمالتهم حتى غادر البالد ُكرها)5(.
يُعدُّ أسر اإلمام س����اموري توري عام 1898م القضاء 
الحقيقي على الكفاح الشعبي ضدَّ المستعمر؛ حيث أحكم 
المس����تعمر الوثاق على األنظمة التقليدية حتى االستقالل 
ف����ي 1960م، ولك����ن لم يج����د منفذاً إلى قلوب الس����كان 
المسلمين الذين غرس فيهم الدين اإلسالمي وُحّب الحرية 

 djibril tamsir, le Soudan occidental, ou انظر:   )3(
.temps de grand empires xi – xvi, P15

نفسه، ص 45.  )4(

نشر Faudherb بعثاته األولى على أرض السودان منذ 1850م،   )5(
.Engene mage بصحبة رحلة النقيب
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والش����رف اتجاهاً سلبياً ضدَّ الفرنس����يين وكّل مستعمر، 
ونظ����روا إل����ى كّل ما كان يأتي من فرنس����ا بعين الغضب؛ 
ونهم بالمصطلح اإلسالمي  ألنه من مصدر نصراني، ويُسمَّ
»النص����ارى«، ويكرهون َمن واالهم أو تَش����بَّه بهم ولو في 
الملبس، حتى غادرت قواتهم المس����لّحة أرض مالي ُكرها 

في يناير 1961م.
عل����ى الرغم من هذا الرفض الش����عبي للمس����تعمر 
الفرنسي فإن النعاس لم يعرف طريقه إلى عيون الفرنسيين، 
طوا لمشروع العودة  ا إلى قلوبهم، فخطَّ ولم يجد اليأس َممّرً
ببراعة وقدرة فائقة، عن طري����ق التفريق بين إخوة الدين 
الواحد، وزرع الفتنة بين أهل البلد الواحد، فقاموا بتقسيم 

الدولة إلى شمال وجنوب، يتقاتالن ويتناحران.
وقد َس����وَّقت فرنسا لهذا المش����روع، وأولتْه اهتماماً 
ت له رجاالً يحظون  كبيراً إعالمياً وإدارياً وسياس����ياً، وأعدَّ
بمكانة اجتماعية محلّية مثل »محمد محمود ولد الشيخ«، 
 ،)O.R.C.S( ر الوطني الحقيقي لدولة���� الذي يُعدُّ المنظِّ
والتي يرى تكوينها من األقاليم الش����مالّية لمالي، ومنطقة 
دوري ببوركينافاس����و، ومنطقة ِتيال ِبيِري بغرب جمهورية 

النيجر.
وزعم »محم����د محمود« أّن س����كان ه����ذه المناطق 
)س����نغاي، فالت����ة، طوارق، ع����رب( يختلفون عن س����كان 
الجنوب )الماندنجو والسونينكي وغيرهم(، من حيُث الدين 
والثقافة، متجاهاًل أو متناس����ياً جه����ود قبائل الماندنجو 
في نش����ر اإلسالم، ودور منس����ا كنكن موسى في النهوض 
باإلس����الم وحضارته في أجزاء من غرب إفريقيا، والفتح 
الجهادي في مناطق الغابة سيراليون وليبيريا، حتى اشتهر 
اإلسالم عندهم بدين الماندنجو، والقرآن بكتاب ماندنجو.

وقام����ت اإلدارة االس����تعمارية قبل المغ����ادرة بإجراء 
اس����تفتاء في هذا المش����روع، وس����ّوقت له بدعاية واسعة 
النط����اق، لكنها لم تفلح في إقناع الش����عوب األصليين، ال 
الس����ودانيين وال الطوارق وال العرب، ولكن لم يمنعها ذلك 
من إعداد مشروعها وإجازته في البرلمان الوطني؛ بموجب 
قانون فرنسي 27-7-057 بتاريخ 10 يناير 1957م، ونشرته 
في الجريدة الوطنية الفرنسية بتاريخ 12 يناير 1957م)1(.

األلغام الموقوتة:

 Guy الحكومة  ورئيس   ،René katy بإمضاء  المشروع   )1(
كوت  )رئيس  الدولة  وزير   Hauphaitt Boigny و   ،Mallet

ديفوار الراحل(. 

أخ����ذت األلغ����ام المدفون����ة الموقوت����ة تتفجر على 
دات الط����وارق، وبالتحديد في عام  إثر االس����تقالل بتم����رُّ
1963م، وتمت تهدئتها بجرعات نارية بأس����لوب ش����يوعي 
رها عام 1990م بصوت  غير حضاري، ثم ع����ادت إلى تفجُّ
خ ال����رؤوس وألجم األفواه وكّب����ل األيدي األقدام،  مدوٍّ َدوَّ
تحت غطاء مطالب المنطقة واحتياجاتها، بعضها مطالب 

مشروعة ومعقولة، وأخرى خيالية.
لَِقيت هذه الثورة الطارقية في أول األمر قبوالً شعبياً 
ف����ي كّل أرجاء البالد، وقامت بإقناع الش����عب في الجنوب 
والحكومة بأن المناطق الشماليَّة مظلومة وُمهَملة من ِقبل 
السلطات المركزية، لكن الثورة انحرفت عن خطها، وبدأت 
تنسج تحركاتها في منوال التعّصب واالعتداء على األبرياء 
وانتهاك الحرمات)2(، وهذا ما أثار الغضب الشعبي ضدهم، 
وأقحم الدولة في حرب تعّسفية أراقت دماء المسلمين بال 
جدوى؛ إذ خسروا أنفسهم وأموالهم، فلجأت الحكومة هذه 
ة إلى تهدئة األمور بالمفاوضات الس����لمية، والوعود  الم����رَّ
العرقوبي����ة، تتأرجح فيه����ا المصالح الش����خصية للقادة 

ة وسكانها. ة للمنطقَّ المفاوضين على المصالح العامَّ
وقد نجحت سياس����ة الحكومة المركزية إلى حدٍّ كبير 
في َش����قِّ صفوف الش����ماليين، وأوجدت فجوة كبيرة بين 
القبائل، وذلك بتهميش األغلبية الس����وداء )سنغاي، فالتة( 
وغيرهم، والتحالف مع العرب)3(، والتحالف مع بعض قبائل 
الط����وارق ضد بعضهم اآلخر حس����بما تقتضي مصلحتها 
السياسية، حتى هوت بغرب إفريقيا عامة، وجمهورية مالي 
بخاصة، وشعوب الشمال باألخص، في آبار من نار الفحة.

لعبة األوراق:
إنَّ هذه األزمة نتيجة لمس����يرة خمسين عاماً أو أكثر، 
قضاه����ا ُصنَّاع األزم����ات، وموقدو نار الفت����ن، ومحترفو 
لعب����ة األوراق السياس����ية، في تحقيق مآربهم السياس����ية 

واالقتصادية، وغيرها.
غادرت فرنسا أرض مالي قهراً، وخرجت من الجزائر 

الرياض  للحركة في  العسكريين  القادة  أحد  قابلت  عام 1995م   )2(
قيام  وبخاصة  الموضوع،  في  معه  وتحدثت  منفوحة،  بحي 
ألن  ذلك،  في  حقاً  سنغاي  لشعب  »إن  لي:  فقال  كوي،  غاندا 
للقتال بين  لنقتل ونقتل، ولكن ال  الثورة انحرفت حملنا السالح 

الشماليين«.

العرب مواطنون ماليون وليسوا موريتانيين كما وهم الكاتب »سليم   )3(
زبال« في مجلة العربي، العدد 244، مارس 1979م.
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تجّر أذيال الهزيمة والعار، ملوثة بدماء الشهداء واألبرياء، 
وتحالف����ت الدولتان المس����لمتان، ونصبتا الع����داء للنظام 
االحتاللي النصراني الغاش����م، فتظاهر المس����تعمر بترك 
األرض ألهلها ولس����ان حاله يقول: سأواصل الغزو الفكري 
والثقاف����ي، وأخطط للعودة في ص����ورة جّذابة تضمن لي 

الترحاب والقبول.
وقد وصف د. محمود مصطفى أس����لوبهم ووسائلهم 
وصفاً دقيقاً، حيث قال: »والسياس����يون األذكياء ال يحّبون 
تضييع الوقت في دهاليز المذاهب والفلس����فات، ويكتفون 
بالزعامات،  والزعامات  باألش����خاص،  بضرب األشخاص 

والرموز بالرموز«)1(.
س����رعان ما اس����تغل النظ����ام الفرنس����ي األوضاع 
د القبائل، والتباين  ف تعدُّ االقتصادي����ة للدولة الوليدة، ووظَّ
الثقافي إلث����ارة ثورة طارقية في ش����مال مالي 1963م – 
1964م، وبذلك استطاع أن يصنع من بعض الطوارق والبربر 
جهازاً يش����ارك به في األلعاب السياسية واالقتصاديَّة في 
المنطق����ة، واتخَذه ورقة ضغط على األنظمة السياس����ية 
المتعاقبة. فكلَّما أراد النظام الحاكم في فرنس����ا الضغط 
على مال����ي، أو االنتقام من نظام الحك����م في مالي، حتى 
يضمن والءه له، لجأ إلى الطوارق كما فعل فرانسوا ميتران 
ف����ي ع����ام 1990م وعام 1994م، وجاك ش����يراك في عام 

2006م، وساركوزي في عام 2009م وعام 2012م. 
وقد نجحت فرنس����ا إلى حدٍّ م����ا في إدارة األزمة من 
وراء الكوالي����س، واالعتماد على الح����رب بالوكالة بإقحام 
بعض الدول اإلس����المية المجاورة ف����ي القضية بصفتهم 
وس����طاء غير محايدي����ن، ففتحت حدوده����ا للجهاديين، 
فت وس����ائلها اإلعالمية لقضية الط����وارق، واعتبرتها  ووظَّ
ش����رعيَّة، واس����تضافت مدنها مؤتمرات ه����ذه الحركات، 
حتى توارى دور فرنسا نسبياً، واتجهت األنظار إلى الدول 
ف����ت وجودهم في مناصب  العربية اإلس����المية)2(، كما وظَّ

طاتها. ببعض المؤّسسات الدولية لتحقيق أهدافها ومخطَّ
أصدرت الجبهة اإلس����المية العربي����ة لتحرير أزواد 
العدد األول من مجلتها )صحوة أزواد( بجمهورية موريتانيا 

مراجعات في أصول الدرس البالغي، د.محمد أبو موسى/23،   )1(
مكتبة وهبة، القاهرة، ط1 عام 1426ه�، 2005م.

الخامسة  اإلسالمي  الثقافي  التجّمع  لندوة  الختامي  البيان   )2(
  -11  9 المولد  ذكرى  بمناسبة  بنواكشوط،  المنعقدة  والعشرين، 

ربيع األول 1434ه� الموافق ل� 21 - 23 يناير 2013م.

ر هذه الحركة  اإلسالمية في أبريل 1990م؛ علماً بأنَّ ُمنظِّ
)سيد محمد ولد الذهبي( أحد ربائب الكنيسة النرويجية 
فاً ف����ي منظماتها، وال يزال  بمدينة »غوش����ي«، وكان موظَّ
ممث����اًل لجمهورية مالي يتقاضى رواتبه ش����هرياً؛ ألنه في 

كفالة النصارى!
 )M.N.L.A( واتخذت الحركة الوطنية لتحرير أزواد
مقرها في نواكشوط، وال يزال موسى أغ سديد يدير المهام 

السياسية هناك.
واس����تغلت السياس����ة اليهودية العالمية الجهاز نفسه 
)الحرك����ة الطارقية( الختراق الصف اإلس����المي، وغرس 
الع����داوة والبغضاء بين المس����لمين الع����رب واإلفريقيين، 
وإليك نصوص ألحد منّظري هذه الحركة، واسمه أبو بكر 
األنص����اري، يقول: »أمريكا تنظر للط����وارق بعيون يهودّية، 
وخلق حلف ألمريكا في الش����رق األوسط وشمال إفريقيا 
يكون في خدمة مصالحه����ا«)3(، »... تَخلَّْوا عن إقليم فقير 
ألصحابه الحقيقيين، ومقابل مساعدات مادية دائمة، لكي 
يعمره أبناؤه بالتعاون مع إس����رائيل وأمريكا وفرنس����ا«)4(، 
»وبالتالي يتحقق الهالل السامي في القارة اإلفريقية ببناء 
دولة للطوارق موالية للغرب وصديقة إلس����رائيل، وتحّقق 
أمريكا نصراً في القارة اإلفريقية، ويكون إلسرائيل صديق 
مسلم لها الفضل في بناء دولته، وتبني واشنطن قواعدها 
العس����كرية في دولة الطوارق دون الحاجة الفتعال معركة 
وهمية لمحاربة اإلرهاب«)5(، »بينما مشروع الهالل السامي 
س����وف يعيد العالقة العربية اإلس����المية اليهودية على ما 

كانت عليه قبل قيام دولة إسرائيل«.
وال أدري هل هذا الكاتب مقتنع بما يكتب حتى يصرح 
بذلك للمس����لمين في هذا الموقع؟ أو هل يريد أن يوصل 
الرسالة إلى المس����لمين بعدما اكتشف هذه الخطط؟ ألنه 
في بعض مقاالته يربط بين الحركات الطارقية والحركات 
العرقية األخ����رى في العالم اإلس����المي )األكراد، وحركة 
دارفور(، ويش����ير إل����ى أن نتيجة الحك����م الذاتي لدارفور 
وش����مال مالي تس����اهم في إبعاد الصين عن آبار البترول 

www.ahewar. المتمدن  الحوار  موقع  العربي:  انظر: غوغل   )3(
org - مقاالت أبو بكر األنصاري، السياسة األمريكية في القارة 

اإلفريقية على ضوء نجاحات الهالل السامي.

نفسه.  )4(

الموقع نفسه، والكاتب نفسه، القيادة األمريكية بين طموح الهالل   )5(
السامي وسندان عقبة تسييس مكافحة اإلرهاب.
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مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

والمعادن األخرى؛ لتحل محلّها أمريكا؟! 
وأّيًا كان؛ فإن الخط����ة اليهودية نحو المنطقة أكيدة، 
كما ذك����ر ذلك عبد اإلل����ه المنصوري موضحاً أس����اليب 
راً بوعي المسلمين األمازيغ  االختراق، وفاضحاً لها، وُمبشِّ

وتصديهم لتلك الخطط)1(.
اضطر اإلسالميون في الجزائر إلى خلع رداء الحزب 
السياس����ي الديمقراطي عام 1990م، بعدما حّققت جبهة 
اإلنقاذ اإلس����المية انتصارات على الش����اذلي بن جديد، 
واعترف هذا األخير بالهزيمة عبر وسائل اإلعالم الوطنية 
والدولية، وعبَّر عن اس����تعداده للتعاون مع نظام إس����المي 
معتدل، ولك����ن انتهى األمر بتدخل الضباط العس����كريين 

فأُلغيت نتائج االنتخابات)2(.
وههنا ارتدى المتش����ّددون ثوب الحرب ضّد الجيش 
الجزائ����ري، ث����ّم اضطروا إل����ى مغادرة ش����مال الجزائر، 
واالنخ����راط في تنظيم مس����لّح في الجن����وب، وتم اختيار 
هذه المنطقة االس����تراتيجية؛ ألنها تربط الجزائر بكلٍّ من 

موريتانيا ومالي والنيجر )ثالث دول إسالمية(.
وتتبّنى هذه الحركة أهدافاً، منها:

- السيطرة التامة على الصحراء، ويكون لهم سيادتها 
حتى ال يكون ألحد غنى عنهم فيها.

- تحوي����ل المنطقة إلى م����كان غير قاب����ل للزيارة، 
وبخاصة زيارة السائحين األوروبيين.

- زعزعة أمن ال����دول المعاه����دة والموالية للغرب، 
وبخاصة فرنسا.

- اّتخاذها منطلقاً لعملياتهم العسكرية)3(.
فظنَّ قصر الرئاس����ة أنه قادر على استغالل عناصر 
هذه الحركة، ولكن بعد مرور س����نوات أضاف التنظيم إلى 
نشاطاته التجارية نشاطاً جديداً يدرُّ أرباحاً دون رأس مال، 
أال وهو »صناعة« اختطاف األجانب )رعايا الدول الغربية(، 
حيث قام التنظي����م باختطاف أربعين ش����خصاً، منذ عام 

لالختراق  يتصدون  األم��ازي��غ  المنصوري:  عبداإلله  راج��ع:   )1(
الموافق  1433/10/10ه���  الثالثاء،  الجزيرة،  قناة  الصهيوني، 

2012/8/28م.

الجزائرية،  األحداث  بعد  1990م  واشنطن  إلى صوت  استمعت   )2(
اإلسالميين  نّحى  الجزائري  النظام  إن  المعلقين:  أحد  وقال 

المعتدلين، وأعطى المتطرفين فرصة سانحة لحمل السالح.

 serge Daniel ,AQMI L'industrie de l'enlèvement,  )3(
.Fayard 2012,P11,113

2003م حتى 2012م، فتوجه����ت األنظار إلى قصر بماكو، 
تشير إليه بأصابع االتهام بالتآمر مع القاعدة2.

وَشنَّ تنظيم القاعدة أول هجوم على جيش مالي، وقام 
باغتي����ال الضابط العربي المان ولد ب����و، بتاريخ 10 يونيو 
2009م الساعة 7 مس����اًء، والناس يصلّون المغرب بمدينة 
تمبكتو)4(، وأصدر أبو زيد باسم سرية الفرقان بياناً تنويرياً 
ح أنهم يعيش����ون ف����ي أزواد، ويفهم منه  عن الحادثة، ووضَّ

ضمنياً أنهم ال يعترفون بمالي.
وينظ����ر تنظيُم القاعدة بالمغرب العربي إلى فرنس����ا 
ها العدوَّ األول في القائمة الس����وداء،  بعي����ن العداوة، ويعدُّ
ويس����تهدفها بعمليات عس����كرية في مصالحه����ا الداخلية 

والخارجية)5(.
ويصعب على فرنسا – إن لم يتعّذر - أن تستغني عن 
ه����ذه المناطق الغنية بثرواتها المعدنية والمتميزة بموقعها 
د قبائلها وإن كانوا أغلبّية مس����لمة،  االس����تراتيجي، وبتعدُّ
فأرادت التخلُّص من هذه الخلية بأي وسيلة حتى يصفو لها 
الجو، فاس����تعانت بأفراد من ذوي النفوذ باألجهزة األمنية 

واالستخباراتيَّة في الجزائر وموريتانيا ومالي.
»إياد أغ غالي« كان عضواً في جماعة التبليغ، ويحظى 
بثقة كثير من قادتها في مختلف مناطق العالم، وكان قائداً 
ف����ي حركات الطوارق االنفصالية منذ عام 1990م، وانضم 
إلى الجيش الوطني بعد االتفاقيَّات ضابطاً برتبة )العقيد(، 
يعرف كّل أس����رار الجيش، وعمل دبلوماس����ياً في المملكة 
العربية الس����عودية، ولِبس لبوس الس����لفيَّة، ولعلّه استطاع 
أن يكوِّن عالقات بش����خصيات وهيئات ومؤّسسات قبل أن 
تطرده السلطات السعوديَّة، وليس هذا بعيداً عن شخصية 
دة، وقد بدأ دوره ينكش����ف بعد  ذات طموحات عالية ومتعدَّ
ات الفرنسية على شمال مالي، »إنَّ  هجوم جيش مالي والقوَّ
زعيم جماعة أنص����ار الدين إياد أغ غالي كان يتوّلى مهمة 
تحضير األجواء للتدّخل الفرنس����ي، وذلك باقتحامه مدينة 

)كونا Kona( الفاصلة بين شمالي مالي وجنوبه«)6(.
ا حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا؛ فيقودها  وأمَّ
العرب الموريتانيون وبرابرة صحراويون )الصحراء الغربية 
المغربية( مقيمون في الجزائر، وأفراد من العرب الماليين، 

 .serge Daniel، P 241  )4(

نفسه، ص 11.  )5(

الشروق الجزائرية، األحد 27 يناير 2013م.  )6(
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وهؤالء العرب يحاولون عرقلة االنتخابات وتأجيل موعدها؛ 
ألن انته����اء فترة )آمد توماني ت����وري( تعطيل لمصالحهم 

الشخصية.
فأطراف هذه اللعبة هم:

- حرك����ة )M.N.L.A(: طارقية علمانية انفصالية، 
تس����تغلها دول غربية ودول مج����اورة لمالي، ويحاول قصر 

الرئاسة استغاللها1.
- حرك����ة تنظي����م القاع����دة: مبادئ ثابت����ة، أهداف 

مرسومة، يحاول القصر استغاللها.
- حركة أنصار الدين.

- حركة التوحيد والجهاد.
اجتمع����ت هذه األطراف في إش����عال ن����ار الفتنة في 
جمهورية مال����ي، وفّتح����ت عليها أبواباً من المش����كالت 

واألزمات المتعددة، وانتهت اللعبة لمصلحة فرنسا!
ثانياً: اآلثار الدينية واالجتماعية لألحداث:

نجم����ت عن هذه األح����داث آثار يُخش����ى أن تتفاقم 
وتأخذ أكثر من حجمها فيس����تغلها الع����دو، ولذلك أعتقد 
أنها تس����تحق أن تُدرس بمنهجية علمية، وبمنظور إسالمي 

يشّخص األخطاء ال لذاتها بل لتقديم حلول لها.
على الرغم من كثرة الميادين التي أصابتها تلك اآلثار، 
فإنني سأقتصر على ميدانَيْن يحظيان عندي بأهمية، هما 
الميدان الديني؛ ألني مس����لم، جعل����ت الدعوة في مقدمة 
أولوياتي اختياراً وإرثاً)1(، وأنا مس����ؤول أمام الله، فال بد – 
إذاً - من أن أسهم في معالجة المشكلة حسب استطاعتي، 
واآلخر هو الميدان االجتماعي؛ ألني جزء ال يمكن تجزئته 
من منطق����ة األح����داث، يربطني بها وبمختلف ش����عوبها 
عالقات ال تنقطع، وفي الواقع يصعب التمييز بين القضايا 
الدينية واالجتماعية للتداخل الشديد بينهما، ولكن بقصد 
التيسير سأحاول تصنيفها إلى آثار دينية، وآثار اجتماعية.     
إن الشعب المالي بصفة عامة، وقبائل الشمال بصفة 
خاص����ة، ينتظرون من العلماء أن يقوم����وا بدورهم الديني 

واالجتماعي الذي يُعدُّ أساس اإلصالح المنشود.
آثار األحداث في الميدان الديني:                                  

تركت األحداث في مالي آثاراً إيجابية، وأخرى سلبية، 
في الميدان الديني، نوضحها على النحو اآلتي.

ودعوة  دين  الدراسة, عالقة  تحت  بالمجتمع  التاريخية  عالقتي   )1(
مجتمع  فاستوعبنا   ،– سنغاي  ملك   – محمد  أسكيا  عهد  منذ 

سنغاي حباً لإلسالم، فذبنا فيه استجابة لله سبحانه وتعالى.

اآلثار اإليجابية:
- اللجوء إلى الله: هذه األحداث بمثابة ابتالء لشعب 
عوا  مالي، وقد عرفوا قدره����ا، وأن ال قدرة إال لله؛ فتضرَّ
إلى الل����ه المولى بقراءة القرآن والدعاء، يقول المواطنون: 

لم يُقرأ القرآن في الدولة أكثر من هذا العام.
- تقدير العلم����اء: ازداد تقدير الماليين لعلماء الدين 
لموقفه����م اإليجابي إزاء هذه األح����داث؛ إذ أثبت العلماء 
حبه����م لدينهم ولوطنهم، وحرصهم الش����ديد على مصالح 
العباد والب����الد، وقد كان����ت توّقعات القيادة السياس����ية 
أن يك����ون خريجو الجامعات اإلس����المية وراء األحداث أو 
متعاطفين مع المش����اركين فيها، وذلك كم����ا أوحى إليها 

شياطينها منذ 15 عاماً)2(.
- زي����ادة الثقة بالمجلس األعلى اإلس����المي وتأييده: 
كس����ب المجلس األعلى اإلس����المي ثقة المسلمين بسبب 
دوره الفّع����ال ف����ي معالج����ة األزمة، وصار م����ن الجهات 
المعتمدة إليصال المس����اعدات إلى المتضررين، وفوَّضت 
إليه السلطة السياس����ية ترتيب مسيرة المفاوضات، فقام 
بإجراء بحث علمي للموضوع، وختم بتوصيات ومقترحات، 
وقد أدى المجلس دوراً فّعاالً إلحالل األمن والس����الم في 

الدولة منذ بداية األحداث إلى اآلن.
- كش����ف العدوان الغربي للمسلمين ومؤامراته: تبيَّن 
لكثير م����ن الماليي����ن، وللمتابعين من معظ����م دول العالم 
ألح����داث األزمة ف����ي مال����ي، أنَّ دوالً غربي����ة تقف وراء 
األحداث بالتخطيط والتموي����ل، وقد نّددت جمعية حقوق 
اإلنس����ان في مالي بموقف سويس����را، حيث حاولت إعادة 
تنظيم مقاتلي الطوارق الفارين إلى بوركينافاسو وموريتانيا 

بعد أن سلّط الله عليهم اإلسالميين.
اآلثار السلبية:

- إثارة الحساس����ية نحو العرب: إن عالقة الش����عب 
بثقافته عالق����ة تالزمية ال يمكن الفص����ل بينهما، واللغة 
العربية وعاء اإلس����الم، وتعد العلوم اإلس����المية جزءاً من 
الثقافة العربية، وفهم اللغة العربية من الوس����ائل الالزمة 

أستاذنا عبد الله جارا يقول: إنه استمع إلى برنامج إلذاعة فرنسا   )2(
إلى  الفرنسية  إفريقيا  غرب  في  السلطات  يدعو  1994م،  عام 
واستيعاب  سياسيون،  ألنهم  العربية؛  الدول  خريجي  من  الحذر 
الذين درسوا في داخل الدولة. وقد استجاب نظام مالي آنذاك، 
الوظيفة  في  األهلية  الثانوية  الشهادات  حاملي  من  كثيراً  وعيَّن 
الدول  من  الجامعية  الشهادات  حاملي  بتهميش  وقام  العمومية، 

العربية.
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لفهم الدين اإلسالمي، ومحبة العرب تستلزم وجود دافعية 
إيجابية نح����و تعلّم لغتهم، وكره العرب يس����تدعي دافعية 
س����لبية ضد لغتهم فثقافتهم، كما هو الموقف والشأن من 

أّي شعب.
ومخططو هذا المش����روع الصليبي يس����تهدفون ذلك 
بالدرج����ة األولى وإن غلَّفوه بغير غالفه)1(، »وقد حّذر أحد 
الكتاب الغربيين )برايان( من خطورة الحركة اإلس����المية 
في الجزائر، ويؤّكد ض����رورة التدّخل الغربي في الصراع، 

ويتخوف من عواقب االنتصار اإلسالمي«)2(.
وقد أب����رزوا براعة وقدرة في التس����ويق له، وورَّطوا 
كثي����راً من الهيئات اإلس����المية بل الدول اإلس����المية عن 
طريق شخصيات قادرة على التأثير في أصحاب القرارات، 
وتخدم هذه الش����خصيات الفكرة - عن قصد أو عن غير 
قصد - بتقديمها للمسلمين مشّوهة ومزيفة، والترويج لها 

عبر أبواق بشرية تردد صدى ما نُفخ فيها.
إنَّ أش����دَّ المواقف مرارة وغرابة عندما تُلصق الّتهم 

بأهل السّنة والجماعة تحت مسّمى »الحركة السلفية«.
 وقد بادرت الس����عودية منذ عام 1994م، وال ننس����ى 
ال����دور اإليجابي لكلٍّ من إمام المس����جد الحرام الش����يخ 
محمد بن عبد الله الس����بيل )رحم����ه الله( الذي لم يكتف 
بالكتابة وبيان الحقيقة، بل قام برحلة دعوية إصالحية إلى 
المناط����ق المعنيَّة، والتقى بش����عوبها عام 1995م بأمر من 

خادم الحرمين الشريفين.
ومدير رابطة العالم اإلس����المي الذي وّجه دعوة إلى 
رئيس الوزراء الحاج إبراهيم كيتا، وأعطى فرصة لتوضيح 
الحقائق للمسلمين، بل إن ش����عب مالي يقّدر جهود خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيام كان 

ولّياً للعهد عام 1995م في استقرار البالد.
- إلصاق التهم بالتيار الس����لفي: لقي التيار الس����لفي 
معارضة ش����ديدة من التيار الصوف����ي والعلماء التقليديين 

الدعوة  صحيفة  كتاب  التسخيري:  علي  محمد  د.  انظر:   )1(
اإلسالمية، ص 32.

1991م كّنا جلوساً  حينما اندلعت فتنة الطوارق عام 1990م –   )2(
في مصلّى الجامعة اإلسالمية بساي بعد صالة المغرب وننتظر 
بينهم إداري  العشاء، فخاض األساتذة في الموضوع، من  صالة 
طارقي يسّمى الفاروق، فقال: إن هؤالء الشباب ينّفذون مشروعاً 
يجهلون أهدافه. وقال: إنه اّطلع على هذا المشروع أيام إقامته 
من  القادم  اإلسالمي  الزحف  وقف  منه  ويقصد  ألمانيا،  في 

المغرب العربي إلى دول الساحل جنوب الصحراء.

قبل االس����تقالل وبعده حتى 1979م، وقد س����اعدت زيارة 
كلٍّ من إمام المسجد النبوي الشيخ عبد العزيز بن صالح، 
وإمام الحرمين الش����ريفين الش����يخ محمد ب����ن عبد الله 
الس����بيل )رحمهما الله( لجمهورية مالي على التفاهم بين 
المسلمين في مالي، وتضييق دائرة الخالف بين المسلمين، 
والحيلول����ة دون فتنة الطائفيَّة، ب����ل وتوحيد كلمتهم ضدَّ 
الحكومة وغيرها، في مواقف كثيرة يجدون فيها مساس����اً 
بدينهم اإلس����المي، وما موقفهم ع����ام 2011م من قانون 

األسرة ببعيد! 
وبعد أن كان مصطلح )الوهابي( هو التسمية الوحيدة 
المستخدمة للسلفي )السّني( انقلب الميزان لمصلحة أهل 
الس����ّنة والجماعة، حيث ظهرت الحقائق لمس����لمي مالي، 
وعرف����وا أن خالفهم مع التيار الس����لفي صوري في أمور 
ه – أحياناً كثيرة - وجهات نظر واجتهادات في  كثيرة، مردُّ
الفروع، وناتج عن عدم الوعي؛ فاختفى مصطلح )وهابي( 
نس����بياً، وأصبح الناس يُطلقون عليهم أهل الس����ّنة، بل إنَّ 

كثيراً ممن كانوا يُعاُدون السلفيين انضموا إليهم أخيراً.
ومن األمثلة التي عاينتها مدينة »موبتي«، والتي عشت 
فيها أيام الصبا، كادت األحجار تشج رؤوسنا في مسجدنا 
وفي دورن����ا جزاًء للصورة المش����ّوهة لمصطلح )الوهابية 
التي كانوا يُطلقونها علينا(، وفيما بعد شهدت هذه المدينة 
تح����والً كبيراً، فعندما ع����دت إليها بع����د التخرج 1989م 
وجدتها أصبحت مثاالً للتفاهم والتقارب بين المس����لمين؛ 
ألن الخالفات لم تكن ف����ي الغالب عقدية، بل كان أكثرها 

فقهية.
وقد انتهز أعداء التيار الس����لفي هذه األحداث إلعادة 
مصطلح )وهابي( إلى الس����احة بقصد اإلساءة واالستفزاز 
والتحريض عليهم، وحاولوا افتعال عالقة بينه وبين حركة 
أنصار الدين، إما بس����وء النية وإّما جهاًل لتشويه صورهم، 
وقد وش����ي بهم إلى الس����لطات، فقامت السلطات األمنية 
بحملة تفتيش����ية شملت أحد عشر مس����جداً ألهل السّنة، 
بما فيها مس����جد محم����ود ديكو رئي����س المجلس األعلى 

اإلسالمي)3(، وانتهت بتبرئة تلك المساجد وأهلها.
- التنفير م����ن المدارس القرآنية بتش����ويه صورها: 
بُِذل����ت مجهودات كثيرة للقضاء عل����ى المدارس القرآنية، 

انظر: جريدة Proces Verbal ، أسبوعية، العدد 196، تاريخ   )3(
21 يناير 2013م.
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رت هذه األحداث  وبخاص����ة المدارس التقليدية، وق����د وفَّ
فرصة مناس����بة للتنفير منها، حيث عرض����ت قناة التلفاز 
الوطني����ة نم����اذج من تالمي����ذ الم����دارس القرآنية الذين 
اس����تقطبتهم الحركة الجهادية المس����لّحة، وعرضت شاباً 
في 16 من عمره مس����اء يوم الجمعة 2013/01/25م، بعد 
نش����رة األخبار الرئيسة، وآخر في 18 من عمره يُدعى أبو 
بكر باري، وذلك يوم األحد 2013/01/27م، وعلَّق الناطق 

الرسمي بأن معلّمه باعه بثمن زهيد لإلرهابيين.
- إتاح���ة الفرص���ة للتنصي���ر: تعم���ل الهيئات 
اإلس���المية في مال���ي بإمكانيات ضعيف���ة وقليلة في 
عددها مقابل الهيئات الغربية والتنصيرية، وعلى الرغم 
من مبادرة المنظمات اإلسالمية بتقديم دعم للنازحين 
والمتضررين في المناطق المحتلة فإن الس���احة خلت 
 OXFAM لغيرها كالصليب األحمر الدولي، ومنظمة
وحق���وق الالجئين.. إلخ، حيث تفس���ح تلك المنظمات 
المجال للتنصير، وقد يكون لمشاركة الهيئات اإلسالمية 
رين إلى ديارهم، ودعمهم مادّيًا، وكفالة  في إعادة المهجَّ
األيت���ام واألرامل، بعد الحرب تأثير قوي في اس���تعادة 

دورها الدعوي لمقاومة التنصير.
- ال���والء لفرنس���ا: ال يكون والء المس���لم إال لله 
ولدينه، وقد أدت األزمات التي عاناها شعب مالي، من 
مؤامرات وتكالب األعداء، وتقاُعس األحبَّة، حتى صاروا 
كاأليتام على مأدبة اللئام، إلى توّلد روح القبول لفرنسا، 
والترح���اب بتدخلها لحل األزمة، وأصبح علم فرنس���ا 
يرف���رف في كّل أنحاء الجمهورية منافس���اً لعلم مالي، 
وخصوصاً ف���ي المدن المحّررة، وبدأت عالمات الوالء 
المذموم تظهر في التسمية، حيث سّمى أحد المواطنين 
 Amadou ابنه ِباسم )أحمد فرانسوا هولند كوليبالي

.)1()François Holland Coulibaly
- س���لب اإلرادة الحرة من حكومة مالي: فقد أدت 
تل���ك األزمة، وم���ا ترتب عليها م���ن تدّخالت خارجية 
لدول لها أطماع وأجندات خاص���ة، إلى التحكم فيها، 
وتوجيهها، مما أفقدها حري���ة اتخاذ القرار النابع من 

مصلحتها ومصلحة شعبها واألمة اإلسالمية.
ثانياً: اآلثار االجتماعية:

انظر: جريدة Procés Verbal ، أسبوعية، العدد 196، تاريخ   )1(
21 يناير 2013م.

تنتهي ه���ذه األحداث وتبقى آثاره���ا جاثمة على 
المجتمع، ومنها:

- فقدان الثقة بين قبائل المسلمين: مجتمع شمال 
مالي المس���لم مجتمع صحراوي قبلي متماسك، تسود 
فيه العالقة الودّية وتبادل االحترام، وتوجد بين القبائل 
معاهدات وتحالفات تاريخية، وما كان بحسبان سنغاي 
وفالتة أن يكونوا مس���تهدفين من قبل بعض الحركات 
المنتسبة للطوارق والعرب، بل يعتقدون أن األمر مجرد 
تهدي���د للحكوم���ة المركزية لجلب مصالح ش���خصية 
كالعادة، لكن بعد خروج الجيش المالي والمؤسس���ات 
الحكومية ومرافقها اتضحت الحقائق عبر ممارس���ات 
واقعي���ة، ارتكبتها عناصر ش���اذة من تل���ك الحركات، 
من قتل لألنفس، وانتهاك لألع���راض، ونهب لألموال 
وتخريب لها.. إلخ، كما ظهر عبارات شفوية وكتابية من 
بعض تلك العناصر الشاذة تصّرح بأنَّ الهدف األساس 
ه���و االنتقام من القبائل األخرى غير الطوارق والعرب، 
علماً بأنَّ معظ���م مرتكبي الجرائم معروفون باالس���م 

والنسب لدى األهالي في أغلب المدن. 
إنَّ القلوب إذا تنافر ودُّها    مثُل الزجاجة كسرها 

ال يُجَبر
وعلى الرغ���م من المحاوالت المتك���ررة من قادة 
األحداث الس���تعطاف الناس، عبر اتصاالت تليفونية، 
واتصاالت بوفود الشماليين في المفاوضات الخارجية؛ 
فإن السؤال المتوّقع على ألسنة القبائل المضطهدة هو: 
ه���ل يتوقع هؤالء أن نعيش مع���اً أيضاً؟ كيف يمكن أن 

نعيش معاً؟
- تحطيم البني���ة األخالقية للمجتمع: على الرغم 
من الغزو الثقافي لهذا المجتمع؛ فإن الدين والنس���ب 
ال ي���زال لهما دور فع���ال في الحفاظ على الش���رف، 
ولكن ال ش���ك أن وجود 375000 ألف ش���خص)2( في 
مخيمات الالجئين في داخل مالي وخارجها س���يترك 
، فضاًل  بصم���ات العار، إّن ضنك العيش منبع كل ش���رٍّ
عن انتهاكات األعراض الت���ي قام بها عناصر من تلك 

الحركات.
وقد ال نفاجأ باآلثار السيِّئة على األخالق في ظل 

 ،l'indicateur جريدة   ،OXFAM منظمة  إحصائيات  من   )2(
العدد 1420، 2013/1/18م.
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تدّخل القوات المتعددة الجنسية إفريقيَّة وغيرها، وفي 
ظل سيطرتها على مناطق المسلمين، حيث تفتقد تلك 

القوات المتعددة وحدة االنتماء وقداسة األخالق. 
- اإلعج���اب بالفرنس���يين وتقليده���م: إنَّ هؤالء 
األطفال، والشابات الشّبان الذين ذاقوا الهوان، وعاينوا 
االعتداء، وانتهاك الش���رف باالغتصاب الجماعي أمام 
الزوج واألخ ليشاهد ما يُفعل بحريمه)1(، وتسويغ الحرام 
بال���زواج اإلكراهي من بعض مس���لّحي تلك الحركات، 
سيُعجبون في المقابل بالجنود الفرنسيين الذين دافعوا 
عنهم، وردوا لهم حريتهم المغتصبة، وس���يضعونهم في 

مقام األبطال ويقلدونهم.
- إغالق المدارس لمدة سنتين دراسيتين: إّن هذه 
الفترة الزمنية تعّد خسارة على مستقبل المنطقة وعلى 

أبناء المسلمين؛ فاألطفال هم مستقبل األمة.
- هدم البنية التحتي���ة واالقتصادية للمنطقة: إذا 
كانت جمهوري���ة مالي في طليعة ال���دول الفقيرة فإن 
المناطق الش���مالية أس���وأ حاالً من غيرها، فهل كان 
ينقصها أيض���اً أن يتولى بعض أبنائها خرابها بأيديهم! 
فقد خرب���وا المرافق الحكومية وغي���ر الحكومية، من 
إدارات ومدارس، حتى المستشفيات، ونهبوا الممتلكات 
الخاصة م���ن المتاجر والمخازن، حت���ى أثاث البيوت 

سرقوه. 
ثالثاً: الحلول المقترحة لمنع تلك اآلثار أو تخفيفها:

ال تخلو الحياة من ابتالءات ومشكالت، بل ال تحلو 
بال مشكلة يس���عى اإلنسان إلى حلّها، نسأل الله تعالى 
العافية للمسلمين، إّن شعب مالي المسلم يتفاءل كثيراً، 
وذلك إليمانه الراسخ بأن الله يبتلي عبده ليتضرع إليه 
بالدعاء، وقد كان كذلك، وكما يعتقد الش���خص المالي 
المس���لم بأن العسر إرهاص لليس���ر، والشدة مقدمة 

للفرج.
وقد انعقدت مؤتمرات واجتماعات ولقاءات محلية 
ووطنية للبحث عن حلٍّ نهائي لهذه األزمة، والعمل على 

تجّنب تفاقم آثارها.
ومن توصيات تلك اللقاءات:

- تكوين لجنة وطنية شاملة لكّل األجناس والقبائل 

أدلت امرأة تمبكتوية بشهادتها، وذكرت أن ثالثة أشخاص هّددوا   )1(
نفعل  ما  انظر  للرجل:  قائلين  فاغتصبوها  بالسالح،  زوجها 

بزوجتك، تلفاز مالي، نشرة األخبار، 2013/1/25م.

تحّق���ق في األحداث، وتحّدد األطراف المس���ؤولة عن 
الفساد، ومحاكمة أكابر مجرمي هذه األحداث.

- التوعي���ة الش���املة للمواطني���ن وتحذيرهم من 
تصفية الحس���ابات ومحاولة االنتقام، وترس���يخ الثقة 
لديهم ب���أن المحكمة هي الجهة الوحيدة إلقامة العدل 

وتسوية الخالفات.
- تف���ادي المغالط���ة ف���ي القضي���ة، فليس كّل 
الط���وارق وال كّل العرب متمردين، وليس كّل المتمردين 
)المسلّحين( من هذين الجنسين، وكون أكثرهم وقادتهم 
ن قام بهذه األعمال  غ التعميم، بل إّن ممَّ منهما ال يس���وِّ
أفراداً م���ن أجناس أخرى، ومعظم الط���وارق والعرب 

ضحايا يعيشون في مخميات الالجئين)2(.
- توس���يع دائرة الشورى، والالمركزية، والشفافية 

في الحكم واإلدارة.
- انعقاد حوار وطني شامل للمصارحة فالمصالحة.

- إحي���اء المعاه���دات بين القبائل ف���ي المناطق 
الشمالية، وإعادة بنائها على أسس متينة.

- قي���ام علم���اء الدي���ن بمهمته���م اإلصالحية 
بموضوعية، فيراعون الله في كّل تصرفاتهم، ويجعلون 

مصلحة األمة اإلسالمية نصب أعينهم.
- مشاركة علماء الدين في اتخاذ القرارت المتعلقة 

بالمنطقة)3(.
خاتمة:

إن اإلس���الم دي���ن يحترمه العق���ل، وتطمئن إليه 
النف���س، وعلى المس���لم أن يمّثل دين���ه بأخالقه حتى 

يُحترم وتطمئن إليه النفوس.
إن المسلمين في غنى عن تقسيم دولهم وشعوبهم، 
ب���ل يجب عليه���م أن يمّه���دوا الطريق لتك���ون أمتهم 
أّمة واحدة، وعلى المس���لمين دعوة غير المس���لمين، 
المجاوري���ن لهم أو المقيمين معهم في دولهم، بالحكمة 

والموعظة الحسنة واألخالق المؤّثرة.

قبائل  جمعية  رئيس  توغو،  أمادو  السيد  مع  تلفزيونية  مقابلة   )2(
ميغا  الحسين  مالك  تلفزيونية  مقابلة  2013/1/25م،  دوغون 
رئيس تجمعات الجاليات الشمالية في العاصمة، 2013/1/28م، 
الجمعيات  اتحاد  رئيس  ميغا  أم  السيدة  مع  تلفزيونية  مقابلة 

النسائية في مالي، 2013/1/29م.

هذه األخيرة من توصيات ملتقى مدينة كيدال 2010م، شاركت   )3(
فيه كّل القبائل، والهيئات، والجمعيات الشمالية.



56
العدد السادس عشر /  ربيع اآلخر - جمادى اآلخرة 1434هـ ، أبريل - يونيه 2013م

د. عصام عبد الشافي *
 

تقديم:
جمهوري����ة مالي إح����دى دول 
غرب إفريقيا غير الساحلية، تجاور 
الجزائر )من الش����رق والش����مال(، 
والنيجر )من الشرق(، وموريتانيا والسنغال )من الغرب(، 
وترتبط بحدوده����ا الجنوبية مع كل من بوركينا فاس����و 

وساحل العاج، وغينيا من )الجنوب الغربي(.
تُعد مالي من أفقر 25 دولة فى العالم، وتعتمد على 
المس����اعدات الخارجية، يعمل 80% من السكان بالزراعة 
وصيد الس����مك، معّدل النمو ال يتج����اوز 2،7%، ومعظم 
الس����كان أمّيون، فما ال يقل عن 69% من الراش����دين ال 
يعرفون الق����راءة والكتابة، في حي����ن أن 27% فقط من 
األطف����ال يلتحقون بالم����دارس، ويعاني الس����كان تَدّني 
المستوى الصحي، حيث يقّل متوسط العمر المتوقع عن 

50 سنة، ويموت حوالي نصف األطفال حديثي الوالدة.
وسياسياً؛ تعاني مالي منذ استقاللها حالة من عدم 
االس����تقرار، فهناك العديد من قبائل الطوارق تسعى إلى 
االستقالل واالنفصال بإقليم أزواد في شمال مالي، وقد 
شهد شمال مالي العديد من االنتفاضات لقبائل الطوارق 
في 1962م و 1990م، ثم انتفاضة 2006م، هذا مع صعود 
تنظيم القاع����دة في بالد المغرب العربي، وظهور العديد 
من الجماعات الجهادية المس����لحة المنتمية للعديد من 
القبائل العربية ف����ي المنطقة، وتدّخ����ل الرئيس الليبي 

السابق معّمر القذافي في الصراع.
وبعد انتفاضة 2006م أصب����ح هناك ثالثة أطراف 

رئيسة للصراع في مالي، وهي:
1 - قبائل الطوارق.

2 - الجماعات المنتمية لإلسالم السياسي.
3 - الحكومة.

وفي 2011م حدث تبّدل في المواقف، حيث ش����ّكل 
الطوارق والجماعات المنتمية لإلسالم السياسي تحالفاً 
ض����د الحكومة الت����ي كان يقودها »موديب����و ديارا«، وهو 
الممثل السابق لوكالة الفضاء األمريكية )ناسا(، والممثل 

السابق لشركة مايكروسوفت في إفريقيا.
وفي ديسمبر تم اعتقال »ديارا« وإجباره على تقديم 
استقالته، وكلّف »ديونكوندا تراور« رئيس جمهورية مالي 
المؤّقت »ديانجو كيسوكو«، بتولي منصب رئيس الوزراء)1(. 

أوالً: األوضاع االقتصادية في مالي:
يُع����د اقتصاد مالي ذا طابع ريفي، حيث تعتمد مالي 
على الزراعة، وتربية الماش����ية، والتجارة عبر الصحراء 
مع الش����عوب المج����اورة، وخصوصاً أنه����ا »دولة مغلقة« 
ليس لها منف����ذ بحري، وتُعد ضمن أق����ل 25 دولة نمواً 
في العالم، وتنتمي مالي إلى المجموعة االقتصادية لدول 
غرب إفريقيا، وإلى االتحاد اإلفريقي، غير أن عضويتها 

باالتحاد ُعلّقت بعد انقالب 2012م.
تش����ّكل قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصيد 

حرب أزواد: أمريكا تلعب من وراء الستار، واليورانيوم كلمة السر   )1(
في الحرب، بوابة الوفد اإللكترونية، الثالثاء / 22 يناير 2013م. )*(  أستاذ العلوم السياسية - جامعة اإلسكندرية.

التداعيات االقتصادية على القضية المالية
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البحري الدعامات األساسية التي يرتكز عليها االقتصاد 
المالي، ووفق دراس����ة نشرها البنك الدولي 2012م؛ فإن 
ه����ذه القطاعات تمّثل مجتمعة أكث����ر من 36% من الناتج 

المحلي الخام للبالد. 
1 - الزراعة:

يتصّدر القطاع الزراعي أهم القطاعات التي يرتكز 
عليها اقتصاد مالي، وتُقّدر مس����احة األراضي المزروعة 
بمالي بحوال����ي 3 ماليين هكتار، أي م����ا يمّثل 10% من 
األراضي الصالحة للزراعة بالبالد، وتشير التقديرات إلى 
أن أكثر من نصف س����كان مالي يعتمدون في دخلهم على 
نشاطهم الزراعي، وتحتل زراعة الحبوب مكانة كبيرة في 

تأمين المتطلبات المعيشية للسكان.
غير أن القطاع الزراعي بمالي يواجه تحديات كبيرة، 
لعل أبرزها تخلي الدولة عن دعم القطاع بفعل سياس����ية 
اإلصالح الهيكلي التي تبّنتها الحكومة مطلع تس����عينيات 
القرن المنصرم، مما نجم عنه ضعف القدرة التنافس����ية 
للصادرات الزراعية المالية باألسواق اإلقليمية والدولية. 
وتأت����ي مالي في طليعة ال����دول المنتجة لألرز على 
مس����توى غرب إفريقيا، وتُعد البالد من أكبر منتجي مادة 
القطن على المستوى العالمي، ويُغطي إنتاج البالد سنوياً 
من مادة القطن حوالي 15% من الناتج المحلي الداخلي، 
ويعي����ش على حس����اب القطن المالي حوال����ي 3 ماليين 

شخص مالي.
2 - الثروة الحيوانية: 

تعتبر الثروة الحيوانية ثان����ي أكبر ثروة بالبالد بعد 
الزراع����ة، وتمّثل حوالي 10% م����ن الناتج الوطني الخام، 
ويعتم����د عليها حوالي 30% من الس����كان، وتتركز الثروة 
الحيوانية بالمناطق الش����مالية من البالد، ويعتمد عليها 
بش����كل رئيس س����كان هذه المناطق، كالعرب والطوارق 
والفالن، وكش����فت إحصائي����ات اقتصادي����ة حديثة عن 
أن ه����ذه الثروة تحتل المركز الثال����ث في صادرات البلد 
الخارجية، خصوص����اً إلى البلدان المجاورة كالس����نغال 

وساحل العاج وموريتانيا.
3 - صيد األسماك: 

وال يقل قطاع الصيد أهمي����ة عن باقي القطاعات، 
فالقطاع يشّكل حوالي 4،2% من الناتج المحلي اإلجمالي، 
ويعم����ل فيه قرابة ربع مليون ش����خص، وينتعش نش����اط 
الصي����د في المناطق القريبة من دلت����ا النيجر وبحيرات 
»س����لينكي« و »مانتنلي« وبحيرة »دبو«، ومعظم اإلنتاج من 

أسماك الشّبوط والسلور واألسماك النهرية.
4 - الثروة المعدنية:

يوجد في مالي إرسابات معدن البوكسيت والنحاس 
والذهب وخ����ام الحديد والمنجنيز والفوس����فات والملح 
واليورانيوم، ويُعُدّ اس����تخراج الملح أكبر إنتاج معدني في 
البلد، بجانب اس����تخراج الذهب، حيث يعد الذهب أهم 
المص����ادر المعدنية لالقتصاد المال����ي، ويُقدر احتياطي 
البالد منه ب� 800 طن، حسب بيان وزارة المعادن والطاقة 
قبل عام، وتتواجد أبرز مناجم الذهب بمناطق »كاراكوتو« 

و »سياما« و »كوديرا«)1(.
5 - الصناعة:

تعد صناعة النس����يج والم����واد الغذائية والمنتجات 
الجلدية من أهم النش����اطات الصناعية بالبالد، وتمتلك 
الحكومة كل المصانع الكبيرة، ولكنها تعمل على تش����جيع 
زي����ادة االس����تثمارات الفردي����ة، وقد تم تش����ييد معظم 
المصانع الكب����رى بفضل المس����اعدات الخارجية، مثل 

مصانع األسمنت والسكر والتعليب والنسيج.
6 - التجارة:

يُش����كل القطن المحصول الرئيس للتصدير، ويَُقّدر 
بحوال����ي نصف الصادر من مالي، وتعمل مالي أيضاً على 
تصدير األس����ماك والجلود والماش����ية واللحوم والفول 
الس����وداني، وتتمثل أهم الواردات ف����ي المواد الكيميائية 
والم����واد الغذائية واآلالت والنفط والمنس����وجات، ويتم 
التبادل التجاري أساس����اً مع دول غرب إفريقيا وفرنسا 

وبعض دول غرب أوروبا.
وبجانب هذه القطاعات تش����ّكل تحويالت العاملين 

وكالة األناضول لألنباء، مالي.. الكنز اإلفريقي فريسة لباريس،   )1(
24 يناير 2013م.
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بالخ����ارج أحد أهم مصادر الدخ����ل القومي، لكن البالد 
تعتمد بشكل رئيس على المعونات األجنبية.

وتُعد السنغال أكبر دولة مستوردة من مالي، فيما تُعد 
الصين أكبر دولة مصّدرة لها.

وقد بلغ إجمالي الدخل الفردي، وفق تقديرات بعض 
المنظمات الدولية عام 2005م، نحو 380 دوالر س����نوياً 
لكل مواطن، وكانت مال����ي تكتفي ذاتياً من اللحوم نتيجة 
لثروتها الحيوانية، لكن موجات الجفاف المتوالية على مّر 

العقود األخيرة أفقدتها هذه الميزة)1(.
ثانياً: االستغالل الخارجي الغربي والفرنسي لموارد مالي 

والمنطقة:
منطقة الس����احل التي تغطي ش����مال مالي وجنوب 
الجزائر وشمال النيجر وش����رق موريتانيا وجنوب ليبيا، 
عبر مس����احة تتجاوز أربعة ماليي����ن كيلومتر مربع، تُعد 
من أفقر مناطق العال����م اقتصادياً، فال زراعة بمفهومها 
المتع����ارف عليه، أو صناعة، أو نش����اط اقتصادي يجعل 
األضواء تس����لط على تلك المنطقة م����ن العالم، إال أنه 
بالرغ����م من الفقر المدقع للس����كان في تل����ك المنطقة 
يُطلق عليه����ا أرض »الفقراء األغني����اء«، فتلك المنطقة 
غنية بثرواتها الطبيعية، حي����ث تحتوي على أعلى معّدل 
احتياط����ي لليورانيوم والذهب والنحاس والحديد، كما أن 
هن����اك احتياطياً عظيماً من البت����رول الخام بمواصفات 
قلّما تتوف����ر لدى دول أخرى، هذا بجانب احتياطاتها من 

الغاز الطبيعي.
والدول التي لها مطامع في ثروات المنطقة تنقس����م 

إلى:
- دول طامعة في اليورانيوم: كفرنسا التي تستخدم 

تغطي الصحراء ثلثي شمال البالد بالكامل، وتقل معّدالت األمطار   )1(
بها عن 127 مليمتر سنوياً، ويسكنها البدو الرحل، أما الوسط، 
أو »المنطقة الساحلية« للنهر، فتوجد بها بعض الزراعات لألرز 
والقطن والسورغو، و »المنطقة السودانية« في ثلث شمال البالد 
وتغطيها  مليمتر سنوياً،  إلى 1400  األمطار  فيها معّدالت  تصل 
حسن  انظر:  الجنوب،  في  غابات  إلى  تتحول  التي  السافانا 
مكي: جمهورية مالي.. حقائق في سطور، وكالة أنباء األناضول، 

2012/1/22م.

الطاقة النووية إلنتاج 80% م����ن إجمالي احتياجاتها من 
الطاقة، وتس����تمد 40% من احتياجاتها من اليورانيوم من 

النيجر من خالل شركة »اريفا«.
- دول طامعة في البترول والغاز: كالواليات المتحدة، 
حيث تتوجه أهدافها بالدرجة األولى نحو البترول والغاز 

الطبيعي.
- دول طامعة ف����ي الثروات المعدني����ة: كبريطانيا 
وألمانيا، وتس����عى كل منهما نح����و الهيمنة على الثروات 

المعدنية في المنطقة)2(.
وقد س����بق لهذه الدول أن شهدت صراعاً ممتداً في 
النصف الثاني من القرن التاس����ع عشر واألول من القرن 
العش����رين للهيمنة على ثروات دول المنطقة ومقّدراتها، 
وبالرغم من انتهاء االحتالل العسكري استمرت هيمنتها 
االقتصادية والسياسية على مقاليد األمور فيها، وعندما 
يظهر ما يمك����ن أن يهّدد هذه الهيمنة أو يحّد منها يكون 
التدخل العس����كري هو البديل األول، بمس����اعدة النُّخب 
السياس����ية في دول المنطقة، والت����ي تدين بالوالء األول 

واألخير للمستعمرين السابقين!
1 - فرنسا:

في ظ����ّل والية الرئيس الفرنس����ي الس����ابق نيكوال 
ساركوزي المنتمي إلى يمين الوسط؛ قادت فرنسا العالم 
للتدخل في ليبيا، في ذلك الوقت؛ أظهرت اس����تطالعات 
الرأي الفرنسية أن الدعم األقوى للتدخل العسكري منذ 
البداية جاء من جانب الناخبين ذوي الميول اليس����ارية، 
ألن التدخل جرى تأطيره جي����داً في البالد وفي الخارج 
على أنه »عمل إنس����اني«، لكن في وثيقة تم تسريبها إلى 
صحيفة »ليبراس����يون« الفرنسية، تعّهد المجلس الوطني 
االنتقالي في ليبيا بزيادة نسبة فرنسا إلى 35% من النفط 
الليبي )بعد أن كانت 17% قبل الحملة( في مقابل الدعم 
الفرنسي الكامل، وقفزت الشركات الفرنسية إلى الواجهة 
ف����ي عقود إعادة البناء العائ����دة للقطاع الخاص والعقود 

زوهرال أوراس بوراس: غزو الساحل ما بين اإلمارة اإلسالمية   )2(
واإلمارة االقتصادية، األحد / 20 يناير 2013م.
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األمنية في ليبيا.
وفي مالي كان األمر أكثر س����هولة بالنسبة لفرنسا، 
مع مبارك����ة الرئيس المالي »ديونكوندا تراوري«، ومجلس 
األمن الدول����ي، ودول غرب إفريقيا األخرى، وهو ما دفع 
الرئيس الفرنسي »هوالند« بتوصيف العمليات العسكرية 
في مالي بأنها: »جهد إنس����اني يهدف إلى دحر العناصر 
اإلرهابية المعروفة بوحش����يتها وتحّجرها، ومن أجل أمن 
الش����عب المالي، والوافدين إلى مالي من فرنسا، والبالغ 

عددهم 6 آالف فرنسي«.
إال أن التدخل العس����كري الفرنس����ي في مالي ليس 
مجرد ضربة ضد اإلرهاب فقط، ففرنس����ا أيضاً تسعى 
إلى الحص����ول على موقع لها في الفرص المس����تقبلية، 
حيث ذكر موقع وزارة الش����ؤون الخارجية الفرنسية أن: 
»صادرات مالي إلى فرنسا )المركزة في الذهب والقطن 
والماش����ية( ال تتعدى معّدل 10 ماليين يورو في الس����نة 
على مدى الس����نوات الخمس الماضي����ة، ولقد تراجعت 
في ع����ام 2010م إلى 5،8 ماليين يورو«، وفرنس����ا اليوم 
لم تعد المس����تثمر األجنبي رقم واح����د في مالي، نتيجة 
لالس����تثمارات األكبر م����ن جنوب إفريقي����ا )في مجال 
التعدي����ن واألعمال الزراعي����ة(، والمغ����رب )في مجال 
البنوك وش����ركات االتصاالت(، وليبيا )في مجال الفنادق 
والمش����اريع الزراعي����ة(، ويبدو أن هن����اك فرصة كبيرة 

لفرنسا في أن تتقدم أهميتها في تلك الالئحة)1(.
وال يمكن تناول الدور الفرنسي في مالي بمعزل عن 
كونها الدولة االس����تعمارية التي اس����تعمرت مالي لعقود 
طويل����ة من الزمن، وم����ا زالت تتعامل معه����ا من منطلق 
أنها بمثابة الفناء الخلفي لها حتى اآلن، واللغة الرس����مية 
في مالي هي الفرنس����ية، وهي وس����يلة توحيد لمواطني 
مالي الذين يتحدثون أكثر من 40 لغة مختلفة بعش����رات 

اللهجات.

في  الفرنسي  التدخل  وراء  اقتصادية  أهداف  مارسدن:  راشيل   )1(
مالي، صحيفة البيان، عدد 2013/1/23م: 

http://www.albayan.ae/one-world/directions-
1.1809007-23-01-bearings/2013

فالوجود الفرنسي في المنطقة يشّكل إرث الماضي 
االس����تعماري، إضافة إلى المصالح االقتصادية الكبيرة 
في غرب إفريقيا، ومن أهم تل����ك المصالح االقتصادية 
اس����تخراج اليوراني����وم من النيجر، والذي تديره ش����ركة 
»أريفا« الفرنس����ية، والذي يزود به أكثر من ثلث محطات 
الطاقة النووية لش����ركة »أو دي إف« للكهرباء في فرنسا، 
حيث حصلت ش����ركة »أريفا« على امتياز استغاللها منذ 

عقود)2(.
يُضاف إلى ذلك أن مالي هي المستورد رقم 87 من 
فرنس����ا، والمصّدر رقم 165 لفرنسا، ومعظم صادراتها 
من الذهب والقطن، وتبلغ 10 ماليين يورو س����نوياً، وهو 
م����ا يعادل 0،002% من الواردات الفرنس����ية، وتس����يطر 
المؤسس����ات والشركات الفرنسية في مالي على 65% من 
قط����اع الخدمات، و 20% في التج����ارة، و 15% في قطاع 

الصناعة)3(.
هذا بجانب الموقع الجغرافي لمالي المحاذي للنيجر 
المهمة بالنسبة لفرنسا على المستوى االقتصادي، فأهم 
مستغلي اليورانيوم في النيجر هما الصين وفرنسا، وتمّثل 
النيج����ر رهاناً اس����تراتيجياً إذا تفاقمت األوضاع بما قد 
يمّس النيجر، وبجانب ش����ركة »أريفا« هناك العديد من 
الش����ركات الفرنسية )مثل ش����ركة توتال( التي تعمل في 
مالي ودول الجوار الجغرافي لها، وبخاصة الجزائر التي 

تعد الشريك األول لفرنسا في إفريقيا)4(.
وفي 17 يناي����ر 2013م، وبع����د تصريحات الرئيس 
الفرنس����ي فرنسوا أوالند، التي أكد فيها أن »فرنسا ليس 
لديها مصلحة في مالي«، وأنها »ال تدافع عن أية مصالح 

حرب أزواد: أمريكا تلعب من وراء الستار، واليورانيوم كلمة السر   )2(
في الحرب، بوابة الوفد اإللكترونية، الثالثاء / 22 يناير 2013م.

أن:  القادر«  عبد  ولد  »أسلم  السابق  الموريتاني  الوزير  يرى   )3(
كثيراً  تختلف  وهي ال  المنطقة،  لديها مصالح في هذه  »فرنسا 
عن المصالح التي تسعى إليها الصين والواليات المتحدة في هذه 
اإلفريقية  القارة  أن  العظمى  القوى  هذه  تعرف  حيث  المنطقة، 

قارة واعدة في الخمسين سنة القادمة«.

وهيبة خداش: التدخل العسكري في مالي والرهانات االقتصادية،   )4(
قناة القارة، الموقع اإللكتروني، 2013/1/21م.
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اقتصادية أو سياسية«، تساءلت صحيفة لوفيجارو: »ماذا 
عن الش����ركات الفرنس����ية العاملة في مجاالت البترول 
والغاز واليورانيوم ف����ي مالي، وهي قطاعات ذات أهمية 
اس����تراتيجية؟«، وأضافت الصحيفة: »إن مصادر الثروة 
الكامن����ة تحت األرض في مالي م����ا زالت حتى اآلن غير 
مستغلة وغير مكتشفة«، مضيفة أن: »الذهب هو المعدن 
الوحيد الذي تصّدره هذه الدولة، ثالث أكبر منتج للذهب 

في إفريقيا«)1(.
وقد عهدت شركة »روكجيت« في 15 نوفمبر 2012م 
إلى مجموعة »دي آر ايه« الجنوب إفريقية بإجراء دراسة 
جدوى حول مشروعها في »فاليا«، والذي يهدف للتنقيب 
ع����ن اليورانيوم والفضة والنحاس، وأش����ارت التقديرات 
األولية إلى أن المنج����م يحتوي على حوالي 12 ألف طن 
م����ن اليورانيوم، أي ما يزيد أربع مرات على إنتاج المنجم 
الذي نقبت عنه ش����ركة »اريفا« في »آرليت« بالنيجر عام 

2012م)2(.
وفيما يتعل����ق بالمحروقات »المواد الهيدروكربونية«؛ 
فإن الوجود الفرنس����ي في مالي محدود، إذ تمتلك شركة 
»توتال« الفرنس����ية ما يقرب من أربعين محطة خدمة في 
مالي، وفي ال����دول المجاورة لمالي تق����وم »توتال« تقوم 
ببعض عمليات التنقيب في موريتانيا، حيث تنتج 33 ألف 

برميل بترول يومياً، وهو ما يعادل إنتاجها في الجزائر.
وف����ي إطار ه����ذه االعتب����ارات؛ تكش����ف المقارنة 
بين مواقف فرنس����ا تجاه الوضع في س����وريا ومالي عن 
أطماع اقتصادية، لخصها نائ����ب في البرلمان البلجيكي 
بقوله: »الهدف من الحرب على مالي هو الس����يطرة على 

قالت الصحيفة أيضاً: »إن الجيولوجيين يعلمون أن باطن األرض   )1(
في مالي يحتوي على اليورانيوم«، مشيرة إلى أن شركة التعدين 
منجم  في  بالتنقيب  للسماح  بطلب  تقّدمت  »روكجيت«  الكندية 
اليورانيوم، والواقع على بعد 350 كم  »فاليا« الذي يحتوي على 
غرب العاصمة باماكو بالقرب من حدود السنغال وغينيا... أما 
منطقة  في  تنقيب  شركات  فتمتلك  »اريفا«  الفرنسية  الشركة 

سارايا بالقرب من الحدود السنغالية.

يُذكر أن شركة »كوجيما« التي كانت تنقب في مالي قبل مجيء   )2(
شركة »افيرا« بحثت في مالي قبل خمسين عاماً ولم تكتشف أية 

مناجم.

اليورانيوم.. نحن لسنا مغفلين«، فتدّخل فرنسا في مالي 
جاء بهدف الحفاظ على المصالح االقتصادية الكبيرة لها 

في غرب إفريقيا)3(.
2 -الواليات المتحدة:

كانت أول اشارة على وجود يد أمريكية في أزمة مالي 
تصريحات بيل جيتس رئيس شركة مايكروسوفت المؤيدة 
ل� »ديارا« رئيس الوزراء الس����ابق الذي تمت اإلطاحة به 
واعتقاله في ديس����مبر 2012م، فقد أعلن صراحة رغبة 
بالده ف����ي توّلي أحد رجالها المخلصين رئاس����ة البالد، 
ولكن جاءت الرياح بما ال تشتهي اإلدارة األمريكية، وتمت 

اإلطاحة سريعاً ب� »ديارا«. 
كم����ا أن الوج����ود األمريكي في المنطق����ة يتحرك 
عبر كندا وش����ركاتها العاملة في مالي والدول المجاورة، 
وإس����رائيل التي تعمل بكل قوتها في ال����دول اإلفريقية، 

ومنها المجاورة لدولة مالي.
ومن أشهر الش����ركات الكندية العاملة في المنطقة 
وأكبرها شركة »روك جيت«، وقد قدمت طلباً للتنقيب عن 
اليورانيوم في منطقة »فاليا« التي تبعد مس����افة 350 كلم 
غرب العاصمة المالية باماكو وبالقرب من حدود السنغال 
وغينيا، ولم تعثر الش����ركة الكندية فقط على اليورانيوم 
ولكن أيضاً عل����ى الفضة والنحاس، ويقّدر بعض الخبراء 
الجيولوجيي����ن كميات اليورانيوم ب����� 12 ألف طن، أي ما 
يس����اوي أربعة أضعاف ما تنتجه شركة »أريفا« الفرنسية 

من أهم مناجمها »أرليت« في النيجر)4(. 
وتش����هد اإلدارة األمريكي����ة صراعاً ح����ول الموقف 
الذي يجب االلتزام به في أزمة مالي، فعدد من مسؤولي 
البنتاجون وضب����اط كبار يحّذرون م����ن أن غياب التزام 
أكب����ر من جانب الواليات المتح����دة يمكن أن يجعل مالي 
مالذاً للمتطرفين كما كانت أفغانستان قبل اعتداءات 11 

وكالة أنباء األناضول، الحرب على اإلرهاب ذريعة فرنسا لنهب   )3(
ثروات مالي، 2013/1/23م.

البرلمان األوروبي،  الفرنسية في  النائبة  أعلنت ميشال ريفازي،   )4(
أن الشركتين الفرنسية والكندية أبرمتا اتفاقاً الستغالل مشترك 

لليورانيوم في مالي.
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س����بتمبر 2001م، لكن مستشاري البيت األبيض يرون أنه 
غير واضح حتى اآلن م����ا إذا كانت جماعات مالي بينها 
عناص����ر من تنظيم القاعدة في ب����الد المغرب، وإلى أى 
مدى يشّكلون تهديداً لمصالح الواليات المتحدة، ويخشى 
مستش����ارو البيت األبيض من أن تُجر الواليات المتحدة 
إلى نزاع معقد ضد عدوٍّ ال يمكن السيطرة عليه في مالي 
بينما تقوم القوات األمريكية باالنسحاب من أفغانستان)1(. 

3 - الصين:
دخلت الصين بش����كل فّعال في مالي في عهد حكم 
الرئيس »أمادو توماني«، واس����تثمرت في البنية التحتية، 
وقامت ببناء جس����ر عبر النيجر في باماكو، كما كان من 
المخطط بناء طريق س����ريع من العاصمة حتى الشمال، 
في المقابل توجهت المواد الخ����ام من مالي إلى الصين 
الت����ي أصبحت تس����تورد ثلث صادرات مال����ي في اآلونة 

األخيرة.
بداية؛ كان القطن والذه����ب، وبالمقابل ازداد حجم 
ص����ادرات صناع����ة اآلالت الصينية، والذي بدأ يش����ّكل 
ضغطاً على الش����ركات الفرنس����ية المهيمن����ة في تلك 
المنطقة، وكلما نش����طت الصين في مالي ضعف موقف 
فرنس����ا هناك، ولذلك يشير الخبراء إلى الدور الفرنسي 
في إطاحة الرئيس »أمادو« عام 2012م؛ ألنه كان متعاطفاً 

بشكل علني مع الصين.
وقد ازداد حجم المصالح االقتصادية للصين بشكل 
كبير في إفريقيا خ����الل العقود األخيرة، حيث بلغ حجم 
التبادل التجاري أكثر من 100 مليار دوالر س����نوياً، وهذا 
يزيد عن حجم التبادل ألمريكا واالتحاد األوروبي معاً في 
إفريقيا، ولهذا فإن أي زعزع����ة في األوضاع تُعد ضربة 

لمصالح الصين في القارة اإلفريقية.
والحديث يدور حول اس����تثمار الصي����ن في أعمال 
تنقيب النفط في ش����مال مال����ي، علماً بأن الش����ركات 
اإليطالية والجزائرية واألس����ترالية والنيجيرية والكندية 

حرب أزواد: أمريكا تلعب من وراء الستار، واليورانيوم كلمة السر   )1(
في الحرب، بوابة الوفد اإللكترونية، الثالثاء / 22 يناير 2013م.

والفرنسية والقطرية كانت قد أجرت أعمال تنقيب وبحث 
عن منابع النفط هناك، ولذا يمكن تفسير مشاركة القوات 
الفرنسية في العملية العس����كرية على أنها ضوء أخضر 

لشركاتها للبدء في استخراج النفط هناك.
وم����ن المتوقع ازدياد التنافس على الفوس����فات في 
الشمال، وهذه المادة الخام تُستخدم إلنتاج األسمدة التي 
تفتقر إليها الصين بش����كل واضح، ويبدو أن فرنس����ا في 
حال تحقيقها نجاحاً على الجبهة العسكرية سوف تجني 

أرباحاً من هذه العملية.
والمواجه����ة س����تتفاقم، وذلك في س����بيل الحصول 
على اليورانيوم والذهب والنف����ط والموارد األخرى، في 
الوقت التي ستحاول فيه الصين الحفاظ على مصالحها، 
ولن تتخل����ى عن النضال من أج����ل الحصول على فوائد 
جديدة في قارة إفريقيا، فضاًل عن أن األحداث في ليبيا 
وتقسيم الس����ودان كانت ضربة قوية لمصالح الصين في 
إفريقيا، وذلك ألنها فقدت المصادر المستقرة من النفط 
المستورد، ولم يُعرف مصير المليارات من الدوالرات التي 
ُس����ّخرت لالستثمار في البنية التحتية، لقد فقدت الكثير 

من األرباح والنفوذ والخطوة التالية هي مالي)2(.
4 - ألمانيا:

في يوني����و 2011م أعلن وزي����ر الخارجية األلماني 
»جي����دو فيس����تر فيله« الخط����وط العريضة للسياس����ة 
األلماني����ة الجديدة في إفريقيا، حيث تس����عى الحكومة 
األلمانية الس����تبدال الصورة النمطية له����ا كإحدى أبرز 
الدول الغربية المانحة للمس����اعدات للق����ارة اإلفريقية، 
واستخدمت مصطلح الشراكة لوصف العالقة التي تعتزم 
أن ترتبط بها مع الدول اإلفريقية في المس����تقبل، تحت 

شعار »شراكة متساوية طويلة األمد مع إفريقيا«)3(. 

صوت روسيا، مالي.. ضربة لمصالح الصين، 2013/1/29م.  )2(

حّدد »فيستر فيله« أهم أهداف السياسة األلمانية الجديدة في   )3(
القارة  في  والرخاء  واألمن  السالم  لتحقيق  السعي  في:  إفريقيا 
السوداء، وذلك من خالل التعاون مع الدول اإلفريقية التي ستلتزم 
بحقوق اإلنسان والحكم الرشيد والتحرك نحو الديمقراطية، وفي 
المقابل فإن ألمانيا ستدعم حصول إفريقيا على مقعد دائم في 
مجلس األمن، وستعمل على فتح األسواق األوروبية أمام المنتجات 
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وأكد »فيستر فيله« أن ألمانيا ال تهدف إلى استغالل 
دول القارة بحثاً عن مكاس����ب اقتصادية قصيرة المدى، 
وإنما ترغب في ش����راكة متس����اوية ال تكون فيها ألمانيا 
دولة مانحة والدول اإلفريقية دوالً متلقية للمس����اعدات 

التنموية، وإنما تتحق فيها الفائدة للطرفين معاً. 
وقد بدأت ألمانيا بالفعل السير في طريقين متوازيين، 
فهي تنتهج سياسة دبلوماسية نشطة في دول القارة الغنية 
بالنفط والغاز والمعادن النادرة المستخدمة في التقنيات 
الحديث����ة، وغيرها من المواد الخام، وخصوصاً في غرب 

إفريقيا)1(. 
وبجانب هذا التنافس الشرس على ثروات المنطقة 
اإلستراتيجية )اليورانيوم، النفط، الغاز الطبيعي، الذهب( 
يب����رز تنافس من نوع آخ����ر على ث����روات دول المنطقة 
الس����مكية، إذ تتس����بب عملي����ات صيد األس����ماك غير 
القانونية، التي تمارسها س����فن صيد أجنبية أساساً في 
المياه اإلقليمية للدول ذات الس����يادة دون الحصول على 
التراخيص الالزمة، في أضرار بالغة ألكثر بلدان إفريقيا 
فقراً، س����واء اقتصادياً، أو لثرواتها الس����مكية، تقّدرها 
منظمة »السالم األخضر« العالمية بأكثر من مليار دوالر 

سنوياً.
وتؤثر هذه العمليات غير المش����روعة بصورة خاصة 
في دول غرب القارة المطلة على مياه المحيط األطلسي، 
والممتدة على س����واحل 15 دولة، من المغرب وموريتانيا 
ش����ماالً إلى أنج����وال جنوباً، وتأتي غينيا وس����ييراليون 
ضمن أكث����ر هذه البلدان تضرراً من عمليات الصيد غير 

اإلفريقية، وتوافر شروط عادلة للتجارة مع الدول اإلفريقية.

تدعم  كما  وأنجوال،  نيجيريا  مع  للطاقة  شراكة  ألمانيا  أبرمت   )1(
شمال  صحراء  في  الشمسية  الطاقة  لتوليد  »ديزرتك«  مشروع 
مفاوضات  نيبل«  »ديرك  الدولي  التعاون  وزير  وأجرى  إفريقيا، 
خام  من  عالمي  احتياطي  أكبر  تملك  التي  ليبيريا  في  مهمة 
الحديد. وتسعى الشركات األلمانية إلى ضمان حصة من حقوق 
2010م  في  ليبيريا  أبرمت  أن  بعد  هناك،  الحديد  استخراج 
بعشرة مليارات دوالر الستخراج الحديد، استفادت منها  عقوداً 
شركات بريطانية وأسترالية وبرازيلية، انظر: مازن حسان: ألمانيا 
المصرية،  األهرام  إفريقيا، صحيفة  ثروات  على  السباق  تدخل 

2011/6/25م.

المش����روعة التي تجريها س����فن تحمل رايات: )الصين، 
روس����يا، إندونيس����يا، وبنما، واليابان، ودول أعضاء في 

االتحاد األوروبي كالبرتغال وإيطاليا، وغيرها()2(.  
وتقّدر الخس����ائر التي يس����ّببها صيد األسماك غير 
المش����روع في مختل����ف أنحاء العالم بم����ا يتراوح بين 9 
مليارات و 24 مليار دوالر، كّل سنة، بمصيد يقّدر حجمه 
بما بي����ن 11 و 26 مليون طن من األس����ماك، يعادل 10 
إلى 22% من كمية األس����ماك التي تُصطاد سنوياً، وهذه 
التقديرات ال تأخذ في االعتبار األضرار البيئية الناتجة 
عن عمليات الصي����د الجائر التي قضت على العديد من 

أنواع األسماك.
وف����ي غ����رب إفريقيا ق����ّدر )المكتب االستش����اري 
MRAG المعني بالترويج لالستخدام المستدام للموارد 
الطبيعي����ة، ومقره لندن(، أن الصيد غير القانوني يتجاوز 
كمية الصيد المش����روع بحوالي 40%، وقّدر تقرير الهيئة 
البريطاني����ة للتنمي����ة الدولية أن الخس����ائر الناتجة عن 
الصيد غير القانوني في المياه اإلقليمية لغينيا قد بلغت 
110 ملي����ون دوالر ف����ي عام 2009م وح����ده، و 34،000 
طن من األسماك س����نوياً، مما أدى إلى عّد الصيد غير 
المشروع في مياه غينيا هو األسوأ في إفريقيا كلها وفقاً 

لمؤسسة العدالة البيئية)3(. 

التابع  والريفي،  الزراعي  للتعاون  األوروبي  الفني  المركز  أفاد   )2(
والكاريبي  إفريقيا  دول  بمساعدة  والمعني  األوروب��ي،  لالتحاد 
والمحيط الهادي، بتوفير المعلومات والبيانات الخاصة بقضايا 
التنمية، بأن عمليات الصيد غير المشروعة في تلك المنطقة قد 

ازدادات على مدى السنوات العشرة األخيرة.

األخضر«  »السالم  بمنظمة  المسؤول  ريتشارتز«  »ساسكيا  يقول   )3(
البيئية العالمية: »إن كميات األسماك التي يجري صيدها بصورة 
غير قانونية يجب أن تسّبب الحرج للدول الصناعية التي التزمت 
منذ عشر سنوات بالقضاء على عمليات الصيد غير المشروعة 
بدول  تلحق  التي  االقتصادية  الخسائر  وقّدر  2004م«،  بحلول 
الكبرى بأكثر من مليار دوالر سنوياً، وأفاد أن  جنوب الصحراء 
الصيد،  الموانئ، وعدم رصد عمليات سفن  في  الرقابة  ضعف 
وتنفيذ القوانين، يسّهل من »غسل« المصيد غير القانوني، واتهم 
دول االتحاد األوروبي بعدم مكافحة الصيد غير القانوني بالصورة 
الواجبة، مفيداً أن منظمة »السالم األخضر« قد رصدت ووثقت 
األوروبي  االتحاد  دول  من  ولشركات  وطنية  صيد  سفن  حاالت 
األماكن  في  األسماك  وتصطاد  الدولية،  االتفاقيات  تخرق 

المحظورة أو دون ترخيص، وتتمتع بحصانة كاملة.
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وتُِع����ّد منظمة »الس����الم األخضر« س����نوياً »قائمة 
س����وداء« بالسفن والشركات المش����بوهة بإجراء عمليات 
صيد غير قانونية، اس����تناداً إلى س����جالت رسمية، لكن 
س����لطات الموانئ والمرافئ في الدول األوروبية تتجاهل 
هذه القائمة، وذكرت مؤسس����ة »العدالة البيئية« أن ميناء 
»لس����ا بالماس« في جزر الكناري اإلس����بانية يساهم في 
توفير الخدمات لعمليات الصيد غير المشروع في غرب 

إفريقيا)1(.
ثالثاً: مصادر التمويل واإلمكان����ات االقتصادية ألطراف 

الصراع:
كان المالحظ فيما يتعلق بمصادر التمويل للعمليات 
العس����كرية في مال����ي تصريح الرئيس الفرنس����ي: »لقد 
حصلنا على دعم اإلمارات المادي للعملية العسكرية في 
مال����ي، ولدينا ذات التوجهات فيما يخص الوضع هناك«، 
وأّك����د أن بالده قد أصبحت جاهزة مالياً لبدء حربها في 

مالي.
وأف����اد بأن دع����م اإلم����ارات العس����كري للعمليات 
الفرنسية في مالي يشمل اس����تخدام القاعدة الفرنسية 
الموجودة في أبو ظبي، واس����تخدام بعض المعدات، مثل 
الطائرات الموجودة فيها الس����تخدامها في مالي إذا ما 
دعت الحاجة إلى ذلك، وأوض����ح أن اإلمارات »قد تقّدم 
مساعدة إنس����انية ومادية ومالية وربما عسكرية«، وقال: 
»إن ذلك يعود لإلمارات أن تحّدد كيف تريد أن تساعدنا«، 
وبّين أن الدعم اإلنس����اني لدولة اإلمارات بشأن الوضع 
الحالي في مالي يتمّثل في دعم المنظمات غير الحكومية 

التي تناهض التطرف واإلرهاب في المنطقة.
وعن مس����توى ثقته في الحصول على قوات من دول 
الخليج لنش����رها ف����ي مالي؛ قال: »ال����كّل يجب أن يلتزم 
بمحاربة اإلرهاب، نحن واثقون من أن اإلمارات ستس����ير 

خوليو غودوي، خاصة في 15 دولة غرب القارة - العالم ينهب   )1(
بريس  »انتر  أنباء  وكالة  برلين،  السمكية،  إفريقيا  ثروات  أيضاً 

سرفيس« IPS، أبريل 2012م، انظر: 
http://www.ipsinternational.org/arabic/index.

asp

في ذلك االتجاه أيضاً«، وأّكد أنه يس����عى إلى غطاء مالي 
خليجي للعمليات العس����كرية، في وقت أصّرت فيه الدول 
الغربية على ترك فرنس����ا وحدها في الميدان، واالكتفاء 

بتقديم دعم معنوي عن بُعد)2(.
رابعاً: الصراع في مالي وتداعياته:

يكش����ف الموقف الفرنسي عن اّدعاءات كاذبة وغير 
حقيقية، فف����ي الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس فرنس����وا 
هوالند أن: »المبادرة الفرنسية غير مرتبطة بالدفاع عن 
أي مصالح، ألن����ه ال مصالح لنا في مال����ي، وأن تدخلنا 
جاء استجابة لنداء االستغاثة الذي وّجهه رئيس جمهورية 
مالي »ديوكندا تراوريه« وق����ادة مجموعة غرب إفريقيا، 
وهي تعمل تحت مظلة األم����م المتحدة، وتحديداً القرار 
2085 الصادر ف����ي 20 ديس����مبر 2012م«، مؤكداً على 
موقفه بأنه ال مصالح اقتصادية كبيرة لفرنسا في مالي، 

إال أن الحقيقة تناقض ذلك في ظّل االعتبارات اآلتية:
- أن فرنس����ا قامت بس����حب قواتها من أفغانستان، 
وأنها لم تلّب طلب العديد من الدول بالتدخل فى سوريا، 
على الرغم من أن الصراع في سوريا أكثر دموية وخطورة 
على الس����لم واألمن الدوليين، وأكثر خطورة على حقوق 

اإلنسان.
- أن ثمة اس����تثمارات فرنس����ية ضخمة في مالي، 

التغطية على  تسّوغ  دعمها عبر محاولتها  أن  اإلمارات  حاولت   )2(
إغاثة  عمليات  عن  الحديث  خالل  من  العسكرية؛  الحملة  دعم 
أنور  الدكتور  صّرح  فقد  مالي،  في  الدولة  بها  ستقوم  إنسانية 
إضفاء  محاوالً  الخارجية  للشؤون  الدولة  وزير  قرقاش  محمد 
صفة إنسانية على قرار الدولة تقديم الدعم المالي والعسكري 
لفرنسا: »إن وزارة الخارجية تواصل التشاور مع الدول المجاورة 
لمالي والمحيطة بها، وكذلك مع المنظمات الدولية المعنية، من 
أجل بذل جميع الجهود الممكنة لتقديم العون لمواطني مالي«، 
مالي  إلى  الصدد  هذا  في  اإلمارات  دولة  تقّدمه  »ما  أن:  وأكد 
ينبع من إيمانها العميق والثابت بدعم الدول الشقيقة والصديقة، 
بين  تفّرق  ال  التي  الحنيف  اإلسالمي  الدين  لتعاليم  تجسيداً 
األزمات  في  لهم  والمساعدة  الدعم  تقديم  إلى  وتدعو  البشر، 
والملّمات والكوارث«، انظر: مركز الجزيرة للدراسات، العالقات 
اإلماراتية - الفرنسية، ومبررات دعم الحرب في مالي، الثالثاء / 

22 يناير 2013م، الرابط:
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/
2013122821787/22/1/media/Documents/2013

7734Emirati%20relations-French.pdf
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فهناك ما يُقّدر بس����تين شركة فرنسية حاضرة في مالي، 
كما يوجد ستة آالف فرنس����ي في مالي، بينما يبلغ عدد 

الماليين في فرنسا نحو 80 ألفاً. 
- أن مالي تمتلك ثروة طبيعية كبيرة، يمكن أن تمّثل 
اغراًء مباش����راً، ليس فقط لفرنس����ا وإنم����ا لقوى دولية 
أخرى، كما هو الحال بالنس����بة إل����ى الواليات المتحدة، 
حي����ث تُعد مالي ثالث منتج للذه����ب في إفريقيا، كما أن 
أرضها تحتوي عل����ى اليورانيوم، فض����اًل عن ذلك يلعب 
الموقع الجغراف����ي دوراً مهماً في هذا الخصوص، حيث 
تمّثل مالي محوراً لتقاطعات اس����تراتيجية بالغة األهمية، 
وعدم االستقرار فيها ال يقتصر على أوضاعها الداخلية، 
وإنم����ا يمتد إلى تهديد اس����تقرار المنطقة كلها، والمّس 
بأمن فرنسا ومصالحها بأكملها، خصوصاً تلك المتعلقة 

بأمن الطاقة.
- الصراع الفرنس����ي األمريكي، فالواليات المتحدة 
تمّثل المنافس األهم لفرنس����ا في إفريقيا، وتس����عى إلى 
حسم موقفها بضرورة الس����يطرة على المنطقة ألهداف 
متعددة )اقتصادية، اس����تراتيجية، لوجس����تية(، وترى أن 
تأميم مستعمرات فرنسا في القارة السمراء خطوة مهّمة 
لحسم صراعها المتصاعد مع الخصم الصيني، الراغب 
في االس����تحواذ على الموارد الطبيعية اإلفريقية هناك، 
ال س����يما حقول النفط، وأن الوجود الفرنسي يمّثل عائقاً 
أمامها عبر وجوده، س����واء االقتصادي، أو االستخباراتي، 
أو العس����كري الذي يتمّدد في القارة اإلفريقية عبر 100 

قاعدة عسكرية فرنسية)1(.
وفي إط����ار هذه االعتب����ارات؛ تب����رز مجموعة من 
المالحظات، والتداعي����ات المحتملة على أطرف األزمة 

المباشرين وغير المباشرين:
1 - التداعيات على مالي:

تواجه مالي العديد من المشكالت االقتصادية، حيث 
تعتمد على الزراعة، في حي����ن أن ُخمس أراضيها فقط 

صحيفة  المتقاطعة،  الصراعات  ولعبة  مالي  المهدى:  عماد   )1(
األهرام المصرية، عدد 2013/1/23م.

تُعد أرض����اً خصبة وصالحة لإلنت����اج الزراعي، والحياة 
النباتية في إقليم الس����هل تعرضت لسنوات جفاف أدت 
إلى تدمير مساحات واسعة من الغطاء النباتي، وإلى موت 
ماليين األبقار واألغنام والماعز،  كما أدى تدني أس����عار 
القطن وزيادة أسعار البترول في السوق العالمية إلى شدة 

تدهور األوضاع االقتصادية في البالد)2(. 
وقد أعلن صندوق النقد الدولي، عقب زيارة قام بها 
أحد وفوده لمدة أس����بوعين إلى باماك����و، أن: »االقتصاد 
المالي الذي كان أصاًل متأثراً بس����وء محاصيل موس����م 
2011م / 2012م يم����ّر بمرحل����ة صعب����ة، وانعكس عليه 
س����لباً انقالب آذار / مارس 2012م وتداعياته«، وأضاف 
الصندوق أن: »احتالل ش����مال البالد عّطل بش����كل كبير 
اإلنتاج الزراعي والتجارة، وتس����ّبب ف����ي تدهور الوضع 
األمني، وتقليص عدد زيارات األعمال إلى مالي بش����كل 
كبي����ر«، في حين يتوق����ع الصندوق تراجع����اً واضحاً في 
إجمال����ي الناتج الداخلي المالي بنس����بة 1،5% في العام 
2013م)3(، كذل����ك تأث����رت الصناع����ة فأُغلقت 20% من 

المصانع في العاصمة)4(.
2 - التداعيات على فرنسا:

القوات الفرنس����ية تحارب وحده����ا أوالً، ومن دون 
عون إفريقي أو غربي )باس����تثناء طائرتي نقل عس����كري 
أرس����لتهما بريطانيا، وكثير من بيانات التأييد األوروبية(، 
وهي تحارب مجموعات عس����كرية قاتلت طوياًل لتحقيق 

استقالل مناطق البالد الشمالية.
والكثي����ر من هذه المجموعات قاتلت في ليبيا ضمن 

سليمان قبالن: اليورانيوم والموقع االستراتيجي، وتتعدد أسباب   )2(
الموقع  2012/11/15م،  السورية،  الثورة  صحيفة  التدخل، 

اإللكتروني.

مالي وضع  من  يسحب  أن  أوباما  باراك  األميركي  الرئيس  قرر   )3(
تراجع  بسبب  المتحدة؛  للواليات  المميز«  التجاري  »الشريك 

الديمقراطية في ذلك البلد.

أزمة  في  تتسبب  مالي  شمال  اضطرابات  موسكو،  أنباء  وكالة   )4(
اقتصادية طاحنة، 2012/12/26م، الرابط:

h t t p : / / a n b a m o s c o w . c o m / w o r l d _
html.378917295/politics/20121226



65
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

صفوف الجي����ش الليبي بداية، ثم في صفوف معارضيه، 
بمعنى أن رجالها تمّرس����وا على الحروب التقليدية وعلى 
ح����رب العصابات، يُضاف إلى ه����ؤالء مقاتلو »القاعدة« 

المعروفون بتدريبهم العالي وشراستهم القتالية.
بجان����ب مجموعة من حوال����ى 1600 مقاتل أنفقت 
الوالي����ات المتحدة األمريكية حوال����ى 600 مليون دوالر 
على تدريبهم وإعدادهم ليحاربوا »القاعدة« ضمن جيش 
مالي، ولم يلبثوا أن انضّموا إلى »القاعدة«، وهم اآلن في 
مواجهة القوات الفرنسية مع بقية الفصائل المقاتلة، ومن 
الطبيعى أن تعاني القوات الفرنس����ية في مواجهة هؤالء 
المقاتلين المدّربين جيداً، خصوصاً أنهم يعرفون أسرار 
االستراتيجية التي تعتمدها القوات األمريكية والغربية – 

عموماً - للقتال في المناطق الصحراوية. 
وأمام ه����ذه الوقائع؛ ال يبدو أن القوات الفرنس����ية 
س����تكون قادرة على حسم المعركة س����ريعاً على األرض، 
كما أن الطيران الحربي لن يمّكنها من كس����بها من الجّو، 
لذا فالحرب س����وف تطول، والزمن ل����ن يكون في جانب 
هذه القوات، فتراكم األيام س����وف يزي����د توّرطها ُعمقاً، 
ويحّول مالي إلى مقصد ومس����تودع للجماعات الجهادية 
اإلفريقي����ة، ما يبرر المخاوف التي يتحّدث أصحابها عن 

»أفغانستان« جديدة. 
3 - التداعيات على الجزائر:

إن العواقب س����تكون وخيمة وخطيرة على استقرار 
الجزائر، حتى وحدة ترابها التي س����تبدأ في التزعزع من 
الجنوب مس����تقباًل، وهذا الخطر يعود العتبارات كثيرة، 
من بينها أنه توجد نسبة كبيرة من عناصر تنظيم القاعدة 
من الجزائريين، تدّربوا على القتال في الجزائر، وستكون 
وجهتهم الجزائر عبر مس����الك مفتوحة يعرفونها جيداً، 
وبأس����لحة ثقيلة بينها حتى المض����ادة للطيران، وهو ما 
س����يعيق المراقبة الجوية الجزائرية حتى األجنبية، وقد 
تضطر الس����لطات بأن تس����مح للطيران الفرنسي للقيام 
بعمليات عس����كرية على التراب الجزائري، وهو ما يمكن 
أن يش����ّكل كارثة حقيقية وتطوراً خطي����راً لألوضاع في 

الجزائر.

كذلك؛ فإن الجزائر ستكون وجهة للنازحين والهاربين 
من جحي����م الحرب، بس����بب صلة القرابة بي����ن األزواد 
والطوارق، وهذه الحرب س����تطول، فال يمكن اس����تعمال 
الطيران ضد جماعات مدّربة جداً على حرب العصابات، 
التي ستكون استنزافية للكل، وعلى رأسهم الجزائر التي 

توّرطت في »مستنقع مالي«. 
يض����اف إلى ذلك أن الحرب ف����ي مالي أخذت بُعداً 
ديني����اً، حيث ص����ار الكثي����رون يعّدونها حرب����اً صليبية 
على المس����لمين، وبما أن الجزائ����ر انحازت إلى التدخل 
الخارجي بالس����ماح للطيران الحربي الفرنسي باستعمال 
أجوائها؛ فإنها بهذه الخطوة س����تكون في نظر الجماعات 
المسلحة العدو األساسي، وبما أن المغرب اتخذ الخطوة 
الجزائرية نفس����ها، وكذلك موريتانيا، فإنهما س����تكونان 

أيضاً على خط مرمى الجماعات أيضاً. 
4 - التداعيات على موريتانيا:

انعكاس����ات الحرب على موريتانيا س����تكون خطيرة 
جداً، حيث يوجد في موريتانيا مستودع بشري كبير لتكوين 
الجماعات المسلحة وتمويلها، وهي الحلقة األضعف من 
بين دول الطوق حول مالي )النيجر، الجزائر، موريتانيا(؛ 
ألنها تفتقر إلى نظام سياسي قادر على حفظ االستقرار 
وتدعي����م الجبهة الداخلية لمواجه����ة هذه المخاطر التي 
تحدق بها، كما أن موريتانيا توجد بها اس����تثمارات دولية 
لشركات كبيرة، مثل )كينروس الكندية، وتوتال الفرنسية(، 
وهي أهداف محتملة للجماعات المس����لحة، يضاف إلى 
ذلك أن موريتانيا متشابكة قبلياً وبشرياً مع سكان شمال 
مال����ي، ومن ثم فإنها س����تجد صعوبة كبي����رة في متابعة 
العناصر المرتبطة بتنظيم القاعدة داخل أراضيها، نتيجة 
الندماجهم في المجتمع الموريتاني الشبيه بسكان إقليم 

أزواد)1(.

حرب أزواد: أمريكا تلعب من وراء الستار، واليورانيوم كلمة السر   )1(
في الحرب، بوابة الوفد اإللكترونية، الثالثاء / 22 يناير 2013م.
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محمد البشير أحمد موسى *
 

تنطلق العقلية الغربية في 
تعاملها مع األفارقة وغيرهم 
من  اس���تبدادية،  قواعد  من 
أهمه���ا قاعدت���ان، األول���ى 
هي القاعدة المّطردة »فّرق تس���د«، والقاعدة 
الثانية الت���ي ظهرت على الس���طح في اآلونة 
األخيرة، والتي طالما استعملتها القوى الغربية 
في مس���تعمراتها الس���ابقة، وبخاصة فرنسا 

والبرتغال، هي: »أبي يعرف أكثر مني«. 
ومظاهر التكالب الغربي - السابق والحالي 
- عل���ى خيرات إفريقي���ا المنطلقة من هاتين 
القاعدتين كثي���رة، وتؤّكدها تصريحات قادتهم 
بين الحين واآلخر، في الحاضر والماضي، فقد 
ق���ال نابليون بونابرت – مث���اًل - أمام مجلس 
الدولة الفرنس���ي: »تنطلق الحملة العس���كرية 
لتدافع ع���ن الدين الغربي والمس���يحي، وبعد 
المبشر،  مرورها يفس���ح المجال للتاجر، أوالً 

وبعده الجندي، وأخيراً التاجر«)1(.
فالحمالت الغربية عل���ى الدول اإلفريقية 
وغيرها، مهما كان اس���مها، أو تحت أي شعار 
قامت، تنطلق لتحقيق هدف رئيس، هو السيطرة 
على رأس الم���ال، وتوّظف لخدمة هذا الهدف 

ج. سوريه كانال: إفريقيا السوداء، ج 1 / ص 128، وانظر كذلك:   )1(
من أجل حوار بين الحضارات، لروجيه غارودي، باريس 1977م، 

ص 52.

قراءة في األزمة اإلنسانية في مالي.. 
أسبابها وتداعياتها على القارة اإلفريقية

)*(  باحث في الدراسات القانونية واإلفريقية - تشاد.

كل اإلمكانات والش���عارات الدينية واإلنسانية، 
وتجّهز لها القوة العس���كرية، وم���ن أجله توّقع 
المعاه���دات واالتفاقات مع المس���تعمرات أو 
ال���دول التابعة له���ا، وتقوم بتمثي���ل دور األب 
الحنون، أو البط���ل المنجد، وهي في الحقيقة 
»دول استعمارية« تستنزف الثروات والخيرات، 
أو تدخرها مخزوناً ألجياله���ا ال ألجيال البلد 

الذي تحتل أرضه وتنهب ثرواته.
بهذه العقلية االس���تبدادية انطلقت الحملة 
العسكرية الفرنس���ية مع حلفائها باسم »عملية 
س���يرفال«، أي »القط المتوحش«، لقتل العباد 
ونه���ب البالد، تحت راي���ة »محاربة اإلرهاب«! 
ولتزيد هذه الحملة من جراحات المس���لمين، 
وتعيد لنا ص���ورة »دارفور« وما لحق بأهلها من 
تدوي���ل ومتاجرة بقضيتهم وتنصي���ر ألبنائهم، 
وتذوي���ب لهويتهم تحت ش���عارات جوفاء مثل 
»وق���ف المجزرة ض���د األفارقة م���ن العرب 
الجنجويد«! لتبين لن���ا تلك المعايير المزدوجة 

في تعامل الغرب مع قضايا المسلمين.
والتأييد السريع من كّل الدول الغربية لهذه 
الحمل���ة، والقيام بالحملة دون إذن مس���بق من 
مجل���س األمن الدولي - في حالة فريدة أخرى 
تُضاف إلى حالتي أفغانس���تان والعراق -، دليل 
واضح على أن المستهدف هو خيرات الشعوب 
اإلسالمية، والقضاء على اإلسالم الذي يرّسخ 
روح المقاومة والجهاد في هذه الش���عوب، كما 

في تصريح نابليون بونابرت السابق. 
وهذه النغمة )إيجاد االستقرار في المنطقة( 
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نفسها هي التي تكّررت في محنة دارفور، فقد 
صّرح حينها وزير الخارجية الفرنسي دومينيك 
دو فيلبان: »إن هذا النزاع في غرب الس���ودان 
يجب أن يدفعنا إلى التعبئة؛ ألنه يهّدد استقرار 
المنطقة؟!«)1(، وق���ال جورج بوش حينها أيضاً: 
»عل���ى الحكومة الس���ودانية أن توق���ف فوراً 
األعمال الوحش���ية التي تقوم بها الميليشيات 
المحلّية ضد الس���كان األصليي���ن، وأن تترك 
المنّظمات اإلنسانية )أي التنصيرية( تصل إلى 

المنطقة«!
ولم يمر وقت على أزمة دارفور حتى بدأت 
جول���ة أخرى في منطقة الس���احل والصحراء، 
انطلقت من مال���ي، وقد تلحقها كلٌّ من النيجر 
وموريتانيا وتش���اد وليبيا، لنش���هد مزيداً من 
قوافل النازحين والالجئين، ومزيداً من تحرّكات 
المنّظمات التنصيرية )اإلنسانية(، والتي ال تجد 
لها سوقاً وقبوالً في المناطق المستقّرة، ولهذا 
تبحث ع���ن المناطق التي يس���ود فيها الجهل، 
ويضربها الفقر والفاقة، لعلها تكسب أفراداً، أو 
على األقل تعمل على زعزعة عقائد المسلمين 

وثوابتهم.
ت���زداد الوط���أة عل���ى المس���لمين، ويتم 
تهجيره���م حينما يش���تد الص���راع بين الدول 
الغربية واآلسيوية على مصارد الطاقة والثروة، 
فهذه األحداث التي تدور اليوم في مالي سبقتها 
إرهاصات، وهذا ما أّكده كتاب صدر عن البنك 
الدولي ف���ي 2006/9/16م، بعن���وان: )طريق 
الحرير إلفريقي���ا(، يفيد كاتبه أن هناك تزايداً 
ملحوظ���اً في الش���ركات الصينية واآلس���يوية 
العاملة ف���ي القارة اإلفريقي���ة، وأن اهتمامها 

تعدى مجرد تعقب الموارد الطبيعية! 
وبّين الكتاب كذلك أن الصادرات اإلفريقية 

وكاالت األنباء والقنوات الفضائية، الجزيرة، بي بي سي.  )1(

إل���ى آس���يا زادت ثالثة أمثالها في الس���نوات 
الخمس الماضية، لتجعل آسيا بذلك ثالث أكبر 
ش���ريك تجاري )27%(، بع���د االتحاد األوروبي 
)32%(، والواليات المتحدة )29%(، وبلغ إجمالي 
هذه االستثمارات من الصين 1,18 بليون دوالر 

أمريكي حتى منتصف عام 2006م. 
ويقول هاري برودمان المستشار االقتصادي 
بالبن���ك الدولي: »إن البيانات الجديدة تش���ير 
إلى أن الش���ركات اآلس���يوية ب���دأت في تنويع 
أنش���طتها بعيداً عن النفط والغ���از الطبيعي، 
لتش���مل مجموعة واسعة التنوع من الصناعات، 
وهو اتجاه قد يؤدي إلى إنتاج س���لع أكثر تقدماً 
في إفريقيا، ويساعد القارة السمراء على زيادة 
مشاركتها في التجارة العالمية«)2(، إال أن إفريقيا 
ل���م تَر »الحرير« وإنم���ا رأت الحرائق، ويذهب 

الحرير إلى أيدي الغرب، وبخاصة فرنسا.
وهذا م���ا بّينه أيض���اً رئي���س وزراء دولة 
إفريقيا الوسطى األسبق جون - بول نغوباندي 
في كتابه )إفريقيا بدون فرنس���ا(، فقد لّخص  
الحال���ة المعّقدة في ال���دول الفرانكفونية في 
عالقاتها بفرنسا، والمؤلف شخصية مهمة في 
مستعمرة من المستعمرات الفرنسية التي تعاني 
إلى اليوم التدخالت الفرنس���ية، حين قال في 
كتابه: »سعيدة هي الشعوب التي تثير جرائمها 

االستنكار«.
فقد ذك���ر أن الجرائ���م المرتكبة في حق 
األطفال في س���يراليون أث���ارت ردود فعل أقّل 
من تلك التي أثارها خرق حقوق اإلنس���ان في 
البلقان، والح���ظ أن األمم المتحدة تمّكنت من 
حش���د قوة تتكون م���ن آالف الجنود من أوروبا 
وأمريكا وغيرها، وأعدت إمكانيات لوجس���تية 
ضخمة لتسوية أزمة كوسوفو، ولكن لم يستطع 

موقع البنك الدولي على الشبكة الدولية )اإلنترنت(.  )2(
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مجل���س األمن إيج���اد 5000 رج���ل من ذوي 
القبعات الزرق إلحالل السالم في بلد كبير مثل 
الكونغو، والذي يبلغ عدد سكانه 50 مليوناً، على 
الرغ���م من أن تفكك هذا البلد قد يفّجر نصف 

القارة)1(.
ويقول المؤلف في موض���ع آخر من كتابه: 
»إن قوة روابط إفريقي���ا الفرنكفونية مع القوة 
االستعمارية السابقة جعلتها ال تصدق إمكانية 
تخلي هذه األخيرة عنه���ا«، ويالحظ أنه »على 
خالف المستعمرات البريطانية التي تم التخلي 
عنه���ا مبكراً لتدّبر أمورها وحدها، وتعلّمت من 
اآلالم، في غالب األحيان، أن تس���تغني عن اليد 
المنجدة للقوة الحامية الس���ابقة، واصلنا نحن 
الفرنكفونيون في االس���تفادة ألكثر من ثالثين 
س���نة، من الوصاية األمني���ة لمركزنا القديم. 
علينا أن نقر بأنه... تّمت صبينتنا، بدون ش���ك 
ح���ان الوقت لنتحمل بدورنا، في األلم، واجبات 
االس���تقالل«)2(، ولكن آهات هذا الوزير لم تجد 
آذاناً صاغية لدى ح���كام بماكو وأولئك الذين 
شاركوا في الحملة الدولية للعدوان على الشعب 

المسلم في مالي! 
َمن يُس���يطر على مصادر البترول والطاقة 
في العالم قد َضِمن السيطرة على العالم نفسه:
أصبحت ه���ذه القاعدة الت���ي ظهرت في 
أواخر عام 2001م، إثر أحداث الحادي عش���ر 
من سبتمبر، إحدى أس���باب الصراع اليوم في 
مالي، حي���ث إن مصادر الطاق���ة والثروة التي 
ف���ي باطن األراض���ي المالية إحدى األس���س 
الت���ي انطلق���ت منها أمري���كا ف���ي انقالبها 
ف���ي مال���ي، وإتيانها بزمرة م���ن أبنائها الذين 

إفريقيا بدون فرنسا، ط 1 / 2002م ، دار ألبان ميشال للنشر   )1(
والتوزيع، باريس -  فرنسا.

إفريقيا بدون فرنسا، مرجع سابق، المقدمة.  )2(

تلق���وا تدريبات عالية ضمن الق���وة األمريكية 
ى  اإلفريقي���ة )أفريك���وم(، وهذه القاع���دة تبدَّ
منطلقها األساس���ي اليوم ف���ي عدد من الدول 
اإلفريقية، يقول مايكل واتس في كتابه )إفريقيا 
وإمبراطورية البترول()3(: »يوضح تقرير نشرته 
مؤخراً صحيفة الفاينانشال تايمس )1 مارس/ 
آذار 2006م( بمنتهى الوضوح األجندة الجديدة 
ألمري���كا، فعلى الرغم من أن إفريقيا ليس���ت 
محظية بالهيدروكربونات )البترول والغاز(، كما 
في دول الخليج، فإن القارة أصبحت »مستعدة 
لتوازن القوى« بين الدول، وبالتالي فهي موضع 

منافسة شديدة بين شركات البترول«.
وتتوّق���ع ش���ركة IHS للطاق���ة، وهي من 
أكبر الشركات االستش���ارية في مجال صناعة 
البت���رول، أن يَجتَِذب إنتاج البترول في إفريقيا، 
ال س���يما في المناطق الس���احلية الواقعة على 
المحيط األطلس���ي، »اس���تثمارات ضخمة في 
مجال عمليات االستكش���اف«، وسيس���هم ذلك 
بنسبة 30% في إنتاج الهيدروكربون السائل مع 
حلول عام 2010م، فخالل الس���نوات الخمس 
األخيرة، عندما كان اكتش���اف حق���ول بترول 
جدي���دة أمراً نادراً، كان برميل بترول واحد من 
كّل أربع���ة براميل جديدة يتم اكتش���افها خارج 
أمريكا الشمالية يُكتََش���ف في إفريقيا، وهكذا 
ف���إن تزاحماً وتهافتاً جديدي���ن أخذا يتكّونان، 
وأرض المعركة هي حق���ول البترول اإلفريقية 

الغنية)4(.
وفي تقرير لمجلس العالقات الخارجية في 

 Africa and the البترول  وإمبراطورية  )إفريقيا  كتاب  انظر:   )3(
 Michael Watts and John تأليف   ،)Oil Empire
 /  1 ط  الحسيني،  مازن  وترجمة:  تقديم   ،Bellamy Foster

2007م.

البترول(  وإمبراطورية  )إفريقيا  كتاب  في  واتس  مايكل  مقالة:   )4(
بعنوان: النهب الرأسمالي والتزاحم على إفريقيا.
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الواليات المتحدة األمريكية، معنون ب� »أكثر من 
مجرد إنس���انية« في عام )2005م(، تم تحديد 
آلية جديدة لتعامل أمريكي مختلف مع إفريقيا، 
وأولى عناية خاصة بإفريقيا، وأشار إلى »أهمية 
إفريقي���ا االس���تراتيجية المتزايدة« بالنس���بة 
لسياس���ة الواليات المتحدة األمريكية، فخليج 
غيني���ا في غ���رب إفريقيا ال���ذي يضم حقول 
البت���رول الغنية في البر وف���ي البحر، والممتد 
من نيجيريا إلى أنجوال، يشّكل البند األساسي 
والبدي���ل األمثل الحتياجاتها م���ن الطاقة في 

الخليج العربي.
أما م���ازن الحس���يني في مقدمت���ه التي 
عنونها ب� )أمريكا والبترول وعس���كرة إفريقيا( 
على الكتاب أعاله؛ فقد لّخص االس���تراتيجية 
األمريكية ف���ي الحفاظ على مص���ادر الثروة، 
إيماناً منها بأهمية القاع���دة أعالها للحفاظ 
على قوتها وس���يطرتها على العالم، حيث يقول: 
»ويتضح من األرقام الرس���مية المتعلقة بإنتاج 
واحتياطي البترول ف���ي إفريقيا؛ مدى األهمية 
التي تعلّقها الوالي���ات المتحدة األمريكية على 
ر مؤتمر األمم المتحدة  القارة السوداء، فقد قدَّ
للتجارة والتنمي���ة )أونكتاد UNCTAD( في 
ع���ام 2001م حجم احتياطي البترول في القارة 
بثماني���ن ملي���ار برميل، أي ما نس���بته 8% من 

االحتياطي العالمي الخام.
وباتت إفريقي���ا تنتج ما يرب���و على أربعة 
ماليين برميل يومي���اً، أي ما يعادل إنتاج إيران 
وفنزويال والمكسيك مجتمعة، فخالل السنوات 
العش���ر م���ا بي���ن 1992م و 2002م زاد إنتاج 
إفريقيا بنسبة 36%، مقابل 16% لباقي القارات، 
مما حدا بمجلس الدراسات واألبحاث الوطني 
األمريكي أن يقول في دراس���ة ل���ه إنه بإمكان 
الواليات المتحدة األمريكية أن تستورد من اآلن 
حتى عام 2015م ما نسبته 25% من احتياجاتها 

م���ن البترول من إفريقيا، وذلك مقابل 16% في 
الوقت الحالي«. 

وقد أش���ار روبرت مورفي، مستشار وزارة 
الخارجية األمريكية للشؤون اإلفريقية السابق، 
إلى أن احتياط���ي البت���رول اإلفريقي هو في 
األساس من نوع »األوف شور«، أي خارج الحدود 
البرية، في المياه اإلقليمية، ويظّل في منأى عن 

أية اضطرابات سياسية أو اجتماعية محتملة.
االستراتيجية  الدراس���ات  مؤسسة  وكانت 
وه���ي   ،)IASPS( المتقدم���ة  والسياس���ات 
مؤسس���ة أُنش���ئت في القدس في عام 1984م 
بوصفه���ا مرك���زاً لألبح���اث والتخطيط، وهو 
مركز مق���ّرب من حزب الليكود اإلس���رائيلي، 
ووثيق الصلة بمجموعة المحافظين الجدد في 
الواليات المتح���دة األمريكية، قد لفتت االنتباه 
إلى إمكانيات الطاقة ف���ي إفريقيا في دعوتها 
ر الواليات المتحدة  إلى اتباع اس���تراتيجية تَُحرِّ
األمريكي���ة م���ن االعتماد على بترول الش���رق 
األوس���ط، وقد لقيت أفكار المؤّسس���ة تجاوباً 
عند إدارة الرئيس جورج دابليو بوش، خصوصاً 
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بين القائمين على شؤون الطاقة، وعلى رأسهم 
نائب الرئيس، وغيره من صقور البيت األبيض.

ونّظم���ت المؤّسس���ة في مطل���ع 2002م 
مؤتمراً لدراس���ة موضوع الطاقة، ش���ارك فيه 
والتر كانستاينر، نائب وزير الخارجية األمريكي 
للش���ؤون اإلفريقية، وآخرون من كبار مسؤولي 
إلى مستش���ارين  والكونجرس، إضافة  اإلدارة 
دوليين ومسؤولين في مجال الصناعة البترولية 
وشركات االستثمار، وأسفر المؤتمر عن تشكيل 
»مجموعة المبادرة لسياسة البترول اإلفريقي« 
 The African Oil Policy Initiative(
Group – AOPIG(، تض���م ممثلي���ن عن 
العمالقة  الش���ركات  اإلدارة األمريكي���ة وعن 

المعنية.
وصدر عن المؤّسس���ة كتاب أبيض بعنوان 
)البت���رول اإلفريق���ي، أولوية بالنس���بة لألمن 
القوم���ي األمريكي وللتنمي���ة اإلفريقية(، وقد 
اس���تجابت إدارة ب���وش لمقترح���ات المؤتمر، 
وانعكس ذلك في »سياسة الطاقة الوطنية« التي 
كشف عنها نائب الرئيس ديك تشيني في حينه.
وبن���اًء على ه���ذه الرؤية؛ فقد تم تش���كيل 
القوة اإلفريقية األمريكي���ة للحافظ على هذه 
المقّدرات تحت سياس���ة: »خطط ألمن القارة« 
م���ع القيادات العلي���ا للجي���وش اإلفريقية، أو 

األصح مع نَُخٍب من تلك القيادات.
وقد أُعلن أن اجتماعاً »غير مس���بوق« ُعقد 
ف���ي مركز قيادة الق���وات األمريكية في أوروبا 
الذي مق���ّره في ش���توتجارت بألمانيا، في 23 
و 24 مارس/ آذار 2004م، ش���ارك فيه رؤساء 
أركان الجي���وش في ثمان���ي دول إفريقية، هي 
تش���اد ومال���ي وموريتانيا والمغ���رب والنيجر 
والسنغال والجزائر وتونس، باإلضافة إلى قادة 
القوات األمريكية في أوروبا، وتمحور االجتماع 
حول موضوع التعاون العس���كري في »مكافحة 

اإلره���اب«، خصوص���اً في منطقة الس���احل 
والصحراء الكبرى، وه���ي المنطقة التي تدير 
فرنس���ا فيها الحرب علن���اً، وأمريكا من خالل 

الدعم اللوجستي.
 أما ج���ون بيالم���ي فوس���تر؛ فيقول في 
مقالت���ه الت���ي عنونها ب���� »تحذي���ر إلفريقيا: 
الجديدة  اإلمبراطورية  الكبرى..  االستراتيجية 
للواليات المتحدة األمريكية« في كتاب )إفريقيا 
وإمبراطورية البترول( - سبق ذكره -، أنه جرى 
وضع مفهوم في األوساط العسكرية األمريكية 
خاص باس���تخدام اس���تراتيجية »فن استخدام 
الجنود في المعركة«، واستراتيجية أخرى تتمثل 
في »فن اس���تخدام المعارك لكس���ب الحرب«، 
والحرب المقصودة في هذه االستراتيجية هي 

مصادر الطاقة والثروة.
ويستطرد قائاًل: إن »االستراتيجية الكبرى 
ألمريكا الي���وم تتعلّق بدمج إمكانيات دولة على 
شّن حرب مع االحتفاظ على أهدافها األخرى، 
وتتمّثل كذلك في األهداف الموّجهة للس���يطرة 
عل���ى مناطق جغرافي���ة كاملة، بم���ا في ذلك 
الموارد االس���تراتيجية، مثل المعادن ومجاري 
المياه، واألصول االقتصادية والسّكان والمواقع 
العسكرية الحيوية، وتُعد أنجح االستراتيجيات 
الكبرى في الماض���ي، وهي التي اتبعتها القوى 

الغربية إّبان الحقبة االستعمارية للقارة«)1(.
األزمة اإلنسانية في مالي ومآالتها المستقبلية:
تعيش آالف األس���ر م���ن نازحي مالي من 
الطوارق والعرب واألفارقة - على حدٍّ سواء - 
بش���مال مالي في أوضاع إنسانية حرجة، فقد 
طر هؤالء إل���ى الفرار من مدنهم وقراهم،  اضُّ
تاركي���ن كّل ما يملكون وراءه���م خوفاً من أن 

 Africa and the البترول  وإمبراطورية  )إفريقيا  كتاب  انظر:   )1(
Oil Empire(، مرجع سابق.
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تطالهم أعم���ال العنف التي تق���ع بين الحين 
واآلخر نتيج���ة الصراع المس���لّح الدائر في 
ش���مال البالد منذ 17 يناير 2012م الماضي، 
بين الحكومة المركزية والمقاتلين في ش���مال 

البالد.
األس���بوعين  األزم���ة خ���الل  وتفاقم���ت 
الماضيي���ن، حي���ث وص���ل أع���داد النازحين 
والالجئين، حسب تقديرات األمم المتحدة، إلى 
قرابة أربعمائة ألف )400.000( شخص ما بين 
نازح والجئ، لينضموا إلى األعداد الس���ابقة، 
والت���ي نزحت أو لجأت خالل ب���دء األزمة في 

العام الماضي.
لم يجد ه���ؤالء المواطنون المدنيون العزل 
وس���يلة إلنقاذ حياتهم إال اللج���وء إلى مناطق 
صحراوي���ة نائي���ة، تبعد عن قراهم عش���رات 
الكيلومترات، حيث يس���تظلون حالياً باألشجار، 
ويفترش���ون األرض، في أجواء قاسية، رافعين 

أيديهم إلى الله طلباً للمساعدة والعون.
ويعاني ه���ؤالء النازح���ون، وغالبيتهم من 
انع���دام جميع  والنس���اء والش���يوخ،  األطفال 
ضروري���ات الحياة األساس���ية، وعلى س���بيل 

المثال: انعدام المياه الصالحة للشرب والغذاء 
والبطاطي���ن واألغطية والف���رش، وغيرها من 
الضروريات كاألدوية واإلسعافات الطبية، وهذه 
األوض���اع تجعلهم نهباً للمنّظم���ات التنصيرية 
التي تترّب���ص بهم الدوائر في ظّل غياب الدول 

والمنّظمات اإلسالمية.
أعداد النازحين:

ويأت���ي هذا الص���راع ليزي���د الطين بلة، 
فالمنطق���ة مرّش���حة أصاًل لح���دوث أزمات 
غذائي���ة فيها بس���بب قلّة األمط���ار في العام 
أولياً  الماضي 1433ه�، والتي تمّث���ل مصدراً 
القتصاد المنطقة القائم على الثروة الحيوانية 

والزراعة.
وتقّدر المفوضية العليا لش���ؤون الالجئين 
الدولي���ة ع���دد النازحين الماليي���ن بأكثر من 
مليون ن���ازح والجئ داخل مالي وخارجها، وفقاً 
لتقاريرها الص���ادرة )2012/4/5م(، مع العلم 
بأن هذا العدد تزايد مع الصراع الحالي، حيث 
أضيف في يناير 2013م ما إجماله )293.840( 
ما بي���ن الجئ ونازح )تقري���ر المفوضية العليا 

لالجئين يناير 2013م(:

الدولة المقاطعة / المدينة  عدد النازحين / الالجئين

مالي في الصحراء بين غاو وكيدال، والنازحون من تمبكتو إلى 
مناطق قريبة لمدينة سيقو

يقّدرون بأكثر من )203.840(

الحدود مع النيجر منطقة »تيالبيري« فراراً من الحرب في »ميناكا« و 
»أنديرامبوكان«

26000

موريتانيا النازحون من مدينة غاو 20.000

بوركينافاسو النازحون من مدينة غاو - تمبكتو - كيدال 400000

قرب حدود الجزائر صحراء تيساليت 12000

اإلجمالي = 293.840 الجئاً ونازحاً
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برامج عملية مقترحة لتخفيف األزمة اإلنسانية 
والعلمية:

- إقامة ائتالف للمنّظمات اإلسالمية لدعم 
الجهود اإلغاثية والدعوية؛ لما لذلك من أثر في 

تعزيز الوجود اإلسالمي في هذه األزمة.
- إطالق مبادرة لجمع المعلومات عن وضع 
المخطوط���ات من حيث التل���ف والنهب، وقيام 
المؤّسسات البحثية الكبيرة، كمركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلس���المية، ومركز جمعة 
الماج���د، بإطالق حملة لصيان���ة المخطوطات 
التالفة، والتنس���يق مع المؤّسسات المحلية في 
تمبكتو، وبخاصة معهد مماحيدرة للمخطوطات 
والوثائ���ق، وبناًء على الفه���ارس التي تم جمعها 
من خالل مؤّسسة الفرقان للتراث اإلسالمي في 

لندن عام 1427ه� الموافق 2006م.
- عقد مؤتمر عاج����ل للعلماء والدعاة من أبناء 
مالي من مختلف المدن والمناطق في دولة مجاورة 
لتوحيد الصف اإلسالمي، والحفاظ على االنسجام 
والتعايش السلمي بين المكّونات المختلفة في البالد.
- إط����الق مب����ادرة م����ن الجه����ات الدعوي����ة 
والش����خصيات اإلس����المية العالمية للقيام بزيارات 

ميدانية للوقوف عل����ى أوضاع النازحين والالجئين، 
وزيارة الحكومة المركزية في بماكو، وتوجيه رسائل 
حول أهمية الوحدة واالنسجام بين الشمال والجنوب، 
ووقف عمليات التطهير العرقي للشماليين، وخصوصاً 
في المناطق والمدن الشمالية، وعدم التضييق على 
الدعوة اإلس����المية والمنّظمات اإلسالمية الدولية 

الساعية إلغاثة النازحين في المدن المختلفة.
- إطالق مبادرة من المؤّسس���ات التعليمية 
العريقة في عالمنا اإلسالمي، وبخاصة جامعة 
األزهر والجامعات المصرية األخرى، وجامعات 
المملكة العربية السعودية، وجامعات السودان، 
أبناء  وجامعات موريتانيا وغيرها، الس���تيعاب 
الطوارق والعرب الذين ُحرموا لسنوات عديدة 
من التعليم، ولدرء تزايد الفاقد التربوي بعد هذه 
األحداث، ونقترح إنشاء مؤّسسات تعليمية في 
المخيمات في مناطق اللجوء، قبل أن تتخطفهم 
المنّظمات التنصيرية والفرق الهّدامة، ولنا فيما 
حدث لالجئي دارفور ف���ي المخيمات الواقعة 

على الحدود السودانية التشادية عظة وعبرة.
وهذه مشاريع مقترحة، نقّدمها ألهل الخير ومن 
المنّظمات الخيرية للمساهمة العاجلة في تنفيذها:

المشروع المنطقة المقترحة الدولة

برامج إغاثية / صحية كيدال - غاوا - تمبكتو مالي

منطقة »تيالبيري« فراراً من الحرب في »ميناكا« و »أنديرامبوكان« الحدود مع النيجر

النازحون من مدينة غاو موريتانيا

النازحون من مدينة غاو - تمبكتو – كيدال )معظم النازحين في 
وضعية يرثى لها(

بوركينافاسو

صحراء تيساليت )معظم النازحين في وضعية يرثى لها( قرب حدود الجزائر

نشر الدعاة والمعلمين كل المخيمات جميع دول اللجوء

مشاريع تنموية )مساجد، آبار( كل المخيمات جميع دول اللجوء

مجمعات حضرية، وتشمل )مسجد، 
مدرسة، بئر ارتوازي، مستوصف(

بالمناطق المالية كلها والثغور الحدودية )لما لها من أثر في 
الحفاظ على هوية المسلمين ووحدتهم(  

مدن مالية وحدود دول اللجوء 
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حتى ال تتكرر مأساة دارفور في مالي:
حين يغيب التصور اإليماني الحّق عن بعض 
أبناء الدعوة اإلس���المية في مال���ي، وبخاصة 
الدعاة منهم، فبدالً من التنافس في نشر الدعوة 
واإليمان والتوحيد وس���ط الوثنيين والنصارى، 
وتذكير المس���لمين بإس���المهم وتعّهدهم عليه، 
وتربيته���م التربية اإليمانية الحقة، أخش���ى ما 
أخشاه أن تنصرف الجهود واألوقات في تنافس 
دنيوي ومظاهر دنيوية! ويقع بعضهم تحت أهواء 
المصالح والش���هوات، والعصبي���ات الجاهلية، 
فتنص���رم عرى اإلخ���اء ووش���ائج القربى في 
المجتمع المالّي الذي عاش مرتبطاً باإلس���الم 
وحده دون غيره، وتش���ّكلت م���ن خالله هويته 
اإلس���المية، وذاق حيناً من الزمن طعم أمجاد 

الممالك اإلسالمية في الجنوب والشمال.
فعندما يكتب التاريخ ع���ن مملكة مالي أو 
صنغاي تتب���ادر إلى األذهان مس���اهمة قبائل 
المنطقة وش���عوبها في بن���اء ممالك من أعظم 
ممالك تاري���خ األمة اإلس���المية عموماً، وفي 
غ���رب إفريقي���ا خصوصاً، قّدمت لإلنس���انية 
حضارة ظلت س���امقة إلى اليوم، وشاهدة على 
ما يتحلى به الماليون اليوم من انسجام وتعايش 
س���لمي، لم تشهد مثله كّل مناطق غرب إفريقيا 

إن لم نقل دول جنوب الصحراء عموماً.
حين تماس���كت عرى الوح���دة واإلخاء في 
منطقة السودان ودارفور دام السالم فيها سنين 
عدداً، وساهم في تكوينها كّل أطياف المجتمع 
المس���لم، وهكذا كانت المنطق���ة حين قامت 
فيها أعظم مملكة إس���المية في وس���ط القارة 
اإلفريقية، حتى إن بعض خيراتها كانت تفيض 

على أرض الحجاز.
وحي���ن تمزقت عرى األخوة اإلس���المية فيها 
تحوّل���ت ف���ي ليلة وضحاه���ا إلى مجتمع يتس���م 
بالعصبيات الجاهلية، وغابت وش���ائج اإليمان عن 

القضية، فها هي اآلن تعيش في أزمة إنسانية وأزمة 
عقدية بتنصير عدد من أبنائها، وتحّول بعضهم إلى 
أدوات بيد القوى الغربية لتنفيذ سياساتها التي لم 
تستطع تنفيذها مباشرة إّبان الحقبة االستعمارية، 
وأزمة جاهلية تشّكلت من معظم أطياف المجتمع، 

كّل ينافح عن نفسه ويزعم أنه على الحق.
وانتشر في مخيمات الجئي دارفور بشرق تشاد 
التنصير ومحو للهوية اإلس���المية، وقد نقل بعض 
الباحثين صوراً لما يحدث في مقر منّظمة الخدمة 
اليسوعية لالجئين )JRS(، حيث يمكن أن تُشاهد 
فيها أحد القساوس���ة في أثناء أداء قداس األحد 
للكاثوليك وهو يقوم بتعميد أطفال المسلمين )وهو 
إجراء يق���ام لمن دخل النصراني���ة حديثاً، وذلك 
بغسل جس���مه أو جزء منه بالماء(، وهناك رياض 
األطفال )التنصيري���ة( في مخيمي كوننقو وميلي، 
وأنش���طة ما يُس���ّمى بعيد المرأة، وأنشطة مركز 

الشباب )التنصيري( بمخيم كوننقو)1(.
هذا غير نش���ر األمراض واألوبئة الخبيثة، 
وخطف األطفال، من دارفور وبعض التشاديين، 
ونقلهم إلى فرنس���ا، كما فعلت جمعية »أرش دو 
زوي« الفرنسية في عام 2007م، وهي المحاولة 
الوحيدة التي أعلنت عنها، غير أولئك الذين تم 

نقلهم إلى إسرائيل ودول أخرى.
قد يتكرر هذا المش���هد ف���ي مالي، وفي 
النيجر التي باتت على أعت���اب أزمة مثل التي 
تش���هدها مالي، ولعل تذّكر ما جرى من تنصير 
في مخيمات الالجئين من أبناء دارفور يساهم 
في ش���حذ همم الدعاة والعلم���اء وطلبة العلم، 
وتوحي���د جهوده���م ورّصها لمواجه���ة الحملة 
الغربي���ة الصليبي���ة التنصيري���ة ف���ي الدول 

اإلسالمية األخرى.

لجمعية  العام  األمين  فضل،  محمد  جارالنبي   / المستجيربالله   )1(
الوفاق للتنمية الشاملة 1432ه� / 2011م.
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كتبه: جمال العبيدي 
ترجمة: مجلة قراءات إفريقية

التدّخل العسكري الفرنس����ي في مالي ما هو إال بحث عن مثل 
ما قامت به في س����احل العاج )كوت ديفوار( وليبيا ومالي، ناهيك عن 
التزامها الواضح بالتدّخل في س����وريا عس����كرّياً، ولم يمض على بدء 
مغادرة القوات الفرنسية أرض أفغانستان إال وقت يسير، وها هي ذي 

اآلن تتدّخل عسكرّياً - مرة أخرى - في مالي.
وتبدو فرنس����ا حالياً أكثر دول العالم عدوانية! حتى إن الواليات 
المتحدة تبدو أكثر تحّفظاً مقارنة بفرنس����ا في لعب دور الش����رطي، 
ولذا قد تأتي فرنسا في تصنيف عدوانية الدول الكبرى وتعّديها على 

الضعفاء في المرتبة األولى؛ لحماستها وحيويتها في هذا المجال.
وهذا األمر يبعث على القلق، لتدّخل هذه الدولة مرتين متتاليتين 
عس����كرّياً، مرة في ليبي����ا، واآلن في مالي مع جيوش����ها على حدود 
الجزائ����ر ودول المغرب العربي، ويش����عر كّل الجزائريين وكّل س����كان 
ش����مال إفريقيا بهذا القلق تجاه هذا التدّخل العس����كري الذي قد ال 
يبقي وال يذر، والس����بب وجود هؤالء في مواجهة قّوات الجانب اآلخر 
من البحر األبيض المتوسط، وهي الدولة المحاربة أو الباغية فرنسا.
يحتفل فرانس����وا هوالند في فرنس����ا بأنه »أمي����ر حرب«، ولم 
يخجل من إعالنه، على مس����مع ومرأى كّل وس����ائل اإلعالم الفرنسية 
من الصحف وإذاعات الراديو وقنوات التلفاز، أنه »أصبح حقاً الرئيس 
اآلن؛ ألن����ه بدأ حرباً أو إبادة«، كما قال الرئيس بوش بعد الحرب على 
العراق، وكذل����ك الرئيس أوباما أمير الحرب المقّدس����ة بعد أن قتل 
أس����امة بن الدن، أو كما قال الرئيس ساركوزي بعد الهجوم على ليبيا، 
يعني هذا بكّل وضوح أن رئيس الجمهورية ال يحترم وال يشعر برئاسته 
حقاً بحّل األزمات االقتصادية، والمشكالت االجتماعية، أو بأنه رجل 

سالم، ولكن ألنه أشعل فتيل الحرب!
نبقى متحّيرين أمام ه����ذه الرؤية، وتلك الثقافة العدوانية، تجاه 
ه����ذه »الحضارة« الت����ي تعيدنا إلى ذلك الوقت ال����ذي كان القياصرة 
والقناصل في روما يصبحون فيه شرعيين وشعبيين فقط عند العودة 
من رحلة النصر في حرٍب ما، حيث كان الملوك يعتبرون أنفسهم ملوكاً 

حقاً بعد احتالل مناطق جديدة، ويطلبون من قادتهم إرسال قوات إلى 
الحرب، كما تصدر فرنسا األوامر إلى كلٍّ من تشاد والنيجر والسنغال 
وتوغو وبنين وساحل العاج، ودول إفريقية أخرى، بااللتفاف في اتحاد 

مقّدس حول »أمير الحرب« الجديد فرانسوا هوالند! 
وهناك اآلن إجماع في الطبقة السياس����ية الفرنسية، ابتداًء من 
اليس����ار حتى اليمين المتطّرف الفرنس����ي، على التدّخل العس����كري، 
مثل ه����ذا اإلجماع، وه����ذه الديمقراطية المنغلقة، يع����د توجهاً نحو 

الديكتاتورية. 
ويجد االشتراكيون الفرنسيون في هذا ذكرى أمجادهم الحبيبة 
األولى، وينتش����ون بروائح التعصب الوطني الساحرة لليسار، وبالرحلة 
إلى أماكن ذات أس����ماء غريبة، مثل: تمبكتو وغاو والصحراء، ويتبعهم 
العدي����د من المثقفين الفرنس����يين! كما حصل في ليبي����ا أيضاً، مما 
أحدث عندهم غريزة حربية، وش����عور بعاطف����ة الكبرياء الوطنية عند 
رؤية طائرات »رافال« تقلع لنش����ر قواتهم المس����لّحة، فيهتف الواحد 
منه����م فرحاً: »على الرغم من كّل الذي����ن تحّدثوا عن انحطاط الدولة 
الفرنسية، فها هو ذا دليل على أننا ما زلنا دولة عظيمة؛ ألننا قادرون 
على التدّخل في بعض الدول عس����كرّياً«)1(، ولذا يجد المجتمع المالي 
نفسه في فرنسا فجأة محاطاً بالرعاية االجتماعية، حتى شعر بالحرج 
أمام استمرار هذا التعامل الجّيد، مما جعل وسائل اإلعالم الفرنسية 
ترى أن مدينة مونروي الفرنس����ية هي المدين����ة الثانية للماليين بعد 

بماكو لكثرة عددهم ضمن سكان تلك المدينة. 
يرى الحزب الفرنسي، »الجبهة الوطنية«، والقضاة، هذا التدّخل 
مش����روعاً، وخصوصاً »إذا كان األمر يتعلق«، كما يقول، »بدولة ناطقة 
بالفرنسية«! ويرون أنه لم يعد المهاجرون الماليون كالمهاجرين الذين 
اقتحموا فرنسا بغية تناول خبز الفرنسيين، فيما يبدو أنها مقارنة بين 
العرب واألفارقة وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 
الهجرة إلى فرنس����ا، على أنه من الصعب رفض المغاربة اإلفريقيين 

نظراً لعالقة التضامن الكبيرة معهم. 
وباختص����ار؛ يقّل وقع األصوات التي تنّدد في فرنس����ا بالتدّخل 
العس����كري، أو يصع����ب س����ماعها، واالنتقاد األساس����ي الموّجه إلى 
الرئيس فرانس����وا هوالند حالياً يأتي من قبل زعيم الجبهة اليسارية 
JF ميلينش����ون، فضاًل عن ممثلي الحزب الشيوعي الفرنسي والبيئة 
اليساري، أن عدم عقد جلسة في البرلمان قبل اتخاذ قرار الحرب كان 

نيكوال دوميناس، قناة إيتيلي، عبر برنامج »هذا يجادل«، بتاريخ   )1(
12 يناير 2013م.

)1(الدولة المحاربة.. تدّخل فرنسا في مالي

الطبع  حقوق  وهران،  في: صحيفة  مسبقاً  نشرت  المقالة  هذه   )1(
والنشر © 2013 األبحاث العالمية، انظر: هذه المادة في الرابط 

اآلتي:
http://www.mondialisation.ca/intervention-de-
 la-france-au-mali-letat-guerrier/5319397"
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خطًأ، والذي رّدت عليه الحكومة الفرنس����ية، بشكل جميل أو مؤّدب، 
بأنه����ا لم يكن لديها الوقت الكافي؛ ألن األمر كان يس����تدعي »ضرورة 

التحّرك بسرعة«!
وهذه الحّج����ة »ضرورة التحّرك بس����رعة«، كثي����راً ما تكررها 
الحكومة الفرنس����ية عبر وسائل اإلعالم الفرنس����ية تجنباً للمساءلة، 
ويالحظ أن هذه العبارات هي نفس����ها التي اس����تخدمتها في القضية 
الليبية، عندما أطلقت صرخة أو نداًء ب� »ضرورة التدّخل العس����كري 
بس����رعة« في بنغازي لمنع وقوع مذبحة، وهم يعرفون كيف ثبت كذب 
هذه الحّجة، ونعرف اآلن من أي����ن تأتي المذبحة حقاً، فعلى ما يبدو 
في الواقع، أن الجيش المالي قد أطلق عمليات على الطريق إلى مدينة 
موبتي تجاه مدينة دوينزو ابتداًء من يوم االثنين 7 يناير عام 2013م)1(، 
وتم تنظيم هذه العمليات بالتنسيق مع القيادة الفرنسية، وكان الهدف، 
وفق����اً لخبراء غربيين، ه����و تدمير معدات عس����كرية للمتمردين في 
قواعدهم وفي المدن والريف لتمكين الطيران الفرنس����ي من التدّخل، 
تحاول الس����لطة الرسمية الفرنسية بتس����ويغ تدّخلها إخفاء األسباب 
الحقيقية منه، وستس����تمر مثل هذه القضايا ما دامت هذه التدّخالت 

العسكرية تُدار عبر األكاذيب التي جرت كالمعتاد.
مشروعية التدّخل:

ومن الالفت للنظر أن نس����مع خطاب الش����رعية حول كّل تدخل 
عسكري، يعني أنه ال بد من إعالن الشرعية لكّل تدّخل عسكري؛ سواء 
للدفاع عن س����لطة نظام قائم ضد جماعات متمردة مسلّحة، كما هو 
الحال في مالي، أو على العكس كأن يكون لدعم جماعات متمّردة ضد 

سلطة قائمة، كما كان الحال في ليبيا أو في حالة سوريا.
الحق أن التدّخل هو في الواقع حق األقوى دون نظر إلى مواءمته 
أو ال، لكن على أي حال، فإن القوى الغربية المتدّخلة بسبب أو آخر، ال 
تلقي بالها وال تعطي اهتماماً كافياً لخدمة الحّل الس����لمي والسياسي! 
بينم����ا يترك التدّخل العنيف دائماً وأبداً الدولة هّش����ة ومدمرة مادياً 

ومعنوياً لفترة طويلة. 
وهناك أيضاً مقولة تتردد دائماً في س����جل »الش����رعية«، وهي 
»التهدي����د اإلرهابي اإلس����المي«، لقد اس����تخدم الرئيس بوش عبارة 
»العدو العالمي الجديد للغرب«، وهذه الحجة كانت صالحة كافية لفعل 
كّل ش����يء، بما في ذلك إقامة تحالفات أيضاً مع »بعض اإلرهابيين«، 
يعني هذا أن السياس����ة الواقعية تتطلب تسويغ أي شيء عندما يتعلق 

األمر ب� »التهديد اإلرهابي«.
يردد دائماً رئيس الجمهورية الفرنس����ية، فرانسوا هوالند ووزير 
خارجيته، أن سبب التدّخل العسكري في مالي هو محاربة »الجماعات 
اإلرهابية اإلجرامية«، وتجدر اإلش����ارة إلى وجود حش����و ومغالطة في 
كالمهما لزيادة التضليل، عن طريق المزج بين طرد مختلف الجماعات 
المتمردة المس����لّحة، وبين حجب األسباب الحقيقية لألزمة في مالي، 

صحيفة وهران، 9 يناير 2013، ص 6.  )1(

والحقيقة أن هذا التدّخل الفرنسي هنا، أو في أماكن أخرى، يكمن في 
السعي، لألس����ف، لنهب ثروات المنطقة والحفاظ على النفوذ الالزم 

لهذا الغرض. 
التاري����خ يعيد نفس����ه في الق����ارة اإلفريقية، حي����ث ثار األمير 
األمازيغ����ي قيلدون )Gildon(، بين س����نتي 397 و 398، ضد هيمنة 
الحكم الروماني، وتحالف مع المتمردين دوناتيستيز وسيركونسيليونس 
)Donatists( )Circumcellions(، وأوق����ف تصدي����ر القمح من 
شمال إفريقيا إلى روما، فاس����تخدم الرومان ضده الشاعر الروماني 
الشهير كلودين )وس����ائل اإلعالم في ذلك الوقت(، نظم هذا الشاعر 
قصي����دة طويلة لمخاطبة الرأي العام عبر الدعاي����ة الرومانية، مثيراً 
الخ����وف في اإلمبراطورية، حتى اعتقد الناس فعاًل حصول المجاعة! 

األساليب هي نفسها إال أن ثمة تغييراً فقط في التكنولوجيا. 
وم����ا زال القادة ف����ي الغرب يلّوح����ون ب� »التهدي����د اإلرهابي 
اإلس����المي« كالرئيس بوش االبن، وقد أصب����ح هذا الموضوع حديث 
المدينة في حلقات جميع السياس����يين ووس����ائل اإلعالم الفرنس����ية 
التي صرفت الش����عب الفرنسي عن مش����كالته الحقيقية؛ من األزمة 
االقتصادية الحادة، واالجتماعية، واألخالقية في المجتمع الفرنس����ي 

الحالي، أو العجز التام عن إحداث النهضة المنشودة.
ولكن هذه »الفزاعة« لم تعد مناس����بة اآلن بش����كل ما؛ ومن ثم 
ظهرت اس����تراتيجية الرئيس أوبام����ا الجديدة تج����اه العالم العربي 
واإلسالمي، وهي أن »فزاعة اإلس����الم« لم تعد كافية بنفسها إللحاق 
ضرر ما بش����خص ما أو دولة م����ا، وفي نظر المعلقين الفرنس����يين 
تتناقض هذه االستراتيجية مع السياسات المّتبعة، عندما يتعلق األمر 
باالنتقال من األقوال إلى األفعال فيما يخص »الربيع العربي«، وإدراج 

اإلسالم السياسي ضمن »التهديد اإلسالمي«.
ونحن في معرض الحديث عن سجل »شرعية التدّخل« في مالي، 
ال بد من اإلش����ارة إل����ى قرار مجلس األمن لألم����م المتحدة في هذا 
الصدد، والتفاف المس����ؤولين الفرنس����يين أنفسهم في فرنسا كما لو 
كانو يفعلون ذلك تفانياً في خدمة القانون الدولي، ولكن الحقيقة هي 
أن فرنسا هي التي دعت إلى عقد مجلس األمن الستصدار قرار يجيز 
التدّخ����ل في مالي، وعلى الرغم من هذا التدّخل؛ قامت أوالً، بمحاولة 
قوية إليجاد حلٍّ سياسي لكّل المطالب المشروعة للطوارق في شمال 
مالي، إضافة إلى مس����ألة شرعية الس����لطة السياسية في مالي التي 

ُقّوضت نتيجة لالنقالب األخير.
وفي هذا الصدد؛ نقول: كيف تثبت ش����رعية الس����لطة التي ال 
يمكن الحفاظ عليها إال عن طريق التدّخل العس����كري األجنبي، والذي 
هو، بدوره، غير ش����رعي؟ فإن دّل ذلك؛ فإنما يدل على ضعف أصالة 
هذا التدّخل العس����كري الفرنسي، ويمكننا أن نتوقع رؤية المزيد كلّما 

تطورت األحداث. 
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على الرغم مما س���بق عرضه م���ن أوراق بحثية في هذا الملف، 
كش���فت عن كثير من أبعاد األزمة في جمهورية مالي المس���لمة، فإن 
األحداث الحالّية هناك صارت أزمة معّقدة، تحتوي على تفاصيل كثيرة، 
وحصرها في إطار »عدوان صليبي« على دولة مس���لمة هو اختزال لها، 
فهي أزمة متشّعبة، ابتداًء من كونها سلسلة طويلة من الصراع الداخلي، 
ومحاولة للخروج عل���ى الدولة، ثم لتعّدد أطرافها وكثرة الحركات التي 
لها دور مباش���ر في إذكائها وإش���عال نارها، مروراً بأسباب تصاعدها 
وتطّوره���ا، والتدّخل الدولي في ثنايا هذه األزمة، وال س���يما التدّخل 
الفرنسي المفضوح، حيث انتهزت فرنسا فرصة أحداث مالي الداخلّية 
الس���تعادة هيمنتها المفقودة في تلك البقاع من ق���ارة إفريقيا، ولكي 
تالح���ق تطّور التحّركات األمريكية في المنطقة، والتي أثارت مخاوفها 

من وجود عسكري أمريكي تتضرر منه مصالحها الحيوية.
وفيم���ا يخّص تداعيات هذه األزم���ة؛ يمكننا أن نخلص إلى 
أربعة محاور أساس���ية، نرى أنها أمراض نجمت عن هذه األزمة، 

وغيرها أعراض، وهي على النحو اآلتي:
أوله���ا: تش���ويه صورة اإلس���الم: ذلك أن بع���ض الحركات 
اإلس���المية النابعة من جمهورية مالي، واإلقليمية، والتابعة لبعض 
دول الجوار، كانت ضمن المحّرك األساس���ي لهذه األزمة، وسعى 
بعضه���ا لفرض قوانين نس���بها لإلس���الم دون مراع���اة للقواعد 
المفترض اّتبعاها لتحقيق المقاصد الس���امية للشريعة اإلسالمية 
م���ن تهيئة البيئة المناس���بة، وقد ترّتب على ذلك تش���ويه لصورة 
اإلسالم لدى العوام، وتش���ويه لصورة التعليم اإلسالمي الراسخة 
في أذهان الماليين، ومدارس���ه التي قامت عل���ى أكتافها الثقافة 
اإلسالمية في تلك البالد، بل أصبح تقصير الرجال للثياب ولبس 

النساء للنقاب مصدر اّتهام يوجب التحقيق األمني. 
وثانيها: التدّخل الدولي: الذي يش���ير بال ش���ك إلى ترّبص 
القوى العظمى لبالد اإلس���الم حيثما وجدت، ويش���ير إلى صراع 
خفي يبدو في األفق بين فرنس���ا وأمريكا والصين على جمهورية 
مال���ي، أو المنطقة عموماً، على الرغم من أن مالي ليس���ت هدفاً 
مباشراً للقوى الغربية التي تسعى لنهب ثروات الشعوب اإلفريقية، 
وذلك لخلّو أراضيها من الث���روات، إال اليورانيوم وبعض المعادن، 
وهذا ما يبدو أنه أحد األس���باب، إضافة إلى أن مالي دولة واعدة 
بطاقاتها البشرية، كما أن أراضيها تصلح قاعدة لمراقبة المنطقة، 
واالنقض���اض على جيرانها من الدول المكتن���زة بمصادر الطاقة 

المختلفة، ال سيما الجزائر والنيجر.
أما المحور الثالث فهو تصفية الحس���ابات واالنتقام: فواقع 
األزمة انجلى عنه تفتيت لُْحمة مالي الداخلية بتركيبتها الس���كانية 
ذات الخلفيات اإلثنية المختلف���ة، فأصبحت أراضي مالي حلبات 

قضية مالي .. نظرة مستقبلية
مصارعة لتصفية الحسابات بين القبائل المختلفة، دون وجه حق، 
وأماكن لممارسة االنتقام في أبشع صوره، دون مراعاة وتمييز، فلم 
يش���فع لذلك ما كان بينهم من تاريخ مشترك، أو آصرة دين تجمع، 
حتى غدا أبناء المجتمع الواحد فصائل وجماعات، وانقسمت مالي 
بين ش���مال وجنوب، وال يحصد آثار هذه االنقسامات إال الضعفاء 

والفقراء الذين يتحولون إلى الجئين يهيمون في األرض.
وأما المحور الرابع فهو المخطوط���ات: فالمخطوطات هي 
كن���وز ال تُقّدر بثمن، فهي ثروة مال���ي الحقيقية إذا تباهت الدول 
بمقّدراتها، وليس من عجب أن تكون ضمن الضحايا األساس���يين 
لألزم���ة، وذلك أن الحاس���دين يريدون لهذا التراث اإلس���المي 
المجي���د أن يصير ف���ي عداد المفق���ودات، وال ش���ك أن حرق 
مخطوطة أو تمزيقها يعني َفْقد جزء عزيز من التراث اإلس���المي 
ال���ذي حافظت عليه األجيال لقرون عديدة، ش���اهداً على عظمة 
اإلسالم والمسلمين في هذا البلد الذي قامت على أراضيه حضارة 

إسالمية يُشار إليها بالبنان.
وإذا كان األمر بهذه الخط���ورة؛ فإنه ال بد من تقديم حلول، 
لتهوين وقع الكارثة، وتالفي اآلثار الناجمة عن هذه األزمة في ذلك 

البلد المسلم الواعد.
إن القراءة الفاحصة في ه���ذه األزمة تبّين أن إمكانية الحّل 
ليست مهّمة مس���تحيلة، مع أنها ليست س���هلة في الوقت نفسه، 
لكنها يمكن أن تس���لك مس���الك الس���هولة متى ما توّفرت اإلرادة 
والعزيمة الجادتين بين طرفي األزمة، ولخشيتنا أن يكون الخاسر 
في آخر المطاف هو إنسان مالي، الذي يتطلع إلى حياة آمنة ملؤها 
الطمأنينة واالس���تقرار، فإننا نرى أن الحلول العملية لهذه األزمة 

تكمن في الجوانب اآلتية:
جان���ب يُلقى على عاتق الحكومة: إذ المطلوب منها على نحو 
عاجل االستفادة من تجاربها الس���ابقة في العبور بسالم من هذه 
األزمة، وإيقاف الحرب الدائرة حالياً بتكوين لجنة وطنية ش���املة 
للمكّونات اإلثني���ة للبالد تحّقق في األح���داث، وتحّدد األطراف 
المس���ؤولة عن الفساد واإلفس���اد، ومحاكمة من يقفون وراء هذه 
األح���داث. كما ينبغي له���ا القيام بالتوعية الش���املة للمواطنين، 
وتحّذرهم من تصفية الحسابات ومحاوالت االنتقام، وترّسخ لديهم 
أن القض���اء هو الجهة الوحيدة إلقامة العدل وتس���وية الخالفات، 
وتس���عى إلى عقد حوار وطني ش���امل للمصارح���ة فالمصالحة، 
إضافة إلى توس���يع دائرة الحرية والالمركزية والش���فافية، وبيان 
أن وحدة التراب من المقّدس���ات التي يجب أال تُمس بش���كل من 

األشكال.
وهناك جان���ب يخّص علماء الدين في مال���ي: إذ المطلوب 
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منه���م القيام بمهّمتهم اإلصالحي���ة بموضوعية، فيراعون الله في 
كّل حركاتهم وس���كناتهم، ويجعلون مصلحة األمة اإلسالمية نصب 
أعينه���م، إضافة إلى مش���اركتهم في الق���رارات المتعلّقة بمصير 
بالدهم، وإنما خصصنا علماء الدين دون غيرهم ألنهم عماد األمة 
ودعامتها، وألن اإلسالم والثقافة المرتبطة به والمؤّسسات العاملة 
في نش���ر الدعوة تعّرضت لتشويه متعّمد يستوجب المسارعة في 

إرجاع األمور إلى نصابها.
والجانب الثال���ث يتعلّق بالمنظمات اإلقليمية واإلس���المية 
والدولي���ة: وذل���ك أن واقع األزمة في مال���ي ومثيالتها من الدول 
اإلفريقية، إنما هي في المق���ام األول أزمة تنمية، بمفهوم التنمية 
الواس���ع، وإذا لم تضطلع تلك المنّظمات بمختلف مش���اربها بدور 
فاعل يصّب في مس���اندة مالي في إحداث تلك التنمية التي يتطلع 
إليها ش���عبها، وبالطريقة التي تحفظ لمالي اس���تقرارها وتضمن 
لها مس���تقباًل أفضل، فإن تداعيات هذه األزمة قد تنتقل إلى دول 
أخرى، ومناطق لم تكن في الحس���بان، ه���ذا، إضافة إلى ضرورة 
السعي الجاد من قبل تلك المنّظمات إلى إيجاد مساعدات إنسانية 
عاجلة لتالفي الكوارث التي نجمت عن األزمة في تلك المنطقة، ال 

سيما مناطق شمال مالي التي تتجّرع األمّرين.
تب���رز من خالل عرض القضية معطيات كثيرة تكش���ف عن 
س���لبيات داخلية في الواقع المحلي واإلقليمي اإلسالمي والعربي 

واإلفريقي، ومن ذلك:
وجود متغي���رات متناقضة – لعب المحتل دوراً رئيس���اً في 
إيجادها- أدت إلى تفتت الكيانات الوطنية واإلقليمية داخل القارة 
وأذك���ت روح الصراعات وعمقت من ج���ذور األزمات؛ فهدمت ما 
أرساه اإلسالم من دعائم الوحدة واألخوة اإلسالمية بين المسلمين 
“إنم���ا المؤمنون إخوة”، والتعايش بين ش���عوب الق���ارة الذي بناه 
على قي���م العدل واحترام الحقوق “ياأيه���ا الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم ش���عوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 

أتقاكم”.
أن عدم تطبيق ش���رع الله، أدى إلى تشدد بعض المسلمين، 
وعودة بعضهم  إلى جاهلية العصبيات التي حاربها بدالً عن الوالء 

المطلق لإلسالم، وهو ما جعل الصراع قوياً والحل عصياً.
اس���تمرار التبعية للمحتل عبر كثيرم���ن النخب األمر الذي 
أمكنه من توجيه السياسات في دول القارة بما يؤجج الفتن ويذكي 
الصراع���ات، ثم إدارتها وتوجيهها لخدمة مصالحه وتدعيم نفوذه؛ 
وذل���ك من خالل تدويلها وإيجاد المب���ررات لتدخالته، وفرض ما 

يراه من حلول.
ضعف الحكومات واألنظمة القائمة ودول الجوار اإلسالمية 
وغيرها وعدم قدرتها على احت���واء األزمة في مالي رغم امتداها 
لعشرات الس���نين، بل ربما ساعد بعضها على تعقيدها لمصالحه 

الخاصة، أو لمصالح الدول التي توجه سياساته.

ضعف الكيانات اإلقليمية بما ف���ي ذلك: االتحاد اإلفريقي، 
ومنظم���ة اإليكواس وغيره���ا من المنظمات وع���دم قدرتها على 
التح���رك إال في ظ���ل التدخ���الت األجنبية؛ فقد دع���ا الرئيس 
النيجيري جودالك جوناثان ونيابة ع���ن المجموعة اإلفريقية في 
كلمته أمام القمة القمة اإلس���المية الثانية عشرة, منظمة التعاون 
اإلس���المي إلى المس���اندة والعمل على إنجاح تنفيذ قرار مجلس 
األمن رق���م 2580 الخاص بمالي والذي يتيح نش���ر قوات هناك 

للتصدي للجماعات اإلرهابية.
ضعف دور المؤسس���ات اإلس���المية وع���دم فاعليتها؛ وقد 
عبرالرئيس ماكي س���ال رئيس جمهورية السنغال في مؤتمر القمة 
اإلسالمية بالقاهرة عن أسفه لعدم التضامن الكافي مع مالي في 
منظمة العمل اإلسالمي . هذا الضعف والوهن أعطى ثغرة للغرب 
لتتبني مؤسساته ومنظماته قضايا المسلمين، ودولة مالي ناشدت 
الدول اإلس���المية والعربية، الوقوف معه���ا ودعمها فى محنتها، 
ومن ذلك مناش���دة المجلس اإلسالمي األعلى في مالي،  وما جاء 
على لس���ان  ممثلة دولة مالي ،خالل مؤتمر اتحاد مجالس الدول 

اإلسالمية ،الذي انعقد مؤخراً فى الخرطوم، وليس من مجيب.
عدم وج���ود آليات لف���ض النزاعات ضم���ن أجهزة منظمة 
التعاون اإلسالمي، تس���اعد على التحرك الفعال الحتواء ما ينشأ 
من صراعات بين المسلمين، وقد جاءت الدعوة مؤخراً من الرئيس  
المصري محمد مرسي في القمة اإلس���المية الثانية عشرة التي 
عق���دت في أول فبراي���ر الماضي في القاهرة إل���ى االتفاق على 
تأس���يس آلية ذاتي���ة فعالة لف���ض النزاعات بالطرق الس���لمية, 
...خاصة بعد تزايد المخاطر ج���راء تفجر األزمات والصراعات 
هنا وهناك. وأوضح الرئيس مرس���ي أن هذه اآللية تأتي في إطار 
مواجهة األزمات السياسية للدول اإلسالمية وتحديات التدخالت 

الخارجية وعدم عدالة موازين اآلليات الدولية. 
كما يالحظ في البيان الختامي لوزراء خارجية منظمة المؤتمر 
االسالمى فى اجتماعاتهم األخيرة بالقاهرة أنه خال من أي تحرك 
عملي؛ فعال سوى التعهد بتقديم الدعم للجماعة االقتصادية لدول 
غرب افريقي���ا ومبادرة االتحاد االفريقي للس���الم.. ودعوة الدول 
االسالمية الى المس���اعدة في تخفيف معاناة اآلالف من الالجئين 

والنازحين في مالي..وهي تعمل لما بعد إنهاء الصراع.
غياب الدور العربي، بل من المؤس���ف حقاً أن يكون الحضور 
س���الباً؛ ترد فيه اإلشارة إلى اتهام بعض الدول العربية بالتواطؤ أو 
بالمشاركة الفعلية في صنع هذا الواقع المأساوي، حتى إنه لم تعد 
هنالك من ثقة، ولم يعد من قبول  للوجود العربي وقد هتف الشعب 
المال���ي مرحباً بعودة المحتل من جدي���د طالما أنه أقوى حضوراً 
وأكثر تأثيراً في استعادة  األمن وتحقيق األستقرار للبالد وليسلب 
ما يريد من إرادة وس���يادة وثروة، طالما أنه أوقف اعتداء المسلم 

على أخيه المسلم، وبادر إلى إيقاف زحفه.
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د. الصديق طلحة محمد رحمة *

مقدمة:
يُع���د دخ���ول اإلس���الم ف���ي 
إفريقيا وتغلغله فيها معلماً واضحاً 
ف���ي تاريخها، تمّثل ف���ي الهجرات 
المتعّددة، وأبرزها هجرة المسلمين األوائل إلى الحبشة، 
ثم الفتوحات، واس���تقرار جماعات من الفقهاء والعلماء، 
وقيام الس���لطنات والممالك اإلس���المية، وظهور حركات 
الجهاد والتحّرر اإلس���المي في العديد من أرجائها ضد 

االحتالل الغربي.
في ظّل الممالك اإلسالمية سادت في إفريقيا النُّظم 
اإلسالمية المختلفة، ومنها الّنظام االقتصادي الذي شمل 
التعامالت المالي���ة والتبادالت التجاري���ة، وطبقت نُُظم 
المواري���ث، والزكاة، واألوق���اف - بالرغم من االختالف 
في نس���ب التعاطي مع اإلس���الم -، وقد ظلّت صور تلك 
النُّظم ماثلة في األذهان، األمر الذي س���اعد على سرعة 
تقّبل نماذج المصارف اإلسالمية الحديثة؛ ومن ثم أصبح 
التمويل اإلسالمي في العديد من البلدان اإلفريقية عنصراً 
مهّماً ومدرجاً في برامجها للتنمية االقتصادية؛ خصوصاً 
أن إفريقيا بها ثاني أكبر تعداد س���كاني للمس���لمين في 
العالم؛ حيث يبلغ عدد المسلمين فيها 540 مليون نسمة، 

بنسبة 52،4% من مجموع سكانها. 
يس���عى هذا المقال إل���ى تقديم صورة عن نش���أة 
الصيرفة اإلسالمية وتطورها بصورة عامة، وفي إفريقيا 
بصورة خاصة: واقعها، ودورها في عملية البناء والتنمية، 

إضافة إلى تلّمس الف���رص المتاحة، واقتراح الحلول لما 
تواجهه من مشكالت، وصوالً - من خالل بعض المؤشرات 

- إلى ما يُتوّقع لها من مستقبل في القارة.  
التمويل المصرفي اإلسالمي.. مفاهيم وأنماط:

انتظم���ت المصارف اإلس���المية الحديثة في العالم 
الي���وم، وأصبحت مفاهي���م الصيغ اإلس���المية متداولة 
ومعترفاً بها حتى في المصارف الغربية ولدى المؤسسات 
الدولي���ة، وهو م���ا أعاد الثق���ة من جديد ف���ي النماذج 
والمشتقات اإلسالمية، وفي قدرتها على التكّيف والتأقلم 
والتجدي���د، وإمكانية اس���تخدامها الس���تحداث مفاهيم 

تنموية شاملة وكاملة واستنباطها.
يرتبط مفهوم نماء المال في إطار الفقه اإلس���المي 
بممارسة نشاط اس���تثماري، تتحّقق من خالله اإليرادات 
المقّدرة، فاإليراد يمّثل نتاجاً لممارسة ذلك النشاط، يعّزز 
هذا الفهم بعض العلماء والفقهاء، كما جاء في حاش���يتا 
بْ���ُح، إنََّما ُهَو  قليوبي وعمي���رة في الجزء الثان���ي: »َوالرِّ
ِف«)1(، ويقول ابن قدامة: »قولهم  ُمْكتََسٌب ِبُحْس���ِن التََّصرُّ
إن الرب���ح تابع للمال وحده ممن���وع، بل هو تابع لهما )أي 
المال والعمل(، كما أنه حاصٌل بهما...«)2(، فالمال النقدي 
- كم���ا يقول الفقهاء - ال يلد النقد بذاته، إذ ال بد من أن 
ينتقل ويتحّول إلى عروض وس���لع، ثم يعود مرة أخرى إلى 
نقد، ويتعّرض بذل���ك للمخاطر؛ فتُطّبق القاعدة الفقهية: 
)الُغنم بالُغرم = الكسب بالخسارة(، وهو ما يُتعارف عليه 
 Profit-and- Loss- ف���ي اللغة اإلنجليزي���ة بعب���ارة

.Sharing Based Banking

للقليوبي  المحلي وحاشيتان  الدين  الطالبين لجالل  شرح منهاج   )1(
وعميرة، ج 2 / زكاة التجارة )حاشية عميرة(، ص 32.

المغني، البن قدامة، ج 5، ص 23، 24.  )2(

تنموية

المصارف اإلسالمية في إفريقيا
الواقع والمستقبل

)*(  جامعة الرباط الوطني – الخرطوم - السودان.
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وم���ن جانب آخر؛ يص���دق على التفاع���ل بين رأس 
المال والعمل، إضافة إلى ُحسن األداء والتصّرف، مفهوم 
ممارسة النش���اط التشغيلي للمؤّسسة أو المنشأة، والذي 
يعد التمويل من أس���اليبه )االقتراض، والتش���غيل( التي 
تقّرها الش���ريعة اإلسالمية، ما لم يكن ديناً بموجب فائدة 

فإنها تحّرمه.

تجربة المصارف اإلسالمية في قارة 
إفريقيا تنبئ بمستقبل مشّرف من 
خالل القبول الشعبي واالهتمام 

الرسمي

وعن مفه���وم »ثمنية النقود« يورد يوس���ف كمال في 
مؤلفه )المصرفية اإلس���المية( قول ابن القيم: »الدراهم 
والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي يُعرف 
به تقويم األم���وال؛ فيجب أن يكون مح���ّدداً مضبوطاً ال 
يرتف���ع وال ينخف���ض؛ إذ لو كان الثم���ن يرتفع وينخفض 
كالس���لّع لم يكن لنا ثمن نعتبر ب���ه المبيعات، بل الجميع 

سلع...«)1(. 
وهذا المفهوم يتفق مع ما يُعرف بحياد النقود وعدم 
إمكانية تحويلها إلى سلعة، والمخاطر المترتبة على ذلك، 
ويُعد مفهوم ثمني���ة النقود حجر الزاوية في إبانة مفاهيم 
أس���عار الفائدة الدائنة والمدينة ووضعها ودورها، والتي 
صاغ االقتصاد الغرب���ي بمقتضاها العديد من النظريات 
التي تسّوغ طرح مفاهيم استخدام أسعار الفائدة، وجعلها 

إطاراً يحكم حركة التمويل المعاصر بصورة راتبة.
بالرغ���م من محاول���ة العدي���د م���ن االقتصاديين 
التخلّص من س���عر الفائدة، أو التقليل من أثرها ودورها 
ف���ي الحياة االقتصادية، فإنه ظّل س���ائداً، حتى إن بعض 
منسوبي اإلس���الم عمدوا إلجازة استخدام أسعار الفائدة 
إلخفاقهم في تس���ويغ مطابقة التعام���ل بها وفق مفاهيم 

يوسف كمال: المصرفية اإلسالمية، السياسة النقدية.  )1(

الربا في الش���ريعة اإلسالمية، وال شك أن أسعار الفائدة 
المعاصرة هي الربا نفس���ه في الش���ريعة اإلسالمية، لذا 
وجب تأكيد فهم الواق���ع االقتصادي المعاصر وتطبيقاته 
بمنظار الربا وآثاره الضارة، وال شك أن خروج النقود من 
دورها الحقيقي سيؤدي إلى العديد من المخاطر والمزالق 

التي ال تُحمد عقباها.
ويرتب���ط بذلك مالحظة أن االئتمان المصرفي، وهو 
إق���راض األموال، يُعد العم���ود الفقري في أصول البنوك 
التقليدية الربوية، بينما هو في اإلس���الم استثمار مباشر، 
وتمويل لشراء السلع، أو المضاربة، أو المشاركة وغيرها، 

وهو ما يقوم عليه المصرف اإلسالمي.
وإن من أهم ما يميز أس���اليب التمويل اإلس���المي 
عن غيره ارتب���اط عائد التمويل بنتيجة األعمال )ربح، أو 
خسارة()2(، وأنه يحتمل المخاطرة، وذلك وفق مبدأ »الغنم 
بالغرم«، فاإلس���الم يس���عى لربط العديد من المعامالت 
المرتبطة بالجهد مع المكونات المالية األخرى، كما يؤكد 
ضرورة تحريك المال، كالحّث على اس���تثمار مال اليتيم، 
الس���تنباط العديد من المؤش���رات التي تتكّون من خالل 
الشكل المتجّدد للمال، ومن ثم االنتفاع به، لذلك نجد أن 
المفاهيم وأنماط الصيغ المس���تنبطة والمستخدمة فيما 
يخّص المال وتحريكه تشّكلت في دائرة مّتسعة ومستديمة 

ومتجّددة وفق معايير واضحة، من أبرزها:
1 - االستثمار المباشر.

2 - صيغة المشاركة.
3 - صيغة المضاربة.

4 - بيع المرابحة.
5 - بيع السلم.
6 - اإلج�ارة.

وهنال���ك غير م���ا ذكر أنم���اط  مختلف���ة، ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً ومباش���راً باإلس���الم، تساعد على تصميم 
الش���كل المناسب للوصول إلى مؤّسسات مالية تعمل وفق 

الموسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية، القاهرة - 1982م،   )2(
ص 48.
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الموّجهات الش���رعية اإلس���المية في معامالتها، وتطوير 
آليات جديدة لجذب الموارد وتوظيفها، لترس���يخ تجربة 
الصيرفة اإلس���المية، والتي ننتقل إليه���ا بملمح تاريخي 

فيما يلي.
تاريخ المصارف اإلسالمية:

الصيرفة اإلسالمية ليست ظاهرة حديثة؛ فهي جزء 
ال يتجزأ من النِّظام االقتصادي اإلس���المي، والذي يدخل 
ضمن منظومة العقيدة اإلس���المية الّس���محاء، وقد قّدم 
اإلس���الم منذ البعثة النبوية وحت���ى اليوم نماذج وتجارب 
تطبيقي���ة ث���ّرة، اعتمدت عل���ى قواعد محكم���ة لتنظيم 
المعامالت المالية وترش���يدها، وزخرت الس���يرة النبوية 
وتجارب الخلفاء الراش���دين وم���ن بعدهم بنماذج ناجحة 
من المعامالت المالية اإلسالمية، وذلك عبر الحقب التي 
شهدتها الدول والدويالت اإلسالمية، وقّدمت العديد من 

الحلول العملية للمشكالت االقتصادية.
إن إدراك هذين البعدين العقدي والتاريخي للصيرفة 
اإلسالمية يفّس���ر ما حظيت به المصارف اإلسالمية في 
عصرنا الحاضر م���ن قبول، جعلها تُثب���ت وجودها يوماً 
بعد يوم وتنتش���ر بهذه الس���رعة، إذ يُعد قيام المصارف 
اإلس���المية الحديثة عملية إحياء لتلك النماذج والتجارب 
السابقة، مع االس���تفادة من اجتهادات العلماء والمفكرين 
اإلسالميين حتى عصرنا الحاضر في تقديم رؤى إلمكانية 
صياغة نم���اذج معاصرة للتمويل والصيرفة اإلس���المية، 
فكان���ت ثمرة تلك الجه���ود المصارف اإلس���المية التي 
تتميز بوصفها مؤّسسات ش���املة، تتعامل في العديد من 
المجاالت وال تقتصر على دور الوس���اطة المالية كما هو 
في البنوك التقليدية، وهو ما يؤكد شمولية أنماط التمويل 
اإلسالمية لجميع األوجه المستخدمة، ويدّل على المرونة 
في اس���تخدام التمويل في اإلسالم، وتميزه عن النظريات 

المادية الغربية التي تركز في التمويل النقدي فقط.
وفيم���ا يلي تعري���ف بالمصارف اإلس���المية، وبيان 
لدوافع إعادة إحيائها، والعوامل المس���اعدة في تطّورها 

ونجاحاتها، وأبرز مميزاتها. 
تعريف المصرف اإلسالمي:

يُعرف المصرف اإلس���المي في إط���ار اقتصاديات 
النق���ود والصيرف���ة والتج���ارة الدولية بأنه »مؤّسس���ة 
مصرفي���ة، هدفها تجمي���ع األموال والمّدخ���رات من كّل 
من ال يرغب ف���ي التعامل بالربا )الفائدة(، ثم العمل على 
توظيفه���ا في مجاالت النش���اط االقتص���ادي المختلفة، 
وكذلك توفير الخدمات المصرفية المتفّرعة للعمالء بما 
يتفق مع الشريعة اإلسالمية، ويحّقق دعم أهداف التنمية 

االقتصادية في المجتمع«)1(.
وف���ي تعريف آخر، هو: »مؤّسس���ة مالية إس���المية 
ذات رس���الة اقتصادية واجتماعية، تعمل في ظّل التعاليم 
اإلسالمية، فهو بنك صاحب رس���الة وليس مجرد تاجر، 
بن���ك يبحث عن المش���روعات األكثر نفع���اً وليس مجرد 
األكث���ر ربح���اً، المصرف اإلس���المي ال يه���دف لمجرد 
تطبي���ق نظام مصرفي إس���المي، وإنما المس���اهمة في 
بناء مجتمع إس���المي كامل على أسس عقائدية وأخالقية 

واقتصادية«)2(.
يُس���تفاد من خ���الل هذين التعريفي���ن أن الصيرفة 

اإلسالمية تعتمد على أربعة أُسس، تتمثل في اآلتي:
1 - األساس االستثماري.

2 - األساس التنموي.
3 - األساس اإليجابي.

4 - األساس االجتماعي)3(.
وتعمل كّل هذه األُس���س مجتمع���ة وفق إطار عقدي 
منبثق من الش���ريعة اإلس���المية، وهو ما يدّل على تكامل 
بناء المصارف اإلسالمية وشمول أدائها التنموي، فالتنمية 
التي تحّققها المصرفية اإلسالمية ال تقتصر على التنمية 
االقتصادية بشكلها المباش���ر، وإنما تشمل أيضاً التنمية 
االجتماعي���ة واألخالقية، وهي مؤش���رات غير مدرجة ال 

اتفاقية إنشاء االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية، مطابع االتحاد   )1(
الدولي للبنوك اإلسالمية، مصر الجديدة - 1970م، ص 10.

أحمد عبد العزيز النجار، صاحب أول نموذج للبنوك اإلسالمية   )2(
في مصر.

االتحاد  اإلسالمية،  للبنوك  النظرية  األُسس  الهواري:  سيد  د.   )3(
الدولي للبنوك اإلسالمية، القاهرة.

تنموية
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س���ابقاً وال حالياً ضمن مؤش���رات التنمية البشرية التي 
تصدرها مؤّسسات األمم المتحدة. 
إحياء النظام المصرفي اإلسالمي:

لقد كان من أهم أس���باب إحي���اء النظام المصرفي 
اإلس���المي وقيام البنوك اإلس���المية في سبعينيات هذا 
العصر تحّرر البالد اإلس���المية من المحتل، وما تبعه من 
صحوة إس���المية، إضافًة إلى زيادة الموارد المالية لدى 
ول اإلس���المية، وخصوصاً ف���ي ظّل الطفرات  أغلب الدُّ
النفطية المتعاقبة، فظهر العدي���د من المبادرات، وظهر 
الكثير من األبحاث والدراس���ات والكتاب���ات التي تنادي 
بقيام مؤّسس���ات إسالمية وفق أسس الشريعة اإلسالمية 

ومقتضياتها.
كما كان للمجامع الفقهية دور بارز، تمّثل في وضعها 
للصياغة القانونية ألجل تطبيق صيغ التمويل اإلسالمي، 
وقد ش���مل ذلك أيضاً تحرير األجهزة المصرفية القائمة، 
وإبعاد كّل التعامالت الربوية  القائمة وفق مفاهيم أسعار 
الفائدة، وش���ملت الفتاوى الش���رعية: نظم الحس���ابات 
الجارية، ووضعها في إطار البنك اإلسالمي، وتحريره من 
الربا وفق تكييفه بأنه قرض حسن في كونه وديعة مأذوناً 
في اس���تخدامها ليصبح حس���اباً للخدمات فقط، وأيضاً 
ت���م رفض مفهوم الوديعة ألََج���ل ذات الفائدة المصرفية، 
واس���تُبدل بها مفاهي���م المضاربة الش���رعية التي تنّظم 

العالقة بين رّب المال والمضارب. 
وكان من أبرز المؤّسس���ات والمؤتمرات اإلس���المية 

التي قّدمت الّدعم الفقهي للتعامالت البنكية ما يأتي:
- مجمع الفقه التابع لرابطة العالم اإلسالمي.

- مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي.
- المؤتمر األول العالمي لالقتصاد اإلسالمي.

يقول د. س���عيد المرطان عن جه���ود هذه المرحلة: 
»ولق���د تمّيزت مرحل���ة اإلحياء بقدر كبي���ر من التنظيم 
والتأطي���ر لمبادئ االقتصاد اإلس���المي ف���ي مجموعه، 
والتركي���ز بصفة خاص���ة في جوانب العم���ل المصرفي 
باعتباره العصب األساسي والتطبيق العملي لهذا النظام، 
ففي هذه المرحلة س���اهم الكثير م���ن االقتصاديين من 

المسلمين في الجامعات ومراكز البحوث مساهمات فّعالة 
في إعادة وصياغة المبادئ األساسية للصيرفة اإلسالمية 
من ناحية، وفي إيجاد وتدعيم ُس���بل الحوار مع المهتمين 
من الممارس���ين للعمل المصرفي والمشجعين من رجال 
األعم���ال والمصارف للدخول إلى ه���ذا المجال العملي؛ 
بإنشاء مصارف إسالمية قادرة على وضع النظرية موضع 

التطبيق العملي«)1(.
ترّتب على ه���ذه الجهود اإلجماع على رفض التعامل 
بالفوائد، لكونها رباً محّرماً، دون استثناء، وتأكيد ضرورة 

البحث عن البديل للبنوك التقليدية الربوية.
في المؤتمر الثاني لوزراء خارجية الدول اإلس���المية 
تقّدمت دولتان مس���لمتان بمش���روع »البديل اإلسالمي«، 
وهو إنشاء بنوك إس���المية، فقامت على إثر ذلك البنوك 
اإلس���المية، تتقدمها تجربة أحمد عبد العزيز النجار في 
»ميت غمر« بجن���وب مصر بوصفها أول نموذج للمصرف 
اإلس���المي، أعقبه���ا العديد من النم���اذج والتجارب في 
دبي ومص���ر وغيرها، وبرزت مجموع���ة مصارف فيصل 
اإلس���المية في مصر والسودان وغيرها، كما أُنشئ البنك 

اإلسالمي للتنمية في جدة.
وش���ابه ذلك تجربة ماليزيا في تمويل الحّج بوصفها 
وس���يلة لتنمية االدخار وفق أهداف محّددة، والذي اتسع 
نشاطه ليشمل قيام أوعية استثمارية متعّددة لتحقيق تلك 
األهداف وفق ضوابط إسالمية، ثم انتشرت وتطّورت هذه 
المؤّسسات لتش���مل شركات التكافل والتأمين اإلسالمي، 
كما س���ارعت بتطبيق الصيغ اإلس���المية، مثل: المرابحة 
والمش���اركة والمضارب���ة وبيع الس���لم، وط���ورت ودائع 
االستثمار بوصفها وعاء لجذب الودائع من الجمهور وفق 
مفاهيم المضاربة الشرعية، ويمّثل كّل ذلك إطاراً مختلفاً 

عن الطرق السابقة في التمويل واستخدام األموال.
أغرى ما حّققته مؤسسات التمويل اإلسالمي العديد 

مما يجدر ذكره أن أول شركة تأمين إسالمية قامت في السودان   )1(
مع قيام أول بنك إسالمي هنالك )بنك فيصل اإلسالمي(، سعيد 
 - الرياض  اإلسالمي،  التمويل  مخاطر  إدارة  ندوة  المرطان: 

2004م.
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من المصارف التقليدية في األقطار اإلس���المية وغيرها، 
وخصوص���اً في إفريقي���ا، بإقامة نوافذ وإنش���اء إدارات 
للخدمات المصرفية اإلس���المية، كما حدث في المملكة 
العربية السعودية، وبعض الدول أقامت أجهزتها المصرفية 
بكاملها وفق المعايير اإلس���المية، كالسودان، وباكستان، 
وإيران، وماليزيا، فزادت شبكة المصارف اإلسالمية، بل 
اتجهت بعض المصارف الغربية، مثل »سيتي بنك« وغيره، 
إلى استخدام المشتقات اإلسالمية كأنماط للتمويل، ومن 

ذلك البنك البريطاني اإلسالمي بلندن.
وقد أّدى ذلك إلى زيادة عدد المؤّسس���ات اإلسالمية 
واتسع انتشارها، حتى وصلت حالياً إلى ما يقرب من 600 
مصرف إس���المي، و 90 ش���ركة تكافل وتأمين إسالمي، 
تنتشر في أكثر من 80 بلداً في العالم، وتدير ما بين 500 
و 800 مليار دوالر، وصاحب ذلك قيام ش���ركات للصكوك 
اإلسالمية، وإنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف 
والمؤّسسات اإلس���المية وغيرها، ويتوّقع المراقبون من 
خالل تطّور دور المؤّسس���ات اإلسالمية ومساهمتها في 

االقتصاد العالمي كسب المزيد من القوة والتقّدم. 
مؤشرات نجاح الصيرفة اإلسالمية ودورها في االقتصاد 

العالمي:
من هذه المؤش���رات تقديم المصارف اإلسالمية في 
الدول العربية واإلس���المية وخارجه���ا مجموعة متنوعة 
ومتزايدة من الخدمات والمنتج���ات المالية والمصرفية، 
وفقاً لصي���غ التمويل والعمليات المصرفية اإلس���المية، 
والتي أثبتت تفوقها إقليمياً ودولياً على الس���احة المالية 
والمصرفية، في ظّل نظام رأس���مالي س���ائد، قامت فيه 

البنوك التقليدية على أساس واحد، وهو أسعار الفائدة.
تنامي مؤش���رات البنوك اإلس���المية أفقياً وعمودياً 
في الدول العربية واإلس���المية، وزيادة اعتماد الصكوك 
اإلسالمية بوصفها أداة فّعالة في نقل األموال والمدخرات 
إلى قنوات االستثمار والتنمية، كما ورد في تقرير المجلس 
العام للبنوك اإلس���المية في البحرين مؤخراً: »أن نموذج 
العمل المصرفي اإلسالمي يُعتبر مهماً...؛ نظراً لنجاحه 
خالل الس���نوات األخيرة في تحويل المصارف اإلسالمية 

إلى مصارف تمارس الخدمات المالية الشاملة، وفي تطوير 
أس���واق المال العربية بفعل األدوات االستثمارية والمالية 
المهّم���ة التي أدخلتها األس���واق، وإلس���هامها في توفير 
التمويل المناسب للمش���روعات اإلنتاجية واالقتصادية«، 

فهي مشارك مباشر في عمليات التمويل واالستثمار.
وج���اء في ن���دوة األكاديمية العربية للعل���وم المالية 
والمصرفي���ة ب���األردن ف���ي 1996/12م أن »المصارف 
اإلسالمية ساهمت في تنشيط أسواق رأس المال الدولية 
في جوان���ب الع���رض والطلب، إذ اس���تخدمت محافظ 
اس���تثمارية وصناديق استثمار في األسهم الدولية، فضاًل 
ع���ن اإلضافة النوعية التي أفرزته���ا التجربة على اعتبار 

أنها تطبيق مبّكر لفكرة المصارف الشاملة«)1(.

تمّيزت الصناعة المصرفية 
اإلسالمية، وأثبتت قدرتها على 
تالفي تداعيات األزمة المالية 

العالمية التي أطاحت بعدد كبير 
من البنوك التقليدية

أكد تقرير نش���رته صحيفة إيكونومست البريطانية 
المعني���ة باألخب���ار االقتصادي���ة العالمي���ة أن البن���وك 
اإلس���المية فرضت واقعاً جديداً على السوق المصرفية 
العالمي���ة، حت���ى اقتحم���ت مصطلحات »المش���اركة« و 
»الصك���وك« و »التكاف���ل« قوامي���س البن���وك الغربية، 
واستطاعت البنوك اإلس���المية أن تطرح مفهوماً جديداً 
ف���ي التعامالت المصرفية، ولي���س أدّل على ذلك من أن 
العديد من البنوك العالمية أنشأت أقساماً إسالمية لتلبية 
طلب العم���الء المتزايد، بل إن بعضها أنش���أ بنكاً كاماًل 
يس���ير وفقاً للعمل المصرفي اإلسالمي استغالالً لنظامه 
وإيماناً بجدواه االقتصادية، كما س���عت دول كبرى إلقامة 

مجلة الدراسات المصرفية، العدد الرابع - 1995/2م، ص 25.  )1(

تنموية
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مراكز جديدة للبنوك اإلس���المية فيها، وبخاصة بريطانيا 
وفرنس���ا والواليات المتحدة، وهو ما يمّثل اعترافاً دولياً 

بدور البنوك اإلسالمية.
أصبح���ت المص���ارف اإلس���المية موض���ع اهتمام 
المختصين في الجامعات والمؤّسس���ات المالية الدولية 
وغيرها، فقد س���عى كلٌّ من البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي لدراس���ة هذه الظاهرة، ومن ث���م العمل للتعامل 
معها واالشتراك مع المسؤولين منها في متابعة أنشطتها 
المختلفة، وخصوص���اً بعد ثبات التعامالت اإلس���المية 
وقدرتها عل���ى التطوير وتمّيزها بالحياد في أنش���طتها، 
ووافق ذلك ظهور مؤش���رات مالية إس���المية، مثل مؤّشر 
»داوجونز اإلس���المي« و »س���يتي قروب؛ من بنك سيتي 

اإلسالمي« وغيرها.
وقد أّكد البن���ك الدولي في بعض دراس���اته صيغة 
العمل المصرفي اإلسالمي، واقترح على الدول النامية أن 
تأخذ بها بوصفها تموياًل مباشراً الستثمار حقيقي تحتاج 

إليه هذه الدول.
س���اهمت البنوك اإلس���المية بش���كل مباش���ر في 
انتع���اش االقتص���اد العربي والعالمي؛ فه���ي - كما يؤكد 
بعض رجال االقتصاد - ش���ركة اس���تثمار حقيقي، وليس 
اس���تثماراً مالياً، ومن ثم فعملياتها هي الدخول في إنشاء 
مش���روعات اس���تثمارية وفقاً لألولويات اإلنمائية للبلد 
ال���ذي يوجد فيه البنك اإلس���المي، كما يدخل في جميع 
المش���روعات االقتصادية التي تعمل عل���ى تنمية القدرة 
اإلنتاجية للمجتمع موضع التنمية، ويوضح د. أبو عبد الله 
إدريس إيجابية المصرف اإلسالمي مقارنة بالبنك الربوي 
بقول���ه: »إن البنك الربوي يقف كالمتفرج على الس���احة 
االقتصادي���ة، يُقرض َمن يأتي إليه، ويغس���ل يديه من كّل 
األتعاب – الفائدة -، أما البنك اإلس���المي فإنه المحّرك 
األساسي لالقتصاد، فالودائع التي جمعها ال يقرضها، فهو 
يساهم بها في مشاريع تنموية مملوكة، أو يمول مشروعات 

بنفسه«)1(.

 -  48 العدد  المعاصر،  المسلم  مجلة  إدري��س،  الله  عبد  أبو   )1(

وبالنس���بة لتعبئة الموارد واجت���ذاب الودائع نجحت 
الصيرفة اإلس���المية في تحقيق نس���ب مقّدرة بأسلوب 
مش���اركة صاحب رأس المال في الربح والخس���ارة على 
أساس عقد المضاربة، ويذكر محمد البلتاجي أن: »معّدل 
النم���و في القطاع المصرفي اإلس���المي في العالم يصل 
إلى 15% س���نوياً«)2(، وفي ع���ام 2011م وحده نما حجم 
الصناعة بنس���بة 24،4%، ليبلغ 1،084 ترليون دوالر، ونما 
حج���م إصدارات الصكوك في العالم بنس���بة فاقت%60، 
لتصل إلى84،5 بليون دوالر، وقد مّثل ذلك عاماًل مشّجعاً 

ومحفزاً للكثير من المؤّسسات المالية اإلسالمية.
وف���ي مواجهة األزم���ات المالية؛ تمّي���زت الصناعة 
المصرفية اإلسالمية، وأثبتت قدرتها على تالفي تداعيات 
األزمة المالية العالمية التي أطاحت بعدد كبير من البنوك 

التقليدية في معظم االقتصاديات الصناعية. 
وتقديراً لهذه النجاحات منحت مؤّسسات التصنيفات 
االئتمانية الدولية العديد من البنوك والمؤّسسات المالية 
اإلسالمية أرفع التصنيفات االئتمانية، حيث أّكدت فاعلية 
إدارة األموال، وأّكدت األدوات المالية اإلسالمية المختلفة 
نجاحها وقدرتها على تخّطي المعوقات المختلفة، ومواكبة 
التطّورات التي تش���هدها الصناعة المصرفية اإلسالمية 
بما يتفق والضوابط الش���رعية، ولّب���ت متطلبات األفراد 

والمؤّسسات الحكومية والخاصة بيسر وكفاءة.
أبرز مميزات المصارف اإلسالمية:

تتصف االس���تثمارات وصي���غ التمويل في المصرف 
اإلسالمي بميزات كثيرة، أبرزها:

- التنّوع والتباين؛ حيث إن لكّل نوع من أنواع االستثمار 
سمات وخصائص يتميز بها عن األنواع األخرى.

- التفاوت في توقيت تحصيل العائد أو اإليراد.
- التفاوت في درجة المخاطر والضمانات الالزمة.

- التقّيد بالضوابط الشرعية التي تحكم العديد من 

1987/8م، ص 119.

د. محمد البلتاجي، ورقة مقّدمة لندوة المخاطر في المؤسسات   )2(
اإلسالمية، الرياض - 2004م.
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األدوات االستثمارية.
- وهذا يمّكن م���ن جانب آخر من اعتماد المصارف 
اإلس���المية أجهزة للوساطة المالية، باإلضافة إلى دورها 
بوصفها أجهزة تعمل على المشاركة في الربح والخسارة. 
ويالحظ كذلك أن الوس���اطة المالية اإلسالمية ليس 
شأنها شأن الوس���اطة المالية التقليدية؛ فهي مبنية على 

مبدأين أساسيين، هما:
1 - الشفافية، وتعني التوازن في المعلومات.

2 - المشاركة في حالة الخسارة أو الربح.
إفريقيا والمصارف اإلسالمية:

تُعد تجرب����ة »مصرف االدخار« ف����ي جنوب مصر، 
التي أش����رف عليها د. أحمد النجار، والتي اعتمدت على 
مفه����وم التربية االدخارية، ومن ثم طرح أس����لوب جديد 
ف����ي التمويل، أول نموذج للبنوك اإلس����المية في العالم، 
ومهدت دراسة تلك الحالة الطريق إلى التفكير في بنوك 
فيصل اإلسالمية التي انتظمت في منتصف السبعينيات 
من القرن الماضي، فشهد السودان في عام 1977م قيام 
بنك فيصل اإلس����المي بقانون خاص، ث����م تبعه متزامناً 
بن����ك فيصل المصري، وال ش����ك أن تجربة بنوك فيصل 
اإلس����المية التي أش����رف عليها األمي����ر محمد الفيصل 
آل س����عود، وما تبع ذلك من قيام االتح����اد العام للبنوك 
اإلسالمية، والذي كان األمين العام له هو الدكتور أحمد 
النجار صاحب أول نموذج للبنوك اإلس����المية في مصر، 

كلّها كانت بدايات لمستقبل واعد. 
ونس����تعرض فيما يلي أهم المنطلقات التي تشّكلت 
في مجموعات بنوك الفيصل، ومجموعات بنوك البركة، 
ودور البنك اإلس����المي للتنمية ودعمه العديد من الدول 

اإلفريقية في المجاالت االقتصادية وغيرها. 
مجموعة بنوك فيصل اإلسالمية:

كان من أهم النم����اذج وأولها مجموعة بنوك فيصل 
اإلسالمية، والتي قامت بمبادرة من األمير محمد الفيصل 
آل سعود، وبدأت بكلٍّ من مصر والسودان والنيجر وغينيا 
والسنغال وغيرها، ومؤخراً دخلت المغرب ونيجيريا، وتبع 
ذلك مجموعة من الش����ركات اإلسالمية التابعة لها، وقد 

تكّونت لهذه المجموعة أول هيئة رقابة ش����رعية للبنوك 
اإلس����المية في العالم، توّلى إدارته����ا علماء من إفريقيا، 
منه����م الش����يخ محمد خاطر م����ن دولة مص����ر العربية، 

والبروفيسور الصديق األمين الضرير من السودان.
وم����ن ناحية أخ����رى؛ كان لبنك فيصل اإلس����المي 
في السودان ش����رف قيام أول شركة تأمين إسالمي في 
الس����ودان، كانت هي النواة لتنطلق منها شركات التأمين 
والتكافل اإلس����المي على مستوى العالم أجمع، وقام بنك 
فيصل اإلس����المي الس����وداني بدور في إنشاء مجموعة 
من البنوك اإلس����المية، مثل: بنك التضامن اإلس����المي، 
وبنك الش����مال اإلس����المي، وغيرها، األمر الذي أوجد 
الدعم المباش����ر ألن يسعى الس����ودان إلى أسلمة الجهاز 
المصرفي بكّل جوانبه، ومن ثم صياغة سياس����ات نقدية 
كلية منبثقة من التعاليم اإلس����المية، وقيام الهيئة العليا 

للرقابة الشرعية للمصارف والمؤّسسات المالية.
مجموعة دلة البركة في إفريقيا:

تبعت مبادرة األمير محم����د الفيصل مبادرة أخرى، 
نجحت في إقامة مجموعة البركة المصرفية، وهي شركة 
مس����اهمة نش����أت في مملكة البحرين، ويترأسها الشيخ 
صالح عبد الله كامل، وتُعد مجموعة البركة المصرفية من 
المصارف اإلس����المية الرائدة عالمياً، بوصفها مجموعة 
متخّصصة في صناعة الخدمات المالية اإلسالمية، كما 
تتمّيز المجموعة بمب����ادرات التطوير في جميع مجاالت 
المعامالت المالية اإلس����المية، وبخاص����ة مجال تطوير 

األدوات المالية الخاضعة للشريعة اإلسالمية. 
عملت مجموعة البركة المصرفية على قيام شركات 
تابعة لها، منها شركات للتأمين والتكافل وشركات تجارية 
أخرى، وتق����ّدم مجموعة البركة خدم����ات عديدة، منها 
التجزئ����ة المصرفية والتجارية واالس����تثمارية وخدمات 
الخزانة، وتخضع جميع الخدمات التي تقّدمها المجموعة 
لقواعد الشريعة اإلس����المية السمحاء، ويبلغ رأس المال 
المرخ����ص به للمجموعة 1،5 ملي����ار دوالر أمريكي، كما 
يبلغ مجموع حقوق المس����اهمين نحو 1،57 مليار دوالر، 
وقد حصلت المجموعة على تصنيف����ات ائتمانية طويلة 
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وقصيرة األجل جيدة من ِقبل مؤّسسة ستاندرد آند بورز 
العالمية.

 وتتمتع المجموعة بانتشار جغرافي واسع في اثنتي 
عش����رة دولة، تدير بدورها أكث����ر من 300 فرع، منها في 
إفريقيا: بنك البرك����ة الجزائري / الجزائر، وبنك البركة 
السوداني / السودان، وبنك البركة / جنوب إفريقيا الذي 
تم تأسيس����ه بوصفه أول بنك إسالمي متكامل في جنوب 
إفريقيا في عام 1989م، وبنك التمويل التونسي السعودي 
/ تونس، بنك التمويل المصري السعودي / مصر، إضافة 

إلى مكتب تمثيلي في موريتانيا.
البنك اإلسالمي للتنمية: 

تأّس����س البنك اإلس����المي للتنمية في جدة س����نة 
1975م، وهو بنك دولي، تشترك فيه جّل الدول اإلسالمية 
األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي، وقد تم افتتاحه 
سنة 1976م، ويهدف البنك إلى دعم التنمية االقتصادية 
واالجتماعية لش����عوب ال����دول األعض����اء وللمجتمعات 
اإلس����المية في الدول غير األعضاء، مجتمعة ومنفردة، 

وفقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكامها.
س����اهمت مجموعة البنك اإلس����المي للتنمية بجدة 
في دعم العديد من المشروعات االستراتيجية وتمويلها، 
وأيضاً على عمل تدريب الك����وادر وصقلها بدول منظمة 
التعاون اإلس����المي، وكان للعديد من الدول اإلس����المية 
بإفريقيا نس����بة مقّدرة من المش����روعات، كما س����اهم 
البنك اإلس����المي للتنمية بتأسيس شركة قابضة إلنشاء 
المصارف اإلس����المية في إفريقيا بالمساهمة في شراء 
األسهم التأسيسية بالتعاون مع البنوك اإلسالمية القائمة 

بالمنطقة.
وضع المصارف اإلسالمية في إفريقيا: 

يتم استعراض وضع المصارف اإلسالمية في بعض 
دول إفريقيا بغ����رض اإلبانة والتمثيل والمقارنة، بوصفها 
نماذج تُقاس عليها باقي المصارف اإلسالمية القائمة في 

بعض الدول اإلفريقية األخرى.
مصر:

سبقت مصر بتجربة بنوك االدخار في جنوبها، والتي 

أُنش����ئ على غرارها بنك ناصر االجتماعي عام 1971م، 
وه����و يقوم بكّل أعمال البنوك دون التعامل بالفائدة، وفي 
عام 1977م تأّس����س بنك فيصل اإلس����المي المصري، 
وبدأ نش����اطه في 5 يوليو 1979م بصفة شركة مساهمة 
مصرية، وفقاً ألحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م، وفي 
عام 1989م تم إنش����اء بنك التمويل المصري السعودي، 
كما صدر قرار البنك المركزي المصري في عام 1980م 
بالموافقة للبنوك التقليدية على فتح فروع إسالمية لها.

نيجيريا: 
تش����هد منطقة غرب إفريقيا بص����ورة عامة تطّوراً 
ف����ي الصناعة المصرفية اإلس����المية، وبخاصة نيجيريا 
الت����ي تضم أكبر عدد من المس����لمين في إفريقيا جنوبي 
الصحراء، ويش����ّكل المس����لمون أكثر من نصف سكانها 

البالغ عددهم 150 مليون نسمة. 
كما أن بها أحد أسرع القطاعات المصرفية نمواً في 
إفريقيا، سواء على مستوى الخدمات المقّدمة لألفراد أو 
الش����ركات، ويقوم مجلس شرعي وطني بتحديد القواعد 
المنّظمة ألعمال المؤّسس����ات المالية اإلسالمية، والتي 
يج����ري توحيدها م����ن جانب البنك المرك����زي، حيث إن 
قانون البنوك والمؤّسس����ات المالية األخرى في نيجيريا 
لعام 1991م بصيغته المعّدلة ينّص على إنش����اء مصارف 
إس����المية في نيجيريا، وقد تّم����ت الموافقة لبنك حبيب 
ع����ام 1992م على تش����غيل نافذة للخدم����ات المصرفية 
اإلس����المية، وهو ال يزال يعمل مع بنك بي اتش بي، وفي 
يونيو 2011م تّمت الموافقة على منح تصريح لبنك جايز 
الدول����ي لبدء األعمال المصرفية اإلس����المية األولى من 

نوعها في البلد.
جنوب إفريقيا:

حدثت تطّورات كبيرة في السنوات األخيرة في جنوب 
إفريقيا، جعلتها واحدة من أهم الدول اإلفريقية في قطاع 
التمويل اإلسالمي، وتُعد جنوب إفريقيا الدولة اإلفريقية 
األكثر تقّدماً من حيث قوة الهياكل التش����ريعية، وهياكل 
الحوكمة، وكذلك اللوائح، وهو ما يمنحها ميزة في تطبيق 

األنظمة المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
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ففي عام 2008م ش���ّكلت وزارة الخزانة الوطنية في 
ن���ة من ممّثلين عن  جن���وب إفريقيا مجموعات عمل، مكوَّ
البنوك وشركات التأمين والمحاسبة واالستثمار، لدراسة 
المتطلب���ات واآلثار المترتبة على الت���زام الحكومة بخلق 
نه���ج أكثر إنصافاً للتمويل اإلس���المي ف���ي البالد، وتّوج 
ذلك بالتزام صريح م���ن وزير المالية في خطابه الخاص 
بميزاني���ة عام 2010م، تعّهد من خالله بتبس���يط النظام 
الضريبي، وتطبيق تدابير أخرى للحّد من الروتين، وتعزيز 
جاذبي���ة جنوب إفريقيا لتكون بمثاب���ة موقع حيوي، تمتد 
من خالله األعمال إلى إفريقيا والعالم بأس���ره، وصدرت 
التعديالت الضريبية المقترحة في مايو 2010م، والتي من 
المتوّق���ع أن تهيئ مناخاً مناس���باً لهذا القطاع في جنوب 
إفريقي���ا، ومس���اعداً أيضاً في بناء س���وق حيوي ومتنام 

للتمويل اإلسالمي.
وعلى صعيد قطاع المصارف اإلسالمية؛ تم تأسيس 
بنك البركة بوصفه أول بنك إس���المي متكامل في جنوب 
إفريقيا في عام 1989م، وقامت البنوك التقليدية الرئيسة، 
مثل البنك الوطني األول )FNB(، وهو جزء من مجموعة 
فيرس���ت راند، وبنك اتش بي زد، وبنك ابس���ا، بإنش���اء 
نوافذ إسالمية جنباً إلى جنب مع الممارسات المصرفية 
التقليدية، ويوجد حالياً بنك يقوم بتقديم الخدمات المالية 
اإلسالمية بش���كل متكامل، باإلضافة إلى أربع مؤّسسات 

تقوم بتشغيل نوافذ إسالمية.
وبعد أن أصبح البنك الوطني األول أول بنك تقليدي 
يقوم بتقديم خدمات التمويل اإلس���المي في عام 2004م؛ 
تم اس���تخدام هيكل اإلجارة في السوق في خدمات تمويل 
الس���يارات واألصول، وبعد ذلك بع���ام تم إدخال منتجات 
المضارب���ة، وكذلك تم توفير أنظم���ة المنتجات التجارية 

والعقارات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
وقد بدأت إدارة األصول اإلسالمية في جنوب إفريقيا 
عام 1992م مع إطالق أول صندوق إس���المي مشترك في 
جنوب إفريقيا، باس���م صندوق فيوتش���ر ج���روث البركة 
ايكوت���ي، وتّمت إدارة الصندوق في بادئ األمر بواس���طة 
مديرين لالستثمار من سنة 2000م إلى 2005م، وبعد ذلك 

تّمت إدارته من قبل فيوتش���ر جروث، والتي أصبحت منذ 
ذلك الحين عضواً في مجموعة أولد ميوتشوال انفستمنت 

جروب )أوميجسا(.

ال بد لنماذج المصارف اإلسالمية 
الحديثة أن تبتعد عن الحماس 
المفضي إلى تقديم صياغات غير 

ناضجة وغير مكتملة

ويبلغ عدد ش���ركات إدارة األصول في جنوب إفريقيا 
11 شركة، تقّدم أنظمة اس���تثمارية متوافقة مع الشريعة 
اإلسالمية أو أنظمة استثمارية مشتركة، وتضم ربع العدد 
لة تحت مجلس  اإلجمالي لش���ركات إدارة األصول المسجَّ
الخدمات المالي���ة للبالد، كما تدير مجموعة أواس���يس 
إلدارة األصول حالياً أكبر عدد من الصناديق اإلس���المية 
في البالد، والتي تشمل استثمارات محلية وأخرى خارجية.

وق���د بدأ ت���داول أس���هم أول صن���دوق متوافق مع 
الش���ريعة في البورصة في عام 2009م من قبل نيوفوندز، 

وهو مشروع مشترك بين أبسا كابيتال وفوناني كابيتال.
كما أن بيوت االس���تثمار في جن���وب إفريقيا تعرض 
اس���تثمارات متوافقة مع الش���ريعة اإلس���المية، تشمل: 
صناديق التقاعد، والمعاش���ات السنوية، وشركات توظيف 

برأسمال متغّير، وإدارة لألوقاف.
وفيم���ا يتعلق بعملي���ة الصكوك؛ ف���إن إدخالها إلى 
الس���وق الجنوب إفريقي يتماشى مع توّجه وزارة الخزانة 
الوطنية نح���و تنويع التمويل وقاعدة المس���تثمرين، وقد 
انضم���ت جنوب إفريقيا إلى مجموعة منتقاة من المناطق 
الجديدة التي تقوم باإلعداد إلصدار الصكوك السيادية، 
وق���د تّم إصدار الدعوة إلى البنوك في ديس���مبر 2011م 
لتقدي���م العطاءات الخاصة بخدمة تقديم االستش���ارات 
بش���أن إصدار السندات الحكومية اإلس���المية وهيكلتها 
في األس���واق المحلية والعالمية، كما قامت وزارة الخزانة 
الوطنية في البالد بتعيين ستة بنوك لتقديم االستشارات 
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بش���أن توّقع���ات إص���دارات الصكوك الس���يادية، وهي 
مجموعة البركة المصرفية، وبنك بي إن بي باريبا، وشركة 
بيت إدارة الس���يولة، ونوفا كابيتال بارتن���رز، وريجيمنت 

كابيتال، وبنك ستاندرد.
وعن دور المس���لمين في جنوب إفريقيا؛ يذكر تقرير 
»بيتك لألبحاث« أن المس���لمين في جنوب إفريقيا يمّثلون 
قراب���ة 2% من س���كان البالد، ولكن تدّل كّل المؤش���رات 
على أنهم يس���اهمون بنس���بة تزيد على 10% من إجمالي 
الناتج المحلي، الفتاً إلى جلب رجال األعمال المس���لمين 
وشركائهم العالمات التجارية العالمية إلى جنوب إفريقيا، 
فض���اًل عن أنهم يقومون بتنفيذ عدد من أكبر المش���اريع 

اإلنشائية، ومشاريع تطوير البنية التحتية في البالد.
السودان:

بدأت بواكير االهتمام بموضوع االقتصاد اإلس���المي 
في الس���ودان منذ منتص���ف الس���تينيات، عندما قّررت 
جامعة أم درمان اإلسالمية إقامة شعبة لتدريس االقتصاد 
اإلسالمي بإشراف د. أحمد عبد العزيز النجار، ود. محمد 
عبد الله العربي، وتبع هذا المشروع الدعوة لقيام مصرف 
لالدخار وفق الموّجهات اإلسالمية، الذي أقيم في سنوات 
السبعينيات برعاية د.أحمد عبد العزيز النجار، وبعد ذلك 
أُقيم بنك فيصل اإلس���المي السوداني بوصفه أحد فروع 

مجموعة ومنظومة مصارف فيصل اإلسالمية.
ي���ورد د. محمد ش���يخون ف���ي كتاب���ه )المصارف 
اإلسالمية – دراسة في تقويم المشروعية الدينية والدور 
االقتصادي والسياس���ي، دار وائل - 2002م(، أنه »بدأت 
الخط���وات األولى في الش���روع لتطبيق فك���رة الصيرفة 
اإلسالمية في الس���ودان عام 1966م في قسم االقتصاد 
اإلسالمي كمادة أساسية تدرس في قسم االقتصاد، وقام 
بتدريس���ها كل من: د. محمد عبد الله العربي ود. أحمد 
عبد العزيز النجار، وانطلقت فكرة إنشاء مصرف إسالمي 
في السودان من هذا القس���م«، ويواصل أيضاً: »وبعد أن 
مض���ى عقد من الزمان على ما تق���ّدم، وحدوث تطّورات 
مهّمة في النظام السياسي، اجتمع األمير محمد الفيصل 
آل سعود بالرئيس السوداني األسبق جعفر نميري في عام 

1977م طالباً الس���ماح بإنشاء بنك إسالمي في السودان، 
وتم االتفاق على استصدار قانون خاص من مجلس الشعب 

في السودان بإنشاء بنك فيصل اإلسالمي السوداني«.
وأوضح الس���يد/ الباق���ر مض���وي أول مدير لبنك 
الفيصل بالسودان أن »استجابة الدولة في كّل المستويات 
كانت مش���ّجعة للغاي���ة، ففي 18 أغس���طس 1977م تم 
تس���جيل بنك فيصل اإلسالمي الس���وداني بصفة شركة 
س���ودانية عامة ومحدودة وفق قانون الشركات السوداني 
لعام 1925م، وقد ُمنح البنك امتيازات وإعفاءات ضريبية 

وجمركية.
أما على المستوى الش���عبي؛ فقد صاحب قيام بنك 
فيصل اإلس���المي إقبال وحماس متزايد، تمّثل في زيادة 
االكتتاب في األسهم؛ ما حدا بالقائمين على تأسيسه إلى 
زيادة رأس المال األولي من س���تة ماليين جنيه إلى عشرة 
ماليين جنيه سوداني في خالل فترة االكتتاب، وبعد مضي 
عامين فقط من تأسيس البنك لجأ البنك إلى زيادة رأس 

ماله مرة أخرى إلى خمسين مليون جنيه سوداني«. 
ويُع���د بنك فيصل اإلس���المي الس���وداني أول بنك 
إسالمي في السودان، وكان المؤّسسون له من السعوديين 
والس���ودانيين وبعض المواطنين من دول إسالمية أخرى، 
ومن البنوك اإلسالمية األخرى: بنك التضامن اإلسالمي، 
وبنك البركة اإلس���المي، والشركة اإلسالمية لالستثمار، 

وبنك التنمية التعاوني اإلسالمي.
وجدي���ر بالذكر؛ أن جمي���ع البن���وك الموجودة في 
السودان قد تّمت أس���لمتها منذ عام 1990م، حيث تبّنت 
الدولة التوّجه اإلسالمي في مختلف المجاالت السياسية 
واالقتصادي���ة واالجتماعية، مهّيئ���ة بذلك المناخ المالئم 

لتطوير التجربة المصرفية اإلسالمية في السودان.
كينيا: 

أما في ش���رق إفريقيا، فقد ب���دأ العمل المصرفي 
اإلس���المي في كينيا عام 2008م عندما سمحت الحكومة 
الكينية للبنك التجاري الكيني بالبدء بالعمليات التشغيلية 
لبنك األمانة اإلس���المي الذي يُعد أول بنك إسالمي في 
البالد، إضافة إلى تأس���يس البن���ك الخليجي اإلفريقي، 
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وكينيا لديها اآلن اثنان من البنوك اإلس���المية، تس���اهم 
بنحو 1% من صافي إجمالي موجودات القطاع المصرفي 

الكيني.
وقد أدخلت خمس����ة بنوك تقليدية أخرى في كينيا 
المنتجات المصرفية اإلس����المية، وذل����ك بغرض دعم 
المنتجات المتوافقة مع الش����ريعة اإلسالمية، باإلضافة 
إل����ى توس����يع قاعدة العم����الء، وفي ماي����و 2010م قام 
البنك المركزي في كينيا بتعديل قانون البنوك للس����ماح 
للمؤّسسات المالية اإلس����المية، األمر الذي يساعد في 

نمّوها وازدهارها. 
يوغندة:

تُع����د التجربة في أوغندا واعدة ومبّش����رة وهي في 
بدايتها، حيث ق����ام البنك المرك����زي األوغندي بتعديل 
األنظم����ة المصرفية للس����ماح بإقامة وتأس����يس بنوك 
إسالمية في البالد، وهذه تُعد من أهم الخطوات المهّيئة 

لقيام المصارف ونجاحها في البالد. 
موريتانيا:

يُعد المصرف اإلس����المي الموريتاني أول مصرف 
يطّبق الش����ريعة اإلسالمية كاملة في المجال المصرفي، 
وهو يعتمد على منظومة متطّورة ال تسمح باستيعاب أي 
عملية ال تطابق الش����ريعة، وذلك حس����ب ما ذكره خالد 
العب����ودي رئيس مجلس إدارة مجموع����ة تمويل إفريقيا 

المالكة للمصرف اإلسالمي الموريتاني.
قام هذا المصرف برأسمال مشترك ما بين كلٍّ من 
المؤّسسة اإلس����المية لتنمية القطاع الخاص - التابعة 
للبنك اإلسالمي للتنمية - وبنك آسيا التركي، ورأسماله 
س����تة مليارات أوقية، أي قرابة 21 مليون دوالر أمريكي، 
يمتلك البنك اإلسالمي للتنمية نسبة 60%، أما بنك آسيا 

التركي فله نسبة %40.
ونذكر أن البنوك األجنبي����ة التي تقع في موريتانيا 
يبلغ عددها بهذا البنك خمسة بنوك، وتوجد توّقعات بأن 
يهيئ افتتاح المصارف اإلسالمية بموريتانيا فرصاً نحو 
جذب االستثمارات التركية، وذلك باإلضافة إلى مواكبة 
جهود رجال األعمال الموريتانيين من أجل تمويل عمليات 

االستيراد والتصدير بين كلٍّ من البلدين موريتانيا وتركيا.
ويبل����غ حجم التبادالت بي����ن موريتانيا وتركيا قرابة 
20 مليون دوالر أمريكي، وتأمل الحكومة الموريتانية أن 
يكون الفتتاح هذا المصرف دور فّعال في توس����يع حجم 
تلك التبادالت بما يعود على االقتصاد الموريتاني بالنمو.
وق����د وجد افتت����اح المصرف اإلس����المي اهتماماً 
كبيراً؛ حيث ترّأس مراس����مه وزير المالي����ة الموريتاني 
تي����ام جمبار، بحض����ور العبودي، وأظهر س����يدي أحمد 
ول����د الرايس محافظ البنك المرك����زي الموريتاني مدى 
أهمي����ة هذا االفتتاح، وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة 
تموي����ل إفريقي����ا القابضة إن هذا المصرف س����يعتمد 
تحسين الجودة والمعاملة للمساهمة في النهوض بقطاع 
الصيرفة في موريتانيا، وس����يكون بن����كاً متكاماًل يعتمد 
على الش����ركات العامة والخاصة وعلى األفراد، وأضاف 
العبودي أن هناك نية لفتح فروع في نواكشوط ونواديبو.

وباإلش����ارة إلى المجموعة القابض����ة؛ فإن مقّرها 
الرئيس الس����نغال، وتمتل����ك ثالثة بنوك في الس����نغال 
والنيج����ر وغينيا، وهي بصدد افتت����اح بنوك في كلٍّ من 
مالي وبنين، كما أنها تخّطط إلنش����اء المزيد من البنوك 
اإلسالمية في إفريقيا، وس����وف تعمل مع بنك آسيا في 
القطاع المصرف����ي الخالي من الفوائد ف����ي كّل أنحاء 

إفريقيا، وخصوصاً الجزء الغربي منها.
المغرب:

تستعد أربعة بنوك إسالمية خليجية لفتح فروع لها 
بالمغرب بعد إقرار قانون جديد يس����مح بذلك، وكشفت 
مص����ادر أن بنك فيصل اإلس����المي الس����عودي والبركة 
البحريني واالس����تثمار الكويتي وقطر الوطني س����بق أن 
قّدمت طلباتها إلى السلطات المغربية، ومن المرّجح أن 
يك����ون قد تم قبولها، كما كش����فت مصادر عن اتصاالت 
ج����رت بين إدارة بنك فيصل اإلس����المي والمس����ؤولين 
المغاربة من أجل فتح ف����رع لهذا البنك بالمغرب، وقيام 
رئي����س مجل����س إدارة فيصل اإلس����المي األمير محمد 
الفيصل بزيارة عمل إلى المغرب لوضع اللمسات األخيرة 

لالتفاق بين الجانبين.

تنموية
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وم����ن جانب آخ����ر؛ ارتفعت المطال����ب بفتح فروع 
للبنوك اإلسالمية بالمغرب بعد توّلي »العدالة والتنمية« 
قيادة الحكومة الحالية، وسبق أن أطلق ناشطون مغاربة 
حملة واس����عة على الموقع االجتماعي فيسبوك يطالبون 
فيها بضرورة الس����ماح بإقامة فروع للبنوك اإلس����المية 
ببالدهم، وش����ّدد هؤالء الناش����طون، خالل هذه الحملة 
التي أُطلق عليها اسم »الحملة الوطنية للمطالبة بالبنك 
اإلس����المي في المغرب«، عل����ى أن الغالبية العظمى من 
المغاربة يقاطعون الخدمات والمنتجات البنكية ألسباب 

دينية.
رؤية مستقبلية: 

وضح من خالل تناول تجربة المصارف اإلس����المية 
في قارة إفريقيا أنها تنبئ بمس����تقبل مشّرف من خالل 
القبول الش����عبي واالهتمام الرسمي، وهو ما يُتوّقع معه 
نهوض مس����تمر لها في معظم دول قارة إفريقيا، ويُتوّقع 
أن تس����تمر الصناعة المصرفية اإلس����المية في التوّسع 
في إفريقيا من خالل العديد من العوامل المهّمة، والتي 

تشتمل على:
- التحوالت الت����ي تحدث في البلدان اإلفريقية من 
كونها تعتمد على المس����اعدات؛ حيث تحولت نحو النمو 
ف����ي التجارة وعالقات األعمال مع الش����رق األوس����ط. 
ويمك����ن للتمويل اإلس����المي أن ي����ؤدي دوراً كبيراً في 
تسهيل العالقات التجارية بين إفريقيا والشرق األوسط، 
وبمش����اركة أكبر من البنوك العالمية واإلسالمية من كلتا 

المنطقتين.
- اإلصالحات السياسية والتجارية في بعض أجزاء 
الق����ارة اإلفريقية، والت����ي جعلت من الق����ارة اإلفريقية 
المنطقة الثالثة األس����رع نمّواً ف����ي العالم، بعد منطقة 
الشرق األوسط وآسيا، وهذا سيؤدي إلى تعزيز متطلبات 
البنية التحتية الضخمة، والتي ستؤدي بدورها إلى زيادة 
ف����ي الطلب على التمويل اإلس����المي، وهو ما يمّكن من 
توفي����ر فرص جاذب����ة للتمويل اإلس����المي، مثل إصدار 
الصكوك، والت����ي توّفر فرصة لالس����تفادة من األموال 

المتاحة في الشرق األوسط وآسيا.

وختاماً:
فإن تجربة المصارف اإلس����المية تتطلب مزيداً من 
اإلحكام في صياغة اللوائح والقوانين المنّظمة لها، وهو 
أمر مه����م وضروري في مرحلة االنتقال للولوج في أدوار 
متجّددة ومتقّدمة، وال بد لنماذج هذه المصارف الحديثة 
أن تبتعد عن الحماس المفضي إلى تقديم صياغات غير 
ناضجة وغير مكتملة، بما قد ينعكس سلباً على التجربة 

برّمتها.
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ثقافية

د. يوسو منكيال *

عناص���ر  واآلداب  الفن���ون 
رئيسة في مكّونات الهوّية الذاتية 
نتاج  فه���ي  المتحّضرة،  لألم���م 
عقول أبنائه���ا، وثمرة قرائحهم، 
وه���ي إلى ذل���ك أبرز مظاه���ر تأثيره���ا الحضاري 
والفك���ري في الحضارات األخ���رى، ومقياس وعائها 
اإلنس���اني، وتجاربه���ا الذاتية، وهي م���ن المكّونات 

المهمة لشخصيتها الثقافية ولكيانها الحضاري.
 وال ش���ك أن اللغة هي لس���ان اإلب���داع الفني 
واألدبي غالباً، ولذلك كانت العناية بها محافظة على 
أهم وسائل التواصل اإلنساني، ورعاية للوعاء الثقافي 

الذي تمّثله الحضارة في جانبها الفكري.
وألن حياة األدب العربي اإلفريقي بعاّمة، والشعر 
العربي اإلفريق���ي بخاصة، مرتبط���ة باللغة العربية 
وثقافتها في إفريقيا؛ رأيت أن يكون الحديث عن هذه 
اللغة وثقافتها في إفريقيا مدخاًل إلى هذه الدراس���ة، 
علم���اً بأن الش���عر العربي اإلفريقي واح���ة مترامية 
األطراف، أو شجرة متشّعبة الفروع، عميقة الجذور، 
خصبة زاخ���رة بالعطاء، يدّب الّنماء في عروقها بغير 

حدود.
تهدف هذه الدراس���ة إلى الكش���ف عن ارتباط 
الهوّي���ة اإلفريقية اإلس���المية باللغ���ة العربية، ودور 

الشعر العربي في الحفاظ عليها.
قّس���مت الدراس���ة إلى مباحث أربع���ة وخاتمة، 

المبح���ث األول وص���ول اللغة العربية إل���ى إفريقيا، 
والمبحث الثاني الهوّية اإلفريقية اإلسالمية، والمبحث 
الثالث الشعر العربي اإلفريقي، والمبحث الرابع دفاع  
الش���عر العربي عن الهوّية اإلفريقية اإلسالمية، وفي 

الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها.
المبحث األول: وصول اللغة العربية إلى إفريقيا:

من المعروف أن هناك عالقة تجارية قديمة بين 
الب���الد التي كان العرب يُطلقون عليها اس���م المغرب 
العربي وبين البالد الواقعة جنوب الصحراء، وكان ذلك 
قبل القرن الس���ابع الميالدي، أي قبل دخول اإلسالم 
إلى القارة اإلفريقية؛ عليه فإنه ال يمكن تصّور التفرقة 
بين تاريخ اإلس���الم واللغة العربية في إفريقيا)1(، لذا 

يجب أن نعتقد أن وصولهما إلى المنطقة متالزمان.
وتحّقق هذا الوصول عن طريق البوابات اآلتية:

1 – جهة الش���رق: وذلك مع المهاجرين األوائل 
الذي���ن عبروا البحر إلى الحبش���ة إب���ان فجر البعثة 
النبوية الش���ريفة، كما فتح المسلمون مصر في عهد 
أمير المؤمنين الخليفة الراش���د عم���ر بن الخطاب 
رضي الله عنه، وفي عهد الخالفة األموّية وصل عقبة 
بن نافع إل���ى األراضي النيجري���ة، وبالتحديد »ِبلْما« 
عاصم���ة »كاوار« بجمهوري���ة النيجر في عام 46ه� / 

666م)2(.
2 - الهجرات العربية: كانت هذه الهجرات كثيرة، 
منها - على سبيل المثال ال الحصر - هجرة بني هالل 
من العرب الذين هاجروا إلى صحراء »النيجر، ومالي« 

) انظر: حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، د. شيخو أحمد   )1
سعيد غالدنشي، المكتبة اإلفريقية، ط 2، ص 17.

انظر: النيجر اليوم، منشورات جون إفريقيا، ط 1، 1982م، ص 13.  )2(

دور الشعر العربي في الحفاظ على 
إسالمية الهوّية اإلفريقية

جمهورية  نيامي،   11507 ب  ص  بالنيجر،  اإلسالمية  الجامعة    )*(
.alawiyel@yahoo.com ،النيجر
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من ش���مال إفريقيا، وال شك أن التعايش السلمي بين 
هؤالء العرب المس���لمين والسكان األصليين ترك أثراً 
طيب���اً في قلوب الذين أس���لموا عل���ى أيديهم لقرابة 

نسبهم بنسب بني اإلسالم.
3 - رحلة علماء العرب إلى إفريقيا: فقد زار كثير 
من علماء العرب المسلمين القارة اإلفريقية، فوجدوا 
أنها قارة السالم واألمن واالستقرار، وأن الدعوة إلى 
الله فيها تجد قبوالً عند الس���كان األصليين، ففضلوا 
العيش فيها بجوار إخوانهم األفارقة المس���لمين، ومن 
بين أولئك العلماء األجالء نذكر: أبو إس���حاق إبراهيم 
الس���احلي، وعبد الرحمن التميم���ي وغيرهما، حيث 

أقاما في إمبراطورية مالي حتى الوفاة)1(.
وقد أش���ار ابن بطوطة في كتاب���ه إلى وجود ابن 
الفقيه الجزولي الذي كان صهراً لمنسا سليمان ملك 
مملكة مال���ي ومترجمه، وقد الح���ظ األوروبيون في 
عام 860ه� / 1455م وجود ش���يوخ برابرة وعرب من 
تلمس���ان، في قصور ملوك كاجور وجولوف وسالوم، 

يعلّمون األمراء.
وقد كانت هناك عوامل كثيرة أس���همت في نشر 

اللغة العربية، نلخصها فيما يأتي:
المراكز التعليمية:

تكونت المراك���ز التعلمية في المحطات التجارية 
التي أقامها التجار، فتأسس���ت مدائن »تنبكتو، وِجني، 
وكوت���ار، وتيجيدا، وآير، وُغوري، وس���اي، وأغاديس، 
وكيوتا مّياكي«، الت���ي أصبحت كعبة طالب العلم بين 
القرنين الثالث عشر والس���ادس عشر وحتى التاسع 

عشر الميالدي، يقصدونها من كّل فّج عميق.
وقد عرفت هذه المراكز جميعها نهضة إسالمية 
كبيرة، كما عرفت كثيراً من حركات الجهاد في سبيل 
نش���ر الس���ّنة النبوية الش���ريفة وإخماد البدعة، كما 
أنجبت كثيراً من العلماء الكبار، واشتهرت كذلك هذه 

تاريخ السودان، عبد الرحمن بن عبد الله السعدي، نشره هوداس   )1(
وبنوه، باريس 1964م، ص 15.

المراكز بش���عراء فحول في اللغ���ة العربية، من أمثال 
العالمة الش���يخ محمد األوجلي، والعالمة الش���اعر 
محمد بن محمد الشفيع، والعالمة محمد بن عبد الله 
بن خليل الماّللي، وغيرهم، وقامت مس���اجد تاريخيَّة 
معروفة على امت���داد الممالك اإلس���الميَّة بإفريقيا 

.)2( ة العطاء الحضاريِّ بمهمَّ

عاشت اللغة العربية في إفريقيا 
في ظّل المدارس القرآنية على مّر 
قرون من الزمن قبل أن تلحق بها 

اللغة الفرنسية أو اإلنجليزية

الحركات الّدعوية:
قديماً قام العلماء في ظ���ّل إمبراطوريتي »مالي 
وس���نغاي« بمجهودات مشكورة في الحركات الدعوية، 
وبخاصة في عصر »منس���ا موس���ى، وأسكيا محمد 
الحاج«، ثم واصل الخلف المس���ير بعدهم، فأس���س 
سليمان بال بالسنغال دولة األئمة اإلسالمية في »فوتا 
طورو« بحركات جهادية، وأقام الشيخ عثمان بن فودي 
على أنقاض واليات »الهوسا« الوثنية دولته اإلسالمية 
بشمال »نيجيريا« في »ُصُكتُو«، ووّسع الحاج عمر تال 
الفوتي حملته الدعوية للقضاء على الوثنية في »مالي« 
وأعالي »غينيا«، واشتهر الشيخ أبو بكر هاشم بجهاده 
اإلسالمي في »ِكيوتا مّياكي« بالنيجر، وغيره من شيوخ 
الطرق الصوفية الكثيرين في ه���ذه القارة اإلفريقية 

العظيمة)3(.
المدارس والجمعيات اإلسالمية:

عاشت اللغة العربية في إفريقيا في ظّل المدارس 
القرآني���ة على مّر قرون م���ن الزمن قبل أن تلحق بها 

النيجر اليوم، مرجع سابق، ص 19.  )2(

د. عامر صمب: األدب السنغالي العربي، الشركة الوطنية للنشر   )3(
والتوزيع - الجزائر، )1 / 21(.



92
العدد السادس عشر /  ربيع اآلخر - جمادى اآلخرة 1434هـ ، أبريل - يونيه 2013م

ثقافية

اللغة الفرنس���ية أو اإلنجليزية، وهذا مما يدّل على أن 
األفارقة قّدموا لهذه اللغة الكريمة ما تس���تحقها من 
عناية وخدمة جليلة في أيام اإلمبراطوريات اإلفريقية 
الكبرى وما بعدها، حيث أدركوا أن اللغة تعد صاحبة 
دور كبير في كّل مجتم���ع من مجتمعات العالم؛ كونها 
وس���يلة التواصل الثقافي بين أبنائ���ه، ورمزاً للهوّية، 
وأداة المت���داد الحض���ارة والت���راث، وإليصال العلم 

والمعرفة إلى الالحق من السابق.
هذا، وقد جاء المعاصرون في القرن العش���رين 
فأّسس���وا المدارس النظامية والجمعيات واالتحادات 
اإلسالمية التي أدت دوراً إيجابياً في الصحوة الدينية.
وتتمّيز إفريقيا باتِّخ���اذ اللغة العربية فيها أبعاداً 
أخرى سياس���ية ونفس���ية ووطنية وعاطفية، إذ إنها 
كثيراً م���ا تحّولت إلى رمز لالس���تقالل والتحرر من 
المستعمر، وركيزة أساسية من ركائز الهوّية الوطنية، 
فأضحت رمزاً لوحدة بالد المسلمين منذ القرن األول 
الهجري / الس���ابع الميالدي، غير أن هذا الرمز بدأ 
يقّل اس���تخدامه في لغة التعليم بع���د اختراق القوى 
االستعمارية لش���ؤون الدول اإلسالمية النامية، األمر 
الذي يراه البعض عاماًل رئيساً في إضعاف مكانة اللغة 
العربية، وتوسيع الفجوة بينها وبين أبنائها حديثاً، حتى 
أصبحت غي���ر محبوبة لدى كثير من النشء، وعرضة 
للس���خرية بالنكت، بتأثير موقف االستعمار العدواني 
تجاه اإلس���الم ولغته في شتى وس���ائله، وهنا يتساءل 
كثيرون: أي���ن العالقة بين التعليم واللغة، تلك العالقة 

التي يجب أن تكون أساس هوّية الفرد وانتمائه؟!
المبحث الثاني: الهوّية اإلفريقية اإلسالمية:

ج���اء في المعجم الوس���يط أن الهوّي���ة: حقيقة 
الش���يء أو الشخص التي تمّيزه عن غيره، وهي أيضاً 
بطاقة يثبت فيها اس���م الشخص وجنس���يته ومولده 
وعمله، وتس���ّمى البطاقة الش���خصية أيضاً)1(، وقد 

الدعوة،  دار  الثاني،  الجزء  الوسيط،  المعجم  أنيس:  إبراهيم  د.   )1(
استانبول 1410ه� / 1989م، ص 998.

تُستعمل الهوّية بمعنى الوجود الخارجي، وقد يُراد بها 
التش���خيص، وقالوا: إن الهوّية مأخوذة من الهو، وهي 

مقابلة الغيرية)2(.
وقد حاول محم���د عمارة تقديم تصّور ش���امل 
لمفه���وم الهوّية لغة واصطالحاً، مس���تعيناً بالمعاجم 
القديمة والحديثة، فقال في هذا الصدد: إن »الُهوّية« 
- بضم الهاء - مصطلح اس���تعمله العرب والمسلمون 
القدماء، وهو منس���وب إلى »هو«، وهذه النسبة تشير 
إل���ى ما يحمله م���ن مضمون، فهي تعن���ي كما يقول 
الجرجاني في كتاب )التعريفات(: »الحقيقة المطلقة، 
المشتملة على الحقائق اش���تمال النواة على الشجرة 

في الغيب المطلق«.
أم���ا معاجمنا الحديثة؛ فإنه���ا لم تخرج عن هذا 
المضم���ون، عندم���ا قالت عن »الهوّي���ة« إنها حقيقة 
الشيء أو الش���خص المطلقة، المشتملة على صفاته 
الجوهرية، والتي تمّيزه عن غيره، وتُسّمى أيضاً »وحدة 

الذات«)3(.

من المفيِد أن تتضافر الجهوُد 
المخلصُة في مجال جمع التراث 
العربي اإلفريقي من مصادره 

المختلفة

وبعبارات أقرب إلى موضوعنا؛ فإننا نستطيع أن 
نقول: إن الهوّية الحضارية ألّمة من األمم، هي الَقْدر 
الثابت والجوهري والمشترك من السمات والقسمات 
العامة، التي تمّيز حض���ارة هذه األمة عن غيرها من 
الحض���ارات، والتي تجعل للش���خصية القومية طابعاً 

موسوعة مصطلحات جامع العلوم الملقب بدستور العلماء، بيروت   )2(
1417ه� / 1997م، ص 964.

فبراير  الهالل، عدد  مجلة  الحضارية،  الهوية  عمارة:  د، محمد   )3(
1997م، دار الهالل، القاهرة 1417ه� / 1997م، ص 36.
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تتمّيز به عن الشخصيات القومية األخرى)1(.
بناًء على تلك المفهومات عن الهوّية؛ فإن الحديث 
عن الهوّية بالنس���بة إلفريقيا، وخصوصاً وهي توضع 
في س���ياق المس���تقبل والتحديات، ينبغي أن يراعي 
المقّومات الطبيعية والبش���رية، وحال المجتمع فيها، 
حيث نش���أ في ظّل هذه المقومات التي هي: العادات 
والتقاليد، اللغة والدين، والقيم والمعايير االجتماعية.
إن هوّية إفريقي���ا بهذا هي ذاتها، في أصلها وما 
اكتس���بته عبر العهود الالحقة، نقص���د الذات التي 
تكّونت على امت���داد التاريخ منذ أولياته وبداياته بكّل 
م���ا صنعه واحتدم فيه من عوام���ل ومؤثرات، إلى أن 
اصطبغ بروح اإلس���الم، واعتنى بها عقيدة وشريعة، 
ومنظومة س���لوك وقيم، وأفضى بها، نتيجة لهذا كلّه، 
إلى حمولة حضارية وثقافية، زاد في ثرائها ما لها من 

قدرة على تبادل األخذ والعطاء.
 إن الهوّي���ة اإلفريقية بهذا هوّية إس���المية، أي 
مطبوعة بروح اإلس���الم الذي صبغ ال���ذات الفردية 
والجماعية، وإن نسيجها المتكامل عبر عصور االندماج 
في توافق وانس���جام، ينّم عن مكّوناتها المتعّددة التي 
على رأس���ها العناصر الكثيرة، وقد التحمت بروابط 

الدين والتأمت بأواصر قيمه)2(.
ومن المنطلقات األولي���ة التي ينبغي التذكير بها 
ف���ي هذا الموضوع أن اللغة العربية عنصر أساس���ي 
ومكّون ضروري وحيوي من مكنون هوّية كّل شعب من 
الشعوب أو أّمة من األمم أو وطن من األوطان، والهوّية 
هنا بمعنى مجموعة الخ���واص والمالمح التي تتكون 
منها الشخصية المتمّيزة لمجموعة بشرية معينة، فال 
يمك���ن تصّور مجموعة بش���رية دون لغة، وال لغة دون 

مجموعة بشرية.
كم���ا أن اللغة العربية مكّون أساس���ي وضروري 

المرجع السابق والصفحة.  )1(

مطبعة  المعاصرة،  التحديات  أمام  المغربية  الهوية  مستقبل   )2(
المعارف الجديدة، 1998م، ص 145.

من مكّونات الش���خصية اإلفريقي���ة، أو باألحرى لقد 
أصبح األم���ر كذلك منذ أصبح اإلس���الم دين أغلب 
سكان القارة اإلفريقية، فقد دخلت العربية في القارة 
بانتش���ار اإلس���الم والقرآن الكريم الذي هو شريعة 
المجتم���ع، ومركز العب���ادة والعقي���دة والعلم والفكر 
والثقاف���ة والحكم والتصرف ف���ي كّل األمور الدينية 
والدنيوية والمالية واإلداري���ة، وكّل العادات والتقاليد 

في المجتمع اإلسالمي.
المبحث الثالث: الشعر العربي اإلفريقي:

بانتشار تعليم اللغة العربية بين المسلمين أصبح 
مس���لمو القارة اإلفريقي���ة يمثلّون الطبق���ة المفكرة 
الراقية، حتى إن خبراء اإلدارة والتخطيط في الممالك 
الوثنية لم يجدوا بّداً من االس���تعانة بالمس���لمين في 
أمور دولهم، وقد توّلى المس���لمون مناصب الترجمة 
واإلدارة في إمبراطورية »غانة« الوثنية قبل أن تصبح 

إمبراطورية مسلمة)3(.
واس���تمرت الح���ال هك���ذا حت���ى بعد إس���الم 
اإلمبراطورية وس���قوطها وقيام دولة »مالي« المسلمة 
عل���ى أنقاضه���ا، وق���د وصف اب���ن بطوط���ة هذه 
اإلمبراطورية اإلسالمية، ومدى حرص أهلها حكومة 
وش���عباً على تعليم أوالده���م الدين واللغ���ة العربية 
وتحفيظه���م القرآن الكريم)4(، وقد أش���اد المؤّرخون 
بالزيارة التي قام بها »أسكيا محمد« إلى القاهرة في 
طريق���ه إلى الحج، وكان للنصائح واإلرش���ادات التي 
أس���داها إليه رجال الدين البارزين في القاهرة، مثل 
جالل الدين الس���يوطي وغيره، أث���ر كبير في تطوير 
التعليم ف���ي المنطقة، فقد تط���ّور التعليم في جامع 
سنكوري، وأصبح قبلة للطلبة في السودان الغربي)5(.

ينظر: المغرب في ذكر بالد إفريقيا والمغرب، البكري، أبو عبد   )3(
الله بن عبد العزيز، دار دي سالت، الجزائر، 1965م، ص 179.

ابن بطوطة: تحفة األنظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار   )4(
)رحلة ابن بطوطة(، دار صادر ودار بيروت، ص 126.

السنغال  إفريقيا،  غرب  في  العربي  الشعر  على  أضواء  ينظر:   )5(
ونيجيريا، د. عبد الصمد عبد الله محمد، مكتبة وهبة، ط 1، 
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تج���در اإلش���ارة إل���ى أن »األدب اإلفريق���ي« 
مصطل���ح حديث الوضع، وقد دعت إلى ظهوره حاجة 

المستفرقين إلى دراسة القارة اإلفريقية.
وقد جعلوا لهذا األدب مفهومين، عام وخاص:

المفه���وم العام: يعن���ي أن األدب اإلفريقي يقابل 
قولهم األدب األوروبي واألدب اآلسيوي.. وهكذا.

أما المفهوم الخاص: فمقتصر على آداب المناطق 
الواقعة جنوب الصحراء الكب���رى، حتى التقاء القارة 
بالمحيط في أقصى جنوبها، وعلى أدب زنوج الكاريبي 

بأمريكا الجنوبية، وهذا بإجماع المستفرقين)1(. 
والواقع أن المفهوم الثاني الذي يفرق بين شمال 
القارة وجنوبها من صنع الدول الغربية وفق السياسة 
االس���تعمارية، ذلك أن عمر هذا المفهوم لم يزد على 
قرن واحد، وقد س���اعدت فروق أساس���ية على هذا 

التقسيم.
لق���د كان���ت اآلداب اإلفريقي���ة قب���ل التقائها 
بالحضارات العربية في عصر ما قبل اإلس���الم آداباً 
ش���فهية خالصة، وكانت لإلفريقيين حركتهم األدبية 
في صورتها الشعبية البس���يطة، والقائمة على المزج 
بين أنواع من األش���عار واألغاني المرتبطة باألساطير 

والحكايات الشعبية والمسرحيات التقليدية العريقة.
والمالحظ أنه بعد دخول اإلس���الم إلى إفريقيا، 
ووقوف اإلنسان اإلفريقي المسلم على الثقافة العربية 
اإلس���المية والكتابة العربية، س���رعان م���ا تأثر بها، 
فأتقن العربية لغة دينه اإلسالم، وقرأ الشعر العربي، 
ومن ثم نظم الش���عر باللغة العربية، واهتم على وجه 

الخصوص بالمدائح النبوية)2(.
 وقد دفعته بواعث الروح الدينية التي اكتس���بها 
في مجالس الكتاتيب التقليدية إلى أن يس���تقبح بعض 

2001م، ص 40.

المعرفة - 171، مارس،  اإلفريقي، عالم  األدب  د. علي شلبي:   )1(
1993م، ص 9.

حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، مرجع سابق، ص 193.  )2(

األغراض الش���عرية عند العرب، مثل المجون، حيث 
كان يراه خالياً من قيم اإلسالم.

بهذا تتضح حقيقة الشعر العربي اإلفريقي، فهو 
شعر إسالمي، ينبع من تجربة شعرية صادقة، ويعتمد 
على وسائل تأثير وإقناع خاصة، ويتضمن رسائل ذات 
طابع إسالمي، وهذه الرس���ائل هي التي تحّدد نوعه 
األدب���ي، وتمّيزه بكونه أدباً إس���المياً عن األدب غير 

اإلسالمي. 
ومن خالل ما س���بق ذكره يمكن القول بأن الشعر 
العربي اإلفريقي هو ش���عر إسالمي، وهو تصوير فني 
جميل للكون والحياة والوجود، يس���تمد الشاعر قيمه 
الخلقية والفني���ة من خالل رؤية إس���المية صافية، 
تتس���م بالش���مول واإلحاطة، وتلت���زم بالصدق الفني 
والموضوع���ي، لتثار العواطف، وتتحرك المش���اعر، 
ويتغذى الفكر، ويعم���ر الوجدان، لنصل بعد ذلك في 
نهاية المطاف إلى تش���كيل فنّي وموضوعي يتفق مع 
آداب اإلس���الم الخالدة وتعاليمه السامية وتوجيهاته 

الرشيدة.
 ومع ما بلغه الشعر العربي من نضج لدى األفارقة 
فإن االهتمام بهذا التراث الغالي ظّل قلياًل، وفي ذلك 
يقول أحد الباحثين)3( في الش���عر العربي اإلفريقي ما 
نص���ه: يعتبر ُخلُوُّ تاريِخ األدب العربّي من إس���هامات 
األدب���اء األفارقة ثغرًة كبيرًة، إْذ َفَقَد - بذلك -  جزءاً 
ُخ لهذا األدب  غالياً من مكتس���باته الثمينة، فالذي يَُؤرِّ
ي  َم تأريخاً شاماًل ومتكاماًل له، يغطِّ ال يستطيع أن يَُقدِّ
اها بالفعل عبر التاريخ،  المساحَة الجغرافّية التي غطَّ
خاصًة إذا علمنا أنَّ الع���رَض الطبيعيَّ لتأريخ األدب 
ُف عند ذكر انتش���اره في ربوع الجزيرة  العربي ال يتوقَّ
العربية وم���ا جاورها م���ن منطقة الش���ام، ومصر، 

محمد األمين جابي: من أجل أدب إسالمي فاعل ومتفاعل، أعمال   )3(
الندوة الدولية 2002م، حوليات الجامعة اإلسالمية بالنيجر، عدد 
خاص من منشورات اإلسيسكو، الباحث غيني وأستاذ بالجامعة 
وشاعر  اإلفريقي  العربي  التراث  في  باحث  بالنيجر،  اإلسالمية 

وروائي ومفّكر، وله مؤلفات عديدة، تم نشر بعضها.
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واألندلس، والمغرب العربي.
والُمتَتَبِّع لخريطة انتشار اإلسالم يالحظ انتشاراً 
موازياً ومس���اوياً لألدب العرب���ي عبر هذه الخريطة، 
ويالحظ كذلك أّن اإلس���الم حم���ل معه - إلى جانب 
علوم���ه ومعارفه الخاّص���ة به - أدب���اً عربّياً صرفاً، 
يتمثَّل في جملٍة من النصوص الش���عريَّة والنثريَّة التي 
ع  أصبحت من لوازم ِحْذِق اللُّغة العربيَّة، ووسائل التوسُّ

في فهم القرآن الكريم، وتذوُّق بالغته السامية.
وقد تلّقت األّمة اإلسالمية - مع العلوم الشرعيَّة 
- عل���وَم اللُّغِة العربي���ة واألدِب العربي، على اختالف 
بيئاتها وثقافاتها، فنشأ نوٌع من التكوين العلمي واألدبي 
يه أدباً  ا نس���مِّ لديهم زائٌد عن الضروري من الدين، ممَّ
ه في الدين، وأثراً من  إسالمّياً بحكم كونه نتاجاً للتََّفقُّ

آثار طلب العلم الذي فرضه الله على المسلمين.
وال���ذي نريد الوصول إليه ه���و أّن إغفاَل األدب 
اإِلفريِق���ي، من حي���ث التأريخ والتدوي���ن والتحقيق 
ى إل���ى تقلي���ص المس���احة التاريخية  والنش���ر، أدَّ
اها األدُب العربي - بالفعل - في  والجغرافية التي غطَّ
أثناء مرافقته انتشاَر اإلسالم، فمن الثابت أن انتشاَر 
هذا الدين في أرجاء المعمورة رافقه انتش���اٌر مواٍز له 
في رقعة األدب العربي، واتِّساٌع في أطرافه، وتنوٌع في 
هاته، فكان للمسلمين - أينما كانوا، ومهما اختلفت  توجُّ
حضاراتهم وثقافاتهم - ت���راٌث علميٌّ وأدبيٌّ ناتٌج عن 

كونهم مسلمين.
وال يُعَق���ل أن يع���دم األدب العربي ف���ي إفريقيا 
الس���وداء مناخاً طيِّباً ينمو فيه ويتطّور، خصوصاً أّن 
ه في الدين، وِحْذِق لغة القرآن  األفارقة نالوا من التفقُّ
ْوا من معارف الوحي َقْدراً كافياً، فنتج  حّظاً وافراً، وتلَقَّ
عن هذا وذاك ثقافٌة إس���الميٌة في مضمونها، عربّيٌة 
، إفريقّيٌة في مالمحها  في وعائها اللُّغويِّ واألس���لوبيِّ

البيئّية.
وم���ع ما يقال – عادة - ع���ن هذا التراث من أنَّه 
ناً في  تع���رَّض للضياع، فإنَّ كثيراً منه ما زال حّياً ُمَدوَّ
ش���كل مخطوطاٍت، بل إنَّ العطاَء العلميَّ واألدبيَّ ظلَّ 

متواصاًل في إفريقيا الس���وداء على م���دار القرون، 
ويوجد في مرك���ز )تمبكتو( - على س���بيل المثال - 
الكثيُر من المخطوطات التي تمثِّل بدايًة طيِّبًة إلحياء 
التراث العلمي واألدب���يِّ في )إفريقيا(، كما يوجد من 
بين المقتنيات الثمينة التي تحتفظ بها األَُسر العلمية 
العريق���ة في إفريقيا، الش���يءُ الكثير من هذا التراث 

العلمّي الخالد)1(.
ويحِف���ُل الغرُب اإلفريقي بالعدي���د من المَؤلَّفات 
القيِّمة الت���ي ما زالت مغمورًة، ومنه���ا آثاٌر علميَّة ال 
ا ترك���ه علماء نيجيري���ا وأُدباُؤها، بل  تِق���لُّ روعًة عمَّ
يُمِكن القوُل بأنَّ من بين تل���ك اآلثار العلمّية واألدبيَّة 
ما يختِلف ع���ن الروائع التي خلَّفه���ا علماء نيجيريا 
وأدباؤها من حي���ث الكمِّ والنوِع، نق���ول ذلك، ونحن 
نُدِرُك أنَّ ل���كلِّ منطقة إفريقيَّة خصائَصها الجغرافيََّة 
والتاريخّية والثقافيَّة التي تَجعُل االختالَف بينها وبين 

ة واِقعاً ال يمكن إنكاُره. غيرها من مناطق القارَّ
ولع���لَّ االهتمام ال���ذي نالحظه ل���دى الباحثين 
الع���رب بعلماء نيجيريا ومؤلَّفاتهم، والتنويَه الذي يبرُز 
من خ���الل أبحاثهم الخاّصة بالحركة العلمّية واألدبية 
في هذا البلد اإلفريقي، ناتٌج - دون َش���كَّ - عن عدم 
العه���م على القدر الكافي م���ن الروائع اإلفريقية  اطِّ
األخرى التي بقيت غيَر منش���ورة وال متداَولة، ونحن 
نعتقد – جازمين - أنَّ عموَم الشعر العربي النيجيري 
- مع تسليمنا بجودته -  ال يُمثِّل عموَم الشعر العربي 
اإلفريقي كلّ���ه، فهناك خصائُص فنيٌة تطبع الش���عر 
في نيجيريا تختلف ع���ن الخصائص التي تطبعه في 
غيرها من مناطق الغرب اإلفريقي، والسبب واضٌح في 
اختالف البيئ���ات الطبيعية منها والثقافية، والظروف 

ت بها كّل منطقة إفريقية. التاريخية التي مرَّ
ويُمكن القول بأنَّ غينيا والسنغال ومالي تُعد مثلثاً 

وغيره،  بابا  أحمد  مركز  في  المخطوطات  هذه  تعرضت  وقد   )1(
)تمبكتو(  مدينة  على  الفرنسي  الجوي  القصف  نتيجة  للحرق 

مؤخراً )قراءات إفريقية(.
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ذهبّياً في إفريقيا، يستطيُع الباحُث الجادُّ أن يجد فيه 
كنوزاً من روائع الش���عر العربي، تختلف من حيث الكم 
والنوع عن روائع الش���عر العربي في نيجيريا وتش���اد 
مثاًل، ويجد فيها من الخصائص األسلوبية ما ال يجده 

في تلك.
وال َش���كَّ في أنَّ رحلَة الشعر العربي من الجزيرة 
العربية إلى ربوع الشام ومصر، ثم األندلس والسودان، 
رة فيه ف���ي بيئته  أكس���بته خصائ���َص لم تك���ن متوفِّ
الصحراوية، فلقد تش���بَّع بالكثير م���ن صور التعبير، 
���عت آفاقه،  وأس���اليب البناء، وضروب األخيلة، فتوسَّ
ب���ت آلياته،  ت حواش���يه، وتهذَّ وتع���ّددت ألوانه، ورقَّ
نتيجة لثراء البيئة الطبيعية التي استقرَّ فيها الشعراء 

وتنّوعها.

نتج عن دخول اإلسالم إلى الشمال 
اإلفريقي، ثم توغله إلى الصحراء 

والساحل والسودان الغربي، وحدة 
روحية وثقافية إسالمية بين هذه 

المناطق

والمتتبع لخريطة الش����عر اإلفريقي يجد نوعاً 
من التفاوت بي����ن اتجاهاته ومس����اراته، ويجد في 
هذه االتجاهات والمس����ارات أجواًء شعريًة مختلفًة، 
وص����وراً تعبيريًة متباينًة، وم����ن المفيِد أن تتضافر 
الجه����وُد المخلصُة في مجال جم����ع التراث العربي 
اإلفريق����ي من مصادره المختلفة، ويتوّس����َع مجالُها 
لتتناول مناطَق إفريقّية أخرى، فحصر الدراسة على 
نماذَج محدودة من اإلنتاج األدبي في إفريقيا اجتزاء 
ال مس����ّوغ له، وال تُرجى منه فائدة كبيرة، ونستطيع 
تأكيَد أنَّ الباحثين س����يعثرون ف����ي مناطق إفريقية 
أخرى على كن����وٍز من األدب العربّي اإلفريقي الرائع 

تُشِبع فضولَهم العلمّي.

ومن الروائع التي نس���جلها في الش���عر العربي 
اإلسالمي اإلفريقي:

أوالً: من نيجيريا:
ق���ول العالمة »عب���د الله بن ف���ودي« في أخيه 

العالمة الداعية عثمان بن فودي:
ُعثْماُن َمْن ق�د ج�اءنا في ُظلَْمٍة

فأزاح َعنَّا ُكلَّ أَْسَوَد دجدج
ودعا إلى دين اإلله ولم يََخْف

في ذاك لومَة الئٍم أو فجفج
فانصاَت َخلٌق حين صات ِلصوِته

وعال له صيٌت ُفَويَْق األبرج
ك�ْم ُس�نٍَّة أحييْتَه�ا وض�الل�ٍة

�ج أَْخَمْدتَها َجْم�راً ذك�ا ِبتََأجُّ
وظللَت في أرٍض عوائُدها َعَدْت

وتخالف�ت س�نُن النبي األبه�ج
فاْستَنْسَرْت بُغثانه�ا وتَنَّم��َرْت

ذانُها ترم�ي  بنص�ٍل س�لمج جْرْ
ثانياً: من غينيا )كوناكري(:

قول الش���اعر الكبير »محمد كاسو جابي«)1( في 
إحدى تضرعاته الرائعة:

ولكم دعوتَُك باسم ذاتك مؤمناً
أدعو ُمِقّراً بالوجود الُمْشِرف

بسواك لَْم أهِتْف َفَواِصْل بالرضى
عبداً بغير إلهه لم يَْهِتف

أدعوَك محتسباً إليك َفَقاِبلَْن
بقبول ِإنشاِء الُمِلحِّ الُملِْحف

وألنت أرحُم من عواطِف والٍد
حاٍن ووالدٍة على ولٍد َحِفي

فارحم وال تَْحِرْم ُعَبيَدك فضَل ما
يرجوه من كرٍم لديك ُمَشرِّف

عالم  2008م(،    - )1906م  جابي،  األمين  محمد  األستاذ  والد   )1(
وفقيه وأديب وشاعر، شعره عالي الطبقة، وله ديوان حّققه ابنه 
األستاذ المذكور، ونُشر في حوليات الجامعة اإلسالمية بالنيجر 

عام 2002م.
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ٍة أثبتَّها كم من أياٍد ُحرَّ
َحّظاً ، فلم أُْحَرْم ولم أتكلَِّف

وعزيمٍة ُعِقَدْت عليك ، نََويْتُها
َسلَفاً فلم أَْحِفْل بها ، بَْل لَْم أَف

أثبتَّها سلفاً وكنَت على الوفا
كرماً لعبٍد في البطالة ُمْسِرف

وَوصلَت، فضاًل منك، حبَل ِهَدايَِتي
بمحمد َمْن نُوُره لم يخسف

وبرحمٍة أنزلتَها ُقدِسيٍَّة
َها لم يُْعَرف دلَّْت عليك َوَحدُّ

وبآي��ٍة نزلْت علي�ه وحكم��ٍة
سِ�يَقْت إلي�ه وش�مُسَها لَم تكسف

وقول الش���اعر الفوتي البلي���غ »عثمان كوَص« 
وه���و يفتخر بش���عره، ويمدح أح���د أعالم األدب 

والشعر في »طوبى«)1(:
ولعبُت في شعري بمدح محمٍد

والُعرُب تلعُب بالكالم وتفخُر
ا انتهْت شبَّهتُها وقصيدتي لمَّ

بالِبْكر، إْذ هي كاألنيسة تبَهُر
عربيًَّة أولدتُها ِمن فكرتي

والفكُر تَنتُُج منه ِبْكٌر تُمَهُر
حى ِبكٌر يفوق جمالُها شمَس الضُّ

عذراءُ ِمن كلِّ العذاَرى أَْغَيُر
غارْت على أاَلَّ يقوَل كمثِلها

أحٌد من الشعراء، إْذ أنا أْشَعُر
والشعر َملََّكني اإللُه ِزماَمُه

ُر مهما أََشْأ تفعيلَه يتيسَّ
)إلى أن يقول(:

إني نظرُت فلَْم أَِجْد لجمالها
كفؤاً سواَك، وأنت كفؤاً خيُِّر

من فحول شعراء ُفوتا الكبار، لم نقف على سيرته، وحصلنا على   )1(
الشاعر محمد  األديب  أخونا  بها  زّودنا  من مخطوطة  القصيدة 

األمين جابي.

وإذا امتدحتَُك يا محمد لَْم أقْل
إالَّ الذي قلَُم اإلرادة يسُطُر

سبقْت لك الحسنى فجئَت محمدا
عند الظهور، فأيُّ أحٍد يُنِكُر

راً باً أخالُقه وُمطهَّ وُمهذَّ
ة تنِفُر من كلِّ أسباب المذمَّ

وطهارةُ األخالق من تقديره
سبحانه، ليسْت بما تُتََخيَُّر

)واختتم قائاًل(:
قد ِانتهْت رائيَّتي فلَْيْرِوها

ُر مَّ في سائر الدنيا الرواةُ السُّ
أتحفتُها لَبني الزمان وغيِرهم

ن سيوَجُد، أسوٌد أو أصفُر ممَّ
ُم بعدها واٌو كذا كاٌف تَُفخَّ

صاٌد ِبفتٍْح عن ُسماَي يُعبَُّر
وأنا ابن ِسيِد محمٍد عثمان ثا

، ثمَّ اللْقُب لي يتبربَُر)2( ني اسميَّ
شرفاً له ولنا بذكر خصاله

تاريخ إتماٍم بذلك يُزهُر
ثالثاً: من النيجر:

نذكر قول الشاعر »أحمد محمد شفيع«)3(:
الشعر  ينساب في فخر وفي جذل

كعين  م�اء فرات جاء  من جبل
ف�ندوة ال�فكر قد أحيت مشاعرنا

وحققت ج�انباً من أعم�ق األمل
ق�د ح�ّققت ملتقى يرمي  لوحدتنا

وبعث  ماض عريق المجد والمثل
ف�ندوة ال�فكر ج�زء من تحّركنا

نحو اس�تعادة ما قد كان  يجمعنا

يُنمي نسبه إلى البربر، وهم أحد األصول التاريخية التي ينتسب   )2(
إليها الفالنيون.

شاعر وأديب ومؤرخ، وأستاذ جامعي سابق، من مواليد ِتنتَابََراِدن.  )3(
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ث�ق�افة رك�ز اإلس�الم ب�نيتها
فأصبحت مشعاًل  يهدي حضارتنا

وأن�قذت  م�ن ظالم الجهل  أمتنا
وم�ثلت  م�حوراً صلباً  لوحدتنا

إن ال�لقاء ه�نا في ساي أسعدني
فهو التحدي لما عشناه من مح�ن

ع�شنا  التفرق والجهل الكبير بما
يحويه  تاريخنا في س�الف الزمن

أخ�وة  أس�س اإلس�الم منشأها
فكّونت  مرجعاً يقضي على اإلحن

ه�ذه م�همتكم ق�وموا ب�واجبها
واستعذبوا في طريق المّر والمحن

المبحث الرابع: دفاع الش���عر العرب���ي اإلفريقي عن 
الهوّية اإلفريقية األصيلة:

إذا كانت اللغة العربية بهذه القوة، والمقدرة العلمية، 
والمنزلة الس���امية، فال غرابة أن تكون مستهدفة من 
أعدائها، ويعلم المشتغلون بدراسات التاريخ المعاصر، 
والمتابعون لمس���يرة االستعمار، وسياساته أن الهجوم 
على هذه اللغة المباركة الشريفة، والتهوين من شأنها، 
والسخرية من المشتغلين بها، والتهكم بها في وسائل 
والمس���رحيات، هي  والروايات،  والقصص،  اإلعالم، 

سياسات مرسومة، وحمالت مدبرة. 
إن الحدي���ث ع���ن الهوّي���ة بالنس���بة إلفريقيا، 
خصوصاً وهي توضع في سياق المستقبل والتحّديات، 
ينبغي أن يراعي المقومات الطبيعية والبشرية، وحال 
المجتمع الذي نش���أ في ظّل ه���ذه المقومات وما له 
م���ن خصوصيات، وأن يراعي كذلك إث���ارة التغّيرات 
الحضارية والثقافية التي عرفها على امتداد تاريخه، 
انطالقاً مما تعرض له في مرحلة ما قبل اإلسالم على 
ما يكتنفها من غموض واضطراب، إلى التحّول الكبير 

الذي أُتيح له فيما بعد)1(.

المعاصرة،  التحديات  أمام  المغربية  الهوية  مستقبل  ينظر:   )1(

كان الش���عر في إفريقي���ا أهم م���ا يعتمد عليه 
العلم���اء والمتعلّمون في المؤّسس���ات العلمية، حيث 
جعلوه غايتهم، ومعياراً تُقاس به المس���تويات العلمية 
في أوس���اطهم، كان العلماء األفارقة يقرضون الشعر 

ويتنافسون في نظمه.

كانت مسيرة الدول اإلفريقية 
نحو االستقالل أكبر الدوافع لقيام 

الحركة الشعرية في إفريقيا

وتنحص���ر الموضوعات التي طرقها الش���عر في 
إفريقيا، منذ الفترات المتقدمة وحتى عهدنا هذا، في 
تلك األغراض التقليدية المعروفة، وهي المدح والفخر 
والغزل، لكن عثرنا عند بعض الش���عراء المعاصرين 
على موضوعات في غاية األهمية، منها ش���عر الجهاد 
الذي هو ش���عر الحرب أو السياسة، والذي يعّبر فيه 
قائله عن النزاعات السياس���ية واإلصالحية)2(، وعن 
تصوراته الدقيقة والمحّددة في سياس���ة أهل زمانه، 
وقد كان الجّو السياس���ي والدين���ي واالجتماعي في 
إفريقيا في فترة من الفت���رات مملوءاً باالضطرابات 
الش���ديدة، وكانت الحروب الكثيرة ت���دور رحاها في 
أنحاء الق���ارة اإلفريقية، فكانت البيئة كلها ش���ديدة 

االضطراب، قليلة االستقرار. 
وقد هيأت هذه الحروب ميداناً فسيحاً للشعراء، 
فجعل���وا يقرضون ش���عراً في هذا المج���ال، وكانت 
األهداف الرئيس���ة هي الدفاع ع���ن الهوّية اإلفريقية 

اإلسالمية أمام هذه التحّديات االستعمارية.
إن األدي���ب أو الش���اعر بعامة يعتق���د ويقول ما 

مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، د. عبد العلي الودغيري، 
سلسلة الندوات، 1977م، ص 158 - 159.

أضواء على الشعر العربي في غربي إفريقيا، السنغال ونيجيريا،   )2(
مرجع سابق، ص 51.
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يعتق���د، وأحياناً أخ���رى يعتقد وال يق���ول ما يعتقد، 
وإذا ما حاولنا أن نصنف الش���عراء وفق هذا المعيار 
يبقى الش���اعر األديب اإلفريقي أو الشاعر اإلفريقي 
م���ن النوع األول، لذلك نجد أن هذا الش���اعر العربي 
اإلفريق���ي يحّدد مواقف���ه بوضوح طبق���اً لما يجده 
ف���ي محيطه، ومن ثم ينطلق نح���و الدفاع عن الهوّية 
اإلفريقية اإلس���المية العربية، والذي يدفعه إلى ذلك 
هو إيمانه بالله عز وجل، وبالحرية اإلنسانية اإلفريقية 
التي هي ح���ق طبيعي لكّل مخلوق، فاإلنس���ان عنده 
يختار، وف���ي اختياره يضع الحلول لما يمكن تحقيقه، 
ألنه ال يمكن تحقيق كّل الممكنات، لكن اإلنسان ليس 
حراً فقط عند هذا الشاعر العربي اإلفريقي، بل عليه 
أن يق���ول ما يعتقده لتلك القوى الظالمة المس���تبدة، 
وإال فال معنى له���ذه الحرية ولتلك الهوّية التي يدافع 
عنها، ولذلك نجد أن الش���عراء في إفريقيا قد مّروا 
في حياتهم بمراحل ش���اّقة خطيرة، بعضها مغامرات 

وأخرى تضحيات.
وفي كثير من القصائد يعلن الشعراء اإلفريقيون 
استمراريتهم والتزامهم بالدفاع عن القارة، والنهوض 
بها، والنضال من أجل هويتها اإلس���المية، وقد عّبروا 
في أشعارهم عن حبهم للقارة حباً عميقاً، فهذا الحب 
هو المنبع األول الذي تدفقت منه وطنيتهم وأشعارهم 
السياس���ية، فما كادت تتفتح ملكاتهم الش���عرية حتى 
أخذوا يؤّكدون هذا المعنى، وينظمون فيه، فنراهم في 
قصائدهم يشيرون إلى حقائق العصر، وأن االستعمار 
الغرب���ي مص���در كّل اآلالم الت���ي تعانيها الش���عوب 
المس���تضعفة، وما يرونه حاًل نهائياً لتك المشكالت 
والهموم، وأن الوحدة اإلس���المية ه���ي نبذ التفرقة 

واجتثاث العصبية وإلغاء الطائفية.
يقول الشاعر المالي »مختار سي«:

دمعي على قدمي جار ومنهطل
جمر األسى في صميم القلب مشتعل

لم يبكني ذكر ماٍض بات منصرماً
في عهد آنسة لم يبكني طلل

لكن ضياع عرى اإلنسان آلمني 
وسامني ما به تستنزف المقل

قد حول العلم سّما قاتاًل فغدا
مهّدداً بخراب الخلق والدول

والمال ينصب في وديان أسلحة
ترتج من خوفها األفالك والجبل

تشب نار الوغى في كّل منطقة
تدوي مدافعها والخطب يفتحل

ساد التلوث في البيئات وانتشر األ
مراض كالريح في األوقاف ينتقل

يا حبذا األمر لو كانت تجاربهم
 تجدي نتائجها يوماً إذا وصلوا

أو أنه�م قد رأوا كون�اً يناس�بهم
فهاجروا واسترحنا وانتهى الملل)1(

هذه األبيات صرخة قوية من الش���اعر اإلفريقي، 
وهي ث���ورة عارمة على الظلم والظالمي���ن، إنها تثير 
ة وحّساس���ة، وه���ي الدع���وة إلى ترك  قضي���ة مهمَّ
القت���ال والصراع في إفريقي���ا، واإلقبال على االتحاد 
والوحدة للتقّدم والتطّور، والعيش في الس���الم واألمن 

واالستقرار.
يقول الشاعر »أحمد محمد شفيع«:
رمى الغرب تشتيت الصفوف بقهره

وقسم أبناء الصحاري بمكره
وحاول تسخير العقول بخبثه

 ليبتز خيرات البالد لنفسه
ويجعل من إفريقيا ملك جنده

ويجعل من صحرائنا جزء أرضه
فأصبح في جهد لتفريق صفنا

وتشتيت هذا الشعب ها هو هّمه
فهذا شمالي وأبيض لونه

وهذا جنوبي وأسود وصفه
نجد أن أبيات الشاعر أحمد شفيع صورة واضحة 

ديوان الشاعر، مخطوط.  )1(
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للثورة المتأّججة في نفسه على الظلم والظالمين، فهو 
يعلن حرباً ضّد األيديولوجيات االس���تعمارية، مدركاً 
األسباب الحقيقية التي دفعت الغرب االستعماري إلى 
تقسيم قارته، وفي هذه األبيات أيضاً إشعار لالستعمار 
الغرب���ي وتنبيه له بأن بني وطنه على علم بما يقوم به 
من مكر وكيد وتخطيط في س���بيل تمزيق صفوفهم، 
وطمس هويتهم اإلفريقية، وف���ي البيت األخير درٌس 
واضح ومفيد لمن أراد منهم الحقيقة، وهي أن اللونين 
األبيض واألس���ود أخوان وّحدهم���ا النضال الطويل 

والقديم في واقعه اإلسالمي.
ويقول الشاعر النيجيري »مهدي الحاج معاذ«: 

إن الحياة مواقف ومخاطر
والحال بين تراجع وتقابل

وإذا الشعوب تضامنت وتكاملت
تنجو من الظلم الكريه الشامل

 وإذا العقول تحركت وتفكرت
تأتي بشيء ال أبا لك نائل

ليس الشجاع من انتهى مستسلماً
إن الشجاع مكافح بتناضل

فاألمر بين نشوئه ونم����ّوه
ومروره بمراحل فمراح�ل

وتمّث���ل هذه األبيات في رأين���ا اإلجابة المنتظرة 
للخ���روج من هذه المأس���اة التي يعي���ش فيها أغلب 
بلدان الق���ارة اإلفريقية، وبخاصة التي اس���تعمرتها 
فرنسا بسياستها المعروفة )فّرق تسد(، حيث تسيطر 
على الش���اعر فكرة واحدة، وهي الضيق بهذه الحياة 
المظلم���ة التي يحياها اإلفريقيون ف���ي أوطانهم من 
التشابه الفرنسي المزّيف على حساب الهوّية اإلفريقية 
األصيلة، وهذا الس���خط على ما تعج به من مفاس���د 
وش���رور وأهوال هو الدافع إلى ه���ذا النوع من التوق 
إلى التخلص منها، واالنصراف عنها إلى قبول سياسة 
االتحاد اإلفريقي، هذا المشروع العظيم والحّل اآلمن 
لكل ما نعيش فيه اآلن من تشتت في األفكار والميول، 
مع التش���اور والتضامن اإلفريق���ي بغية الوصول إلى 

الحق، والتنّعم بالطمأنينة واألمن والسالم.
وشاعر تشادي آخر هو »محمد عمر الفال« يقول:

يا سائاًل في كّل فج من أنا
هاك الجواب نشيد رام سؤددا

أما الجواب فإنني من عصبة
لك أسوة في سعيهم أقصى المدى

ورثوا الفضائل كابرا عن كابر
فإذا انتسبت إليهم لن تجحدا

وإذا سألت عن  الك�رام  فلن ترى
أبداً س�وان�ا ك�ان أك�رم أحم�د

وفي معرض الحديث عن الهوّية اإلسالمية، والتي 
تس���عى قوى االس���تعمار الجديد إلى طمس معالمها، 
يقول الش���اعر الغيني »محمد األمي���ن جابي«)1( في 
قصي���دة طويلة، نورد منها ه���ذه األبيات على كثرتها 

لنبل معانيها:
خاِئِر وْحَدها الَحْرُب ليَسْت بالذَّ

َحْرُب الحضارِة والّثقافِة أْخَطُر
والحْرُب َمْهما َخلََّفْت آثاُرها

ليسْت َكحْرِب الِفْكِر حيَن تَُدبَُّر
ال ِسيَّما حرٌب تُداُر ِبِحكَمٍة

ُر َووراَءها عقٌل يَِعي ويَُفكِّ
ال ِسيَّما حرٌب تَُشنُّ على ُخصو

ُر ٍم غاِفلين، عُدوُّهم يَتَفكَّ
ماُن، ولَْم نَُعْد ما بالُنا يَْمِضي الزَّ

ُر يَْوماً على أْمجاِدنا نَتََحسَّ
َولََكْم َفَقْدنا في َمَدى تاِريِخنا

َعَدداً من األَْمجاِد ليَسْت تُْحَصُر
َكْم ِمْن َمراِكَز للثَّقافِة ُشيَِّدْت

َفَغَدْت أحاديثاً تَُقصُّ وتُْذَكُر
ماٍض ِمَن األمجاِد َفْخٌم زاِهُر

يا ِليَْت ِشعري َهْل يَُعوُد َفيُْعَمُر
وأَمانُة التاريِخ ِإْن ضاَعْت فال

من ديوان األستاذ محمد األمين جابي، مخطوطة.  )1(



101
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

ُئ نَْفَسه أَْو يُْعَذُر أَْحٌد يَُبرِّ
نا أََو ليَس ُذالَّ أَْن يُسوَد َعُدوُّ

َونَعيَش ّأْسَفَل ساِفليَن ونَْصُغُر
أَْضَحْت ِدماءُ المسلمين َرخيَصًة

ُر هم تَتََطوَّ َحْرُب اإِلباَدِة ِضدَّ
َوَغَدْت ِفلَْسطيٌن َرهينََة َمْحَبٍس

والَمْسِجُد األَقَصى بها يَستَنِْصُر
َوِمَن العجائِب أَنَّها ِدينيٌَّة

ِتلْك المذاِبُح، والوقاِئُع أَْخَطُر
ٌة ِإنَّا َمالييٌن، ونْحُن أُمَّ

ال الماُل يَنُْقُصنا وال الُمْستثِْمُر
، وأَْصحاُب الكفاَءِة ِعنَدنا َكالَّ

ُر ُكثٌْر، وِمعياُر الُعلَى ُمتََوفِّ
لَْسنا أََقلَّ َمكانًَة ِمْن غيِرنا

في الِعلْم والتَّخطيِط، نحُن أَْكثَُر
َولَنَْحُن أَْعَرُق في السياسة، واإلدا

ناعِة، في الِقياَدِة أَْمَهُر َرِة، والصِّ
ُكنَّا، ِإذا َمرَّ الغماُم أَماَمنا

ُر َوَسَقى الَمَداِئَن، عاَد ال يتأخَّ
وِم ُمسِلَمٌة لَنا وِإذا بََكْت في الرُّ

ُسْقنا ِلنَْجَدِتها ُجيُوشاً تَنُْصُر
اِفياِت وَغيُْرنا نَِرُد الِمياهَ الصَّ

يَِرُد البِقيََّة، حينَما تَتََعّكُر
بهذه األبيات وغيرها تتض���ح لنا الخطوات التي 
كانت تحّرك وجدان الش���عراء األفارق���ة للتعبير عن 
الش���عور الرافض للسياس���ة واالحت���كار لإلمبريالية 
الغربية تجاه الدول الناش���ئة في الق���ارة اإلفريقية، 
وبخاص���ة محاولة طمس هوّية األفارقة اإلس���المية، 
بنُُظمهم الكالسيكية في السياسة والتعليم واالقتصاد.
لقد عاصر أغلب الش���عراء اإلفريقيين األحداث 
السياسية في أوطانهم، وتفّتحت ملكتهم الشعرية على 
أصداع الحركات الوطنية، وفي تلك الفترة التي كانت 
من أس���وأ الفترات التاريخية التي مّرت بالقارة، فقد 
اتس���مت بالظلم والصراع وظه���ور الخالفات الدينية 

واالجتماعية، وكانت القوى الغربية وسياستها المبنية 
على التفرقة وراء كّل ذلك.

والجدي���ر بالمالحظ���ة أن العاطف���ة الديني���ة 
اإلسالمية هي المس���يطرة على إنتاج هؤالء الشعراء 
اإلفريقيي���ن في جميع قصائدهم الت���ي حاولوا فيها 
الدفاع ع���ن قارته���م، وال غرابة في ذل���ك؛ فالدين 

والوطنية توأمان)1(.
كانت مسيرة الدول اإلفريقية نحو االستقالل أكبر 
الدوافع لقيام الحركة الشعرية في إفريقيا، ولكن هل 
االستقالل يعني عروض عس���كرية ومسيرات شعبية 
إلى ميدان الحرية؟ إن االستقالل هو عدم التبعية، كما 
يعني اإلنت���اج واالبتكار وحرية الفكر والتعبير وتحرير 

التعليم.
ولع���ل التعليم ه���و أهم المج���االت التي تأثرت 
بمخططات الحكم االستعماري، لذلك نسجل أن قيام 
االتح���اد اإلفريقي في مدينة »ِس���رت« بالجماهيرية 
العظمى في اليوم التاسع من شهر الفاتح عام 1999م 
ه���و أكبر إنج���از إفريقي، فمع ه���ذا االتحاد تتمكن 
الق���ارة اإلفريقية من الحصول عل���ى مكانتها ووزنها 
في ظّل التكتالت السياس���ية الراهنة، ومن ثم تحرير 
نظام التعليم الكالس���يكي المنتشر في إفريقيا بعامة، 
وغرب إفريقيا بخاصة، وذلك لمصلحة أطفال القارة، 
ومس���تقبل الش���عوب التي خضعت من���ذ قرون عدة 
لتغريب القوى االس���تعمارية في مج���ال التعليم على 
صعيد المس���تويات التعليمية كلها، من االبتدائية إلى 

الدراسات الجامعية.
الخاتمة:

لقد دخل اإلس���الم ف���ي الق���ارة اإلفريقية أول 
األمر في ش���رق إفريقيا عبر البحر األحمر في العام 
الخامس لظهور الدعوة اإلسالمية في مكة المكرمة، 
ونعني بذلك هجرة الصحابة األولى إلى بالد الحبشة 

الفاتح  جامعة  منكيال،  يوسو  النيجر،  في  العربي  الشعر  ينظر:   )1(
2001م، ص 149.
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وما ترتب عليها من نتائج طيبة في شرق إفريقيا.
كما دخل اإلس���الم ش���مال القارة اإلفريقية عبر 
سيناء في العام الثامن عشر للهجرة، وهو العام الذي 
فت���ح فيه الصحابي الجليل عم���رو بن العاص مصر، 
ومن ث���م فتح���ت أرض الذهب »النوب���ة« عام 31ه� 
المواف���ق 651م، وبالد المغرب في الفترة الواقعة بين 

عامي 21 و 90 ه� الموافق لعامي 624 – 708م.
وكان من الطبيعي بعد دخول اإلس���الم وانتشاره 
في شرق إفريقيا وش���مالها أن يدخل البلدان الواقعة 
في وسط القارة وغربها وجنوبها، ألن اإلسالم رسالة 
عالمية ال تقف في سبيلها الحواجز المائية أو الرملية 
أو الجبلية أو البشرية، وقد نتج عن دخول اإلسالم إلى 
الش���مال اإلفريقي، ثم توغله إلى الصحراء والساحل 
والسودان الغربي، وحدة روحية وثقافية إسالمية بين 
هذه المناطق، كما نتجت عن ذلك روابط بش���رية من 
الصداقة واألخوة والتزاوج واالندماج العرقي في كثير 
من الحاالت؛ مما خلق شعوراً عميقاً بالتضامن ووحدة 

المصير بين شعوب يوحدها اإلسالم وثقافته.
لقد اكتش���فنا من خالل هذه الدراس���ة التأثير 
اإلس���المي الواضح في هذا الش���عر اإلفريقي، إذ ال 
نعثر على قصيدة واحدة من���ه، أو بيت واحد يخالف 
معناه ما يدعو إليه اإلس���الم من قيم أخالقية سامية، 

حتى فيما نُظم من شعر الغزل.
ومن خالل هذا البحث توصلنا إلى ما يأتي:

1 - أن اللغة العربية في إفريقيا عميقة الجذور، 
حيث عرفتها البيئة منذ عصورها الوثنية، وذلك بفعل 

الهجرات العربية المبّكرة إليها.
2 - أن الش���عر العربي اإلفريق���ي لم يكن نتيجة 
طف���رة أو مظهر عابر، وإنما جاء نتيجة مؤّثرات نابعة 
من صميم البيئة اإلفريقي���ة التي اصطبغت بالثقافة 

العربية اإلسالمية.
3 - عالج الش���عر العربي اإلفريقي تشويه القوى 
االس���تعمارية الغربية للق���ارة اإلفريقية الذي تعمدت 

الدول الغربية صنعه لمصلحتها.

4 - أن االحت���الل الغربي يُعد من أكبر المعّوقات 
لمس���يرة الحضارة اإلسالمية والثقافة العربية، وذلك 
من خالل ما مارسه من شتى أنواع الدمار في إفريقيا، 
وما أوقعه على شعوبها من ظلم، كاد يسلب منها ثوابتها 

وثقافتها المصيرية.
5 – أن ما اتخذه الشعراء اإلفريقيون من أسلوب 
للدف���اع عن الهوّية اإلفريقية ه���و الرفض والتخويف 
والتنبي���ه والتحريض، وذلك من خالل غرض ش���عر 

الجهاد.
ويبق���ى س���ؤال تطرحه هذه الخاتم���ة، وهو هل 
لألدب العربي مس���تقبل في إفريقيا؟ وهذا الس���ؤال 
يقودنا إلى س���ؤال آخر، وهو هل لشعراء اللغة العربية 

مستقبل في إفريقيا؟
مصادر ومراجع غير مذكورة بالهامش:

أوالً: المخطوطات:
ديوان الشاعر أحمد الشفيع، ديوان الشاعر أحمد 
غور بيري، ديوان الشاعر محمد األمين جابي، ديوان 
الشاعر مختار سي، ديوان الشاعر مهدي الحاج معاذ، 

ديوان الشاعر عيان سه.
ثانياً: المطبوعات:

1 - القام���وس الجديد للط���الب، علي بن هادية 
وآخرون، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، 1979م.

2 - قيام إمبراطورية مالي، إبراهيم طرخان علي، 
الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة.

3 - مجل���ة الصراط كلية أصول الدين، الجزائر، 
عدد  2 - مارس 2001م.

4 - مجلة الدراسات اللغوية، العدد 2، 1999م.
5 - نيل االبته���اج بتطريز الديب���اج، أحمد بابا 

التمبكتي، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية.
6 - اإلنس���ان ع���رض للثقاف���ة اإلفريقية، عبد 
الرحمن صال���ح، الدار القومية للنش���ر والطباعة – 

القاهرة.
7 - األدب اإلسالمي بين النظرية والتطبيق، د. علي 
صبح، الدار القومية للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة.

المشهد 
اإلفـريقي
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أهم األحداث

أفريقيا باألرقام

قالوا عن إفريقيا

إفريقيا والتنمية

فرق وأديان

آراء ورؤى

ذاكرة التاريخ

بنك المعلومات )إفريقيا الوسطى(

فعاليات
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■ البش���ير وس���لفاكير يتعهدان بتطبيق االتفاقات عبر 
تحديد جدول زمني:

تعهد الرئيس الس���وداني »عمر البش���ير« ورئيس 
جنوب السودان »س���لفاكير ميارديت«، في أديس أبابا، 
بتحديد ج���دول زمني لتفعيل تطبيق االتفاقات الموّقعة 
والمجّمدة بين بلديهما، والتي تش���مل تقاسم الثروات، 
وترسيم الحدود، ومستقبل منطقة أبيي المتنازع عليها، 
وإقامة منطقة عازلة منزوعة الس���الح، وفق ما أفاد به 

وسطاء االتحاد اإلفريقي.
وأّكد وسيط االتحاد اإلفريقي رئيس جنوب إفريقيا 
الس���ابق »ثابو مبيكي« أن الرئيسين تعّهدا بإيجاد اتفاق 
وتطبيقه »من دون ش���روط«، وقال: »اتفقا على ضرورة 
اتخ���اذ إج���راءات في أق���رب وقت ممك���ن لتنفيذ كّل 
االتفاقات القائمة من دون ش���روط«، وأضاف »مبيكي«: 
»إننا نعد إطاراً لتطبيق كّل االتفاقات القائمة مع جدول 
زمني«، الفتاً إلى أن االتحاد اإلفريقي سينتهي من هذا 

الجدول الزمني قبل 13 يناير الجاري. 
الجزيرة نت -  2013/1/6م

■ بمساعدة فرنسية.. جيش مالي يستعيد سيطرته على 
بلدة بوسط البالد من المعارضة الشمالية:

تمّكن���ت الق���وات الحكومية المالية من اس���تعادة 
السيطرة على بلدة »كونا« االستراتيجية بوسط مالي من 
المعارضين اإلسالميين، بعد أن تدّخلت فرنسا بغارات 
جوية لوقف تقّدم اإلس���الميين الذين يس���يطرون على 

شمال البالد الصحراوي.
وقال الرئيس الفرنس���ي »فرانسوا أوالوند« إن بالده لن 
تق���ف مكتوفة اليدين وهي ترى المس���لحين يتقدمون صوب 
الجنوب، وأّكد وزير الخارجية »لوران فابيوس« ش���ّن فرنس���ا 
غارات جوية ضد المس���لحين، ورفض الكش���ف عن تفاصيل 
أخ���رى، مثل ما إذا كانت توجد قوات فرنس���ية على األرض، 
وقال اللفتنانت كولونيل »دياران كوني«: إن »جيش مالي استعاد 

كونا بمساعدة من شركائنا العسكريين، نحن هناك اآلن«. 
وكالة أنباء رويترز - 2013/1/12م

■ المعارضة اإلريترية تعلن انتهاء احتالل وزارة اإلعالم 
في أسمرة:

أعلنت المعارض���ة اإلريترية أن العس���كريين 
المعارضي���ن الذي���ن احتل���وا وزارة اإلع���الم في 
العاصمة أس���مرة أنهوا الحصار، وكانت مجموعة 
تتألف من نحو مائة ضاب���ط تمركزت داخل وزارة 
اإلعالم الت���ي تتألف من تجّمع أبنية، تبث منها كّل 
وس���ائل اإلعالم الحكومية، وتقع على تلة في قلب 
أسمرة تشرف على العاصمة اإلريترية، وخصوصاً 

القصر الرئاسي.
وف���ي بيان مقتض���ب، بدأت تالوته ث���م ُقطع على 
ما يبدو بعد توّقف إش���ارة الب���ث، طالب المعارضون ب� 
»اإلفراج عن السجناء السياس���يين«، وتطبيق الدستور 
الذي أُق���ر ف���ي 1997م، والذي ينّص عل���ى التعددية 
السياسية، وإجراء انتخابات، لكنه علّق بسبب النزاع مع 

إثيوبيا )1998م – 2000م(.
شبكة فرنس  24 - 2013/1/23م

■ رئي���س مال���ي المؤقت: تحدي���د 31 يولي���و موعداً 
لالنتخابات: 

»ديونكوندا  المؤق���ت  رئي���س مال���ي  قال 
تراوري«: إن باماك���و تأمل في إجراء انتخابات 
في 31 يوليو / تم���وز القادم، في الوقت الذي 
عّززت فيه قوات فرنس���ية ومالية قبضتها على 
بلدات في ش���مال البالد، كانت قد استعادتها 
خالل هجوم اس���تمر أس���بوعين ضد مقاتلين 

إسالميين.
وق���ال »تراوري« في مؤتم���ر للمانحين في 
إثيوبيا: »أود أن أؤكد هنا التزامنا بإجراء تحّول 
في مال���ي بأجندة واحدة وبرنام���ج واحد، أال 
وهو اس���تعادة الش���مال، وأيضاً - وعلى سبيل 
الخص���وص - إع���ادة األوضاع ف���ي مالي إلى 

طبيعتها«.
وكالة رويترز - 2013/1/30م
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■ زعماء أفارقة يوّقعون اتفاقاً للسالم في شرق الكونغو:
وّقع زعماء أفارقة اتفاقاً بوس���اطة األمم المتحدة، 
يهدف إلى إنهاء عقدين من الصراع في شرق جمهورية 
الكونغ���و الديمقراطية، ويمّهد الطريق أمام نش���ر قوة 

عسكرية جديدة للتعامل مع جماعات مسلحة.
ويقاتل جيش الكونغو الديمقراطية متمردي حركة 
23 مارس، الذين احتش���دوا قبال���ة إقطاعية في كيفو 
الش���مالية في ش���رق الكونغو، في صراع أعاد القسم 
الش���رقي من البالد إلى الحرب، وشّرد أكثر من نصف 

مليون شخص.
وقال األمين العام لألم���م المتحدة »بان جي مون« 
الذي شهد مراسم التوقيع في العاصمة اإلثيوبية أديس 
أبابا إنه يأمل في أن يقود االتفاق إلى »عهد من السالم 
واالس���تقرار« للكونغ���و ومنطقة البحي���رات العظمى، 

وأضاف أنه سيعّين قريباً مبعوثاً خاصاً للمنطقة.
وكالة رويترز - 2013/2/25م

■ آالف يتظاهرون في غينيا مطالبين بانتخابات نزيهة:
ق���ام آالف من أنصار المعارض���ة باحتجاجات في 
أنحاء غيني���ا للمطالبة بانتخابات برلمانية حرة ونزيهة، 
خوفاً من أن تتعرض مثل هذه االنتخابات التي ستُجرى 
للم���رة األول���ى في أكثر م���ن عقد للتزوير، وس���تكون 
انتخابات 12 مايو المرحلة األخيرة في عودة غينيا إلى 
الحكم المدني، في أعقاب وفاة الرجل القوي المخضرم 
»النس���انا كونتي« ع���ام 2008م، وعامين م���ن الحكم 

العسكري الذي شابه العنف.
وقد انتخب الرئيس »ألفا كوندي« في عام 2010م، 

ووعد بالرخاء لسكان غينيا البالغ عددهم 10 ماليين.
وقال خصوم »كوندي« إن االستعدادات لالنتخابات 
التي ط���ال تأجيلها معيبة، وهم يش���يرون إلى عقد تم 
ترسيته على شركتين لتجديد سجالت الناخبين، قائلين 
إن الش���ركتين تتالعب���ان في القائمة بم���ا يفيد حلفاء 

الرئيس.
 وكالة األنباء السودانية )سونا( – 2012/12/14م

■ وزير الخارجية المصري يعيد افتتاح سفارة بالده في 
مقديشيو:

رفع وزي���ر الخارجية »محمد كام���ل عمرو« العلم 
المصري على مقر السفارة المصرية في مقديشو خالل 
زيارته للصومال، وهي الزيارة األولى على هذا المستوى 

منذ نحو 20 عاماً.
وأكد »عم���رو« أنه تق���ّرر إعادة افتتاح الس���فارة 
المصرية في مقديش���و في ضوء التق���ّدم المحرز على 
صعيد تحقيق األمن واالس���تقرار في الصومال، فضاًل 
عما تّم إنجازه على صعيد االس���تقرار السياس���ي من 
خالل انتخاب الرئيس الصومالي »حسن شيخ محمود« 
في س���بتمبر 2012م، وتش���كيل الحكوم���ة الصومالية 

الجديدة تتويجاً لنهاية المرحلة االنتقالية.
وكالة أنباء الشرق األوسط )أ ش أ( – 
2013/3/11م

■ بعد فوزه رس���مياً بانتخابات الرئاسة الكينية.. كينياتا 
يتعهد بالعمل مع منافسيه:

تعه����د الرئيس الكين����ي الجديد »أوه����ورو كينياتا« 
بالعمل مع منافسيه، وذلك بعد تأكيد فوزه في االنتخابات 
الرئاس����ية الكينية، وذكر تليفزيون بي بي سي البريطاني 
أن تعه����د »كينيات����ا« يأتي بعد تأّكد فوزه بالرئاس����ة إثر 
حصوله على نسبة 50.7% من أصوات الناخبين، وبذلك 

تمّكن من تجّنب الدخول في جولة إعادة.
وف���ي أعقاب فوزه  ق���ال »كينياتا« أم���ام مؤيديه: 
»إنه س���يخدم الش���عب الكيني بدون خوف أو محاباة«، 
وأضاف »كينياتا« خالل الكلم���ة التي ألقاها بالجامعة 
الكاثوليكية في نيروبي: »إنني أدعو المرشحين اآلخرين 
إلى المش���اركة معنا في العمل من أجل دفع بالدنا إلى 
األم���ام«، كما تعه���د »كينياتا« بالتعاون م���ع كّل الدول 

والمؤّسسات الدولية. 
وكالة أنباء الشرق األوسط )أ ش أ( – 
2013/3/10م 
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 تراجع حاالت اإلصابة باإليدز بنسبة %25 في 22 بلداً إفريقياً:إف
أعلن المدير العام لمكتب إفريقيا اإلقليمي بمنظمة الصحة العالمية الدكتور »لويس غوميس سامبو«: 
أن عدد حاالت اإلصابة الجديدة باإليدز في القارة ش����هد تراجعاً قدره %25 على مس����توى 22 بلداً، من 46 

بلداً يغطيها المكتب اإلقليمي.
وأك����د »د. س����امبو«، الذي أعرب عن ارتياحه للتقّدم المنجز في إفريقي����ا، أن 5 بلدان حّققت الهدف 
الذي يتمّثل في ضمان العالج لنس����بة %80 من المرضى، ويتعلق األمر بكلٍّ من بوتس����وانا وناميبيا ورواندا 

وسوازيلند وزامبيا.
وأوضح أن نسبة التغطية في مجال منع انتقال فيروس اإليدز من األم إلى الطفل بلغت %59 بإفريقيا.
وكشف »د. سامبو« أن 1،2 مليون شخص تُوّفوا سنة 2011م نتيجة أسباب مرتبطة باإليدز في المنطقة 

التي يغطيها مكتب إفريقيا اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية.
وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( - 2013/2/16م

 إفريقيا القارة األقل تصنيعاً في العالم:
أفادت دراسة، نُشرت في إطار لقاء منّظم من قبل االتحاد اإلفريقي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية 
إلفريقي����ا، أن حص����ة القيمة المضافة للتصنيع في تكوين الناتج اإلجمال����ي المحلي بين 1995م و 2009م 
سّجلت زيادة طفيفة في شمال إفريقيا، حيث انتقلت من %12،6 إلى %13،6، لكنها انخفضت في باقي القارة، 

حيث انتقلت من %16،6 إلى 12،7%.
وتالحظ الدراسة أن إفريقيا، وعكس باقي القارات التي سّجلت زيادة في حجم صادراتها من المنتجات 
المصّنعة، ما تزال بعد مرور أكثر من نصف قرن على اس����تقالل بلدانها تعتمد على تصدير موادها األولية 

نحو البلدان المصّنعة، والتي تقوم بتحويلها قبل إعادة بيعها بأسعار أعلى نحو إفريقيا.
وتُبرز الدراسة من جهة أخرى أن إفريقيا لم تسّجل تطوراً كبيراً في نوعية صادراتها، إذ تبقى معتمدة 
على المنتجات األساسية للحقبة االستعمارية، مشيرة إلى أن مؤشر ترّكز صادرات إفريقيا شهد - بالعكس 
من ذلك – زيادة، منتقاًل من %0،24 س����نة 1995م إلى %0،43 س����نة 2011م، ما يمّثل نس����بة أعلى كثيراً عن 

المستوى المسّجل في معظم األقاليم النامية.
كما س����ّجل أكثر من نصف عدد البلدان اإلفريقية مؤشر ترّكز للصادرات من %0،4 فما فوق، بينما ظّل 
مؤش����ر تنويع الصادرات في إفريقيا دون %0،5 من 1995م إلى 2011م، حيث إن كّل بلدان القارة س����ّجلت 

مؤشراً يعادل أو يفوق 0،5%.
ويتعارض هذا الجمود الصناعي بشكل كبير مع النجاح الذي سّجلته بلدان شرق آسيا المصّنعة حديثاً؛ 
مع بقاء مؤشر ترّكز صادرات إفريقيا في المستوى نفسه )نحو %0،5 بين 1995م و 2011م(، مقابل تراجعه 

في بلدان آسيا النامية، حيث انتقل من %0،34 إلى 0،24%.
ويرى الخبراء أن البلدان اإلفريقية مدعوة إلى االس����تلهام من النموذج اآلسيوي الذي يرتكز على وضع 
أطر مس����تقرة وقابلة للتوّقع من أجل اس����تقطاب االس����تثمارات، وانتهاج حوار وثيق ومتواصل مع القطاع 
الخاص، واللجوء إلى استراتيجيات بديلة للواردات، واالرتقاء بواردات تخدم على نحو أفضل هدف التصنيع.
وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( - 2013/3/22م
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قالو ا عن ...
■ »إن إفريقي���ا تخ���وض غم���ار 
تحديات ال تقل في أهميتها وضراوتها 
عن معرك���ة التحّرر الوطني، أال وهي 
تحديات مسيرة التنمية والتقّدم، وهي 
المعركة التي لم يعد كس���بها رفاهية، 
وإنما ض���رورة ملّح���ة لتحقيق آمال 
وتطلعات ش���عوبنا.. إن إفريقيا قارة 
غنية بشعوبها ومواردها، ولها إسهام 
وافر عبر التاريخ ف���ي تحقيق النمو 
والثراء العالم���ي، وقد آن األوان ألن 
تجني نصيبها العادل من ثمار ذلك«.

 الرئيس المصري محمد 
مرسي، في كلمته التي ألقاها أمام 
القمة اإلفريقية التي ُعقدت في 
العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا – 
صحيفة األهرام المصرية

مس���تقبل  ه���ي  »إفريقي���ا   ■
الفرانكفونية، ولن تكون فرنسا مركزاً 
للمنظمة التي تجم���ع 56 بلداً، منها 
ثالثون من إفريقيا.. إنه في 2050م، 
حسب دراس���اتنا، سيبلغ عددنا 715 
ملي���ون فرانكفوني في العالم، و %85 
مّنا في إفريقيا.. الفرانكفونية تعاون 
مميز بين دول تتقاس���م اللغة والقيم 

نفسها«.
 عبدو ضيوف، األمين العام 
لمنظمة الفرانكفونية، في كلمته خالل 
افتتاح القمة ال 14 للمنظمة الدولية 
للفرانكفونية، بكينشاسا - وكالة أنباء 

عموم إفريقيا )بانا برس(
■ »يجب عل���ى األفارقة أن يتنبهوا 
إلى حقيقة قص���ة حبهم مع الصين.. 
تأخذ الصين سلعنا األولية وتبيعها لنا 
مصنّعة، وهذا هو جوهر االس���تعمار، 
إن إفريقيا تنفت���ح اآلن طواعية أمام 

شكل جديد من االستعمار«.
 الميدو سانوسي، محافظ 
البنك المركزي النيجيري، تعليقاً على 
زيارة الرئيس الصيني الجديد »شي 
جين بينغ«، إلفريقيا - شبكة سكاي 
نيوز اإلخبارية 
■ »إن الدول اإلفريقية في السابق 
الس���ادة  مع  تتعام���ل تجارياً  كان���ت 
االستعماريين السابقين، ولم يكن هذا 
على قدم المساواة، وإنما على أساس 
عالقة الس���يد بالعبد، كما أن الدول 
اإلفريقي���ة كانت تمر بح���روب أهلية 
االقتصادية،  التنمية  مستمرة، عرقلت 
وحالياً تقوم ال���دول اإلفريقية بتعزيز 
تحقي���ق أجندة التنمي���ة الخاصة بها 
على الرغم من التحديات، مثل الدول 
المانحة التي ترغ���ب في التدخل في 

الشؤون الداخلية للدول اإلفريقية«.
 ايلي توينيو مستشار التنمية 
في معهد إدارة أوغندا، أحد أكبر 
المعاهد األكاديمية في أوغندا - 
arabic. / وكالة أنباء شينخوا
news.cn
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 األم���م المتح���دة: ثلث أطف���ال الكونغو 
الديمقراطية محرومون من التعليم:

ذكرت دراسة أجرتها األمم المتحدة أن نحو 
ثلث األطفال في الكونغو الديمقراطية محرمون 
من التعليم بس���بب الصراعات والفقر وضعف 

الحكم.
وب���دأ صندوق األم���م المتح���دة للطفولة 
)يونيس���يف( ومنظمة األمم المتح���دة للتربية 
والتعليم والثقافة )يونسكو( في 2010م الدراسة 
التي كش���فت أن أكثر من 7،3 ماليين طفل بين 

5 - 17 عاماً ال يتعلمون في المدارس.
وكشفت الدراس���ة أن الفقر له دور رئيس، 
وأن نصف من يُحرمون من التعليم ينتمون ألسر 
تعي���ش على أقل من 50 دوالراً ش���هرياً، وينزل 
الرقم إلى أقل من 2% بالنس���بة ألس���ر يتجاوز 

دخلها 500 دوالر شهرياً.
وذك���ر التقرير أن عجز الحكومة عن توفير 
تمويل كاف لقطاع التعليم؛ يعني أن تنفق األسرة 
في المتوس���ط أكثر من ُعشر دخلها كي يلتحق 
األبناء بالمدارس؛ في بلد يعيش معظم س���كانه 

على أقّل من دوالر يومياً. 
وكالة رويترز - 2013/3/2م

 تقرير رسمي: ما بين 50 و 100 ألف طفل 
نيجيري يولدون باإليدز سنوياً: 

ذكر تقرير رس���مي، صدر ف���ي العاصمة 
النيجيري���ة أبوج���ا اليوم األربع���اء، أن ما بين 
50 و 100 أل���ف طفل نيجيري يولدون س���نوياً 
وهم مصابون بم���رض نقص المناعة المعروف 

باإليدز.
وأش���ار التقرير الذي أصدره وزير الصحة 
النيجيري »أونيوبيتشي تشوكوا«، بمناسبة لقائه 
ومجموعة عمل ش���ّكلتها الرئاس���ة النيجيرية 

للتعامل مع انتقال المرض من األم إلى الطفل، 
إل���ى أن هناك 3،1 ماليي���ن نيجيري مصابين 
للفيروس  التص���دي  أهمية  بالمرض، مؤّك���داً 

القاتل الذي ينتشر بسرعة.
من جانبها أّكدت هيئ���ة المعونة األمريكية 
تعاونها مع الحكومة النيجيرية لمكافحة اإليدز، 
وتزويد المرضى باألدوية المطلوبة لهذا الغرض 
والخدمات الطبية األخرى، حيث قال مس���ؤول 
مكت���ب الهيئة في العاصم���ة النيجيرية »أبوجا 
راجيف شاه«: »إن الهيئة تعمل على إنقاذ مليون 
طفل في جميع أنحاء العالم من الموت بس���بب 

هذا المرض، وإن هناك خطة لهذه المهمة«.
وكالة أنباء الشرق األوسط )أ ش أ( – 
2013/3/13م 

 إفريقيا مدعّوة إلى تحّول هيكلي مستدام 
لقطاع الصناعة:

أوصت إحدى الوثائق األساس���ية المنشورة 
في إطار اجتماع الخبراء حول شعار »التصنيع 
في خدمة نهوض إفريقي���ا« البلدان اإلفريقية 
بتحّول هيكلي يش���ّجع حماي���ة البيئة، ويطور 
الصناع���ة على نحو مفيد، وبّين���ت الوثيقة أن 
»التصنيع والتحّول الهيكلي يقودان إلى استخدام 

مكّثف للموارد الطبيعية على حساب البيئة«.
ويرى مع���دو الدراس���ة أن التحدي الكبير 
الذي يواجه إفريقيا ال يقتصر على نجاح تحّول 
اقتصادها، وإنما في ضمان اس���تدامة ذلك من 
البيئية المعقلنة  التكنولوجيا  خالل اس���تخدام 
المتوفرة، ومواءمتها م���ع الظروف المحلية مع 
تطبي���ق اإلبداعات التكنولوجي���ة الوطنية، ولن 
يكون تنفيذ ه���ذا التحّول الهيكلي المس���تدام 
في إفريقيا باألمر الس���هل، حيث ال يوجد لهذا 

الغرض حّل عالمي.
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وأشارت الوثيقة إلى أن كّل بلد إفريقي عليه 
وضع استراتيجيات وسياسات تقوم على أولوياته 
القطاعية، وموارده الذاتية، والمشكالت البيئية، 

والظروف األولية، والقدرات المحلية.
وفي هذا الصدد يوصي الخبراء بمنح عناية 
خاصة لالس���تخدام الفّعال والمستدام للموارد 
في القطاعات الطاقوية والصناعية والزراعية، 
مثلما تفعل بعض البلدان اإلفريقية حالياً، مثل 

جنوب إفريقيا وكينيا وموريشيوس.
أم���ا في باقي القارة؛ ف���إن التقّدم المنجز 
حتى اآلن ما زال بطيئاً، ما يس���تلزم دعماً قوياً 
وتعاوناً دولياً، خصوص���اً في قطاعات اإلنتاج، 

مثل الطاقة.
وتؤّكد الوثيقة أن تحوياًل أوسع للتكنولوجيات 
الخضراء من طرف البلدان المتقّدمة ضروري 

أيضاً.
للمؤتمر  ويأتي اجتم���اع الخبراء تمهي���داً 
السادس المشترك بين وزراء االقتصاد والمالية 
والتخطي���ط االقتصادي األفارقة حول ش���عار 

»التصنيع في خدمة نهوض إفريقيا«.
ويش���ّكل ه���ذا المؤتمر الملتقى الس���نوي 
الرئيس للتش���اور بين وزراء المالية واالقتصاد 
المصارف  ومحافظ���ي  االقتصادية  والتنمي���ة 
المركزية في إفريقيا حول المواضيع المرتبطة 

ببرنامج التنمية في القارة.
وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا برس( – 
2012/3/22م

 االتحاد اإلفريقي يض���ع تقنيات اإلعالم 
واالتصال في أولويات مشاريعه:

أّك���دت مفوضي���ة االتح���اد اإلفريقي أنها 
جعلت ألول مرة تقني���ات اإلعالم واالتصاالت 
إحدى مجاالت أولوياتها، وحثت وسائل اإلعالم 

اإلفريقي���ة على التعاون معه���ا بهدف االرتقاء 
بصورة القارة.

وأّكدت مديرة قسم اإلعالم واالتصال التابع 
لالتح���اد اإلفريقي »حبيبة الماجري الش���يخ« 
ضرورة أن يك���ون للصحافيين تأثير في الرأي 
الع���ام عبر بث الوعي حول التنمية االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية للقارة، وقالت: »دورنا 
كفاعلين في وس���ائل اإلعالم اإلفريقية يتمّثل 
في االرتقاء بالصورة الحقيقية إلفريقيا في كّل 
مجاالت التنمية، حتى تتمكن القارة من احتالل 

المكانة التي تستحقها في المشهد العالمي«.
الش���يخ«، في ورشة  »الماجري  وأوضحت 
عمل أقيم���ت بالعاصمة التجاري���ة اإليفوارية 
أبيدجان، أنه »يجب الترويج لمكانة إفريقيا في 
والسياسي  واالقتصادي  االجتماعي  المش���هد 
للعالم بصورة واضحة؛ لمحو الصورة الس���لبية 
التي تواصل وس���ائل اإلعالم األجنبية تقديمها 

عن إفريقيا«.
وجمعت ورش���ة عمل أبيدجان الصحافيين 
تمهي���داً الجتم���اع وزراء االقتص���اد والمالية 
األفارقة ولجن���ة األمم المتح���دة االقتصادية 
اإلفريقي���ة المقّرر عقده من 21 إلى 26 مارس 

الجاري.
ويجم���ع مؤتم���ر أبيدج���ان وزراء المالية 
واالقتص���اد ومحافظي المص���ارف المركزية، 
ويدور حول موضوع »التصنيع من أجل النهوض 
بإفريقي���ا«؛ من أجل بحث قضاي���ا تهم أجندة 

التنمية في إفريقيا.
وكالة السودان لألنباء )سونا( - 
2013/3/22م
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 مسلمو إفريقيا الوسطى قلقون من التعامل 
معهم كمتمردين:

يؤّكد »س���ليمان علي« وهو يغادر المسجد 
في وس���ط عاصمة إفريقيا الوسطى »بانجي« 
بعد انته���اء الصالة: »نخاف من الس���واطير«، 
معبراً عن ش���عور يس���ود بين المسلمين الذين 
يعّدونهم  باستمرار، حيث  »الوطنيون«  يهاجمهم 
من المتمردين، وقال هذا الجزار الثالثيني: إن 
»شاباً ُقتل وكان بريئاً.. التمرد ليس خطأنا.. أنا 

ولدت هنا«.
وقتلت قوات األمن مس���لماً، م���ا أدى إلى 
ان���دالع أعمال ش���غب، وضرب ش���رطي حتى 
الموت من قبل مجموعة من الس���كان مس���تاءة 
من »المضايقات« التي تتعرض لها، من جانبهم 
تجّمع مس���لمون ف���ي أحد مس���اجد »بانجي« 
مؤّكدين مس���اندتهم للس���الم والمصالحة بين 
الحكومة والمتمردين، مؤّكدين في الوقت عينه 

أن المتمردين ليسوا جهاديين.
»س���اليو نيدا« إمام المسجد يقول: »أعتقد 
أن المس���لمين ليس���وا مع المتمردين، نحن ال 
نعرف، ربما بينهم بعض المسلمين ألن جمهورية 
إفريقيا الوس���طى بلد يضم مسلمين وكاثوليك 
وبروتس���تانت وديانات أخرى، ونحن ال نستطيع 
أن نقول إنهم مس���لمون فقط، ألن هذا الوضع 

يمّس الجميع«.
ويشّكل المس���لمون 30% من سكان إفريقيا 
الوسطى، ويترّكز الجزء األكبر منهم في شمال 
البالد على الحدود مع تش���اد والسودان، ويقيم 
عدد كبي���ر منهم في العاصم���ة »بانجي«، لكن 

ليست هناك أرقام رسمية.
وتزعم الس���لطات في إفريقيا الوسطى أن 
تحالف المتمردين »س���يليكا« معظم أفراده من 
المس���لمين الذي���ن ال يتكلمون الس���انجو )لغة 

سكان إفريقيا الوسطى(، وينفي المسلمون هذه 
المزاعم.

وكالة فرنس برس )أ ف ب( - 
2013/1/5م

 كردينال بجنوب إفريقيا يقول الولع الجنسي 
باألطفال ليس جريمة!:

نابير«  »ولفريدفوك���س  الكردين���ال  ق���ال 
إفريقيا،  لدربان بجنوب  الكاثوليكي  األس���قف 
والذي ش���ارك في انتخاب البابا فرانسيس، إن 

الولع الجنسي باألطفال مرض ال جريمة!
وأض���اف »نابير«: »من خبرت���ي؛ فإن الولع 
الجنس���ي باألطفال هو في الحقيقة مرض، إنه 
ليس حالة إجرامية.. إنه مرض«، مشيراً إلى أنه 
يعرف اثنين على األقل من الرهبان أصبحا من 
المولعين باألطفال بعد أن تعرضا وهما طفالن 
لتحّرش جنس���ي، وقال: »ال تقولوا لي إن هؤالء 
األشخاص مسؤولون جنائياً مثل شخص اختار 
أن يفعل ش���يئاً كهذا، ال أعتقد أنه من حّقنا أن 
نتخذ موقفاً ونقول إن هذا الش���خص يستحق 

العقاب، فهو نفسه قد تضرر«.
واهتزت صورة الكنيس���ة الكاثوليكية بشدة 
بسبب انتش���ار فضائح االعتداء الجنسي على 
أطف���ال، و »نابير« كان واحداً من 115 كرديناالً 
اجتمع���وا في الفاتيكان النتخاب البابا الجديد، 
وأظه���ر الباب���ا فرانس���يس األول - وهو أول 
بابا م���ن خارج أوروبا من���ذ حوالي 1300 عام 
- تغييراً كبيراً في األس���لوب عن س���لفه البابا 
بنديكت، وفي نهج الكنيس���ة الت���ي تضم 1,2 
ملي���ار كاثوليكي، والتي أحاط���ت بها الفضائح 

والصراعات الداخلية.
   وكالة رويترز - 2013/3/17م

العدد الخامس عشر /  محرم - ربيع األول 1434هـ ، يناير - مارس 2013م
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اآرا ■ التدخل الفرنسي في مالي.. عقٌد من التخّبط االستراتيجّي:

لوصف الحملة على مالي يجب ُمسبقاً إعادةُ وضعها ضمن سياٍق زمنّي طويل.
ففي الع���ام 2001م: غداةَ االعتداء على »مركز التجارة العالمّية«، قّررت فرنس���ا دعم العملّيات 
الخاطفة التي س���تؤّدي إلى س���قوط نظام طالبان، كذلك، وألّن المنطقة ال تعنيها كثيراً، نأت فرنسا 

بنفسها، في مرحلة أولى، عن تحريك أعداد كبيرة من جيشها على األرض األفغانّية.
وفي س���بتمبر 2002م: في ساحل العاج، يُرسل قصر »اإلليزيه« القّوة »ليكورن« لتتدّخل بنجاح في 
»واجهة إفريقيا الفرنكوفونّية« سابقاً، من أجل الحؤول دون وقوع حرب أهلّية شاملة، في منطقة ذات 

أهمّية بالنسبة إلى المصالح الفرنسّية.
عام 2003م في العراق: وبعد ترّدد، رفضت باريس مغامرة المحافظين الُجدد.

وفي ليبيا 2011م: وضعت فرنس���ا حّداً لنظاٍم ديكتاتورّي ال يقّل عن غيره عبثّيًة وال يزيد، األمر 
الذي أفقد إفريقيا الشمالّية استقرارها لمّدة طويلة.

نوٌع م���ن التحّدي؛ إيجاُد منطٍق في هذه المراوحة الكبيرة بين الواقعّية بس���بب العجز والمثالّية 
بسبب الالوعي، لكن يبدو تحليل واقعة مالي مثيراً لالهتمام أكثر بكثير، فالحكومة الفرنسّية الواقعة 
في تناقضاتها، وبعد مماطلتها أش���هراً طويلة - تاركًة لخصومها الوقت الكافي كي يُعّدوا أنفسهم -، 
تحاول إصالح أضرار التدّخل الليبّي، فقد كّرس هذا األخير، من خالل إس���هامه بتسليح المجموعات 
الس���احلّية األكثر راديكالّيًة، س���يطرة الس���لفّيين الجهادّيين في حركتَي »التوحيد والجهاد« في غرب 
إفريقيا و »القاعدة« في بالد المغرب اإلس���المّي على االنتفاضة الطوارقّية، األمر الذي سّرع خسارة 

القوى الحكومّية المالّية، وانعدام االستقرار السياسّي في باماكو.
تطلّب���ت خّطُة العم���ل وقتاً إليجادها، »لن يك���ون هنالك رجاٌل على األرض، وال أفواُج فرنس���ّيٌة 
ُمنخرط���ة«، كان ذلك ما قد أعلنه فرانس���وا هوالن���د في 11 أكتوب���ر 2012م، مفّضاًل الحديث عن 
مس���اعدات مادّية بس���يطة للقوى المالّية، مع هذا الموقف المبدأي غير الحذر حصر »اإلليزيه« منذ 
البداية حرّية التصّرف الخاّصة به، مخاطراً بأن يجد نفس���ه يتعارض مع الواقع المحلّي، الذي تفوتُه 

تطّوراتُه األساسّية.
في 10 يناير س���قطت مدينة كونا المحورّية، الواقعة على بُعد س���بعة آالف كيلومتر شمال غرب 
باماكو، في أيدي المقاتلين اإلس���المّيين لحركة »أنصار الدين«، ولم يُعد هنالك شيء يحمي العاصمة 
المالّي���ة، انتظرت المجموعة االقتصادّية لدول غرب إفريقيا ما س���يحدث، وحّذر االّتحاد األوروبي، 

وارتابت الواليات المّتحدة، لكن يبقى هنالك الطائراُت الحربّية والقوات الفرنسّية.
في 11 يناير بدأت عملية »س���رفال«، هكذا بعد ثالثة أشهر على إعالنه أّنه »ال يمكننا أن نتدّخل 

مكان األفارقة« أُجبر رئيس الدولة إذاً على مناقضة نفسه! 
في خلفّية ترّدد »اإلليزيه«؛ هنالك بالطبع التوّرط األفغاني... تشهد رؤية الشعار التبسيطّي »للحرب 
داً ُمذهاًل في مالي، وتُصبح جّد مقلقٍة، لدرجة أّن األميركّيين، مرّوجي هذه العبارة،  ضّد اإلرهاب« تجسُّ
تخلّوا عنها عام 2009م، فباراك أوباما أعلن وقتذاك - أن تأتي متأخراً أفضل من أال تأتي أبداً - أّنه 
كان أمراً »غبّياً!« أن »تُخاض الحرب وفق برنامج عمل«، مع إهمال دراسة األسباب السياسّية للحرائق 
الت���ي كان هناك نّية في إخمادها... بعدما عمل على إضرامها، قد أضرموها، ال يمكن االنتصار على 

»اإلرهاب«، كما أّنه ال يمكن استئصال اإلنفلوانزا الموسمّية أو مطر آذار، يمكن حصره فحسب.
لوماند دبلوماتيك، عدد فبراير 2013م، بقلم أوليفيه زاجيك )مس���ؤول دراس���ات في الش���ركة 

األوروبّية للمعلومات االستراتيجية CEIS، باريس(، - بتصرف -.
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■ الشيخ عبد الرحمن اإلفريقي.. قصة عالم من مالي:
ُولد الش���يخ عبد الرحمن )رحمه الله( س���نة 1326ه/ 1908م في قرية »ف�فا« من 
مال���ي، من أبوين كريمين، أنجبا م���ن األوالد الكثير من الذكور واإلناث، لم يعش منهم 

غير عبد الرحمن وأخيه األكبر، وكان أبوه وآله من بيت اإلمارة والحكم.
نشأ كما ينشأ الصبيان آنذاك، فدرس في ُكّتاب القرية، ولما بلغ الثانية عشرة من 
عمره َمّر بالُكتَّاب مفتش فرنس���ي، فحاوره الطالب واطلع على كراريسهم، فوجد من 
عب���د الرحمن نباهة وفهماً، ومعرفة بالواقع حوله تفوق ما يمكن أن يحّصله صبي في 
سِنّه، فأُعجب به وأخذه قهراً من والديه ليتعلم في المدارس الفرنسية ضمن عدد من 
أبناء األعيان، فازداد البالء، وتفاقم الخطب على والديه العتقادهم أنه ال يُرجى الخير 

من شخص ترّبى على أيدي أعداء وطنه وعقيدته، وتثقف بثقافتهم.
قضى الفتى ثماني س���نوات في المعهد التنصيري الصارم، وكان من األوائل، حتى 
نال الشهادة الثانوية، ثم لّما تخّرج ُعين معيداً في المدرسة نفسها معلماً للغة الفرنسية، 

وبقي فيها ثالث سنوات، لكن كّل تلك السنوات لم تنل من عقيدة الفتى. 
ثم ُعيِّ���ن في مصلحة األرصاد الجوية في العاصمة باماكو، وفي هذه األثناء جرى 
بينه وبين مدير إدارته الفرنس���ي حديث في ش���أن اإلس���الم، ورمى المدير الفرنسي 
اإلس���الم بالجمود والتخلّف، وذكر له أن اإلس���الم دين ال يصلح للعالم، واستدل بواقع 
المس���لمين، مما أدى باألوروبيين إلى احتالل البالد النتشالهم من وهدة التخلّف التي 
هم عليها، فلم يستطع عبد الرحمن حينها من أن يُقنع الخصم، وال أن يدافع عن دينه 
وعقيدته، خصوصاً أنه كان بعيداً عن العلم والعلماء، فعزم على أن يتصل بعلماء قريته 
ليقف على الحجج التي يرد بها على هذه الش���بهات، فلم ينل بغيته، فامتألت نفس���ه 
حسرة، وقّرر السفر إلى الحرمين الشريفين، والبقاء فيهما برهة من الزمن ليتفّقه في 

دينه، ويتسلّح بسالح يقارع به الخصم الذي طعن في عقيدة اإلسالم.

ذاكرة التاريخ
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طلبه للعلم:
ش���ّق عبد الرحمن اإلفريقي طريقه إلى مكة في قافلة عبر السودان، وصل بعدها 
إلى مكة س���نة 1345ه� / 1926م، وكان في نيته أن يحج ويعود، لكن دروس المسجد 

الحرام والمسجد النبوي أغرته بالبقاء حتى يتفّقه ويزداد علماً.
وأقبل على العربية، ثم لزم أحد فقهاء المالكية في المسجد النبوي حتى تفقه في 
مذهب مالك، وبعد أربع سنوات قّرر أن يعود إلى بالده، وذهب إلى مدينة جّدة ليسافر 
عبر البحر، لكنه اجتمع في أحد الفنادق بأحد أهل العلم الذي حثَّه على البقاء لطلب 
مزيد من العلم والتضلع من عقيدة الس���لف الصالح، فعاد الش���يخ عبد الرحمن إلى 
المدينة النبوية المنّورة، ولزم ش���يخه الشيخ سعيد بن صديق، وهو شيخ إفريقي أيضاً 

ولم يكن له أوالد، فصار الشيخ عبد الرحمن مثل ولده.
أقبل الش���يخ عبد الرحمن على دراس���ة الحديث النبوي الش���ريف، والتحق بدار 
الحديث طالباً، ودرس في الحرم النبوي الش���ريف، ثم صار مدّرس���اً في دار الحديث 
س���نة 1350ه�/ 1931م، وهي التي أنش���أها الشيخ أحمد بن محمد الدهلوي، وعاش 

حتى صارت االستفتاءات ترد إليه من أنحاء العالم اإلسالمي.
ثم صار مدرس���اً في المعهد العلمي في الرياض، ثم مدّرساً في كلية الشريعة فيها 
1370ه� / 1951م، ثم اختاره الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ليكون داعية في ينبع.

مؤلفاته:
له عدة كت���ب، منها: )األنوار الرحمانية لهداية الفرقة التيجانية(، و)توضيح الحج 
والعمرة(، و )جواب اإلفريقي( رس���الة فيها إجابات عن أس���ئلة وردته من مليبار سنة 

1366ه� / 1947م.
توفي رحمه الله تعالى في ليلة الثالثاء الموافق 1377/3/28ه� / 1957/10/22م.

المراجع: موقع قصة اإلسالم - موقع جامعة أم القرى.
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العاصمة: بانجي.
الموقع: تحّدها الس���ودان ش���رقاً، وتش���اد ش���ماالً، 
والكاميرون غرباً، وجمهوريتا الكونغو الديمقراطية )زائير( 

والكونغو جنوباً.
المساحة اإلجمالية: 984،622 كم2.

عدد السكان: 356،303،4 نسمة )طبقاً لتقديرات عام 
2006م(.

الجماعات اإلثنية: يوجد أكثر من 80 جماعة عرقية، 
أهّمه���ا البايا )33%(، والبان���دا )27%(، والمندجا )%13(، 
والس���ارا )10%(، والموبوم )7%(، والماباكا )4%(، والياكوما 

)4%(، وفي الغابات يوجد عدة آالف من األقزام. 
األدي���ان: المس���لمون )30%(، البروتس���تانت )%25(، 

الكاثوليك )25%(، معتقدات أخرى )%35(.

 جمهورية إفريقيا 
الوسطى: 

اللغات: الفرنسية )لغة رسمية(، والسانجو )لغة قومية 
مشتركة(. 

تاريخ االستقالل: 13 أغسطس 1960م.
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي: 1100 دوالر 

)عام 2006م(.
مع���ّدل النمو الحقيقي للنات���ج المحلي اإلجمالي: %3 

)عام 2006م(.
العملة الوطنية: فرنك وسط إفريقيا. 

التاريخ القديم:
ثم���ة أدلة وفيرة عل���ى أن منطقة جمهوري���ة إفريقيا 
الوس���طى الحالية كانت مأهولة منذ العصرين الحجريين 
القدي���م والحديث، ثم جاء أق���زام البابينجا في وقت الحق 
واس���تقروا في غابات جنوب البالد، واستقرت مجموعات 
أخرى )وهم أساساً من السانجو( في وادي أوبانجي فُعرفوا 

باألوبانجيين.
وكانت إفريقيا الوس���طى بس���بب موقعها الجغرافي 
منطقة تقاطع للهجرات البشرية منذ فجر التاريخ، وتشّكل 
الجماع���ات الناطق���ة بالبانتو في الوق���ت الحاضر معظم 

السكان.
االحتالل واالستقالل:

بعد أن أعلنت فرنس���ا حمايتها على المناطق الواقعة 
شمال نهر الكونغو، التي ُعرفت باسم الكونغو الفرنسي عام 
1882م، ش���رعت في توس���يع مناطق نفوذها شماالً باتجاه 

تشاد، وشرقاً باتجاه حوض النيل. 
وم���ن خالل عدد م���ن االتفاقات الدولي���ة مع القوى 
األوروبية المنافسة أّمنت فرنسا وجودها في هذه المناطق، 
بما فيها منطقة »أوبانجي ش���اري« التي ُعرفت الحقاً باسم 
»إفريقيا الوسطى«، فوّقعت عام 1887م معاهدة مع حكومة 
الكونغو )البلجيكي(، وكان���ت ألمانيا في ذلك الحين تعمل 
عل���ى تثبيت نفوذها في الكاميرون، وفي عام 1898م وّقعت 
فرنس���ا وإنجلترا معاه���دة اعترفت فيه���ا إنجلترا بالنفوذ 
الفرنسي في المناطق الواقعة جنوب بحيرة تشاد وشرقها.

وفي عام 1889م أنش���أ الفرنسيون ميناء بانجي على 
نهر أوبانجي، وتحالفوا مع جماعة الماباكا هناك، وفي عام 
1911م تنازلت فرنسا أللمانيا عن األجزاء الغربية والجنوبية 
الغربية من إفريقيا الوسطى مقابل اعتراف ألمانيا بالنفوذ 
الفرنس���ي في مراكش، ولكن بعد الح���رب العالمية األولى 

استعادت فرنسا السيطرة على تلك المناطق.
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وقد ظلّت إفريقيا الوس���طى وتش���اد تشّكالن وحدة 
واحدة باس���م »أوبانجي � شاري � تشاد« حتى عام 1916م، 
عندما أصبحت »أوبانجي � ش���اري« مستعمرة قائمة بذاتها 

في إطار اتحاد وسط إفريقيا الفرنسي.
وفي ع���ام 1945م ش���ّكل »بارثليمي بوجن���دا« حركة 
التط���ّور االجتماعي إلفريقيا الوس���طى، وفي عام 1958م 
حصلت إفريقيا )التي كانت ما تزال تُعرف باس���م أوبانجي 
ش���اري( على الحكم الذاتي في إطار الجماعة الفرنس���ية 
طبقاً لدس���تور ديجول، وأصبح اسمها »إفريقيا الوسطى«، 
وأصبح »بارثليمي بوجندا« أول رئيس وزراء لها، فأطلق عليه 
مؤيدوه لقب »أبو الب���الد«، إال أنه توفي في مارس 1959م 
قبل حصول البالد على االس���تقالل، تاركاً فراغاً سياسياً 
لم يس���تطع خلفه وابن عمه »ديفيد داكو« مأله بس���هولة، 

واستقلت إفريقيا الوسطى في 13 أغسطس 1960م.
نظام الحكم: 

إفريقيا الوس���طى دول���ة جمهورية، تأخ���ذ بالنظام 
الرئاس���ي القائم عل���ى التعددية الحزبية، وه���و ما أقره 
الدس���تور الجديد في ديس���مبر 2004م، وتتكون السلطة 
التنفيذي���ة من رئي���س الدولة ورئي���س الحكومة ومجلس 
الوزراء، والس���لطة التش���ريعية من مجلس تشريعي واحد 
وهو الجمعية الوطنية، أما الس���لطة القضائية فتتكون من 
المحكمة الدستورية والمحاكم الجنائية ومحاكم االستئناف 

والمحاكم الجزئية والعرفية. 
أهم األحزاب السياسية:

تحال���ف التق���دم والديمقراطي���ة، وح���زب التجّمع 
الديمقراطي إلفريقيا الوسطى، والمنتدى المدني، والحزب 
والتنمية،  الديمقراطي���ة  التح���رري، وحركة  الديمقراطي 
وحركة تحرير ش���عب إفريقيا الوس���طى، والجبهة الوطنية 
للتقدم، واتحاد الشعب من أجل الجمهورية، وحزب االتحاد 

الوطني، والحزب الديمقراطي االجتماعي.
كيف وصل اإلسالم إلى جمهورية إفريقيا الوسطى:

كان للممالك اإلس���المية ف���ي ق���ارة إفريقيا جهود 
في توصي���ل الدعوة اإلس���المية إلى إفريقيا الوس���طى، 
كم���ا خضعت األجزاء الش���مالية منها إلى ه���ذه الممالك 
اإلس���المية، فتأثرت إفريقيا الوسطى بها، مثل مملكة كانم 
التي قامت في ش���مال شرقي بحيرة تشاد، وقد بلغت هذه 
المملكة أوج ازدهارها في القرن الخامس الهجري، ونشرت 
اإلس���الم في الجنوب حيث األطراف الش���مالية إلفريقيا 
الوسطى، وقد تحّدث عنها أبو عبيد الله البكري الجغرافي 
األندلسي، وازدهرت عالقتها بالدول اإلسالمية في القرن 

السابع الهجري.
وكذلك أسهمت في نشر اإلسالم  في إفريقيا الوسطى 
مملكة بورنو اإلسالمية، والتي قامت في غربي بحيرة تشاد، 
وأيضاً مملكة باجرمي التي قامت في القرن العاشر الهجري 
في منطقة نهر ش���اري في جنوب شرقي بحيرة تشاد، وقد 
مّد ملوك الباجرمي نفوذ اإلس���الم إل���ى المناطق الزنجية 
في إفريقيا الوس���طى، وظّل هؤالء يحكمون المنطقة تحت 
نفوذ ملوك واداي، إلى أن احتل الفرنس���يون منطقة تشاد 

وإفريقيا الوسطى. 
وهن���اك محور آخر عبرت���ه الدعوة اإلس���المية إلى 
إفريقيا الوس���طى، وهو محور س���وداني، امتد من دارفور 
وكردفان إليها، حيث انتشر اإلسالم في المناطق المجاورة 
لحدود الس���ودان، وأّثر في القس���م الش���رقي من إفريقيا 
الوسطى، وأدخل اإلسالم إلى جماعات الالندا، والزاندي، 

والجماعات السودانية التي تعيش في شرقي البالد.
ولقد تأسس���ت بإفريقيا الوسطى مملكة إسالمية في 
الق���رن 19م، وهي مملكة الكوت���ي، وقد ظهرت قبل مجيء 

االحتالل الفرنسي.
وم���ا تزال الدعوة اإلس���المية تنتش���ر ف���ي إفريقيا 
الوس���طى، وتكس���ب أيضاً أنصاراً جدداً من بين الوثنيين، 
وقد أس���لم إمبراطور إفريقيا الوسطى السابق »جان بيدل 
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بنك المعل�مات

بوكاس���ا«، وغير اس���مه إلى »صالح الدين أحمد بوكاسا«، 
وذلك في س���نة )1396ه� / 1976م(، وأس���لم معه العديد 

من أفراد قبيلته.
ويعيش المس���لمون في إفريقيا الوسطى في المناطق 
الش���مالية، وف���ي مناط���ق القبائ���ل المس���تعربة القبائل 
السودانية، وفي الغرب حيث جماعات البيل والبورورو، كما 
يوجد المس���لمون في شرقي إفريقيا الوسطى في المناطق 
المجاورة للحدود الس���ودانية، ويعمل الكثير من المسلمين 
في التجارة في المدن والقرى الرئيس���ة، مثل بيراو وبالنجا 

وبرباتي والعاصمة بانجي.
مستقبل الدعوة في إفريقيا الوسطى:

تمّثل إفريقيا الوس���طى بيئة طيبة لنشر اإلسالم في 
الوقت الراه���ن، وذلك بين جماعات البانت���و الزنجية في 
جنوبي البالد، ويس���اعدها موقعها المتوسط في أن تؤدي 
دوراً دعوي���اً مهم���اً، حيث تقع بالقرب من مناطق ينتش���ر 
فيها الوثنيون في ش���مالي زائير والكنغو برازافيل، فتوسط 
موقعها يمكن أن يخدم الدعوة اإلسالمية في محيط واسع 
بين زن���وج البانتو، وتقّدر بعض المصادر اإلس���المية عدد 
المس���لمين هناك بحوالي )831.000 نس���مة( في س���نة 

)1408ه� / 1988م(.
مشكالت المسلمين في إفريقيا الوسطى:

أبرز مشكالت المس���لمين في إفريقيا الوسطى تتمّثل 
في نق���ص الخدم���ات التعليمية ألبناء المس���لمين، حيث 
الحاجة الماّس���ة للمدارس اإلس���المية المهنية المتطّورة 
ليواجه المس���لمون منافس���ة البعثات التنصيرية في هذا 

المجال. 
وأهم التحديات التي يواجهها المسلمون هناك:

1 - النقص الواضح في عدد الدعاة.
2 – وانتشار الجهل باإلسالم.

3 - عدم توافر إمكانات الدعوة.

4 - الّدس الرخيص الذي تمارسه بعثات التنصير بين 
الحكومة والمسلمين.

5 - تحديات البهائية والماسونية.
6 - العجز الواضح في المدارس اإلس���المية، وتدني 
المناهج التعليمية، واالقتصار في التعليم اإلس���المي على 

المرحلة االبتدائية.
المساجد:

معظم المس���اجد متواضعة البناء، تُبنى من الخامات 
والم���واد المحلية، والكثير منها ف���ي حاجة إلى إصالح أو 
إعادة البناء، وتنتش���ر المس���اجد بالرغم من بساطتها في 
معظ���م المدن، ولك���ن يوجد أكثرها ف���ي العاصمة، ففيها 
11 مس���جداً، وأُلحق بمعظمها المدارس القرآنية، وتوجد 

المساجد في معظم المدن الكبرى.
التعليم اإلسالمي:

مما يؤسف له أن التعليم اإلسالمي في إفريقيا الوسطى 
متخلّف، ومقتصر على المرحلة االبتدائية، والمناهج متخلّفة 
وغير موحدة، ويقوم التعليم اإلسالمي على الجهود الذاتية 
المتواضعة، وال وجود للكتاب المدرسي، ويقوم التعليم على 
مجهود أئمة المساجد، وال تقوى المدارس اإلسالمية على 

منافسة مدارس بعثات التنصير.
المتطلبات: وتتمثل فيما يأتي:

1 - الحاجة إلى األئمة والدعاة.
2 - توحيد مناهج التعليم اإلسالمي.

3 - إعداد المدرسين.
4 - توفير الكتاب المدرسي.

5 - توفير منح دراس���ية ألبناء المسلمين في إفريقيا 
الوسطى.

6 - الدع���م المادي للدعوة، وتدريب الدعاة، فإفريقيا 
الوسطى بيئة خصبة للدعوة اإلسالمية.
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فعاليات

■ نّظم مركز دراس���ات المستقبل بالتعاون مع الجمعية الس���ودانية للعلوم السياسية ورشة عمل حول »السودان وتداعيات الربيع 
العربي« يوم الخميس 2013/1/10م، وناقش���ت الورش���ة تداعيات ثورات الربيع العربي، والتحوالت التي ش���هدتها الدول العربية بعد 

الثورات.
ش���ارك في تقديم األوراق الدكتور مصطفى عثمان إس���ماعيل وزير المجلس األعلى لالس���تثمار، حيث استعرض كتاباً له يحمل 

عنوان )الربيع العربي ثورات لم تكتمل(.
من جانبه قّدم الدكتور الش���فيع حمد المكي ورقة )الس���ودان وربيع الثورات العربية(، شملت األنظمة العربية وانعكاس الثورات 

العربية عليها.
واستعرض البروفيسور حسن سيد سليمان رئيس الجمعية السودانية للعلوم السياسية ورقة بعنوان )تونس انتفاضة الشعب ورياح 

التغيير(، حيث ألقى الضوء على خلفيات الثورة التونسية.
وقالت الدكتورة ريم محمد موس���ي في ورقتها )ثورات الربيع العربي ومس���تقبل التغيير السياس���ي(: إن الورقة تهدف إلى بيان 

األسباب التي أّدت إلى اندالع الثورات، مشيرة إلى أن الوضع في السودان يختلف.
وعّقب البروفيسور حسن علي الساعوري، حيث يرى أن ثورات الربيع العربي تيار شعبي جارف، تكمن أسباب ظهوره في استفحال 

االستبداد والفساد والكساد واالنقياد واالرتداد.
وفي تعقيب لألس���تاذ رأفت صالح الدين مدير تحرير مجلة »قراءات إفريقية« على األوراق؛ بّين أن ثورات الربيع العربي لها آثار 

إيجابية كثيرة، ومنها أنها عملت على إنعاش أحالم الوحدة، وأثارت األمل في السعي نحو التكامل بين الدول العربية.

■ نّظمت جامعة إفريقيا العالمية بالتعاون مع وزارة اإلرش���اد واألوقاف الس���ودانية والندوة العالمية للشباب اإلسالمي المؤتمر 
الدولي األول للس���يرة النبوية الش���ريفة، في الفترة من 29 - 30 صفر 1434ه� / 11 - 12 يناير 2013م، تحت ش���عار )تنزيل مقاصد 

الشرع وتعميق محبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم(.
واشتمل البرنامج العلمي للمؤتمر على عدة محاور أساسية، منها: النبوة والرسالة، محبة رسول الله صلي الله عليه وسلم أساس 
اإليمان، فقه الس���يرة وتنزيل األحكام في الواقع، هدي النبي الكريم صلى الله عليه وس���لم في التعامل مع المرأة، هدي النبي الكريم 
صلى الله عليه وس���لم في التعامل مع غير المس���لمين، موقف الغرب من رسول اإلسالم محمد صلى الله عليه وسلم، وجهود المسلمين 

في العصر الحاضر في خدمة السيرة.
وشارك في المؤتمر عدد كبير من العلماء والباحثين من 26 دولة، وناقش المؤتمر أكثر من 70 ورقة بحثية، ُطبعت في 8 مجلدات.

■ نّظمت »قراءات إفريقية« بالتعاون مع مركز المعلومات واالستش���ارات اإلفريقية بمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية بجامعة 
القاه���رة، حلقة نقاش بعنوان »مس���تقبل مالي في ضوء التدّخل الغربي«، وذلك يوم األح���د 3/ 2013/2م، حرص على حضور الحلقة 

عدد من المهتمين والباحثين من دول مختلفة، من مصر ومالي والسودان والجزائر والسنغال وساحل العاج وكينيا وتشاد وموريتانيا.
أدار حلقة النقاش األستاذ رأفت صالح الدين مدير تحرير المجلة.

وجاءت المحاور كاآلتي:
المحور التاريخي؛ د. أحمد عبد الدايم، أستاذ مساعد التاريخ الحديث – معهد الدراسات اإلفريقية

المحور السياسي؛ د. أيمن شبانة مدرس العلوم السياسية بمعهد الدراسات اإلفريقية
المحور االقتصادي؛ د. عصام عبدالشافي أستاذ العلوم السياسية – جامعة اإلسكندرية

المحور الفكري العام؛ أ. عامر عبدالمنعم كاتب صحافي ومحلل سياسي
المحور الشرعي؛ د. عطية عدالن عضو الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح

وقد أصدرت الحلقة عدداً من التوصيات، كان من أهمها:
- رفض التدّخل الفرنسي، وأيضاً رفض انفصال الشمال.

- واستنكار ما تقوم به بعض الحركات من تقديم صورة قاصرة عن الشريعة، والتضييق على الناس.
- كما دعت لتبّني مبادرة نصرة القضية المالّية.

- واالهتمام بالطلبة المالّيين والتواصل معهم.مع غير المس���لمين، موقف الغرب من رسول اإلسالم محمد صلى الله عليه وسلم، 
وجهود المسلمين في العصر الحاضر في خدمة السيرة.

وش���ارك في المؤتمر عدد كبير من العلماء والباحثين من 26 دولة، وناقش المؤتمر أكثر من 70 ورقة بحثية، ُطبعت 
في 8 مجلدات.
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تقارير وشخصيات

في إطار جهود المنتدى اإلس���المي الخيرية، 
وس���عيه لتقديم العون للمرض���ى والمحتاجين في 
عدد م���ن الدول، أقام المنتدى اإلس���المي حملته 
الطبية الرابعة لجراحة وقسطرة قلب األطفال في 

اليمن. 
ب���دأت الحمل���ة الطبية الرابع���ة أعمالها في 
الجمعة 26 / 4 / 1434ه�  8 / 3 / 2013م، حيث 
أُجريت العمليات بالمستشفى العسكري بالعاصمة 
اليمنية صنعاء، وذلك لمدة أس���بوع، حيث اختُتمت 

في الخميس 1434/5/2ه� / 2013/3/14م.

حملة »القل�ب ال�سغيرة« الرابعة باالأرقام:
تك���ّون فريق حمل���ة القلوب الصغي���رة الطبي 
م���ن )32( متطّوعاً، ما بين جراحين واستش���اريي 
قلب وتخدي���ر وعناية مرّك���زة وفنيين وممرضين، 
باإلضافة إلى كامل مس���تلزمات الحملة العالجية 
والدوائية، وكانت محّصل���ة العمليات النهائية التي 
أجراه���ا فريق الحملة الطبي )64( عملية جراحية 
ولله الحمد؛ منها )44( عملية قس���طرة قلب، )20( 

عملية جراحية قلب مفتوح. 

حملة المنتدى اإلسالمي الطبية الرابعة 
لجراحة وقسطرة قلب األطفال في اليمن

العمليات التي اأجراها فريق الحملة الطبي: 
ه���ذا، وتنّوعت الحاالت المرضي���ة التي تّمت 
معالجته���ا ف���ي ه���ذه الحملة من حي���ث التعقيد 
والتش���خيص، فهناك حاالت ثق���وب بين البطينين 
وبين األذيني���ن، وحاالت أكثر تعقي���داً كرباعيات 
فرد، والقلب أحادي البطين، وهناك حاالت أخرى 
تفوقها تعقيداً، مثل األمراض التي فيها مضاعفات 
لقلب األطفال، كارتفاع ضغط الرئتين، أو تشوّهات 
الش���ريان األبه���ر أو الرئوي الش���ديد، وتم إجراء 
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العملي���ات الجراحية لهم على أعلى المس���تويات 
بفضل الله.

الم�ؤتمر الختامي وتقييم الحملة الرابعة:
وقد ذك���ر الدكتور جميل عطا - رئيس الفريق 
الطبي ف���ي الحملة - أن ه���ذه الحملة من أنجح 
الحم���الت التي قام بها المنتدى اإلس���المي، بناء 
على مس���توى تخّصص الفريق الطبي المش���ارك، 
وجاهزيت���ه لكّل ما يحتاج إليه األطفال من عمليات 
جراحية وقس���اطر وغيرها، وكان العامل الرئيس 
الذي س���اعد في هذا النجاح – بعد توفيق الله عز 
وجل - جاهزية مركز القلب بالمستشفى العسكري 
بالعاصم���ة اليمنية صنعاء ب���كل األجهزة الحديثة 
المطلوبة في مث���ل هذه العمليات المعقدة، وكذلك 
بكوادره الطبية وفريق التمريض، كما تحّدث رئيس 
الفري���ق الطبي د. جميل عطا لع���دد من القنوات 
العربية والعالمية، في مؤتمر صحافي، عن نشاط 

الحملة الطبية الرابعة. 
ومن جهته قال الشيخ خالد بن عبد الله الفواز 
- أمي���ن ع���ام المنتدى اإلس���المي - إن للمنتدى 
عدداً من المش���اريع الخيرية والتعليمية والتنموية 
والصحّية وبناء القدرات البشرية في عدد من دول 
العالم، لكننا نفخر بمثل ه���ذا البرنامج التطوعي 
والمتخّصص ف���ي مجال جراحة وقس���طرة قلب 
األطفال، فمنذ تدش���ين البرنامج ف���ي العاصمة 

بتاريخ  لن���دن  البريطاني���ة 
عليه  وأُطلق  2011/4/26م، 
اس���م »القلوب الصغيرة«، تم 
القيام بأرب���ع حمالت طبية 
تكلّل���ت جميعها بالنجاح ولله 

الحمد. 
البرنامج  ه���ذا  ومث���ل 
يهدف إلى مساعدة المرضى 
والفق���راء،  والمحتاجي���ن 
مجاناً،  العمليات  لهم  فيقّدم 
باإلضافة إلى التدريب وتبادل 
الخب���رات واالس���تفادة من 

الفرق الطبية المتخّصصة.
في حين أش���اد األستاذ 
مس���اعد العج���الن - مدير 
بالمنتدى  العام���ة  العالقات 
اإلس���المي - بمث���ل ه���ذه 
الحمالت الطبية، معّبراً عن 
ش���كره وتقدي���ره للداعمين 
لها، كما قّدم شكره وتقديره 

للفري���ق الطبي المتطّوع، وال���ذي كان يعمل خالل 
فترة الحملة قرابة 10 ساعات يومياً. 

ومن ناحية أخرى؛ ثّمن الجهد الكبير الذي بذله 
القائمون على مركز القلب بالمستش���فى العسكري 
بصنعاء، وعلى رأسهم الدكتور فكري سالم، وجميع 
الفريق الطبي المس���اعد في المستشفى من أطباء 

وفنيين وإداريين وأطقم تمريض.
كما توّجه بخالص الشكر والتقدير لوزير الدفاع 
اليمني الذي قام بتكري���م الفريق الطبي في ختام 
الحملة الطبية، وبتش���ريف وحضور سعادة سفير 

خادم الحرمين الشريفين بالجمهورية اليمنية.
ونختم سائلين المولى عز وجل؛ أن يوفقنا لمثل 
هذه المش���اريع النوعية، والتي تعيد االبتسامة إلى 

وجوه أطفالنا المرضى وأسرهم.
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د. أمل بنت صالح بن غصاب الشمراني *

لب�����الد الحرم��ي���ن الش�����ريفين - وخاص�����ة مكة 
والمدين���ة - مكانة خاصة تتمتع بها لدى المس���لمين؛ فهي 
محّجهم ومه���وى أفئدتهم، ولذلك كان���ت أعداد كبيرة من 
المس���لمين تّتجه إليها حّجاجاً وطالب علم، فمنهم من كان 
يفّضل اإلقامة بها لقضاء فترة صفاء روحي وديني في جوار 
بيت الله الحرام وعلى أرضها الطاهرة المقّدسة، ومن هنا 

نشأت »المجاورة«. 
وقد ق���ال الّنبي صلى الله عليه وس���لم يخاطب مكة 
المكرمة: »والله! إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى 

الله، ولوال أّني أُخرجت منك ما خرجت«)1(.
ويعود تاريخ المجاورة إلى عصر النبّوة، فقد جاور في 

مكة كثير من الصحابة رضوان الله عليهم.
ولم تكن مدة المجاورة محّددة، فمن المجاورين من كان 
يبقى ف���ي مكة مدة قصيرة ثم يعود لبلده، ومنهم من فّضل 
البقاء والعيش فيها حتى وفاته، كما توّلى بعض المجاورين 
مناصب وأعمال في أثن���اء مجاورتهم، مثل اإلمامة واألذان 
والتدريس لبعض العلوم الش���رعية واإلسالمية، ومنهم من 

توّلى منصب القضاء والفتوى)2(.
مصطلح المجاورة:

جاور لغة: جاوره مجاورة وجواراً؛ أي س���اكنه والصقه 
في المسكن)3(.

الترمذي، محمد بن عيسى: الجامع الصحيح، وهو سنن الترمذي،   )1(
باب فضل مكة، تحقيق إبراهيم عطرة، القاهرة، مطبعة الحلبي، 
1380ه� / 1965م، ج 5، ص 722، قال الشيخ األلباني: )صحيح( 

انظر حديث رقم: )7089( في صحيح الجامع.

واالجتماعية  العلمية  الحياة  العبيكان:  العزيز  عبد  بنت  طرفة   )2(
في مكة في القرنيين السابع والثامن للهجرة، مكتبة الملك فهد 

الوطنية، الرياض، 1416ه� / 1996م، ص143، 144.

التراث  إحياء  دار  الوسيط،  المعجم  وآخ��رون:  أنيس  إبراهيم   )3(

معنى المجاورة: المجاورة االعتكاف في المس���جد... 
والمجاورة: الج���ار، وهو الذي يج���اورك، فتقول: جاورته 

مجاورة وِجَواراً وُجَواراً، والكسر أفصح)4(.
أوالً: ظروف نشأة المجاورة لدى أهل السودان الغربي:

وقد ارتبطت بالد الس���ودان الغربي بالحّجاز بروابط 
قوي���ة، وذلك نظراً لمكانة مكة المكّرم���ة والمدينة المنّورة 
ف���ي قلوب أهل تلك البالد، وكان أله���ل الحّجاز، وبخاصة 
األش���راف منه���م، مكانة خاص���ة، ولذا نج���د الكثير من 

ُعوَن االنتساب إليهم. السالطين والملوك يَدَّ
 فبعض منهم اّدعى الّنس���ب إلى قريش وبني هاش���م، 
وأصلوه إلى نسل الرس���ول عليه الصالة والسالم وفاطمة 
الزه���راء وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فس���لطان 
مالي – مثاًل - اّدعى أن نسبه يعود إلى عبد الله بن صالح 

بن الحسين بن علي بن أبي طالب)5(.
كما أن أس���كيا الح���اج محمد قد طلب من ش���ريف 
الحّجاز بعد انتهائه من حّجه أن يأخذ معه بعض أش���راف 

مكة ليصحبهم معه إلى بالد سنغاي)6(.
وكانت الرغبة في العبادة هي الدافع الديني والروحي 
للمجاورة،  فقد حرص حّجاج غرب إفريقيا بعد إس���المهم 
وتأديتهم لفريضة الحّج على المجاورة، سواء لبالد الحرمين 
الشريفين أو الجامع األزهر، فكان يقال: هذا حاج إلى بيت 

العربي، بيروت، ط 2، )د - ت(، ج 1، ص 146.

اللغة  تاج  الصحاح:  حماد:  بن  إسماعيل  النصر  أبو  الجوهري،   )4(
العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  العربية،  وصحاح 
للماليين، بيروت، ط 4، 1407ه� / 1987م، ج 2، ص 617، 618؛ 
للكتاب،  العربية  الدار  القاموس،  مختار  الزاوي:  أحمد  الطاهر 

ليبيا - تونس، )د - ت(، ص 120.

التنبكتي، محمود كعت: تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش   )5(
وأكابر الناس وذكر التكرور وعظائم األمور وتفريق أنساب العبيد 
 / 1383ه�  باريس،  الفوس،  ودي  هوداس  ترجمة  األحرار،  من 

1964م، ص 19.

المصدر السابق، ص 37.  )6(

مجاورة بيت اهلل الحرام وأثرها 
الحضاري في بالد السودان الغربي

)*(  أستاذ مساعد التاريخ اإلسالمي - جامعة سلمان بن عبدالعزيز، 
الرياض.
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الله الحرام، وه���ذا حاج مجاور)1(، فقاضي والتة الش���يخ 
محمد بن عبد الله بن ينومر كان »من الفقهاء الحّجاج«)2(. 
ومما ي���دل على رفعة مكانة الحاّج ف���ي المجتمع أنه 
حظي باهتمام كبير من ح���كام البالد، فمحمود كعت يذكر 

أنهم ال يقومون إال للعلماء والحّجاج إذا قدموا من مكة)3(.
أيضاً السلطان أس���كيا محمد قد ركب القارب وخرج 
للقاء ش���يخ اإلسالم القاضي محمود بن عمر بن أقيت )ت 
955ه� / 1548م( عند قدومه من الحّج)4(، كما ش���ّجع أهل 
السودان أبناءهم على الحّج والمجاورة، فقد ذكر ابن خلدون 
أنه التقى ف���ي القاهرة بفقيه دولة غانا الش���يخ أبي عمر 
عثمان بن موس���ى الغاني في ق 8ه���� / 14م فقال: »جاء 

حاّجاً بأهله وولده«)5(.
ثانياً: أثر المجاورة في المجال العلمي والثقافي:

كان الواف���دون من أهل الس���ودان يتأخرون في بالد 
الحّجاز بع���د أداء الحّج، وال يع���ودون إال بعد مدة طويلة، 
يقضون بعض���اً منها في مج���اورة الحرمين الش���ريفين، 
ويتلقون تعاليم الدين الحنيف، ويتصلون بش���كل مباش���ر 
بالش���يوخ والعلماء، ويقفون على آخر ما أّلفوه، وساعدهم 
ذلك في تعلّم الكثير، كما أثرتهم بحصيلة علمية وافرة، كان 
لها نصيب كبير في المساهمة في ازدهار الحركة الثقافية 
والفكرية في بالد الس���ودان، ونستنتج من ذلك مدى حرص 
حّجاج الس���ودان الغربي وإصرارهم على أداء فريضة الحّج 
والمجاورة بعد أن أدركوا قيمتها العلمية، وأثرها في توسيع 
ثقافاتهم، بالرغم من حداثة إسالمهم وبعدهم عن الحرمين 
الشريفين، فالمقريزي ذكر أن ركب الحّج السوداني في عام 

الذهبي  العصر  في  اإلسالمية  الثقافة  الدكو،  كلود  فضل   )1(
طرابلس،  اإلسالمية،  الدعوة  كلية  منشورات  كانم،  إلمبراطورية 

1419ه� / 1998م، ص 139.

الطنجي:  اللواتي  إبراهيم  بن  محمد  الله  عبد  أبو  بطوطة،  ابن   )2(
األمصار  غرائب  في  الّنظار  تحفة  المسّماة  بطوطة  ابن  رحلة 
وعجائب األسفار، شرحها وكتب هوامشها طالل حرب، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط 3، 1423ه� / 2002م، ص 688.

محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 11.  )3(

السودان،  تاريخ  عامر:  بن  الله  عبد  بن  الرحمن  عبد  السعدي،   )4(
باريس، 1384ه� / 1964م، ص 76.

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد: العبر وديوان المبتدأ والخبر   )5(
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
األكبر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1413ه� / 1992م، ج 6، ص 

.237

744ه� / 1344م قد وصل إلى خمسة آالف حاج)6(.
ويتضح تأثير المجاورة في المجال العلمي في اعتياد 
الحّجاج المج���اورة بعد رحلة حّجهم إل���ى بالد الحرمين، 
والتوق���ف والمكث في بعض المناطق، س���واء في الحّجاز 
أو في مصر أو في الش���مال اإلفريقي، بغرض الدراسة أو 
التدريس أو الدعوة أو نش���ر اإلسالم أو التجارة، فمنهم من 
كان يقيم في مكة والمدينة، ينضمون فيها إلى حلقات العلم، 
وال س���يما الحلقات العلمية في المسجد الحرام الذي يعد 
من أكب���ر دور العلم التي يلتقي في���ه الناس على اختالف 
ألوانهم وأجناسهم، فال يكاد يخلو من الزوار والرواد طوال 
العام، ويدرسون كثيراً من العلوم المختلفة، ومنها علوم اللغة 

والفقه والتفسير وأصول الدين.
وق���د ح���رص علماء ب���الد الحرمين الش���ريفين في 
مكة والمدينة على تعليم الحّج���اج األفارقة مبادئ الدعوة 
اإلس���المية، وتدريس���هم العلوم الدينية كافة، مثل: سيرة 
الرس���ول صلى الله عليه وس���لم، وعلوم الفق���ه والتوحيد 
والتفس���ير، فإذا تمّكن���وا منها ونبغوا ف���ي تعلّمها أجازهم 
العلم���اء، وعادوا إلى بالدهم لنش���رها بين  ش���عوبهم)7(، 
والحقيق���ة أن علماء ب���الد الحّجاز واألزه���ر كان لهم أثر 
كبير في نش���ر العقيدة اإلسالمية والثقافة العربية في بالد 

السودان الغربي.
وم���ن أهم العل���وم التي كانت تُ���دّرس للطالب العلوم 
الديني���ة، ويأتي في مقدمتها علم تفس���ير القرآن الكريم، 
وعلم القراءات، وعلم الفق���ه وأصوله، ومصطلح الحديث، 
وغيرها، ومن علوم اللغة العربية علم النحو، وعلم الصرف، 
وعل���م البيان والبدي���ع، ومن العلوم العقلي���ة المنطق، وقد 
حرصوا على دراس���ته واجتهدوا فيه لالس���تفادة منه في 
جدال أصحاب المذاهب الفقهية األخرى ومحاورتهم، كما 

درسوا علم الكالم)8(.

القادر عطا،  الملوك، تحقيق: محمد عبد  السلوك لمعرفة دول   )6(
دار الكتب العلمية، بيروت، 1418ه� / 1997م، ج 3، ص 405.

مسعود عمر محمد: تأثير الشمال اإلفريقي على الحياة الفكرية   )7(
اإلسالمية  الدعوة  جمعية  منشورات  الغربي،  السودان  في 

العالمية، طرابلس، )د - ت(، ص 155.

عبد النعيم ضيفي عثمان عبد النعيم: األزهر ودوره في الممالك   )8(
الفترة  المماليك في  إفريقيا في عصر سالطين  اإلسالمية في 
من )648 - 933ه� / 1250 - 1517م(، رسالة ماجستير غير 
اإلفريقية،  والدراسات  البحوث  معهد  القاهرة،  جامعة  منشورة، 

1422ه� / 2002م، ص 116.
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أما أش���هر المؤلفات والكتب التي كان���ت تُدرس في 
السيرة وأبرزها؛ فكانت كتاب الشفا للقاضي عياض، والمية 
ابن المجراد الس���الوي في المجمل، وفي علم التوحيد كان 
من أه���م الكتب التي تُ���درس للطالب الس���ودانيين كتاب 
إضاءة الجّنة في عقائد أهل السّنة ألحمد المقري، وكتاب 
المراصد لمحمد العربي الفاس���ي، أما ف���ي مجال الفقه 
فُوجد كتاب المدّونة بش���رح أبي الحسن الزرويلي، ونوازل 
عبد القادر الفاس���ي، ونظم العمل للفاس���ي أيضاً، وكتاب 
منظومة الزكاة لمحمد العربي الفاس���ي، والدر الالمع في 
قراءة نافع البن بري الت���ازي، وكتاب الطرفة في مصطلح 
الحديث لمحمد العربي الفاسي، وفي علم النحو ُدرس كتاب 
المقدمة اآلجرومية البن آجروم، وكتاب البس���ط والتعريف 
في علم التصريف للعالم عبد الرحمن الكودي، ومن العلوم 
األخرى علم المنطق، ومن أشهر الكتب في هذا العلم كتاب 

رجز محمد بن عبد الكريم المغيلي)1(.
وهكذا رّكزت الدراسة في الكتب المتخّصصة في علوم 

الفقه والسيرة والتوحيد والمنطق وعلم النحو.
وظه���ر تأثير الحي���اة العلمي���ة والثقافي���ة في بالد 
الحرمين الشريفين على حلقات العلم في المدن السودانية، 
فأصبح���ت تحاكيها حتى صارت صورة مصغرة لها، ويظهر 
ذلك ف���ي قيام الكثير من حلقات العلم في بالد الس���ودان 
الغربي، والتي اجتمع حولها كثير من الطالب لتلّقي الدروس 
وضروب المعرفة، فجامع س���نكري في تنبكت كان محاكياً 
لجام���ع األزهر في نظ���ام التعليم، كالكتاتي���ب والمدارس 
االبتدائية لتعليم القرآن الكريم واللغة العربية، أما الدراسة 
فكانت في المعاهد العليا كالجامع األزهر)2(، وكانت الكتب 

محمد أمين المؤدب: جوانب من الصالت الثقافية بين المغرب   )1(
ندوة  )أع��م��ال  بعنوان  إص��دار  ضمن  بحث  إفريقيا،  وغ��رب 
التواصل الثقافي واالجتماعي بين األقطار اإلفريقية على جانبي 
الصحراء(، نشر كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، ط 1 )د - ت(، 

ص 594.

مختلف  من  عليه  الوافدين  الطلبة  بجميع  األزهر  الجامع  اهتم   )2(
االهتمام  ذلك  واتضح  الغربي،  السودان  وبخاصة  إفريقيا  أنحاء 
في توفير سبل الراحة كافة في أروقته، كما خّصص لهم مرتبات 
أن  بعد  خصوصاً  والدراسة،  العيش  على  لمساعدتهم  مالية 
ازدادت أعدادهم في مصر، وكانت ثمرة ذلك االهتمام والرعاية 
أن كان ألولئك الطلبة دور كبير في توثيق أواصر العالقات الطيبة 
بين بالد مصر مع كثير من شعوب إفريقيا، ولذلك علت مكانة 
األزهر وازدادت، )شوقي عطا الله الجمل: األزهر ودوره السياسي 
والحضاري في إفريقيا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

1409ه� / 1988م، ص 44، 46(.

نفس���ها التي تُدّرس في الحّجاز ومصر هي التي تُدّرس في 
جامع  سنكري)3(.

ومن أبرز من انضم إلى حلقات العلم في بالد الحرمين 
من السالطين:

- السلطان أسكيا الحاج محمد: الذي التقى في أثناء 
حجه بالعديد من علماء مصر والحّجاز، وأخذ عنهم الكثير 
فيما يتعلق باألمور الدينية، ومن أش���هر العلماء الذين أخذ 
عنهم اإلمام جالل الدين الس���يوطي )ت 911ه� /1505م( 

الذي عاد معه إلى بالد السودان الغربي)4(.
- السلطان منسا موس���ى: الذي التقى بعدد كبير من 
فقه���اء المالكية، ودار بينه وبينهم كثير من النقاش���ات في 
موضوعات ومسائل فقهية، وكان منهم مدرس المالكية في 
مصر القاضي محمد بن أحمد بن ثعلب المصري الذي ألف 
شرحاً لمختصر أبي الحسن الطليطلي )ت 341ه� / 953م( 
بأمر من منسا   موسى)5(، كما التقى بالقاضي شريف الدين 
أبي الروح عيسى الزواوي )ت 743ه� / 1343م(، وقد عقد 
معه ع���دة اجتماعات في قصر القرافة في مصر، كما حّج 

والتقى بعلماء مكة والمدينة)6(.
كم���ا أن طالب العلم لم يكتفوا ف���ي تلّقيهم العلم على 
الحلقات التي كانت تُعقد في المس���جد الحرام والمسجد 
النبوي، وإنما كان���وا يتلّقونه أينما وج���دت حلقات علمية 
في مختلف أنح���اء مكة والمدينة، والت���ي كانت تتضاعف 
في مواس���م الحّج بس���بب كثرة زّوار بي���ت الله الحرام في 
هذا الموس���م، وتزدحم بالعلماء ورجال القراءات والحديث 

أمين توفيق الطيبي: أثر اإلسالم الحضاري في مالي وغانا في   )3(
بعنوان:  الوسيط من ق 10 - 14م، بحث ضمن إصدار  العصر 
األقطار  بين  واالجتماعي  ال��ثقافي  التواصل  ن��دوة  )أعمال 
اإلسالمية،  الدعوة  كلية  نشر  الصحراء(،  اإلفريقية على جانبي 

طرابلس، ط 1 )د - ت(، ص 126.

عبد الرحمن زكي: اإلسالم والمسلمون في غرب إفريقيا، مطبعة   )4(
يوسف، القاهرة، )د - ت(، ج 2، ص 52.

التنبكتي، أبو العباس أحمد بابا بن أحمد: نيل االبتهاج بتطريز   )5(
الدعوة  كلية  الهرامة،  الله  عبد  الحميد  عبد  تقديم:  الديباج، 

اإلسالمية، طرابلس، 1410ه� / 1989م، ص 395، 396.

مسالك  الله:  فضل  بن  يحيى  بن  أحمد  الدين  شهاب  العمري،   )6(
األبصار في ممالك األمصار، تحقيق: مصطفى أبو ضيف أحمد، 
من الباب الثامن إلى الباب الرابع عشر )ممالك إفريقيا ما وراء 
العدوة  وبر  البربر  وجبال  وتلمسان  إفريقية  وممالك  الصحراء 
واألندلس(، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1409ه� / 

1988م، ص 74.
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وش���يوخهم، ويحضرون أيضاً المناظرات التي كانت تُعقد 
بي���ن العلماء الذين قدم���وا إلى الحرمين الش���ريفين من 

مختلف أنحاء العالم اإلسالمي)1(.
وح���رص الطالب والعلم���اء في ه���ذه الحلقات على 
مجالسة الشيوخ من مختلف المذاهب الفقهية اإلسالمية، 
وبخاصة المذه���ب المالكي، فكانوا يميلون إليه كثيراً، ألنه 

كان منتشراً بينهم، فهو أقرب إليهم)2(.
وقد حرص حّجاج الس���ودان الغربي على شراء الكثير 
من الكتب وجلبها معهم إلى بالدهم ليس���تفيد منها َذُووهم، 
كما فعل الس���لطان منس���ا موس���ى من قبل، حيث اشترى 
م���ن القاهرة مجموعة م���ن الكتب وخصوص���اً في الفقه 
المالكي)3(، وكان من أهم تل���ك الكتب كتاب المدهش البن 
الجوزي )ت 597ه� / 1201م( الذي وجده ابن بطوطة عند 

الفربا سليمان)4(.
وكان من تأثير حلق���ات العلم التي انضم لها الحّجاج، 
س���واء في مصر أو الحّجاز، أن عادوا إلى بالدهم واتخذوا 
مس���اجد عديدة، حرصوا فيها على تعلي���م القرآن الكريم 
واللغة العربية، فبعد عودة السلطان منسا موسى من الحّج 
حرص على بناء الكثير من المساجد في جميع أنحاء دولته، 
»فبعد جوازه إلى الحّج رجع فابتنى مسجداً ومحراباً خارج 
مدين���ة كاغ صلّى فيها الجمعة، وهي هناك إلى اآلن، وذلك 

عادته رحمه الله في كّل موضع أخذته الجمعة فيها«)5(.
ومن أهل الس���ودان من كان يعلّم أبناءه في منزله، مثل 
قاضي مالي الش���يخ عبد الرحمن، فعندما زاره ابن بطوطة 
ف���ي منزله يوم العي���د وجد أحد أبنائه في القيد بس���بب 

في  العلمية  الحركة  إثراء  في  الحج  دور  طراوه:  علي  حجازي   )1(
الحرمين الشريفين في عهدي الراشدين واألمويين، مكتبة زهراء 
الشرق، القاهرة، 1423ه� / 2003م، ص 6، 22؛ طرفة العبيكان: 
الحياة العلمية واالجتماعية في مكة في القرنين السابع والثامن 

للهجرة، ص 55.

أحمد الشكري: اإلسالم والمجتمع السوداني )إمبراطورية مالي:   )2(
628 - 834 ه� / 1230 - 1430م(، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 

1420ه� / 1999م، ص 223.

المقريزي، أحمد بن علي: الذهب المسبوك في ذكر من حّج من   )3(
الثقافة  مكتبة  الشيال،  الدين  جمال  تحقيق:  والملوك،  الخلفاء 

الدينية، بيروت، )د - ت(، ص 143.

ابن بطوطة، الرحلة، ص 701، 702.  )4(

السعدي، تاريخ السودان، ص 7.  )5(

تقصيره في حفظ القرآن الكريم)6(. 
أما المدارس؛ ف���كان من أهّمها مدرس���ة زاغة التي 
شاهدها ابن بطوطة، وقال عن أهلها: »قدماء في اإلسالم، 

ولهم ديانة وطلب علم«)7(.
كم���ا حرص الحكام والس���الطين على إيف���اد الطلبة 
للدراسة في مختلف البالد اإلسالمية على نفقتهم الخاصة، 
وكّل ذلك من أجل تحصيل العلوم والمعارف اإلس���المية)8(، 
كما فعل السلطان أسكيا الحاج محمد الذي اشترى الكثير 
من البيوت واألراضي في المدينة المنورة وأوقفها على أبناء 

السودان الغربي)9(.
وكانت هناك حلقات علم ودراس���ة في بالد السودان 
انض���م إليها الكثير من الطلب���ة، وكانت تدور فيها كثير من 
المناقشات العلمية التي كانت تبدأ من منتصف الليل حتى 
صالة الفجر، ومن ثم تتوقف ألداء الصالة، ثم تستمر بعدها 
حتى وقت الزوال، وأم���ا المرحلة الثانية من هذه الحلقات 

فتبدأ من صالة الظهر إلى صالة العصر)10(.
وكان نظام التدريس في الحلقات العلمية في السودان 
يمتاز بالس���هولة والوض���وح، ومحاكياً لم���ا كان مّتبعاً في 
حلقات العلم في بالد الحرمين الش���ريفين، فكان الطالب 
يجتمعون على هيئة حلقة حول المعلّم الذي يلقي الدروس، 

ويتلّقى األسئلة من الطالب ويُجيبهم عنها.
وق���د اعتمد نظام التدريس في الحلقات على اإلمالء، 
ف���كان المعلّم يلقي الدرس فيكتبه الطالب، ويس���اعده في 

ذلك شخص يُدعى المستملي)11(.
وكان للطلبة حرية اختيار معلّميهم من الش���يوخ الذين 
يلمس���ون فيهم بساطة األس���لوب في التدريس، واتُّبع هذا 
النظام في جميع مس���اجد بالد السودان الغربي وجوامعه، 

المصدر السابق، ص 698.  )6(

ابن بطوطة، الرحلة، ص 690.  )7(

أحمد الشكري، اإلسالم والمجتمع السوداني، ص 221.  )8(

السعدي، تاريخ السودان، ص 73.  )9(

عصمت عبد اللطيف دندش: دور المرابطين في نشر اإلسالم في   )10(
غرب إفريقيا، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، )د - ت(، ص 162.

طرفة العبيكان، الحياة العلمية واالجتماعية في مكة في القرنيين   )11(
السابع والثامن للهجرة، ص 98.
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خالصات
 إفريقية

ومنها جامع سنكري ومساجد تنبكت)1(.
وقد ازداد مس���توى العلماء الثقافي تقّدماً، وعّبر عن 
ذلك األلوري فقال: »أخذ أه���ل نيجيريا من األدب العربي 
قدر ما يمكن للعجم أمثالهم أن يأخذوا، وأخذوه على هيئة 
م���ا كان في البالد العربية كافة ف���ي ذلك العصر، وصاروا 
يؤّلفون ويقرضون الشعر، ومؤلفاتهم تضاهي مؤلفات أبناء 

العرب في األساليب  والتراكيب«)2(.
ومن العلماء المجاورين نذكر:

 - العال���م أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت بن 
عمر علي ب���ن يحيى التنبكتي، )ت 991ه� / 1583م(: وهو 
والد الش���يخ أحمد بابا التنبكت���ي، وقد أّدى فريضة الحّج، 
والتقى بمجموعة كبيرة من العلم���اء منهم الناصر اللقاني 
)ت 958ه� / 1551م(، كما الزم أبا المكارم محمد البكري 
)ت 994ه� / 1586م(، ودرس مختلف العلوم اإلسالمية إلى 
أن أجازوه، ولزم التدريس بعد عودته إلى بالده)3(، وقد علت 
مكانته واحترامه لدى الس���الطين، ومن ذلك أن السلطان 
أس���كيا محمد كان يزوره طوال مرضه حتى ُش���في، ومن 

خصاله الحميدة التواضع والعدل وحب الخير وأهله)4(.
ومن أهم مؤلفاته ش���رح منظومة المغيلي في المنطق، 
وقرأ البخاري خمساً وعشرين سنة، كما قرأ صحيح مسلم، 
وعلّق على صغرى السنوسي، والقرطبية، وجمل الخونجي، 
كما علّق على موضع من خليل، وش���رح للتتائي حاشية بّين 

فيها مواضع السهو منه)5(.

السعدي، تاريخ السودان، ص 16.  )1(

آدم عبد الله األلوري: اإلسالم في نيجيريا وعثمان بن فودي، نشر   )2(
عبد الحميد أحمد حنفي، مصر )د - ت(، ص 42.

أبي عبد الله الطالب محمد بن أبي بكر الصديق الوالتي: فتح   )3(
الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، تحقيق: محمد إبراهيم 
الكتاني، محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 1401ه� / 

1981م، ص 29.  

وراء  فيما  إلفريقيا  الحضاري  التاريخ  الدالي:  مبروك  الهادي   )4(
الزاوية، 1422ه� / 2002م،  العربية،  الوحدة  الصحراء، مطابع 

ص 212.

التنبكتي، كفاية المحتاج في معرفة من ليس في الديباج، تحقيق:   )5(
المغرب،  اإلسالمية،  والشئون  األوق��اف  وزارة  مطيع،  محمد 
1420ه� / 2000م،  ج 1، ص 138؛ أحمد بابير األرواني: السعادة 
األبدية في التعريف بعلماء تنبكت البهية، دراسة وتحقيق: الهادي 
المبروك الدالي، تقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة، جمعية 
ليبيا، 1421ه� / 2001م، ص 85،  العالمية،  الدعوة اإلسالمية 

.86

- والفقيه أحمد بن عمر بن محمد بن أقيت التنبكتي 
)ت 942ه� / 1535م(: درس على الشيخ أندغ محمد، جّده 
ألمه، كما درس على أهل والتة، وعلى خاله الفقيه المختار 
النحوي فيما يختص بعلم النحو، وكان فاضاًل صالحاً ورعاً 
حافظاً للس���ّنة، فقيه���اً نحوياً عروضي���اً، معتنياً بتحصيل 
العل���م، واهتم بدراس���ة قصائ���د المدح النبوي، والش���فا 
للقاضي عياض، ونسخ سبعمائة مجلد من الكتب بخّط يده، 
واحتفظ بها في مكتبته، وفي عام 890ه� / 1490م س���افر 
للحّج، والتقى بالشيخ عبد الرحمن السيوطي )ت 911ه� / 
1505م(، وخالد األزهري )ت 905ه� / 1500م(، واس���تمر 
في التدريس وفي نس���خ الكتب بعد عودته إلى تنبكت، حتى 

توفي عام 943ه� / 1536م وعمره ثمانون سنة)6(.
-  أبو بكر محمد بن عم���ر بن محمد أقيت التنبكتي 
)ت 991ه� / 1583م(: وقد حّج وجاور في المدينة المنورة، 
ث���م عاد إلى تنبكت، وبقي فيها أربعة أش���هر، ولكنه ارتحل 
إلى المدينة بأس���رته، وبقي فيها حتى توفي عام 991ه� / 
1583م، وقد قرأ عليه الش���يخ أحمد بابا علم العربية، ومن 

مؤلفاته )معين الضعفاء في القناعة()7(.
- صديق محمد تغلي، )ت 973ه� / 1566م(: ولد في 
جني، وأقام في تنبكت، ثم رحل للحّج، وزار المدينة، واجتمع 
مع كبار الشيوخ، مثل العارف بالله محمد البكري الصديقي 
الذي كان يكّن المحّبة لش���يوخ تنبكت، وكثيراً ما كان يسأل 

عن أحوالهم)8(.
- أبو عبد الله محمد محمد الكش���ناوي الفالتي )ت 
1154ه� / 1741م(: اتصف بحس���ن الفهم وكثرة الحفظ، 
وأدى الحّج وجاور، وأجازه علماء الحرمين ومصر، وشهدوا 
له بالفضل والعلم وكرم األخالق، وكان منهم القاضي محمد 
اب���ن أبي محمد التاذختي، ومن أب���رز مؤلفاته كتاب بهجة 
اآلفاق وإيضاح اللبس واألعالم في علم الحروف واألوفاق، 

التنبكتي، نيل االبتهاج بتطريز الديباج، ص 137، 138؛ التنبكتي،   )6(
كفاية المحتاج، ج 1، ص 133؛ البرتلي؛ فتح الشكور في معرفة 
تأثير  محمد،  عمر  مسعود  28؛   ،27 التكرور، ص  علماء  أعيان 
الغربي،  السودان  في  الفكرية  الحياة  على  اإلفريقي  الشمال 
منشورات جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية، طرابلس، )د - ت(، 

ص 144.

التنبكتي، نيل االبتهاج بتطريز الديباج، ص 151.  )7(

السعدي، تاريخ السودان، ص 61؛ البرتلي، فتح الشكور في معرفة   )8(
أعيان علماء التكرور، ص 154، 155.
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وكتاب بلوغ األرب من كالم العرب، والّدر المنظوم وخالصة 
الّسر المكتوم، وأقام في مصر وتوفي بها)1(.

- العاق���ب ب���ن محمود بن عمر ب���ن محمد بن أقيت 
التنبكتي )ت 991ه� / 1583م(: من أبرز علماء تنبكت، توّلى 
القضاء والتدريس فيها، وحّج وجاور)2(، »كان مس���ّدداً في 
أحكام���ه، ثبتاً فيها، صلباً في الحق، ال تأخذه في الله لومة 
الئ���م، قوي القلب، مقداماً في األم���ور العظام التي يُتوقف 
بها، جسوراً على السلطان فمن دونه، ال يبالي بهم، ووقع له 
معهم وقائع، وكانوا يخضعون له ويهابونه، ويطاوعونه فيما 
يريد، إذا رأى ما يكره عزل نفس���ه وس���ّد بابه، فيالطفونه 
حتى يرجع«)3(، ومن أهم مؤلفاته كتاب وجوب الجمعة على 

أهل القرية، كما اعتنى بتجديد بناء المساجد)4(.
- أبو عمرو عثمان بن موسى الجاني: فقيه مالي وكبير 
قضاته���ا، نبغ في رواية التاريخ، اّتصف بالعدل وحّب العلم، 
ال يخاف في الله لومة الئم، وهذا ما جعله صارماً في تنفيذ 
أحكامه)5(، وق���د أّدى فريضة الح���ّج، والتقى بابن خلدون 
ف���ي مصر في أثن���اء مروره بها عام )799ه���� / 1397م(، 
والذي س���أله عن بالد مالي وأهّم سالطينها وشؤون البالد 

وأوضاعها)6(.
- عبد الله بن محمد بن أحمد البوحس���ني: رحل إلى 
الح���ّج عام 1077ه� / 1666م، وتلّقى تعليمه لدى الش���يخ 
أبي مهدي مفتي الحرمين، كما التقى بعدد كبير من ش���يوخ 

الحّجاز)7(.
- عثم���ان محمد بن الطالب الواف���ي الغالوي: درس 
مختصر الخلي���ل، ونفع الله به الن���اس، وحّج ثالث مرات 

بالد  سيرة  في  الميسور  إنفاق  عثمان:  الشيخ  بن  بيلو  محمد   )1(
اإلفريقية،  الدراسات  معهد  الشاذلي،  بهيجة  تحقيق  التكرور: 

الرباط، 1417ه� / 1996م،  ص 74.

الغربي،  السودان  في  المغربي  الحكم  بداية  الغربي:  محمد   )2(
مؤّسسة الخليج للطباعة والنشر، الكويت، 1982م، ص 518.

التنبكتي، كفاية المحتاج في معرفة من ليس في الديباج، ج 1، ص 377، 378.  )3(

األرواني، السعادة األبدية، ص 91.  )4(

تاريخ قضاة  بن محمد:  الله  بن عبد  الحسن علي  أبو  النباهي،   )5(
بيروت، 1400ه� / 1980م، ص  الجديدة،  األندلس، دار اآلفاق 

.169 ،168

ابن خلدون، العبر، ج 6، ص 237.  )6(

البرتلي، فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، ص 160.  )7(

)1018 - 1019 - 1020ه���� / 1609 - 1610 - 1611م(، 
وجاور بالمدين���ة، وبقي فيها حتى توف���ي عام 1020ه� / 

1611م)8(.
- الشيخ قاسم التكروري: الذي حّج وجاور، حتى توفي 

عام 747ه� / 1347م بالقرب من مكة المكرمة)9(.
- محمد بن أحمد بن أبي محمد التاذختي )ت 936ه� 
/ 1530م(: اشتهر بأيد محمد، وقد رحل إلى بالد الحّجاز 
للح���ّج وطلب العلم، ومن كبار العلماء الذين أجازوه في مكة 
أبو الب���ركات النويري )ت  799ه���� / 1397م(، وابن عمه 
عبد القادر، ثم عاد إلى بالد الس���ودان الغربي، وبقي بها، 
حت���ى توفي عام 936ه� / 1530م)10(، وله تقييد وطرة على 

مختصر خليل)11(.
- محمود ب���ن الحاج المتوكل، المع���روف بكعت، )ت 
1002ه� / 1593م(: الذي كان يفتخر بأنه مولود في تنبكت، 
فيقول عن نفسه: »التمبكتي مسكناً الوعكري أصاًل«)12(، وهو 
من أش���هر علماء مدينة تنبكت خاصة، والس���ودان الغربي 
عام���ة، عاش حيات���ه مؤّرخاً في عصر دولة س���نغاي زمن 
حاكمها الس���لطان أسكيا الحاج محمد، وكان مرافقاً له في 

رحلة حّجه عام 902ه� / 1497م)13(. 
ومن أش���هر مؤلفاته كتاب )تاري���خ الفتاش في أخبار 
البلدان والجيوش وأكابر الناس وذكر وقائع التكرور وعظائم 
األمور وتفريق أنساب العبيد من األحرار(، وهو كتاب شامل 
عن تاريخ دولة سنغاي، حيث أّرخ فيه لبالد السودان الغربي 
في عصر هذه الدولة، وتحّدث فيه عن العلماء والحّكام، كما 
تحّدث عن بالد السودان الغربي وطبيعة الحياة االجتماعية 
واالقتصادية والسياس���ية والدينية، وأهّم ما يمتاز به هذا 
الكت���اب أن مؤلف���ه كان معاصراً لألح���داث التي ذكرها، 

المصدر السابق، ص 191.  )8(

المدينة  تاريخ  محمد:  بن  الله  عبد  محمد  أبو  المالكي،  فرحون  ابن   )9(
حسين  تحقيق:  المجاور،  وتعزية  المشاور  نصيحة  المسّمى  المنورة 
 / 1416ه�  بيروت،  األرقم،  أبي  ابن  األرقم  دار  شكري،  علي  محمد 
1995م، ص 122؛ ابن حجر العسقالني: الدرر الكامنة في أعيان المائة 

الثامنة، دار إحياء التراث العربي، بيروت )د - ت(، ج 3، ص 241.

السعدي، تاريخ السودان ص 39 ؛ التنبكتي، نيل االبتهاج بتطريز   )10(
الديباج، ص 587.

األرواني، السعادة األبدية، ص 93.  )11(

محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 9.  )12(

المصدر السابق، ص 16.  )13(
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وش���ارك في بعض منه���ا، واعتمد ف���ي معلوماته في هذا 
الكتاب على النقل ع���ن مجموعة من الفقهاء، منها ما نقله 
عن الفقي���ه القاضي عمر أحد فقهاء تنبكت فقال: »ونقلت 

من شيخنا محمد ولد كرتم رحمهم الله«)1(.
وق���د بدأ في تأليف كتابه ع���ام 925ه� / 1519م، ثم 
توفي عام 1002ه���� / 1593م، فاهتم أبناؤه وحفدته بهذا 

الكتاب القيم وأكملوه من بعده)2(.
- محمد بن عبد الله التكروري: خطيب مالي وعالمها، 
وكان »من المشايخ الكبار المشتغلين بالعلم والعمل«)3(، وقد 
بق���ي مجاوراً ف���ي المدينة المنورة إل���ى أن توفي بها عام 

742ه� /1341م)4(.
- محم���د محمود بن أب���ي بكر الونك���ري التنبكتي، 
المع���روف ببغيغ، )ت 1002ه� / 1594م(: له تعاليق وطرر، 
اهتّم فيها بتوضيح بعض الهفوات لش���رح خليل وغيره، كما 
تتبع ش���رح التتائي )ت 942ه���� / 1536م( من بدايته إلى 
نهايت���ه، ووّضح ما فيه من الس���هو، ال���ذي اهتّم  به أحمد 
بابا، وقام بجمعه في ع���دة كراريس، وكان يعيرها لطالب 
العلم، وهو ما كان س���بباً في فق���دان الكثير منها)5(، وأخوه 
الفقي���ه الصالح أحمد، وقد رحال إل���ى الحّج مع خالهما، 
ودرسوا على علماء الحرمين، حتى أصبحوا من علماء مكة 

والمدينة، ثم عادوا إلى تنبكت)6(.
- محم���ود بن عمر بن محم���د بن محمد بن أقيت بن 
عم���ر يحيى التنبكتي )ت 955ه� / 1548م(: »عالم التكرور 
وصالحها ومدرسها وفقيهها وإمامها بال مدافع، والذي طار 
صيته ش���رقاً وغرباً«)7(، ولد عام 868ه� / 1464م، وتوّلى 

المصدر السابق ، ص 147.  )1(

نبيلة حسن محمد: في تاريخ إفريقية اإلسالمية: انتشار اإلسالم   )2(
التاسع  القرن  حتى  الخامس  القرن  من  الغربي  السودان  في 
الهجري، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 1427ه� / 2007م، 

ص 24.

ابن فرحون المالكي، تاريخ المدينة المنّورة، ص 152  )3(

ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ج   )4(
3، ص 487.

التنبكتي، كفاية المحتاج في معرفة من ليس في الديباج، ج 2، ص   )5(
240؛ األرواني، السعادة األبدية، ص 95.

التنبكتي، نيل االبتهاج بتطريز الديباج، ص 601.  )6(

السعدي، تاريخ السودان، ص 38.  )7(

القض���اء 904ه� / 1499م، ودرس كثي���راً من الكتب، ومن 
أهمها المدّونة، واأللفية البن مالك )ت 672ه� / 1274م(، 
ومختصر خلي���ل )ت 767ه� / 1366م( في الفقه المالكي، 
فعن طريقه انتش���ر تدريس كتاب خليل، وبخاصة ش���رحه 
وتعليقاته التي كانت على جزأين، والرس���الة البن أبي زيد 
القيروان���ي)8(، وفي ع���ام 915ه� / 1510م س���افر للحّج، 
والتقى بالقلقش���ندي )ت 821ه� / 1419م(، وبعد دراس���ة 
الكثير م���ن العلوم عاد إلى ب���الده، والزم التدريس إلى أن 
توفي، وقد عاش أكثر من تسعين سنة)9(، ولعلّو منزلته لدى 
السالطين خرج األسكيا محمد الستقباله في أثناء قدومه 

من الحّج)10(.
وصفوة القول: إن علماء وفقهاء الس���ودان الغربي قد 
بلغ���وا درجة رفيعة من العلم والثقافة ال تقل عّما وصل إليه 
العلماء في المناطق اإلس���المية األخ���رى، ويعود ذلك إلى 
أدائهم فريضة الحّج ومجاورتهم لعلماء الحرمين ومشايخهم 

والدراسة عليهم.
ثالثاً: أثر المجاورة في المجال اللغوي:

واتض���ح أيضاً تأثي���ر المجاورة في المج���ال العلمي 
على اللغة العربية، فقد انتش���ر انتش���اراً واسعاً وكبيراً في 
بالد الس���ودان الغربي بمجرد دخول اإلسالم إليها، وأينما 
حّل اإلس���الم حلّت اللغة العربية معه، ألنها لس���انه الذي 
خاطب به تلك الش���عوب للدخول فيه، ولهذا فقد احترمها 
سّكان الس���ودان الغربي، لكونها لغة القرآن الكريم، وألنها 
مرتبطة بالشعائر الدينية، وبخاصة الصالة ومناسك الحّج، 
ولحاجتهم إليها لمعرفة أحكام الدين االس���المي ومختلف 
األمور والمس���ائل الفقهية، وعن طريقها يتّم تعلّم مختلف 
العلوم والمعارف، بوصفه���ا لغة القرآن الكريم، قال تعالى: 

}ِإنَّا أَنَزلْنَاهُ ُقْرآناً َعَرِبّياً لََّعلَُّكْم تَْعِقلُوَن{ ]يوسف : 2[.

أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي، يلقب بمالك   )8(
الصغير، عالم أهل المغرب، سمع منه مجموعة كبيرة من العلماء 
منهم الفقيه عبد الله بن غالب السبتي وأبو بكر أحمد بن عبد 
والزيادات،  النوادر  مؤلفاته،  ومن  وغيرهما،  الخوالني  الرحمن 
وكتاب الرسالة وكتاب إعجاز القرآن، وكتاب النهي عن الجدال، 
)الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعالم 
العرقسوسي،  نعيم  محمد  األرن��ؤوط،  شعيب  تحقيق:  النبالء، 
بيروت، ط 11، 1417ه� / 1996م، مج 17،  الرسالة،  مؤّسسة 

ص 10، 11(.  

التنبكتي، نيل االبتهاج بتطريز الديباج، ص 607، 608.  )9(

السعدي، تاريخ السودان، ص 76.  )10(

خالصات
 إفريقية
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لق���د أصبحت اللغ���ة العربية لغة للمع���ارف والعلوم 
والثقاف���ة لكونها لغة الق���رآن الكريم، ومن ثم أصبحت لغة 
رس���مية، فالقلقش���ندي يقول: »وكتاباته���م بالخّط العربي 
على طريقة المغاربة«)1(، ويقول المؤّرخ هوبير ديش���ان: »إن 
منطقة غربي إفريقيا لم تكتف بدخول اإلس���الم، بل ُطبعت 
بطابع عربي، بسبب انتشار اللغة العربية في تلك البالد«)2(. 
ومما يُثبت أن اللغة العربية انتشرت سريعاً في البالد 
ش���واهد القبور التي ُوجدت مكتوبة باللغ���ة العربية، ففي 
قبور ُوجدت في عاصمة غانا، ُوجد قبر ُكتب على شاهده: 
)اللهم ارحم فاطمة الطاهرة بنت س���يدنا محمد بن س���يد 
موس���ى(، إلى جانب بعض الش���واهد للقبور الملكية التي 
ُوجدت بالقرب من مدينة جاو عاصمة سنغاي)3(، كما ُوجد 
على جدران المس���اجد أنواع من الخطوط المختلفة، والتي 
كانت تحتوي على آيات قرآنية ورس���وم استُخدم في كتابتها 

الخطوط الهندسية إلى جانب الخط الكوفي)4(.
وقد احتلت اللغة العربية مكانة كبيرة في بالد السودان 
األوسط والغربي، وكانت بالمكانة نفسها التي احتلتها اللغة 
الالتينية في أوروبا زمن العصور الوسطى، وذلك من حيث 
أن اللغة العربية اس���تمرت في عصور االحتالل لغة رسمية 
للدي���ن والثقافة، ويؤّيد ذلك ما توّص���ل إليه المحتلون في 
بداية العصور الحديثة من أن نجاح استخدام غربي إفريقية 
للغة العربية وإجادتهم لها يفوق إلمام أوروبا باللغة الالتينية 

في العصور الوسطى)5(.
وألهمي���ة اللغة العربية فقد كانت لغة للثقافة، فخطبة 

القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي: صبح األعشى في صناعة   )1(
بيروت،  الفكر،  دار  للتأليف،  العامة  المصرية  المؤّسسة  اإلنشا، 

1407ه� / 1987م، ج 5، ص 298.

هوب��ير ديشان: الديانات في إفريقيا الس��وداء، ترجم��ة: أحمد   )2(
القاهرة، 1376ه� / 1956م،  الم��صري،  الك��تاب  ص��ادق، دار 

ص 132.

الغربي  السودان  في  العربية  واللغة  اإلسالم  طرخان،  إبراهيم   )3(
 ،2 )ع  اإلسالمية،  درم��ان  أم  جامعة  جامعة  مجلة  واألوس��ط، 

1389ه� / 1969م (، ص 76 - 78.

شوقي الجمل: دور العرب الحضاري في إفريق��يا، بحث ضمن   )4(
والواقع  التاريخية  الج��ذور  إفريقيا  )الع�رب في  بعنوان  إصدار 
1987م،   / 1407ه�  القاهرة،  العربية،  الث��قافة  دار  المعاصر(، 

ص 152.

التاريخ  في  دراس��ات  اإلسالمية  مالي  دولة  طرخان:  إبراهيم   )5(
القومي واإلفريقي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1973م، ص 

.157 – 154

الجمعة كان���ت تُلقى باللغة العربية، وهذا ما ش���اهده ابن 
بطوطة في أثناء وجوده في مالي، فقد رأى رجاًل بيده رمح 
يق���ف بالقرب من اإلمام، وكانت مهمته أن يبّين للناس كالم 

الخطيب بلسانهم)6(.
ومن أهم اللّغات المحلّية التي انتش���رت فيها الحروف 
العربية وُكتبت بها »لغة الولوف«، وكانت لغة شعب السنغال 
وغامبيا، و »اللغة الفوالني���ة«، وكانت ذات لهجات مختلفة 
ومتعّددة، وتتحّدث بها دول الس���ودان الغربي واألوسط، و 
»اللغة الماننكية«، وهي اليوم لغة شعوب غانا وغينيا وليبيا 
وسيراليون)7(، ولغة الهوس���ا، وتحّدث بها شعب الكاميرون 
والنيج���ر ونيجيريا، حتى بلغ عدد من ينطق بها خمس���ين 

مليون نسمة)8(.
وبسبب تأثير انتشار اللغة العربية لدى أهالي السودان 
الغربي ظهرت حركة ثقافية فكرية علمية إس���المية شملت 
جميع ميادي���ن العلوم، وبخاصة علوم اللغة العربية واآلداب 
والتاريخ ومختلف العلوم الفقهية واإلس���المية، وهو ما نتج 
عنه ظهور مؤلفات كثيرة في جميع ميادين العلم، خصوصاً 
أنه قبل انتشار اإلس���الم لم يكن لدى البالد تاريخ مكتوب 

سوى بعض الحكايات والقصص التي تُروى مشافهة)9(.
فعلماء الس���ودان الغربي وطالبه���م احتاجوا إلى تعلّم 
اللغة العربية عند أداء فريضة الحّج، والدراسة على مشايخ 
الحرمين، وحضور حلق���ات العلم والدروس والعلوم تتطلب 
ض���رورة معرفة اللغ���ة العربية، فالدراس���ة والكتابة كانت 
تت���م بها، ولذا ح���رص هؤالء الطالب عل���ى إتقان العربية 
وإجادته���ا، كما دّونوا بها كثيراً من العلوم، وهذا ما دّل على 

نبوغهم وتفاعلهم مع لغة القرآن الكريم)10(.

ابن بطوطة، الرحلة، ص 695.  )6(

اللغات  على  العربي  الحرف  أث��ر  بكر:  أب��و  الخليفة  يوسف   )7(
الثقافة  بين  )العالقة  بعنوان:  إصدار  ضمن  بحث  اإلفريقية، 
والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  اإلفريقية(  والثقافات  العربية 

والعلوم، تونس، 1406ه� / 1985م، ص 168.

عبدالسالم أبو سعيد: العالقات الثقافية بين الشعوب اإلفريقية   )8(
إصدار  بحث ضمن  ترسيخها،  في  العربية  واللغة  اإلسالم  وأثر 
بعنوان: )أعمال ندوة التواصل الثقافي واالجتماعي بين األقطار 
اإلسالمية،  الدعوة  كلية  نشر  الصحراء(،  اإلفريقية على جانبي 

طرابلس، ط 1 )د - ت(، ص 29.

جبريل بن المهدي: إمداد الصحوة اإلسالمية بخالصة تاريخية   )9(
عن إمبراطورية سنغاي اإلسالمية، )بحث غير منشور(، ص 165.

للهوية  اإلفريقي  والعمق  الصحراء  ثقافة  حنفي:  مصطفى   )10(
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ومن سالطين السودان الغربي من كان يجيد العربية، 
فمنهم سلطان مالي منسا موسى الذي كان يتحّدث باللسان 

العربي، واتضح ذلك في أثناء أدائه لفريضة الحّج)1(.
أيضاً الفربا سليمان، وقد جالسه وصاحبه ابن بطوطة 
ف���ي أثناء زيارته لمالي، فذكر أنه كان يجيد العربية؛ بدليل 

أنه وجد عنده كتاب المدهش البن الجوزي)2(.
وصف���وة القول: إن لغة القرآن الكريم هي أداة الثقافة 
اإلس���المية وتطّورها، فبها تُنسخ المخطوطات، وتُؤّدى بها 

العبادات، وتُدّرس لجميع الطالب.
رابعاً: أثر المجاورة في المجال السياسي:

وقد اتض���ح أثر المجاورة في السياس���ة عندما توّلى 
العلماء الكثير م���ن المناصب الرفيعة في بالد الس���ودان 
الغربي، كما قّربهم الس���الطين، وأصبحوا مستشارين لهم 
ف���ي جميع ما يختص بأمور البالد والرعّية، وهو ما كان له 
أكبر األثر في اس���تقامة أمور المسلمين وانتشار العدل في 

جميع أرجاء البالد بسبب هؤالء العلماء)3(.
واهتم الس���الطين بالعلم، وبخاصة الس���لطان أسكيا 
محم���د الذي بنى بيوتاً للطالب وخّصص لهم مكافآت، كما 
خّصص رواتب مجزية للعلماء، وهذا ما كان سبباً في هجرة 
كثير من العلماء من أنحاء البالد اإلس���المية بسبب تشجيع 
الس���الطين لهم وإغرائهم بالمال، وبخاصة علماء األندلس 

بعد سقوط دولتهم بيد الفرنج اإلسبان)4(.
وكان العلماء يأمرون الس���الطين بالمعروف، وينهونهم 
عن المنك���ر، ويعنفونه���م إذا ارتكبوه، وقد أش���ار المؤّرخ 
الّسعدي إلى مكانة العالم أحمد بن أحمد بن عمر بن أقيت 
فقال: »وافر الحرمة عن���د الملوك وكافة الناس، ال يُرد له 
شفاعة، يغلظ على الملوك فمن دونهم، وينقادون له أعظم 

الثقافية العربية اإلسالمية، بحث ضمن إصدار بعنوان: )أعمال 
بين األقطار اإلفريقية على  الثقافي واالجتماعي  التواصل  ندوة 
جانبي الصحراء(، نش��ر كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، ط 1 

)د - ت(، ص 38.

العمري، مسالك األبصار في ممالك األمصار، ص 71.  )1(

ابن بطوطة، الرحلة، ص 701، 702.  )2(

إفريقيا،  غرب  في  اإلسالمي  المد  حركة  الغنيمي:  الفتاح  عبد   )3(
مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، )د - ت(، ص 102.

دار  العربية اإلفريقية،  العالقات  تاريخ  إمحمد مصباح األحمد:   )4(
الملتقى، بيروت، 1421ه� / 2001م، ص 213.

االنقياد، ويزورونه في داره«)5(.
فنرى السلطان أس���كيا داوود في أثناء مروره بتنبكت 
كان يس���تأذن قاضيها بالدخول، ثم ين���زل في ضيافته هو 

والعلماء والتّجار)6(. 
واعتمد عليهم الحكام في المشورة، وفي تسيير شؤون 
الدولة، فكانت لهم الكلمة النافذة المسموعة لدى الحكام، 
فمثاًل كان���ت دار الخطيب هي الملجأ لم���ن يغضب عليه 
السلطان ويتوّعده بالعقاب، »وعادتهم أن يستجيروا هنالك 

بالمسجد، وإن لم يتمكن فبدار الخطيب«)7(.
ومم���ن قدموا إلى بالد الس���ودان الغربي أيضاً اإلمام 
ج���الل الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر الس���يوطي )ت 
911ه� / 1505م(، وقد كان برفقة الس���لطان أسكيا الحاج 
محمد ف���ي أثناء عودته م���ن الحّج، واس���تمرت عالقات 
الصداقة بينه وبين أسكيا محمد حتى بعد عودته إلى مصر 

ووفاته بها)8(. 
وقد توّلى مشيخة مجلس الشورى عند أهل غاو، ويُعرف 
في بالد السودان الغربي حتى اليوم باسم »ألفا شوري« التي 
تعني »ش���يخ الش���ورى«)9(، قال عنه أح���د الباحثين: »وكان 
السيوطي صديقاً ألسكيا محمد الكبير سلطان سنغاي، فقد 
قابله بالقاهرة خالل عودته من الحّج واجتمع به، وناقشه في 
بعض األمور، وتوقّع السيوطي له عظم ملكه، ويقال إن أسكيا 
محم���د كان ال يقبل على إبرام أي عمل مهم إال بعد االتصال 
بالس���يوطي ومش���اورته«)10(، كما كان ال يقبل أية هدايا من 
الس���الطين، فكثيراً ما كانوا يعرضون عليه أمواالً وممتلكات 

وهدايا كثيرة إال أنه كان يرفض أخذها)11(.

تاريخ السودان، ص 42.  )5(

محمود كعت، تاريخ الفتاش، ص 110.  )6(

ابن بطوطة، الرحلة، ص 697.  )7(

المحاضرة  حسن  الدين:  كمال  بن  الرحمن  عبد  السيوطي،   )8(
إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  والقاهرة،  تاريخ مصر  في 

1387ه� / 1968م، )د - ت(، ج 1، ص 338.

جبريل بن المهدي، إمداد الصحوة اإلسالمية، ص 117.  )9(

في  بمصر  وسنغاي  مالي  دولتي  عالقات  أمين:  محمد  محمد   )10(
عصر سالطين المماليك، مجلة دراسات إفريقية، مركز البحوث 
والدراسات اإلفريقية، جامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم )ع 4، 

1395ه� / 1975م(، ص 302.

ابن العماد الحنبلي، شهاب الدين أبو الفالح عبد الحي بن أحمد: شذرات الذهب في أخ��بار من ذهب،   )11(
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