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حمدي عبدالرحمن حسن

محمد عاشور مهدي *

*

اإلسالم يف أفريقيا:
من اإلرث االستعماري إىل حتديات العوملة ()2/1
(الصفحات )586 -515
ملخّص
هذه الدراسة تتناول الذات الحضارية االفريقية في إطار اإلسالم من خالل
ثالثة عناصر :التاريخ ،المؤثرات الخارجية ،وقضايا النظام الدولي الجديد ،وتأتي
صعوبة الدراسة في هذا الحقل من تحديد نماذج الدراسة :هل الحديث عن
مجتمعات إسالمية أو جاليات إسالمية أو ربما أقليات إسالمية ،إذ ال تتوفر
اإلحصاءات الدقيقة.
يتناول هذا القسم من البحث عوامل وتحديات االستعمار ،وفيه وقفات عند
عوامل انتشار اإل سالم في أفريقيا ،وخريطة انتشار اإلسالم وظهور الممالك
اإلسالمية ،واشكاليات اإلرث االستعماري ،وسنتناول في الحلقة التالية من
البحث مشكالت الدولة والدعوة في مرحلة االستقال ل ،وتحديات الدولة
القومية والدعوة اإلسالمية.

*  -باحثان في مركز الحضارة للدراسات السياسية ،القاهرة.
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يعد اإلسالم أحد المكونات الرئيسية للمووروث الحضواري اففريقوي .وقود حسوبه
«علووز معروعووي» أحوود أبعووا ثال ثووة تشوووكل الميوووراث الثال ثووي ففريقيووا .وعليووه فوو ن
التأكيوود علووز الووذات الحضووارية اففريقيووة يمثوول خطوووة واعيووة لويووا أفريقيووا علووز
طر يووا النهضووة والتعاموول الصووحيع مووا واقووا ومت يوورات العووالم موون حول ووا .أليس و
أفريقيووا بحووا كمووا وصووفها مفكرنووا افشووهر جمووال حموودان هووي« :جبهووة فح و
اإلسالم واحتياطي توسعه في المستقبل»؟!(.)5
ولوويب بخووا أن حووال أفريقيووا والمسوولم ك نهووا و إن كان و لووه خصوصووية يوور
منكرة إال أنه ال يخال المشكالت والعوائا التي تواجه المسلم ك في مناطا العالم
افخر ى.يعنووز ذلووك أن أبعووا التصووور الووذي نطرحووه فووي هووذا السوويار لواقووا أفريقيووا
اإلسالمية عبر قرن من الزمان البد وأن تشتمل علز العناصر الثالثة التالية:
 – 5قضوية التوواريخ والتوواريخ :إذ ال يخفووز أن إعووا ة قووراءة التوواريخ اففريقووي نظموا
وثقافات وطرائا حياة أمر الفم الستنهاض مكنونات أفريقيا الحضارية ،والوتللص
من عمليات التشوية المستمرة التي تعرض ل ا .لقود خول اإلسوالم أفريقيوا منوذ أربعوة
عشر قرنا ،و إذا أخذنا بتعري ج رافي مع ك يرفض انتهاء حدو أفريقيا عند البحر
افحموور فمكوون القووول بووأن اإلسووالم ولوود فووي أفريقيووا .وعلووز أي افحوووال فقوود خوول
اإلسالم أفريقيا حوالي عام (866م) حينما هاجر نفور مون مسولمي مكوة إلوز الحبشوة
فرارا بدينهم إلز أحضان ملك عا ل.
وتشووهد أفريقيووا اليوووم ونحوون خلنووا اف لفيووة الثالثووة موون الموويال أكبوور عوود موون
المتحدث ك بالل ة العرنية ،و إلز جانب ذلك فهي تمثل بحا ون سوائر قوارات افرض
افخر ى،القارة المسلمة .وقد كان تأثير اإلسالم علز التطور االجتماعي فوي أفريقيوا
عظيمووا وملموسووا علووز الوور م موون تجاهوول ذلووك فووي راسووات العووالم اإلسووالمي.وال
يخفز توأثير اإلسوالم علوز المجتمعوات اففريقيوة فوي نوواحي الل وة والعوا ات والملوبب
والسلوك االجتمواعي والفنوون والموسويقز والعموارة والفلسوفة وافخوالر وموا شواكل
ذلووك .ألوووم تمثووول الموودن اإلسووالمية العريقووة مثوول :جوواو ،وتمبكتووو ،وكووانو ،ويرايووا،
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وسووكوتو مراكوز للتجوارة ومنوارات للتعلوويم .لقود كانو جامعوة تمبكتوو فووي أوج
عزهوا خووال ل القوورن السووا ل عشوور المويال ي تضووم مائووة وخمسو ك مدرسووة ومكتبووة
يلمة تضم العديد من المقتنيات العامة والخاصة.
لقد كان مون أبورف علمواء تمبكتوو الشويخ «أحمود بابوا» الوذي ألو موا ير نوو علوز
أربع ك كتابوا بالل وة العرنيوة ال يوزال بعضوها مقوروءا حتوز اليووم .وفوي القورن الثوامن
عشور قوودم لنوا تمبكتووو أيضوا أحوود أعووالم الصووفية المعوودو ين وهوو سوويدي المختووار
الكووونتي الووذي قوودم للمكتبووة اإلسووالمية نحووو ثالثمائووة مجلوود .وعلووز صووعيد خوور
أسووهم س وووكوتو فووي أواخ وور القوورن التاس ووا عشوور ب وودور بووارف ف ووي نهضووة أفريقي ووا
اإلسالمية .فقد قام الشيخ عثمان نن فو ي بتأسويب الخال فوة اإلسوالمية فوي مدينوة
سوكوتو ،كما أنه أسهم بتقديم نحو خمس ك ومائة مؤل وملطوط(.)2
إننا ال يمكن أن نفهم الواقا الراهن ون عو ة إلز الجذور التاريخيوة.فما مقودم
االستعمار افوروني بذل محاوالت منظموة الجتاواث اففريقوي مون جوذوره و إبعوا ه
عن تراثه تح عاوى متعد ة منها الحداثة والتحضر وتجواوف التللو وموا شواكل
ذلك.
وعلز الر م من رحيل المستعمر بر ائه العسوكري وتحقيوا االسوتقال ل السياسوي
الذي نا ى به «كوامي نكروما» ف ن فترة ما بعد االستقال ل شهدت تر يوا وايوحا
وصل إلز حد االنهيار في كاير من الحاالت حتوز أيوح مشوكلة الفهوم بالنسوبة
للواقا اففريقي تستعصي علز كافة المقتربات وافطروحوات النظر يوة التوي قودمها
النموذج المعرفي ال رني من أجل التفسير والتحليل.
واستنا ا إلز ذلك ف ن هذا المكون التاريخي سو تتم معالجته في هذا التصور
من خال ل العناصر اآلتية:
(أ)خبرة ما قبل االستعمار وال سيما الممالوك اإلسوالمية كتلوك التوي تأسسو فوي
رب أفريقيا ( انا ومالي والصن اي).
(ب) االحتكووووواك افورونوووووي بأفريقيوووووا و عوهوووووا عسوووووكريا وأثوووور نظووووم اإل ارة
االستعمارية علز المواريث الحضارية اففريقية وال سيما المناطا اإلسالمية.
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(ج) خبوورة مووا بعوود االسووتقال ل وعال قووة الظوواهرة الدينيووة بالظوواهرة السياسووية فووي
الواقا اففريقي .ويمكن في هذا السيار إبراف الرؤية المقارنة في إطار حركة الدولة
والمجتما والتاريخ.
 -2قضية العوامل الدولية والخارجية :حيث يتم التركيز علز الدور الوذي قامو
بووه القوووى الدوليووة المختلفووة عبوور مراحوول فمنيووة طويلووة موون أجوول الووتللص موون التووراث
الحضاري اففريقي؛ وذلك عبر أساليب وأ وات متعد ة يمكن أن نميز فوي إطارهوا
ن ك مستويين:
المستوى افول :وهو المسوتوى الرسومي حيوث يبورف فوي هوذا الخصووا ور القووى
االسووتعمارية السووابقة (فرنسووا وبريطانيووا و إيطاليووا وبلجيكووا وألمانيووا) باإليووافة إلووز
الواليات المتحدة افمريكية.
المسوووتوى الثووواني  :وه ووو المس ووتوى ي وور الرس وومي وفي ووه ي ووتم تحليووول ور المنظم ووات
والجمعيات ير الحكومية ،والتي تقوم بودور رئويب فوي عمليوات اإلحصواء الثقوافي
للمجتمعووات اففريقيووة وت ييوور طرائووا حياتهووا ،وموون أمثلووه ذلووك جمعيووات التنصوووير
والتبشير المختلفة ،ومجلب الكنائب العالمي.
 -2قضايا النظام الدولي الجديد ومدلوالتها في الخبرة اففريقية المعاصرة .وهنوا
تطرح مجموعة من اإلشكاليات مثل:
 العولمة في السيار اففريقي.
 قضايا التحول الديموقراطي وحقور اإلنسان.
 قضايا ال وية الثقافية والنظام اففريقي افمثل.
 أبعا العالقة ن ك الداخلي والخارجي.
أي  ،إلز ما سبا ف ن راسة واقوا المسولم ك فوي أفريقيوا ال تخلوو مون صوعوبات
منهاجية و إجرائية .ولعل أبرف تلك الصعوبات ما يورتبط بتحديود نمواذج الدراسوة هول
نتحدث عن مجتمعات إسالمية أو جاليات إسوالمية أو ربموا أقليوات إسوالمية إن صوع
التعبير ،وتحديد هذه النماذج يعتمد بدرجة كبيرة علز المعيار العد ي واإلحصائي.
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وهووو افموور الووذي يجعلووه محفوفووا بالمخوواطر؛ فووالواقا اففريقووي يعوواني موون عوودم قووة
اإلحصاءات السكانية وربموا عودم توافرهوا فوي كايور مون افحيان.وكوذلك ت واير
نسووب الس ووكان سووواء بالع ي ووا ة أو النقص ووان فووي ال وودول اففريقيووة .وم وون الناحي ووة
اإلجرائية يمكن القول بأنه إذا فا ت نسوبة المسولم ك عون  %16فوي أي ولوة أفريقيوة.
اعتبرت ولة إسالمية حتز لو وقف السلطات الحاكمة في هذه الدولة من الودين
موق الحيا أو بمعنز خر تبن العلمانية .هذا التحديد اإلجرائوي للدولوة اإلسوالمية
في أفريقيا يقو نا إلوز وجوو ثال ثوة نمواذج للظواهرة اإلسوالمية فوي عالقتهوا بالسولطة
الحاكمة في الدول اففريقية.
 - 5النموووذج افول :وهووو يتمثوول فووي وجووو أ لبيووة مسوولمة تع ويش فووي ظوول ولووة
إسالمية.
 -2النموذج الثاني :وهو يبورف عنودما يكوون المسولمون أ لبيوة فوي المجتموا نيود أن
النلبة الحاكمة تأخذ بالمفهوم العلماني للدولة.
 -3النموذج الثالث :ويتمثل في وجو المسلم ك كأقلية في الدول اففريقية.
واستنا ا إلز المحد ات اإلجرائيوة والمنهاجيوة السوابقة فو ن هوذا الجوزء ينقسوم إلوز
ثالثة مطالب أساسية:
يدور أول ا حول عوامل انتشار اإلسوالم وخريطتوه قبول مفهووم االسوتعمار افورونوي
ثم يتناول بالتحليل والدراسة إشكاليات اإلرث االستعماري .أموا المطلوب الثواني فو ن
يدور حول البعد الدولي سواء علز الصوعيد الرسومي أو يور الرسومي وموا يطرحوه مون
تحوديات ومعوقووات أمووام حركووة اإلسووالم فوي أفريقيووا .و يوودور المطلووب الثالووث حووول
تحديات الدولة القومية والدعوة اإلسالمية وملاطر العولمة ،وذلك علز النحو التالي:
املطلب األول :عوامل وحتديات االستعمار
أوالً :عوامل انتشار اإلسالم يف أفريقيا:
ينب ووي أن نؤكوود منووذ البدايووة أن اإلسووالم خوول أفريقيووا منووذ عهوود النبوووة ،حينمووا
هاجر بعض الصحابة إلز الحبشة ،ومنذ ذلك العهد وعملية أسلحة أفريقيوا متواصولة
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الحلقات حيث اشتمل علوز العديود مون السوبل والوسوائل .و إذا توقفنوا عنود حودو
المرحلة افولز التي امتدت حتز بدايات االحتكاك افورو ني بأفريقيا ،ثم تكوريب
عملية التكالب االستعماري عليها بمقتضز مؤتمر برل ك  ،5661 ،5661السوتطعنا أن
نحد العوامل الخمسة اآلتية (:)3
 – 5الفووتع اإلسووالمي لشوومال أفر يقيووا :حيووث ترتووب عليووه تحووول سووكان الشوومال
اففريقي إلز اإلسالم .وما ذلك ف ن هوذه الوسويلة لوم تسوتلدم فوي أفر يقيوا جنووب
الصحراء .فانتشار « عوة اإلسالم في أفريقيا لم تقم علز القسر ،و إنما قام علز
اإلقنوواا الووذي كووان يقوووم بووه عوواه متفرقووون ال يملكووون حوووال وال طوووال إال إيمووانهم
العميا بدينهم».
 -2العوامل الشلصية :ومنها ما قام به التجار المسولمون مون ور وايوع فوي نشور
الدعوة اإلسالمية .فقد كان الطورر التجار يوة الموصولة نو ك المراكوز اإلسوالمية فوي
شمال القارة والبال الواقعة فيما وراء الصحراء هي المسالك الحقيقية التي انتقل من
خال ل ا اإلسالم إلز قلب أفريقية .وباإليافة إلوز التجوارة فقود قوام عود مون العلمواء
والفقهوواء بوورحالت سووياحية إلووز أفريقيووا حيووث عريوووا علمهووم علووز اففارقووة كافووة،
كما أنهم تعلموا الل ات اففريقية وكتبوا نها.
 -3ال جرات :لعب تحركات القبائل وهجراتها ورا عظيما في نشر اإلسالم في
أفريقيا .ولعل أهم هذه ال جرات شأنا هجرات القبائل العرنية التي خل مصور فوي
أعقاب الفتع اإلسالمي ل ا واستقرت في وا ي النيل.وقد كان للهجرات التي تمو
عبوور الصووحراء اففريقيووة نو ك الشوومال والجنوووب شور كبيو شور فووي نشوور اإلسووالم .وقوود
كان قوام هذه ال جورات قبائول «البر بور» سوكان الشومال الوذين تبنووا اإلسوالم منوذ
عهد مبكر .وعلز الر م من أنهم كانوا يستوطنون الشومال فو ن الكايورين مونهم
قوود أخلوووا مكووانهم للمسوولم ك الفاتح ك،وانوودفعوا هووم صوووب الجنوووب حيووث حملوووا
معهم عوة اإلسالم.
 -1طبيعووة الوودين اإلسووالمي :ونقصوود بووذلك مووا يتسووم بووه الوودين اإلسووالمي موون
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سمات جعلته قريبا من أفئدة اففارقة ،باإليافة إلز موقفه من بعض القضوايا التوي
ته ووم اففارق ووة كقضوووية ال وورر وك ووذلك نظ ووام المع ووامالت وافح وووال الشلص ووية،
فاإلسالم ين سوهل ووايوع لويب فيوه أسورار أو طقوول معقودة ،وال يسوتدعي افمور
موون الموورء حتووز يكووون مسوولما إال أن يقووول الشووها ت ك وبعوودها يصووبع مسوولما لووه موون
الحقووور وعليووه موون الواجبووات مثلمووا إلخوانووه المسوولم ك.وقد سوواعدت البيئووة الثقافيووة
واالجتماعية في أفريقيا علز انتشار اإلسالم باإليافة الز عدم قدرة المسويحية علوز
منافسة اإلسالم في هذا المجال.
 -1الطوورر الصوووفية :لقوود لعب و هووذه الطوورر ورا مهمووا فووي جووذب كايوور موون
اففارقة إلوز اإلسوالم .فقود كوان الشويخ ومريودوه ينزلوون علوز القبيلوة ويقيموون نهوا
حلقات الذكر وينشدون افناشيد والتراتيل الدينية ،والشيخ تكسوه حالة من وقار،
والمريدون يظهر ون له أسمز يات الطاعة والووالء ،يتلمسوون منوه البركوة والودعوات
الصالحات؛ فتتوافد علز الشيخ جموا الرا ب ك في خوول اإلسوالم .ولعول مون أبورف
الطرر الصوفية التي لعب ورا مهموا فوي نشور اإلسوالم فوي ورب أفريقيوا ،الطريقوة
القا رية التي تنسب إلز الشيخ عبدالقا ر الجيالني ،والطريقوة التيجانيوة التوي تنسوب
إلز الفقية الجزائري أنى العبال أحمد نن محمد نن المختار.
ثانيًا :خريطة انتشار اإلسالم وظهور املمالك اإلسالمية:
إن ظهور ممالك إسالمية مز هورة وال سويما فوي ورب أفريقيوا قود شوكل وبحوا
أح وود أب وورف مال م ووع التط ووور السياس ووي واالجتم وواعي ف ووي الت وواريخ اففريق ووي الح ووديث
والمعاصر.ونحن ندين بمعلوماتنا عن هذه الفترة للكتاب والرحالة العرب أمثال انون
حوقل والبكري والمسعو ي وانن بطوطة و يرهم(.)1
 -5إمبراطورية انا:
تعوود أول إمبراطور يووة أفريقيووة تتوووفر عنهووا معلومووات بفضوول كتابووات المعلم و ك
العرب وفي مقدمتهم انن حوقل والبكر ى .لقد أنشا شوعب السوونينكي ولوة انوا
القو يووة فووي منطقووة السووافانا الواسووعة ن و ك الس ون ال والنيجوور .وامتوودت سوويطرة انووا
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لتشمل الشعوب المجاورة .وطبقا لكتاب تاريخ السو ان الذين كتب فوي تمبكتوو
حوووالي عووام (5816م) ،فو ن انووا شووهدت اثنو ك وعشوورين ملكووا قبوول فتوورة الحكووم
اإلسالمي عام ( )822واثن ك وعشرين ملكا بعد خول اإلسالم.
وقد كتب اليعقوني في عام (672م) أن «ملك انوا هوو ملوك عظويم ،وأن فوي
مملكته منواجم مون الوذهب ،وأنوه يخضوا لحكموه عود ش
ش
كبيور مون الممالوك» منهوا
ممالك سو اء في الجنوب كممالك تكورور وسوسوو ،وفوي شورر بوال لتوا النيجور
الوسطز .ومنها كذلك إمارات واالتا وأو ا وس البربرية.
 -2إمبراطورية مالي:
وقد نشأت علز يود المانودنجو ،وهوي شوعوب فنجيوة تقطون سوهل ما نكوا الواقوا
ن ك السن ال والنيجر .وعلز الر م من أن النشأة التاريخية لدولة الماندنكا ترجا إلز
قبيوول عووام أل و ميال يووة ف و ن منس وي موسووز المعوورو باسووم موسووز افسووو  ،يعوود
المؤسووب الحقيقووي إلمبراطور يووة م والي ،حيووث تمكوون موون إخضوواا تمبكتووو ،وامتوود
حكمه خال ل الفترة من  5352إلز 5337م.
وموون أبوورف إسووهامات منسووي موسووز لتوواريخ م والي تلووك المكانووة العاليووة والصووي
الذائا الذي حققه في العالم اإلسالمي ،وربما يععي ذلك أساسا إلز رحلة الحج التوي
كووان يقوووم نهووا لارايووي المقدسووة فووي الحجوواف خووال ل الفتوورة موون .5328 -5321إذ
أحيط و رحلتووه بمظوواهر الفلامووة وافنهووة حيووث كووان يرافقووه نحووو سووت ك ألفووا موون
ندمائووه وخدمووه يلبسووون أفهووز الثيوواب ويحملووون معهووم مووا يقوودرون علووز حملووه موون
الذهب.وكان الملك يضرب به المثل في الجو والكرم.
وقوود تمكوون المووعرب العر نووي والرحالووة الكبيوور انوون بطوطووة موون ي يووارة م والي عووام
( )5132حيث قدم وصوفا مستفيضوا عون حيواة تلوك اإلمبراطوريوة التوي كانو فوي
ذلك الوق قد تجاوفت قمة مجدها وعزها.
ومثلمووا كووان نظووام الحكووم فووي إمبراطور يووة انووا ف و ن م والي كان و تخضووا

لحكووم ملوووك ينتمووون فسوور حاكمووة قو يووة ،وقوود تمكوون هووؤالء الملوووك موون حكووم
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ملتل

أرجاء اإلمبراطورية التي أطلا عليهوا «اف قواليم» مون خوال ل حكوام محليوين

كانوا ينتمون بدورهم إلز أسر حاكمة مهمة في مناطقهم اإلقليمية .يعني ذلوك أن
ملك مالي كان يقوم بتفويض سلطته للحكام في افقاليم المختلفة الذين يدينون

لوه بووالوالء والطاعووة وهكووذا تمكنو موالي موون المحافظووة علووز اسووتقرارها ووحوودتها

ر حا طويال من الزمان.

 -3إمبراطورية الصون اي:

ربما كان هذه اإلمبراطورية أكار إحكاما مون حيوث تنظيمهوا السياسوي مموا

كان عليه الحال في عهد إمبراطورية مالي .وقد وصل هذه اإلمبراطورية عصورها

الذهبي عام  5143م عنودما اسوتولز علوز السولطة محمود توورو و الوذي اتخوذ لنفسوه

اسم اآلسكيا محمد.

لقد كان هذا اإلمبراطور تقيا ورعا حيث اتخذ إجوراءات مشود ة للحفوال علوز

افخووالر العامووة وتعوواليم اإلسووالم .فكلو

رجوواال أمنوواء بمهووام العسووب الليلوي حيووث

كانوا يلقون القبض علز كل رجل يتحدث ليال إلز امرأة ال تم إليه بصولة رحوم.
كمووا أنووه قووام فووي عووام  5148برحلووة حووج شووهيرة إلووز الحجوواف أعووا ت إلووز افذهووان
رحووالت منس وي موسووز الشووهيرة .وقوود اشووتر ى فووي مكووة نيوت وا خصصووها لحجوويج
السو ان .وحينما عا إلز الوطن انهمك في نشر اإلسالم ن ك شعب الموسز ولعله من
المفيد أن نشير إلز المستوى الثقافي الراقي الذي وصل إليه الصن اي.
†

فقوود ذكوور ليووون اففريقووي إنووه كووان يوجوود فووي تمبكتووو عوودة قضوواة وأطبوواء

وكهان كانوا يتقايون روابتهم من الملك الوذي كوان يرعوز اف ب .وكوان يبواا
* -هو جان ليون ،5111 – 5163ولد في رناطة و رل في فال ،وسافر في جميا أنحاء بال السو ان إلز

أن استقر بمصر،ثم في صقلية عام  ،5157ثم وقا في أسر أحد القراصنة الصقليين ،فقدم إلز البابا ليون
العاشر الذي جعله يعتنا المسيحية ،وبعد أن أصبع استاذا في جامعة نولونيا ،وانتهز به المطا

والعو ة إلز اإلسالم .ومن أبرف مؤلفاته وص

نو .

إلز تونب

أفريقيا عام ،5128وقد صدر في فرنسا عام  5418عن ميعون
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فيها كاير من الكتب المخطوطة اآلتية مون بوال البر بور ،وكانو هوذه التجوارة تودر

من افرباح أكار مما تدره أية تجارة أخر ى».

ثالثًا :إشكاليات اإلرث االستعماري:
لقوود توودافع القوووى االسووتعماري افورنيووة جميعووا علووز أفريقيووا نهوود تأسوويب
إمبراطور يووة اسووتعمارية لكوول منهووا.وهي العمليووة التووي أطلووا عليهووا فووي نهايووة القوورن
التاسا عشر اسم التكالب االستعماري علز أفريقيوا «. » The Scramble for Africa
وما اخوتال الونظم والسياسوات االسوتعمارية فو ن ثموة مجموعوة مون المال موع العاموة
مثل قاسما مشتركا للحركة االستعمارية في أفريقيا من أبرفها(:)1
 – 5أن جميا الدول االستعمارية رفع شعار افنوية السياسية .أي أنها جاءت إلز
أفريقيا بزعم تحقيا مهمة عالمية حضارية ،وهي نشر المدنية ن ك اففارقوة .ويبودو أن
البعثات التبشيرية أسهم بشكل بارف في تعضيد هذا االعتقا  .لقد نشرت إحودى
البعثوات التبشوويرية نيانووا حماسوويا فعضووائها فوي إحوودى جرائوود سوواحل الووذهب ( انووا
حاليووا) جوواء فيووه «إلووز افمووام يووا جنووو المسوويع حيووث بووال الكف ور والوثنيووة ،كتووب
الصلوات في جيوبكم ما هي إال بنا ر في أيديكم ،خذوا البشر ى السعيدة حيث
أماكن التجارة ،انشروا اإلنجيل ما البندقية».
وحينما تحول المحميات اففريقية إلز مستعمرات ف ن الدول افورونيوة لوم تأخوذ
هذا الشعار النظري بمحمل الجد ،حيث أفصح عن وجهها الحقيقي في است ال ل
ثووروات وخيوورات القووارة اففريقيووة .ويبوودو أن فرنسووا كان و أكاوور الوودول اففريقيووة
جدية في رفا هذا الشعار .ففي وق مبكور مون عوام  ،5661توم تأسويب اال ليوانب
فرانسووويز أو (التحووال الفرنسووي) كووأ اة للهيمنووة التعليميووة الثقافيووة .وقوود عمت ووه
الحكومة الفرنسية .علز أن الفرنسيين ركعوا في الواقا علز انتقاء أقليوة صو يرة
من اففار قوة يمكون إخضواعها بالكامول لعمليوة االسوتيعاب الثقوافي كوي تصوبع
مؤهلة لمساعدة فرن ال في إ ارة المستعمرات الشاسعة التي تمتلكها في أفر يقيا.
__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 111



● حمدي عبد الرحمن حسن /محمد عاشور مهدي

 -2أن الحركوووة االسوووتعمارية فوووي أفر يقيوووا واجهووو  .بعووود انكشوووا أهووودافها
الحقيقيووة مقاومووة عنيفووة موون اففارقووة ،ففووي وورب أفريقيووا لووم يووتمكن االح وتال ل
الفرنسي من التوسا عبور جامبيوا وكافموانب ،إال بعود القضواء علوز مقاوموة ماموا و
الم ك رامي( .)5667-5661كموا أن شوعب « نوي» فوي شورقي كووت يفووار عبور
عن مقاومته لالحتال ل بشكل بطولي استمر نحو  27عاما خال ل الفتورة مون (-5645
 .) 5456وفي شرر أفريقيوا انودلع ثوورة المواجي مواجي عوام  .5646أيو إلوز ذلوك
ف ن شعوب السويو والعولو قاوم بشكل بطولي كافة مظاهر ال يمنة االستعمارية
في الجنوب اففريقي خال ل أعوام الثمانينيات من القرن التاسا عشر.
 -3لقد أفض عملية التدافا افوروني علز احتال ل واستعمار أفر يقيا إلوز خلوا
ظوووواهرة الدولووووة الحديثووووة .إذ سوووع الووودول افورونيوووة إلوووز ويوووا أسوووب السووولطة
االسوووتعمارية فأنش ووأت ال ياك وول اإل راي ووة ،والبن ووز افساس ووية الالفم ووة لتحقي ووا هوووذا
ال وورض .وبالت والي ف و ن الدولووة اففريقيووة المعاصووورة فووي معظووم الحوواالت هووي نتوواج
استعماري أي أن أساسها مصطنا وال تعبر عن واقا اجتماعي واقتصوا ي وسياسوي،
وفق ا لمفهوم الدولة القومية .فاإلقليم وهوو وعواء الدولوة لويب إال نتواج تحديود تعسوفي
من السلطة االستعمارية في إطار منظومة تواين القوى التي حكم عملية تخاط
أفريقيا .كما أن مجتما الدولة اففريقية يموج بالعديد من الجماعات المتمايزة فوي
ثقافاتهووا ول اتهووا وأ يانهووا وموون ثووم انتف و إرا ة التعووايش الجموواعي فووي سوويار هووذه
الدولة المصطنعة ولذلك ف ن ظاهرة الدولة اففريقية التي أنشأها االستعمار هي تعبير
قانوني أكار من كونها حقيقة واقعية واجتماعية.
 -1ارتبط بمحاوالت الدولة افورونية االستعمارية خلا ال ياكل اإل ارية والبنوز
افساسووية السووابقة اإلشووارة إليهووا ظهووور ول مصووطنعة  ،Artificial Statesوبحوودو
مصطنعة  .فقد رسوم حودو المسوتعمرات علوز خورائط فوي أوروبوا بموا يتمشوز موا
المصوووالع االسوووتعمارية؛ وبالتو والي ف نهوووا لوووم توووراا الظووورو الطبيعيوووة واالقتصوووا ية
واالجتماعية للمجتمعات اففريقية ولوذلك فو ن مشوكالت الحودو اففر يقيوة تعتبور
من أبرف مواريث الحكم االستعماري.
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 -1أ ى ال ووعو االسووتعماري ففر يقيووا إلووز تنووامي الووروح الوطنيووة اففر يقيووة .فمنووذ
المراحوول افولووز ل ووعو القووارة عبوورت روح المقاومووة الوطنيووة اففريقيووة عوون نفسووها ائمووا
و ون انقطواا ،تحو أشوكال ملتلفووة جانبهووا التوفيوا أحيانووا ولفهوا موووض الرؤ يووة
أحيانا أخور ى .ولكنهوا بقيو متأججوة حتوز عوا ففريقيوا االسوتقال ل الوذي فقدتوه.
وبالتالي ليب صحيحا ما ر ته اف نيات االستعمارية من انعدام الشعور الوطني لدى
اففارقة.
لكن السؤال المطروح ونحن في هذا السويار التواريخي يورتبط بتوأثير االسوتعمار
علز الظاهرة اإلسوالمية فوي أفر يقيوا .نسوتطيا ومنوذ البدايوة أن نشوير إلوز عود مون
المالحظات المهمة التي نجدها يرورية لإلجابة علز مثل هذا التساؤل:
 -5إذا كووان اإلسووالم فووي جوووهره بالنسووبة للشووعوب اففريقيووة هووو يوون أفريقووي
انتشوور بقوتووه الذاتيووة وخصائصووه الدفينووة ،وهووو أكاوور اف يووان صووالحية واقترابووا موون
الواقووا اففريقووي فو ن المسوويحية علووز الطوور اآلخوور مثلو الوودين االسووتعماري ،فهووي
امتوودا لل وورب المتعصووب صوواحب مفوواهيم االسووتعالء الحضوواري .وعلووز الوور م موون
التحووديات التووي تواجووه الظوواهرة اإلسووالمية فووي أفر يقيووا يوور العرنيووة ف و ن اإلسووالم
كجوهر لنظام حضاري ولمنظومة قيميه ال يزال بمقدوره أن يموارل ورا مهموا فوي
عملية النهضة والتطور للشعوب اففر يقية مون خوال ل طورح أيديولوجيوة مالئموة تعبور
عن الواقا المعاش لإلنسان اففر يقي في نهاية القرن العشر ين.
 -2القضية افساسوية فوي أفريقيوا يور العرنيوة والمرتبطوة باإلسوالم ليسو قاصورة
فقط علز عملية اإلحياء الوديني مون حيوث العوو ة بالعقيودة إلوز مرحلوة النقواء افول
ولكنها تشتمل كذلك علز عملية نشر الدعوة ،فاإلسوالم فوي مواجهتوه للمسويحية
والديانات التقليدية قد أثب نجاحا هائال من حيث التمسك بوه فوي الووعي والضومير
اففريقي وربما يعز ى ذلك إلز عد من المت يرات لعل من أبرفها:
وو النظرة إلز اإلسالم في اإل راك اففريقي علز أنه ليب ينا أجنبيا ،وربما يورتبط
ذلك بمسالك الدعوة إليه ،كما أشرنا أنفا ،حيوث إن كبار الدعاة للدين اإلسالمي
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هم من اففارقة؛ افمر الذي جعل من اإلسالم فوي أعو ك اففارقوة مجور عووة ذاتيوة
و اخلية تنبا من تقاليد التعامل العقائدي اففريقي.
ووو اإلسووالم وهووو :يوون الفطوورة يتميووز بالبسوواطة واليسوور وعوودم التعقيوود .وموون هووذه

الناحية يعد اإلسالم أكار اف يان السماوية ويوحا وسالسة.

و اتفار كاير من مبا ئ اإلسالم ما أسلوب الحياة التقليدية اففريقية .ويمكن

اإلشارة في هذا السيار إلز قضية تعد العوجوات يورتبط بوذلك مرونوة اإلسوالم وهوو
ما يتضع من قدرته علز التطويا والتطبيا إفاء الواقا اففريقي.

و تأكيد اإلسالم علز قيم العدالوة والمسواواة.إذ ال فضول لعرنوي علوز أعجموي وال

فنووويض عل ووز أس ووو إال ب ووالتقوى والعم وول الص ووالع .وال ش ووك أن هوووذه الق وويم تتف ووا

ومتطلبات الواقا اففريقي.

 – 3إذا كان مسالك اإلسالم في أفريقيا متعد ة ومتشعبة حيث انتشر بفضل

التجارة عبر الصحراء ،وتو ول بفضول اففارقوة أنفسوهم ممون منووا بدعوتوه واتخوذوه
قاعدة النتشارهم ف ن سلسلة حروب الجها اإلسالمي خوال ل القورن ك الثوامن عشور

والتاسا عشر والتي بدأها كل من إبراهيم موسز واإلمام إبراهيم سوري مون ينيوا،
وتضمن

كذلك فتوحات عثمان نن فو ي من سوكوتو ،والحاج عمر في المنطقة

الواقعة ن ك السن ال والنيجر ،ومحمود أحمود المهودي فوي السوو ان ،ومحمود عبودا

حسن خال ل العشرين عاما افولز من القرن العشرين في الصومال ،قد اكتسوب

هذه الحروب أهميتها استنا ا إلز جانب ك:

أول مووا :أنهووا أ ت إلووز قيووام ولووة أفريقيووة إسووالمية امتوودت موون المحوويط افطلسووي

حتووز البحوور افحموور وتصوودت بقوووة لل ووعو افورو نووي وهووو افموور الووذي شووكل جووذور

المقاومة الوطنية لالستعمار في افريقيا.

أما الجانوب الثواني فيتمثول فوي أنهوا طرحو وال سويما فوي شومال و ورب أفريقيوا

رؤى إصالحية وتجديديوة تهود

إلوز تنقيوة اإلسوالم والعوو ة بوه إلوز افصوول وبصوفة

خاصة من خال ل الفقه الموالكي وذلوك فوي مواجهوة توأويالت الطورر الصووفية التوي
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انتشوورت علووز نطووار واسووا فووي المجتمعووات اإلسووالمية اففريقيووة .ويالح و أن هووذه

الطوورر وعل وز رأسووها القا ريووة والتيجانيووة والمريديووة مارس و

ورا فوواعال فووي المجتمووا

اففريقووي سووواء فيمووا يتعلووا بمجووال نشوور الوودعوة أو ممارسووة ور سياسووي نشووط فووي

عالقتها بالسلطة الحاكمة.

 -1إفاء انتشووار اإلسووالم فووي مواجهووة اف يووان التقليديووة والمسوويحية فووي أفريقيووا،

خضا تحليل الظاهرة اإلسالمية لعمليوة عايوة فوي الكتابوات افورونيوة المتلصصوة
حيووث بوودأ الحووديث منووذ نهايووة القوورن التاسووا عشوور عوون ظوواهرة اإلسووالم افسووو .
فالكاتب الفرنسي فريلخ يؤكد علز وجوو إسوالم أسوو فوي ايوة التحيوز يخوال

كل االختال

إسالم البحر افنيض المتوسط أو إسوالم منطقوة الشورر افوسوط ،إنوه

إسالم خضوا لعمليوة إعوا ة صويا ة وتفكيور فأيوحز أكاور توفقوا موا الخصوائص

النفسوووية لاجن ووال الس ووو اء .وق وود تج وواوب بع ووض المفك وورين اففارق ووة م ووا تل ووك

افطروحات ومن هوؤالء السون الي «ألبورت نجوموا» الوذي فوا بعودم وجوو أي عال قوة
عرنية أو شرقية ما إسالم أفريقيا الذي يستمد مصا ره الحقيقة من التقاليد المحليوة

القديمة لارض اففريقية.

وم وون جه ووة أخ وور ى ،س ووع النل ووب اففريقي ووة الحاكم ووة ف ووي ال وودول اففريقي ووة

اإلسالمية بعد االستقال ل إلز محاولة تحييد المت يور الوديني مون خوال ل فورض سواتير

علمانية تفصل ن ك الدين والدولة وتؤكد علز حرية اف يان والمعتقودات اففر يقيوة.

وفي ول يسو ها اإلسالم أب حكامها علز التأكيود علوز مبودأ التسوامع الوديني

في المجتمعات اففريقية .ولنضرب علز ذلك مثال السن ال حيث إن أ لب سوكانها

(نح ووو  )%41م وون المس وولم ك فو و ن ال وورئيب افول ل ووا بع وود االسوووتقال ل طيل ووة عق وودين

كامل ك ليونولد سيدار سوينجور كوان مسويحيا كاثوليكيوا ،نول افكاور مون ذلوك
ف ن خليفته الورئيب عبوده يويو

الروم الكاثوليك.

وهوو مسولم توعوج مون امورأة مسويحية مون طائفوة
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نظم اإلدارة االستعمارية وآثارها على واقع الظاهرة اإلسالمية:
اختلفو نظوم اإل ارة االسووتعمارية فوي أفريقيووا بشوكل وايوع ،وموون ثوم تركو
ثوووارا متباينة.فقوو د أ رك البريطووانيون وافلمووان بشووكل عووام أن مسوووتعمراتهم تمثووول
وحدات كاملة ،ومن ثم تعاملوا ما كل منها بشوكل منفصول .ومون جهوة أخور ى
ف ن الفرنسيين والبرت اليين نظوروا إلوز مسوتعمراتهم علوز أنهوا تمثول جوزءا ال ينفصول
عن الدولوة افم ،يعنوي ذلوك نبسواطة شوديدة أنهوا مجور مقاطعوات فيموا وراء البحوار
لقد اتبع فرنسا نظام الحكم المباشر الذي يعتمود علوز مركع يوة فرنسوية وايوحة
في إ ارة مستعمراتها.و إلز جانوب ذلوك طبقو سياسوة ثقافيوة اسوتهدف نشور قويم
وتوراث الثقافووة الفرنسووية .وقوود بوودأ تطبيووا هوذه السياسووة فووي بووا ئ افموور طبقووا لمبوودأ
االس وووتيعاب  Assimilationأو الفرنس وووة الجماعي وووة وه وووي تق ووووم عل وووز ف ووورض الل وووة
والحضارة والمفاهيم والمنظمات الفرنسية علز الحياة اففريقية حتز يصوبع اففارقوة
فرنسيين في كل شيء فيما خال لون جلو هم.
يعني ذلك اعتبار اففارقة في المستعمرات موواطن ك فرنسويين ل وم نفوب الحقوور
والواجبووات .وبالفعوول اعتبوورت فرنسووا كوول اففارقووة الووذين ولوودوا فووي سووان لووويب
وجوري والروفسك و اكار مواطن ك فرنسيين.
نيد أن التجربة أثبت فشل خطة الفرنسويين فوي تحويول اففارقوة إلوز فرنسويين
(الفرن سووة الجماعيووة) ،كمووا أظهوورت كووذلك فشوول الفرنسوويين فووي حكووم وورب
أفريقيا الفرنسي كجزء من فرنسا .وعليه فسرعان ما تبن فرنسا سياسة جديدة
أطلووا عليهووا اسووم فرنسووة النلبووة أو المشوواركة .وقوووام هووذه السياسووة توودعيم أواصوور
التعاون ن ك اإل ارة االستعمارية الفرنسية وبعض اففرا وال يئات المحلية؛ لخلا نخبة
أفريقيووة مثقفووة قووا رة علووز قيووا ة مجتمعهووا وتصووبع بمثابووة الوسوويط ن و ك الرسووالة
الحضارية الفرنسية والشعب اففريقي المتلل .
وعلووز الوور م موون اخووتال السياسووات االسووتعمارية كمووا نينووا ذلووك سوولفا ،ف و ن
المرحلة االستعمارية التي خضع ل ا أفريقيوا يمكون تقسويمها اسوتنا ا إلوز اعتبوارات
اقتصا ية واجتماعية إلز ثالث مراحل متشابكة ومترابطة  ،وهي:
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* المرحلووة افولووز :والتووي ت طووز الفتوورة الممتوودة موون عمليووة تأسوويب المسووتعمرات
افورونيووة فووي أفريقيووا خووال ل العشوورين عامووا افخيوورة موون القوورن التاسووا عشوور وحتووز
نشوب الحرب العالمية افولز .وقد واجه قوات المستعمر مقاومة عنيفة وال سيما من
جانب بعض فعماء الحركات اإلسالمية في رب أفريقيا أمثال الحاج عمور الفووتز
وساموري توري ورابع نن العنير.
* المرحلة الثانية :والتي ت طز الفترة ما ن ك الحرن ك العالميت ك افولز والثانية .فقد
بوودأت بتفكووك اإلمبراطوريووة افلمانيووة فووي أفريقيووا .وتقسوويمها وفقووا لنظووام الوصوواية
الووذي أقرتووه عصووبة افمووم ن و ك بريطانيووا وفرنسووا وبلجيكووا وجنوووب أفريقيووا .وقوود
اتسووم هووذه المرحلووة بتكووريب الوجووو االسووتعماري فووي أفريقيووا خدمووة لمصووالحه.
حيث تم خلا البنية افساسية الالفمة لتسهيل التجارة ما العالم الخارجي .وما ذلوك
ف و ن فتوورة الكسووا العووالمي ( ،)5435 -5424والمجهووو الحر نووي الووذي فوورض علووز
أفريقيا أ ى إلز ييا ة افويواا سووءا فوي المسوتعمرات اففريقيوة .وعلوز سوبيل المثوال
فقد أ ت المجاعات في كاتم والجانون والنيجر وفولتا العليا إلوز وفواة خمسوة عشور
ألفا في عام .5435
و إذا انتقلنووا إلووز المرحلووة الثالثووة لوجوودنا أن الحوورب العالميووة الثانيووة أظهوورت أهميووة
المستعمرات اففريقيوة كمصودر أساسوي فوي الحصوول علوز المووا الخوام .ومون ثوم
ف و ن هووذه المرحلووة اتسووم بنهووب الثووروات اففريقيووة علووز نطووار واسووا واسووت ال ل
أفريقيا اقتصا يا لصالع افورنيين.
وأيا كان افمر ف نه علز الر م من وجوو ثوار عاموة للونظم اإل اريوة االسوتعمارية
في أفريقيا مثول :خلوا مشوكلة الحودو السياسوية نو ك المسوتعمرات ،وربوط أفريقيوا
بمنظوموة عال قوات ال ورب ،وخلوا نظوم التفرقوة العنصورية ،وانتهواك حقوور اإلنسووان
اففريقية ،ف ن النظم االسوتعمارية المختلفوة تركو موا ذلوك ثوارا متباينوة ،حتوز إننوا
نس ووتطيا أن نق ووارن نو و ك خبووورات متع وود ة كالفرنكفوني ووة (الن وواطا بالفرنسوووية)
وافنجلوفونية (الناطا باإلنجليعية) واللوييفونية (الناطا بالبرت الية).
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إن فلسووفة االسووتعمار الفرنسووي القائمووة علووز التوحوود موون خووال ل اإل ارة المباشوورة
واالسووتيعاب الثقووافي أسووهم فووي خلووا رابطووة انتموواء ووالء لفرنسووا فووي مسووتعمراتها
اففريقيوة .ولووذلك نجوود أن المسوتعمرات الفرنسووية باسووتاناء ينيوا صوووت فووي سووتور
يجوول لصوالع البقواء فوي الجامعوة الفرنسوية ،أي أنهوا كانو يود االسوتقال ل عوون
فرنسووا  .وعلووز صووعيد خوور فقوود أفض و السياسووة البرجماتيووة البريطانيووة الووز ظهووور
النزعووات اإلقليميووة واإل ثنيووة .كمووا أن إعطوواء االسووتعمار البريطوواني تنووافالت كبيوورة
لص ووالع المسوووتوطن ك الب وويض أث ووار مش ووكالت جم ووة ف ووي حرك ووة التحر ي وور ال وووطني
اففريقي ،ولنذكر في هذا الصد خبرة الماوما في كينيا ونظام التفرقة العنصرية
في جنوني أفريقيا.
ولعوول أخطوور مووا واجووه الظوواهرة اإلسووالمية فووي أفر يقيووا موون جووراء السياسووات
االسووتعمارية هووو اآلثووار الثقافيووة .ففي تنجانيقووا علووز سووبيل المثووال رفض و البعثووات
التبشير ية المسيحية استلدام الل ة السواحيلية في المدارل علز أسال أنها تحوض
علز نشر القيم اإلسالمية.
ويؤكد ذلك المعنز أن اإل ارة االستعمارية افلمانية حينما اسوتلدم فوي البدايوة
الل ة السوواحيلية كل وة للتعامول التجواري الحكوومي وحثو افورنيوين علوز تعلمهوا
احتج البعثات التبشيرية في أو نده ،ونجح الحمالت التبشيرية يد السواحيلية
علز أسال نفب االعتبارات .فأحد رجال الدين المسيحي افو نوديين ر وم تأييوده
لفكرة وجو ل ة واحدة تجما شعوب أفريقيا الوسطز أصر علز أن ال تكون تلوك
الل ة هي السواحيلية .يقول في ذلك:
«إذا كان وجو ل ة واحدة ففريقيا الوسطز هو أمر مر وب فيه ن خالا بوال،،
فو ن الوورب حوورم أن تكووون هووذه الل ووة هووي السووواحيلية .أهوي اإلنجليع يووة؟ نعم..أمووا
السواحيلية فال ،فافولز تعني اإلنجيل والمسيحية أما الثانية فتعني اإلسالم»(.)8
وفي السو ان تمثل السياسات الل وية التي تبنتها اإل ارة االستعمارية فوي فورض
الل ة اإلنجليعية كل ة رسمية واستبعا العرنية ما تشجيا الل ات المحلية.
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اهلوامش:
 5و جمال حمدان العالم اإلسالمي المعاصر ،القاهرة :ال يئة العامة للكتاب.5477 ،
 2و يمكن مراجعة المصا ر اآلتية:

Umar Al- Nagar, the Pilgrimage Tradition in West Africa, Khartoum, 1972, N. Leuitzion, Islam

in West Africa: Religion, Society and Politics to 1800 Brookfield, Variorum, 1994. E.Saad,

Socieal History of Timbuktu: the Role of muslim Scholars and Notables, 1400-1900, Cabridge,

1983, I.Sulaiman, A Revolution in History: the jihad of Usman dan Fadio, London, 1987 and
J.R. Willis (ed), Studies in West African Islamic History, vol.1 ,the Cultivatiors of Islam,
London: F.Cass, 1979 .

 3و انظر وراجا:

أحموود شوولبي ،موسوووعة التوواريخ اإلسووالمي والحضووارة اإلسووالمية ،الجووزء  ،8ط  ،1القوواهرة :مكتبووة النهضووة

المصرية ،5463،حسن أحمد محمو  ،اإل الم والثقافة العرنية في أفريقيا ،ط  ،3ار الفكر العرنوي ،القواهرة

 .5468عبوود الوورحمن أحموود عثمووان ،ال جوورات السياسووية وأثرهووا فووي انتشووار اإلسووالم فووي أفريقيووا :راسووة
تاريخية ،المركز اإلسالمي اففريقي ،الخرطوم .5445

 1و أنظر.Basil Davidson, A History of West Africa 1000-1800, London: long man, 1977 :

وانظوور أيضووا :جوي يو

و كي و يير نووو ،توواريخ أفريقيووا السووو اء ،ج  ،5ترجمووة يوسو

منشورات وفارة الثقافة.5441 ،

شوولبي /الشووام ،مشووا،

 1و راجووا ،حموودي عبدالرحمن،قضووايا فووي الوونظم السياسووية اففريقيووة ،القوواهرة ،مركووز راسووات المسووتقبل

المستقبل اففريقي .5448

 8و انظر :حمودي عبدالرحمن،التعد يوة وأفموة بنواء الدولوة فوي أفريقيوا اإلسوالمية ،القواهرة :مركوز راسوات
اإلسالم والمسلمون في أفريقيا (طرابلب :جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية ، )5446،ا .364
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