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اإلسالم يف أفريقيا:
من اإلرث االستعماري إىل حتديات العوملة ()2/2
(الصفحات )45 -54
ملخّص
هذه الدراسة تتناول الذات الحضارية األ فريقية في إطار اإلسالم مالن لالم ل
ثمثة عناصر :التاريخ ،المؤثرات الخارجية ،وقضايا النظالا الالد ولي الجديالد ،وتاليتي
صعوبة الدراسالة فالي هالذا الحقال مالن تحديالد امالااس الدراسالة :هال الحالدي عالن
مجتمع الالات إس الالممية يو جالي الالات إس الالممية يو ربم الالا يق ي الالات إس الالممية ،إا تت الال فر
اإلحصاءات الدقيقة.
تناول القسم األول من البح

ع ام وتحديات ا ستعمار ،وكاات فيه

وقفات عند ع ام ااتشار اإلسم في يفريقيا ،ولريطة ااتشار اإلسم وظهور
الممالك اإلسممية ،واشكاليات اإلرث ا ستعماري ،وتتناول الح قة الثااية من
البح

مشكمت الدولة والدع ة في مرح ة ا ستقم ل ،وتحديات الدولة

الق مية والدع ة اإلسممية.

*  -باحثان في مركز الحضارة ل دراسات السياسية ،القاهرة.
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املطلب الثاني :مشكالت الدولة والدعوة يف مرحلة االستقالل
ي ـ مشكمت البح في واقع المس مين:

تمث مسيلة تحديد اطاق ااتشار اإلسم وتوزيع المس مين في يفريقيا واحدة من

يعقالالد المسالالاأ ويك رهالالا حساسالالية فالالي ك يالالر مالالن األحيالالان ،والالالك ااطمقالالا مالالن ين
ا ستناد إلى المعيالار العالددي وتعالددات السالكان ت اجاله مشالكمت تتمثال فالي عالد

دقة اإلحصاءات السكااية في معظالم األحيالان ،وعالد ت افرهالا فالي بعالد الب الدان

األفريقيالالة ،يو عالالد يلالالذ متديالالر الالالدبن فالالي ا عتبالالار عنالالد إجالالراء التعالالداد ،اتسالالاقا مالالع

الع ماايالالة التالالي يلالالذت يهالالا ك يالالر مالالن الالالنظم السياسالالية األفريقيالالة عنالالد ا سالالتقم ل

كيداة لتجنب حساسيات البعد الديني وما قد يحدثه من ت ترات ع ى اح ما تشالير

لبرة ايجيريا(.)1

وقد يسفرت الع ام سالفة الذكر متضافرة مع الخبرة ا سالتعمارية ومالا شالهدته

مالالن مي ال الق ال ع ا سالالتعمارية إلالالى التق ي ال مالالن حجالالم وعالالدد المس ال مين فالالي المنالالاط

الخاضعة .عن تضارب األرقا واإلحصاءات فيما يتص بتعالداد المسال مين وتالو زيعهم

في معظم الدول األفريقية ...

ويرجع الك التفاوت في التقديرات في جااب منه إلالى الفقالر سالالل الالذكر فالي

اإلحصالالاءات الحيو يالالة لالالدع ك يالالر مالالن دول القالالارة ،وتبالالابن المصالالادر األكاديميالالة فالالي

ت جهاتها ويدواتها في حساب يتباع المعتقدات المخت فة(.)2

وفي ض ء ما سب يصبح من الصعوبة بمكان ا عتماد ع ى المعيالار العالددي فالي

ييالالان الالالدول اإلسالالممية ،والالالذي يالالذهب ياصالالاره إلالالى اعتبالالار الالالدول التالالي ي يالالد تعالالداد

سالالكااها عالالن  %45دو إسالالممية ،والتالالي يقال تعالالداد المسال مين فيهالالا عالالن  %45دو غيالالر

إسممية ،وف المعابير الخاصة يبيان هوية الدولة .إ ين تطبي الك المعيار بؤدي إلى
وج د اسبة ضئي ة من الالدول األفريقيالة التالي تالدل فالي اطالاق الالك المعيالار ،وتكالاد
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تنحصالالر فالالي مجم عالالة الالالدول العرييالالة األفريقيالالة التالالي يع نالالت دسالالتوريا عالالن إسالالمميتها

ع الالى الالالتمن يينهالالا فيمالالا يتصال بالالدوافع الالالك اإلعالالمن ومالالداه وت قيتالاله( ،)3ومالالن ت الالك

الب دان التالي تنالدرس فالي هال ذا اإلطالار مصالر ،ليبيالا ،تال ال ،الجزاأالر ،المدالرب ،السال دان،

موريتاايا ،الص مال ،ج ر القمر...

والجالالامع المشالالترن يالالين هالالذه الالالدول الالال باسالالت ناء السال دان الالال ين اسالالبة المسال مين يهالالا

تص ال إلالالى يك الالر مالالن  %05مالالن السالالكان(،)5األمالالر الالالذي يفسالالر عالالد تصالالاعد حالالدة

الصراع حول الك الت جه الدسالتوري ع الى احال مالا شالهدت دول يلالر ع كالسال دان

وايجيريا.

وبالالالنظر إلالالى قصالالور المعيالالار الدسالالتوري عالالن شالالمول وييالالان الالالدول اإلسالالممية بالقالالارة

فقد عزن الباحثون عالن اسالتادامه كمعيالار يساسالي ،واعتبالاره معيالارا مسالاعدا إلالى
جااب يحالد المعيالاربن ارلالربن وهمالا عالدد المسال مين ،وا اضالما إلالى منظمالة المالؤتمر

اإلسالالممي (منظمالالة التعالالاون اإلسالالممي) الالالذي يمث ال المعيالالار الثال ال فالالي ييالالان ا اتشالالار

ا سممي في القارة.

وع ى الرغم من وض ح وااضباط معيالار ا اضالما الالى منظمالة المالؤتمر اإلسالممي،

فإاه يخ بدوره من مشكمته الخاصة التي من يهمها عد شم له لنطاق ااتشالار

اإلسم  ،واستناده إلى إرادات النظم والحك مات ورغبتها في ا اضما إلى المنظمة
بصرن النظر عن حجم ااتشار اإلسم وعدد المس مين ،ويوضاعهم بالدولالة العضال ،

األمر الذي يالدل ع ياله ااضالما دولالة مثال مو مبيال الالى المنظمالة وعالد ااضالما دول

مث إريتيريا ،إثيوييا ،تنزاايا ع الى الالرغم مالن ين اسالبة المسال مين فالي كال مالن الالدول
الثمث ع ى حدة تفوق اسبة المس مين في مو مبي ع ى يفض التقديرات.

واهب افر من الباحثين إلى ين التعرن ع ى عدد المس مين واسبتهم دال كال

دولة يظ يفض المعابير عند دراسة يوضاع المس مين وواقعهم ع ى ين يالتم التركيالز

ع ى طبيعة ثق وفاع ية المس مين دال الدول التي ب جدون فيها ،وطبيعة عمقتهم
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بالالالنظم الحاكمالالة ومؤسسالالاتها ع الالى األصالالعدة السياسالالية وا قتصالالادية وا جتماعيالالة.
وااعكاسات الك ك ه ع الى واقالع المسال مين وفالاع يتهم فالي مجتمعالاتهم،وفي هالذا

الصدد يمكن التمييز يين امااس ثمثة عامة بشين الدول األفريقية(:)4
النمال اس األول :ويتمثال فالالي وجال د يغ بيالالة مسال مة تعالالي

فالالي ظال دولالالة إسالالممية

تع ن ال ول ظاهريا الال ياها تستمد وج دها وشرعيتها من اإلسم .

وتقالالد الالالدول األفريقيالالة العرييالالة يمث الاله واضالالحة ع الالى هالالذا النمال اس ،و إن الت فالالت

لصاأص وغايات ك دولة وتطبيقاتها ل نم اس في هذا الصدد بالالتمن الميالراث
التاريخي وال اقع ا قتصادي ا جتماعي ل دولالة .و إن اتفقالت جميعهالا ال ال باسالت ناءات
طفيفة ولفترات محدودة ال ع ى حظر العم السياسي اإلسممي ،مع تضاليي فضالاء

العم ا جتماعي وا قتصادي يما اشطاء الحركات اإلسممية.

النم ال اس الثالالااي :وفيالاله يكالالون المس ال مون يغ بيالالة مالالن حي ال العالالدد ،إ ين النابالالة

الحاكم الالة ت الالنص ف الالي دس الالتور ال الالبمد ع الالى ع مااي الالة الدول الالة ،بمعن الالى إع الالمن النظ الالا
السياسي حياده تجاه الظاهرة الدينية ،األمر الذي يعد فالي جااالب مناله يحالد م ار يال

ا س الالتعمار وترتيب الالات القال ال ع ا س الالتعمارية بش الالين اس الالتقم ل ال الالدول األفريقي الالة ،حي الال

حرص الالت الق الال ع الدريي الالة ع الالى تس الال يم الس الال طة ل ق الال ع ال طني الالة الع مااي الالة والنا الالب
السياسالالية الم اليالالة ،ع الالى الالالرغم مالالن الالالدور الجهالالادي والنض الالي ل عديالالد مالالن الق ال ع

اإل سممية في العديد من حركات التحر ير ع ى اح ما تشهد به لبرة دول ساح
الصحراء (تشاد ال النيجر ال مالي )...وكذلك السندال وغينيا ،و إريتر يا.

النم ال اس الثال ال  :ويتمث ال فالالي وج ال د المس ال مين كيق يالالة ،ع الالى تفالالاوت فالالي ثق ال

وفاع يالالة ت الالك األق يالالات اإلسالالممية حجمالالا وكيفالالا ع الالى اح ال مالالا تشالالهد لبالالرة معظالالم

الدول األفريقية غير اإلسممية بالمعيار العددي ،وفي هذا الصدد تمث لبرة المس مين

في ك من جن ب يفريقيا وي تس ااا حي يدع الثق ا قتصادي لألق ية اإلسممية
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في الدولتين متضافرا مع التركز اإلق يمي لها إلى فاع يالة سياسالية ل مسال مين تمث الت

في ت لي البعد منهم مناصب سياسالية مح يالة .وع الى المسالت ع الال طني بنسالبة ت يالد

عن اسالبة المسال مين فالي المجتمالع ،وهال األمالر الالذي مثال إاجالا ا لألق يالة اإلسالممية فالي
هالالاتين الالالدولتين ،وطالالرح تحالالديا فيمالالا يتص ال بطبيعالالة عم قالالة المس ال مين بديالالرهم مالالن
الجماعات األلر ع بالمجتمع ع ى اح ما سيرد البيان( .)6ومن األمث ة الدالة في مقا

الحدي عن األق يات اإلسممية األق ية اإلسممية في رواادا التي استطاعت ين تنيع

بنفسها كطرن محايد عن الصراع اإلثنى يين جماعتى اله ت والت تسي في البمد،
والك بفض عد تورط مس مي رواادا في يعمال القتال التالي شالهدتها الالبمد ،األمالر

الالالذي جع ال المنالالاط اإلسالالممية بالالالبمد منالالاط ممنالاله اسالالبيا مقاراالالة بديرهالالا مالالن يق الاليم

البمد.

ب ال المشكمت الناجمة عن م اري ا ستعمار

يسالالفرت الحقبالالة ا سالالتعمارية عالالن مجم عالالة مالالن المشالالكمت الهيك يالالة ل الالدول

األفريقية بصفة عامة ،واإلسممية منها بصفة لاصة ،ويمكن ت ايص يهم مظالاهر

ت ك المشكمت في:

 -1تعدد الدول وعد اتساقها الحدودي(:)4

ع ى العكالل مالن سياسالات المرح الة ا سالتعمارية التالي شالهدت بعالد محالاو ت

ضالالالم عالالالدد مالالالن ال حالالالدات األفريقيالالالة فالالالي صالالالورة اتحالالالادات يكبالالالر تابعالالالة ل دولالالالة
ا ستعمارية ،شالالالهدت مرح الالالة التحر يالالالر وا سالالالتقم ل العديالالالد مالالالن عم يالالالات التجزأالالالة
والتفتيت ،كان ل مناط اإلسممية النصيب األكبر من عم ية التجزأة.

وتمث اإلمبراطورية الفراسية في غرب يفر يقيالا النمال اس ال اضالح لعم يالة التفتيالت

والتجزأة،حي يسفر تح هذا الجزء مالن اإلمبراطور يالة عالن قيالا  13دولالة يفر يقيالة

هي :السندال الال موريتاايا الال غينيا الال السال دان الفراسالي (مالالي حاليالا) الالال سالاح العالاس الالال

ف لتا الع يا (يوركينافاس حاليا) الال داه مي (بنين حاليا) الال النجير .والتي كاات في
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مجم عها تمث ما كان يعرن بيفر يقيا الدريية ،مضالافا إليهالا الالدول األربالع تشالاد الالال
الكند برا في الال الجايون الال يو بنجالى شالاري (يفر يقيالا ال سالطى حاليالا)،التي كااالت
تكالالون مالالا يعالالرن بيفر يقيالالا الفراسالالية ا سالالت اأية ،فضالالم عالالن اسالالتقم ل الجالالزء الالالذي
التصت به فراسا من مستعمرة ت ج اد األلمااية ،تحت مسمى دولة ت ج (.)8

ويمكن القول :إاه ليل هنان رقعالة مماث الة فالي المسالاحة يهالا هالذا العالدد الكبيالر

من ال حدات السياسية التي تفتقر في معظمها إلى مق مات الدولة ،سال اء مالن حيال

المساحة يو الك افة السالكااية والمال ارد( .)0و إن كااالت تجالدر اإلشالارة إلالى ين عالددا

مماثم من الدول يكاد يتقاسالم كال مالن منطقالة حال ي النيال (مصالر الال السال دان الالال
رواادا ال يوروادي الال يوغندا الال إثوييا الال اريتريا ال الكند الديم قراطية ال كينيا ال تنزاايا).

وكذا ح ي اهر النيجر (الكاميرون ال ايجيريا ال بنين ال ت ج ال يوركينافاس ال غنالا

ال ساح العاس ال ليبيريا ال سيراليون الال غينيا الال غينيا ييساو ال جامبيالا) .ولقالد جالاءت حالدود
معظم الدول األفريقية اإلسالممية عنالد ا سالتقم ل بعيالدة عالن ا تسالاق الالم ل فالاء

بمقتضالاليات الالالدول ا سالالتراتيجية ع الالى األصالالعدة المخت فالالة (اقتصالالاديا ال الال اجتماعيالالا ال الال

يمنيا.)...

فبالالالنظر إلالالى الخريطالالة يتضالالح ين معظالالم الالالدول األفريقيالالة اإلسالالممية فالالي الجالالزء

الشرقي والجنويي من القارة تمي إلى ين تيلذ محورا ط ليا ،وه ما يتضالح فالي دول

مث الس دان ،الص مال ،يوغندا ،مو مبي  ،يينما تمي يغ الب ال حالدات فالي النصالل

الشمالي إلى ا ستعراي كما ه الممحظ في ليبيا ال النجير الال يفريقيا ال سطى ال مالالي

ال يوركينافاس ال غينيا ،وع ى جااب ملر ت جد دول عبارة عالن شالراأح متعامالدة ع الى

الساح من الك بنين وت ج وغااا.

ولع الاله ممالالا ب ضالالح ظالالاهرة عالالد ا تسالالاق الجدرافالالي ل الالدول األفريقيالالة ومثالبهالالا ين

دولة مالي يتقرب شك ها من «ربالاط العنال » األمالر الالذي يجع هالا تختنال فالي ال سال
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ع الالى اح ال يكالالاد يتالالرن ع الالى الجالالاابين كت تالالين شالالبه منفص ال تين يسالاله ال ال اظريالالا ال الال

فصالال هما عالالن بعضالالهما الالالبعد .وبالمثالال تقالالد الصالال مال مثالالا ملالالر ،حي ال تتاالالذ
حالالدودها شالالك رقالالم  4فهالالي مفرطالالة الطالالول شالالديدة الضالالي  ،األمالالر الالالذي يضالالعل
التماسك الدال ي ويعطي ميالزة اسالتراتيجية ل عالدو الخالارجي ساليما فالي ظال تعمال

مث ال هالالرر واألوجالادبن ال اقالالع تحالالت ساليطرة إثيوييالالا فالالي ق الب الصال مال كيسالالفين
يسه من لمله شطر الص مال ،كما ين دولة مو مبي هي األلر ع يمكن القالول

إن لها ط وضيقة العالري ع الى احال يمثال تكالرارا لعنصالر الضالعل سالالل الالذكر

عالالن إمكاايالالة شالالطرها مالالن جااالالب دول الج ال ار( )15وتقالالد حالالدود السالالندال ال ال جامبيالالا
ام اجالالا ملالالر لمظالالاهر عالالد ا تسالالاق الحالالدودي التالالي ورثتهالالا الالالدول األفريقيالالة عالالن

ا ستعمار ،حي تمتد جامبيا من الشرق إلى الدرب حول الجزء الصالالح ل ممحالة مالن

اهر جامبيا لمسافة  355مي ع ى شك يصبع ضي

ي يد اتسالاعه مالن الشالمال إلالى

الجن ب عن سبعة يميال بمساحة إجمالية يربعة م ن مي مر بالع فقال ل دولالة ك هالا

التي تقع في ق ب جمهورية السندال وتشطرها إلى شطربن شمالي وجنويي(.)11
 -2ظاهرة الدول الحبيسة(:)12

تعتبر ت ك الظاهرة يحد المممح األساسية المميزة لقارة يفريقيا التي تستيثر بنح 14

دولة حبيسة يي ما ي يد عن ربع عدد دول القارة ،وهي (مالي ال النيجر ال يوركينافاس

ال تشاد ال يفريقيا ال سطى ال يوغندا ال امبيا ال زيمبايوي الال ما وي ال ال بتسال ااا ال ال سال ازيماد الالال
رواادا الال يورادي الال إثيوييا) والجدير بالنظر الال بعيدا عن عق ية المؤامرة الال ين معظالم الالدول
الحبيسة إما دول يفريقية اات غالبية إسالممية ومجالاورة لالدول سالاح ية اات يق يالات

إسممية كبيرة مثال (مالي ال النيجر اليوركينافاس ال تشالاد ال ال إثيوييالا ال ال يوغنالدا) يو دول

يفريقية اات يق يات إسممية ضئي ة ،تجاور دو اات وج د إسممي فاع (مالا وي،
زيمبايوي ،امبيا).

فالالم يخفالالى ين اسالالتقم ل المسالالتعمرات الفراسالالية فالالي إطالالار ال حالالدتين الرأيسالاليتين
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ل مسال الالتعمرات الفراسال الالية (المسال الالتعمرات الفراس الالالية الدريي الالالة ،المسال الالتعمرات الفراسال الالية

ا ست اأية) كان يعني بالضالرورة امتالداد النطالاق اإلسالممي بفعال الثقال السالكااي

إلالالى جال بقالالاع القالالارة والتالالراق حالالاجز النطالالاق ا سالالت اأي .األمالالر الالالذي لالالم يحالالظ بعالالد

بالدراسالالة ال اجبالالة فيمالالا يتص ال بالاليثر الدولالالة الحبيسالالة فالالي حجالالب ااسالالياح الظالالاهرة
اإلسممية في القارة  ،ساليما فالي ظال مالا يسالفر عناله التقساليم السياسالي ا سالتعماري
ل قالالارة مالالن تم ب ال ل كيااالالات ا جتماعيالالة بتشالالكيمتها المخت فالالة (جماعالالات اثنيالالة،

عرقية ،قباأ  )...يين يك ر من دولة يفريقية(.)13

يينمالا يرتكالز ال جال د المساليحي فالي المنطقالة الهضالبية منهالا ،وفالي الجنال ب يتركالالز

ال ج د اإلسممي في جن ب يفريقيا في بعد المناط الساح ية ساليما فالي منطقالة

الكيالالب ومقاطعالالة ك ازول ااتالالال( ،)15وتعالالرن شالالرق يفريقيالالا ييضالالا ظالالاهرة الترك الز

الساح ي ل مس مين ع ى اح ما تشير لبرة ك من كينيا وتنزاايالا ،ومو مبيال فالي

الجن ب الشرقي(.)14

وع الالى الالالرغم مالالن ين ظالالاهرة التركالالز السالالاح ي ل مسال مين فالالي ك يالالر مالالن الالالدول

تع د إلى ع ام تاريخية تتع

بالطبيعة التجارية ل مس مين األواأ في هذه الب دان،

فإن الممارسات ا ستعمارية قد حرصت ع ى الحد من ظاهرة ا متداد اإلسممي إلى

دال البمد في ت ك المناط  ،وقامت بالفص الفع ي عبر المراسيم اإلدارية والق ااين
ي الالين المن الالاط اإلس الالممية وغيره الالا م الالن المن الالاط ف الالي بع الالد ال ح الالدات والمس الالتعمرات

الخاضعة ع ى اح ما تشير لبرة ك من الس دان وايجيريا..

و إاا كااالالت ظالالاهرة التركالالز اإلق يمالالي ل مس ال مين تسالالمح لهالالم فالالي ك يالالر مالالن

األحيان بتشكي كت ة تصويتية يعتد يها في ا اتاابات المخت فة ،فإاها من ااحيالة

يلر ع ترسخ ظاهرة الفص ا ستعماري سالفة الذكر وتعم الفج ة يالين المسال مين
وغيرهم من م اطني البمد األمر الذي كاات ال ومالا الالت ال ال لاله تالداعيات سال بية ع الى
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اح ما تكشل الدع ات المتصاعدة مالن من إلالى ملالر فالي بعالد الب الدان األفريقيالة؛

ل تا ص من األق يات اإلسممية ومصادرة يممكها باعتبارهم ليس ا من يهال الالبمد
األص يين .وه يمر يرجع في جااب منه لبعد الممارسات ا اعزالية وا سالتعم أية مالن

جااالالب ب عالالد يبنالالاء الجاليالالات اإلسالالممية سالاليما فالالي غالالرب يفريقيالالا وشالالرقها ،ويرجالالع
ل ممارسات القهرية ضد المس مين ع ى اح ما تشهد لبرة ا وروم  ،الص ماليين في

إثيوييا ،ومس مي إريتريا  ،وليبريا وسيراليون(.)16
 -5تكر يل التبعية والتا ل:

وتتب الالدع عم ق الاله القال ال ع ا س الالتعمارية بت الالك الظ الالاهرة ف الالي العدي الالد م الالن المم م الالح

والممارسات  .فع ى الصعيد ا قتصالادي رسالات القال ع ا سالتعمارية عم قالات التبعيالة
ا قتصالالادية بمسالالتعمراتها السالالابقة عبالالر مجم عالالة مالالن الممارسالالات ،يبر هالالا رب ال البنيالالة

األساسالالية وشالالبكة الم اصالالمت وا تصالالا ت بالدولالالة المسالالتعمرة ،ومسالالت زمات ا اتالالاس

ال راعي والص ناعات األولية التي تق الدولة التابعة بتصديرها الى الدولة األ مقايال

اعتمالالاد شالالبة تالالا مالالن األولالالى ع الالى األليالالرة فالالي سالالد احتياجاتهالالا مالالن ار ت واألدوات

الصناعية والخبرات الفنية في المجا ت المخت فالة فضالم عالن ارتبالاط عمالمت الك يالر
من الدول األفريقية بعم ة الدولة المستعمرة ع ى اح ما تشير لبرة غرب يفريقيا.

وع ى الصالعيد ا جتمالاعي والثقالافي ،اسالتطاعت القال ع ا سالتعمارية ل ال اخالب

ثقافي الالة واجتماعي الالة مرتبط الالة بالثقاف الالة الدريي الالة عب الالر السياس الالات التع يمي الالة والبعث الالات

التبشيرية ،عموة ع ى الناب ا قتصادية المص حية؛ األمر الالذي يسالفر عالن ا دواجيالة
ثقا فيالالة فالالي معظالالم الالالدول األفريقيالالة اإلسالالممية مالالا يالالين اخالالب حام الالة ل ثقافالالة الدرييالالة
وع مها ،وهي اخب ع مااية في معظمها ،وجماهير متمسكة بالثقافة التق يدية مالع
ش الالعور ب الالالنقص فتقاره الالا ل مه الالارات والخب الالرات المتال ال افرة ل الالدع المتد الالريين م الالن يبن الالاء

ج دتهم(.)14

وع الالى الص الالعيد السياس الالي ،وف الالي ضال ال ء ال اق الالع ا قتص الالادي ا جتم الالاعي س الالالل
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الذكر ،عمدت الق ع ا ستعمارية إلالى تسال يم السال طة عنالد رحي هالا إلالى الجماعالات
الم الية لها  ،لاصة في الحالا ت التالي تالم فيهالا ا سالتقم ل بديالر كفالاح مسال ح ويفسالر
الك عد استناد العديد من دساتير الدول األفريقية اإلسممية وق ااينها الالى المبالادئ

اإلسممية ،واألك ر من الك قبول دول اات يغ بية إسممية كالسندال ،سيراليون،
حكم رؤساء مسيحيين تعاواهم اخب ت قت تع يمها ع ى يد اإلرساليات المسيحية،
في ظ حقيقة دعم الق ع الدريية بعامة لهذا الت جه(.)18

س – المشكمت الناجمة عن ممارسات النظم األفر يقية:

مالالع اس التقم ل الالالدول األفريقيالالة يع نالالت الناالالب الحاكمالالة الجديالالدة عالالن يهالالدان

رأيسالية تعهالدت بتحقيقهالالا تع قالت فالالي مجم هالا بعم يالالة بنالاء «األمالالة» بالالمفه الال طني

وفي إطالار الرقعالة الجدرافيالة التالي اسالتح لت ع يهالا النابالة الحاكمالة ولاليل بالالمفه

اإلسممي و الق مي الدريي ،و «عم ية التنمية»(.)10

وقد اعتمدت الدول األفريقية في سعيها لتحقي هذبن الهالدفين ع الى عالدد مالن

السياس الالالات واألبني الالالة تفاوت الالالت فيم الالالا يينه الالالا م الالالا ي الالالين الحكال الالم المرك ال ال ي الس ال ال طوي

والممرك ية ،إ ين الجامع المشترن يين كافة ت ك السياسات والممارسات ه ياها

جميعا استمدت مالن لبالرة المجتمعالات الدرييالة بشالقيها الريسالمالي وا شالتراكي وفال
الخبرة التاريخية والتحالفات وا رتباطات الدولية.

وعبالالر يربعالالين عامالالا مالالن الممارسالالات القاأمالالة ع الالى التطبيقالالات المشالال هة ل ابالالرات

والنمالااس الدرييالة فالي المجتمعالات اإلسالممية األفريقيالة،

الفشال كافالة التجالارب

األفر يقية بعامة واإلسممية ،بخاصة الساعية لتحقي األهدان سالفة البيان في ظ

ما س ل ييااه من عي ب هيك يالة فالي تكالوبن واشالية الك يالر مالن الالدول األفريقيالة

وافتقارها إلى الحدود الدايا من المتط بات ا قتصادية وا جتماعية والثقافيالة الم مالة

لقيا الدولة( .)25حي يدع تمسك الدول األفريقية بكيااها ووج دها اله

اسالتنادا
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وارتكااا إلى الدعم والرعاية الخارجية إلى تفويت فرصة إقامة كيالان جالامع ل الدول

األفريقية اإلسممية بالقارة ،حي لم يكن مثال هالذا الطالرح قاأمالا لالدع العديالد مالن
الناب الحاكمة في الدول اإلسممية بعامة واألفريقية بخاصة.

وقد يدع غيالاب ال ال يو تدييالب ال ال المفهال الجالامع لأل مالة اإلسالممية والتمسالك بفكالرة

السالاليادة إلالالى بالالرو مشالالكمت حالالادة فالالي النطالالاق اإلسالالممي مالالن القالالارة تمث الالت فالالي

العديالالد مالالن الصالالراعات الحدوديالالة التالالي شالالهدتها الب الالدان األفريقيالالة اإلسالالممية ،حيال

يمحالالظ المالالرء ين منالالاط التمالالال يالالين الالالدول األفريقيالالة اإلسالالممية شالالمال وجنالال ب

الصحراء كاات يك ر مناط النزاعات الحدودية ع ى اح ما تشهد لبرة ازاعات
ك من (الجزاأر ال ت ال) (الجزاأر ال المدرب) (المدرب ال موريتاايا) (مصالر الال السال دان)

(موريتااي الالا ال ال ال الس الالندال) (مال الالي ال ال ال يوركينافاسال ال ) (ليبي الالا ال ال ال تشالالالاد) (ت جال ال ال ال ال غااالالالا)

(الكالالاميرون ال ال ايجير يالالا) (،مالالا وي ال ال تنزاايا)(،م الالي ال الال موريتاايالالا) (،النجيالالر ال ال بنالالين)،
(الص مال ال إثوييا) (الصال مال ال ال كينيالا)( ،السال دان ال ال كينيالا)( ،السال دان الال يوغنالدا)

والممحظ ين معظم ت ك الصراعات كان يحد يطرافها دولالة يفريقيالة إسالممية باليي

من المعابير سالفة البيان ،واألك ر من الك ين ك يالرا منهالا دارت يالين دولالة يفريقيالة
عرييالالة ويلالالر ع غيالالر عرييالالة ،األمالالر الالالذي يشالالير مالالن طالالرن لفالالى إلالالى يثالالر ت الالك الحالالدود

الموروثالالة عالالن ا سالالتعمار متضالالافرا مالالع ممارسالالات الناالالب الحاكمالالة فالالي تعمي ال ه ال ة
الخمن يين الشع ب اإلسممية األفر يقية والعريية(.)21

وع الالى صالالعيد التنميالالة فإاالاله ع الالى الالالرغم مالالن الخط ال الطم ح الة بشالالين ا قتصالالاد

ال طني ل دول األفريقية بعامة واإلسممية منها بخاصة،إ يااله سالرعان مالا تبالين فشال

ت ك الت قعات والمبالدة في الطم حات حي تكشل مؤشرات التنميالة البشالرية عالن
تداى األوضاع ا قتصادية ا جتماعية لمعظم الدول األفريقية اإلسممية سيما ت الك

ال اقعالالة جن ال ب الصالالحراء ،والتالالي تكالالاد جميعهالالا تقالالع فالالي فئالالة الالالدول األ ق ال دلالالم

واألك الالر فقالالرا فالالي العالالالم .فمالالن يالالين  24دولالالة يفريقيالالة عضالال فالالي منظمالالة المالالؤتمر
_______________________________
44 ______________________________

ثقافتنا

●

اإلسم في يفريقيا

اإلسممي (منظمة التعاون اإلسممي) هنان  12دولة تقع يين يك ر الدول تخ فا في

الع الالالالم وه الالالي (بن الالالين ،يوركينافاس ال ال  ،تش الالالاد ،ج ال ال ر القم الالالر ،غيني الالالا ،غيني الالالا ييس الالالاو،

مالي،سالاليراليون ،الص ال مال ،الس ال دان،يوغندا ،جامبيالالا )..يينمالالا تقالالع بقيالالة الالالدول فالالي
قاأمة الدول منافضة ومت سطة الدل (.)22

و يخت ل األمر ك يالرا عنالد األلالذ بمؤشالرات دليال التنميالة البشالرية الصالادر عالن

األمالالم المتحالالدة والالالذي يق ال ع الالى يسالالال ترتيالالب الالالدول تنا ليالالا وف ال مجم عالالة مالالن
المؤشالالرات التالالي تعكالالل (درجالالة التع الاليم ،مت س ال الالالدل  ،العمالالر المت قالالع ،معالالد ت
وفيات األطفال ،الرعاية الصحية ،)...حي تاليتي معظالم الالدول األفريقيالة اإلسالممية

جن ب الصحراء في اب قاأمة الك الدلي (.)23

وقد فاقم من لطورة وضع الدول األفريقية اإلسممية ا قتصادي اعتماد معظم

ا قتصادات ت ك الدول ع الى تصالدير عالدد محالدود مالن السال ع األوليالة والمعالادن ،األمالر
الذي جع ت ك ا قتصالادات رهالن إرادة الالدول الصالناعية الكبالر ع المسالتوردة لت الك

الس ع في ظ عمقة شبه احتكارية.

وع ى اات الصعيد ا قتصادي تقل مشك ة الدبون كحجر عثرة يما جه د

التنميال ال ة التالالالي تسالالالعى إليهالالالا الالالالدول األفريقيالالالة ،حيال ال يدت رغبالالالة الالالالدول األفريقيالالالة
وطم حاتها في تحقي مشروعات التنمية الى لج ء معظم ت ك الدول إلى ا قتالراي

من المؤسسات الماليالة الدوليالة الحك ميالة والخاصالة لتمو بال هالذه المشالروعات ،ورغالم

إلفاق مشالروعات التنميالة التالي قادتهالا الناالب الحاكمالة فالي الالدول األفريقيالة فالإن
ت ك الناب قد يسرفت في ا قتراي الخارجي في محاولة لم اجهة يعباء العجز فالي

النقالد األجنبالي النالالاجم عالن الالالتم ل مال ازبن المدف عات،وقالالد سالاعد ع الالى الالك رغبالالة

البن ن األجنبية في إعادة تدوير ما قدر بنح  131م يار دو ر من وداأع الدول البترولية

لدبها(.)25
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وفالالي حالالين اقترضالالت دول مثال ايجير يالالا بك افالالة ل ت سالالع فالالي صالالناعاتها البتروليالالة

وبناء عاصمة جديدة،فإن ك ير من الحك مات األفريقية قد استادمت م اردهالا
وقروضها من النقد األجنبي في بناء ترسااات عسالكرية وشالراء عقالارات فالي يوروبالا

والس ال ع ا سالالتهمكية الداليالالة ،و إاشالالاء قاعالالات مالالؤتمرات حديثالالة واسالالتيراد يحالالدث

السيارات .األمر الذي فاقم من ي مة الدبون وعبئهالا بالنسالبة ل الدول األفريقيالة لاصالة
مالالع إحجالالا مؤسسالالات التمو ب ال عالالن مالالنح الم يالالد مالالن القالالروي ل الالدول األفريقيالالة ثالالم

تطالالورت األوضالالاع منالالذ يوالالالر الثمااينيالالات ومط الالع التسالالعينيات الالالى فالالري شالالروط

اقتصالالادية وسياسالالية قاسالالية ع الالى الالالدول المدينالالة فيمالالا عالالرن باسالالم مشالالروطية بالالرام

التكيل الهيك ي التي تزعمها صندوق النقد والبنك الدوليين ،والتي كالان لهالا مثالار

اقتصادية واجتماعية س بية ع ى العديد من دول القارة(.)24
ثاايا :واقع الدع ة ومشكمتها:

ت ضالالح البيااالالات مالالدع التنالالافل الالالديني القالالاأم فالالي القالالارة هال يالالين اإلسالالم الالالذي

يمث دبن األغ بية بصفة عامة في القارة ويين المسيحية بط اأفها ومذاهبها المخت فالة

والتي تيتي في المرتبة الثااية في القارة .وتبين كذلك ين قطاعا يعتد به من سكان

القالالارة مالالا ال يتبالالع المعتقالالدات التق يديالالة األمالالر الالالذي يجع ال مالالن هالالؤ ء األتبالالاع مجالالا

ل الالدع ة اإلسالالممية وعم يالالات التنصالالير المخت فالالة فالالي ظ ال حقيقالالة ياالاله فالالي ك يالالر مالالن

الب دان يمكن ين يمث هؤ ء األتباع العام المرجح ألي من العقيدتين السماويتين.

وع ى حين تشالهد الالنظم الحاكمالة فالي ك يالر مالن الالدول األفريقيالة تراجعالا فالي

قالالدراتها وت ال كم فالالي شالالرعيتها ،فالالإن الدراسالالات ت شالالير إلالالى تزايالالد مطالالرد فالالي يعالالداد
المس ال مين .فتشالالير إحالالدع الدراسالالات إلالالى ياالاله مالالا يالالين عالالامى  1055و 1042ادت اسالالبة
المس مين من شعب اله سالا بشالمال ايجير يالا مالن  %45يلالى  ،%85كمالا تح لالت جماعالة

السيرير  Sererالسندالية من اتباع المعتقدات التق يدية والمسيحيين اسما إلى ا سالم ،
كما ت زايد ااتشار اإلسم في المناط الدال يالة فالي كال مالن غينيالا ،سالاح العالاس،
_______________________________
44 ______________________________

ثقافتنا

●

اإلسم في يفريقيا

ت ج ال  ،بنالالين وهالالي المنالالاط التالالي تشالالهد ااتشالالارا حثيثالالا لت سالالم حاليالالا كمالالا تشالالهد

الظاهرة اإلسممية ااتشارا وتقبم في ك ير من منالاط الكالاميرون وتشالاد والنجيالر،

ومو مبي ال حي ال اسالالتطاعت العقيالالدة اإلسالالممية التد د ال وا اتشالالار ع الالى الالالرغم مالالن
ممارسات وسياسات جبهة الفري يم الحاكمة المناوأة ل دبن والتي حالدت مالن افال ا

المذاهب المسيحية المخت فة ،حي اضطرت الجبهة ل تافيل مالن حالدة وسالاأ ها عنالد

التعام مع الظاهرة اإلسممية تجنبا لحدوث رد فع عنيل من جااب المس مين(.)26

وتشير بعد الدراسات إلى اكتساب اإلسم ياصارا له في بقاع جديدة مالن امبيالا
وزيمبايوي وااميبيالا بفضال جهال د المؤسسالات والجمعيالات اإلسالممية ساليما الجنال ب
يفريقية والتي ادت جه دها وياشطتها بعالد ااتهالاء الحكالم العنصالري فالي جمهور يالة

جن ب يفريقيا ،عموة ع ى جه د المؤسسات اإلسممية األلر ع.

ع ى الرغم من المؤشرات اإليجايية سالفة البيان ،فإن طر ب الدع ة اإلسممية لم

يخ من عقبات ومع قات وس بيات يمكن إجمال يهم مممحها فيما ي ي:
ي ال استمرارية اف ا المعتقدات التق يدية:

حيال تشالالير الدراسالالات إلالالى ين بعالالد مسال مي الالالدول األفريقيالالة جنال ب الصالالحراء

ما ال ا يمارسون بعد الطق ل الخاصة بالمعتقالدات التق يديالة ،ساليما فيمالا يتصال

بعالالادات مثالال  :استرض الالاء يرواح السالال ل واألج الالداد وا عتقالالاد ف الالي افعهالالم وض الالرهم،
وتقديم الهدايا والقرايين لت الك األرواح ،عالموة ع الى بعالد العالادات الخاصالة بالال واس

والم ت( .)24وبصفة عامة تذكر إحدع الدراسات إلى ين اإلسالم فالي يفريقيالا يتسالم
يبعد الخاصة تجسدها طبيعة ولصالاأص اإلسالم فالي جمهور يالة النجيالر وتحديالدا
يين قباأ الجير ما  Dejermaم ئ بالسحر ،وت عب فيه األوها والتعاويذ دورا كبيرا
في حين يخت

مس م اله سا والتيجاايالة ومعتنقال المعتقالدات التق يديالة فالي ال سال

و يتالالدال ون ،وفالالي حالالين تتمسالالك جماعالالة الكالالااوري فالالي الشالالرق يإسالالممها الالالذي
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حافظت ع يه لقرون منذ كاات جزءا من مم كة «البورا » (.)28

وتقد اييجريا ام اجا مشايها ،حي الشمال يكاد يكون مس ما بيكم ه فالي

حين يخت

ع الالى ل الالي

المس مون ويتباع المعتقدات التق يدية في ال س  ،يينما الجنال ب يشالتم

مالالن المس ال مين والمسالاليحيين والتق يالالدبين ،ومث ال الالالك بتفاوتالالات بسالاليطة

يمكالالن ين يقالالال عالالن الكالالاميرون وتشالالاد والس ال دان وغيرهالالا مالالن الالالدول األفريقيالالة

اإلسممية جن ب الصحراء(.)20

وتتمث ال لطالالورة الالالك المظهالالر والتوز يالالع فيمالالا بالالؤدي إليالاله مالالن تش ال ه وتش ال

فالالي

العقيالالدة ع الالى اح ال يسالالفر فالالي جميالالع األحيالالان عالالن مفارقالالات ويوضالالاع غيالالر شالالرعية
ك واس المس مة من مشرن يو مسيحي وقبول األسرة (المس مة) تديير ا ين لعقيدتاله.
سيما في مناط التمال والتدال يين الجماعات الدينية المخت فة(.)35
ب ال عم يات التنصير وا رتداد:

حي تشير الدراسالات إلالى تصالاعد اهتمالا المؤسسالات الكنسالية ع الى الالتمن

مالالذاهبها وط اأفهالالا بالالدعم حركالالة التنصالالير فالالي يفر يقيالالا وم اجهالالة ظالالاهرة اإلحيالالاء

اإلسالالممي التالالي شالالهدتها ب الالدان مثالال (كينيالالا  ،تنزاايالالا ،سالاليراليون ،سالالاح العالالاس،

ايجير يالا) ،فضالم عالن حصالارها فالي منابعهالا األصال ية فالي المنطقالة العرييالة .حيال عبالالر

بعد الساسة األمريكيين عن ق قهم من تصاعد األصال لية اإلسالممية فالي الشالمال

األفريقالالي فالالي مط الالع التسالالعينيات ،محالالذربن مالالن إمكاايالالة ااالالدفاعها جنوبالالا بمالالا بالالؤثر

ع ى مصالحهم بالقارة(.)31

وع الالى الالالرغم مالالن اتجالالاه بعالالد البالالاحثين إلالالى التق يال مالالن المخالالاون المتع قالالة بالمالالد

األص ال لي اإلسالالممي فالالي يفريقيالالا ،فالالإن الش ال اهد تشالالير إلالالى ين ثمالالة إجالالراءات تتاالالذ
ل حي لة دون البالرو الجالدع ل مالد اإلسالممي فالي السالاحة عبالر التضاليي مالن الفضالاء

ا جتماعي بالمعنى ال اسع يما العم اإلسممي في مات ل دول القارة ع ى اح مالا
تشهد لبرة ك من الجزاأر في الشمال وموريتاايا وساح العاس وسيراليون وليبر يالا

و الكاميرون في الدرب وكينيا و إثيوييا و إريتريا وتنزاايا والس دان في الشرق..
_______________________________
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م الالالع تق الالالديم كاف الالالة س الالالب الال الالدعم الم الالالادي والمعنال الالوي لجه ال ال د التنصال الالير ل قي الالالا

برسالتها ،والتي استفاد القاأمون ع يها من لبرات و إلفاقات المراح السابقة حيال

اتخالالذت عم يالالات التنصالالير يشالالكا ووسالالاأ جديالالدة تمث الالت باألسالالال فالالي الحالالر

ع ى ا ستتار ل ل لدمات عامة إغاثية،تع يمية ،ترفيهيالة ،صالحية ،وعالد ا قتصالار
ع الالى العم ال التبشالاليري المباشالالر ،عالالموة ع الالى الحالالر

ع الالى ين يحم ال عالالبء التنصالالير

جماعالالة مالالن يبنالالاء المجتمالالع المسالالتهدن ل تد الالب ع الالى واحالالدة مالالن يكبالالر العقبالالات التالالي

حالت طويم يين يبناء القارة وا ستجابة ل قساوسة من يبناء يوروبالا( ،)32يسالاعد ع الى
الالالك تالال اري لبالالرة التجر بالالة ا سالالتعمارية لالالدع األجيالالال الجديالالدة مالالن يبنالالاء الالالدول

األفريقيالة بعامالة واألفريقيالة اإلسالالممية بخاصالة الالذبن لالالم يعاصالروا م

ت الك الحقبالالة،

ولم يشهدوا س ع عسالل وظ الم اظمهالم ال طنيالة ،األمالر الالذي دفالع الالبعد ل مطالبالة
با افصال والع دة إلى يحضان الدولة ا ستعمارية السابقة ع ى اح ما تشهد لبالرة

ج يرة «ااج ان» بجمهورية ج ر القمر .وتشير بعد البيااات إلالى ين ت الك الممارسالات
التنصيرية قد اجحت فالي تحو بال بعالد المسال مين إلالى النصالرااية ،وع الى الالرغم مالن

تهالالوبن مصالالادر البيااالالات مالالن وقالالع الحالالدث بالالدع ة ياالاله تالالم اسالالتدم ل حاجالالة المسال مين
وفقرهم و إغراأهم لمرتداد عن دينهم ،فإن األمر يخ من د لة تتمث في ضرورة
مراجعة ما يذكر من ياه يصعب تحوب مس م عن عقيدته يو مسيحي عالن عقيدتاله

وين ساحة التنافل يالين العقيالدتين هالي يتبالاع المعتقالدات التق يديالة ،ي يالد مالن يهميالة

ت ك المراجعة ما يشار إليه بعد الطمب األفارقة الدارسين بمصر من برو اتجاه يين
األفارق الالة ي الالدع ل الالتا ص م الالن ال الالديااات ال اف الالدة إل الالى الق الالارة والعال ال دة م الالن جدي الالد

ل معتقدات التق يدية األفريقية (.)33

س – تشتت الجه د اإلسممية وتضاريها:

فإلى جااب ضعل إمكااات المؤسسات الدعوية اإلسممية ال مقاراة بالمؤسسالات
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التنصيرية ال تعااي الدع ة اإلسم مية من ظاهرة تشتت جه د الالدع ة وعالد التنسالي

يينهالالا ،األمر الالالذي ي يالالد مالالن ضالالعل ت الالك الجهال د ويق ال مالالن فاع يتهالالا وثمارهالالا ،فع الالى
الرغم من وج د مؤسسات إسممية اات تراث كبير وعر بال فالي الالدع ة اإلسالممية
مث األ هالر الشالريل ،وجالامع ال يت االة ،والقيالروان ،وكالذا مؤسسالات إسالممية فاع الة

مثال الجامعالالة اإلسالالممية بالمدينالالة المنالالورة ،وجامعالالة اإلمالالا محمالالد يالالن سالالع د بالر يالالاي

ومنظمالالة الالالدع ة اإلسالالممية بالس ال دان ،ولجنالالة مس ال مي يفريقيالالا الكويتيالالة ،والنالالدوة
العالميالة ل شالباب اإلسالممي بالسالع دية ،المنتالدع اإلسالممي عالموة ع الى جهال د منظمالة

المالالؤتمر اإلسالالممي (منظمالالة التعالالاون اإلسالالممي) والحركالالات الص ال فية والجماعالالات
اإلسممية والمؤسسات اإلسممية المح ية دال ك دولة إسممية ،فالإن ال اقالع يشالير

كما س ل الذكر إلى ين ك يرا من الجه د اإلسممية تعالااي مالن عالد الدقالة فالي

التاطي  ،وعد التنسي ع ى اح بؤدي إلى إهدار الجه د واإلمكااات.هذا عموة
ع ى الس بيات الناجمالة عالن ممارسالات بعالد القالاأمين ع الى يمالر الالدع ة اإلسالممية،

والت الالي ي اص الالها رأ الاليل جماع الالة ال الالدع ة ف الالي ايجير ي الالا ف الالي ح الالدي ل الاله م الالع جر ي الالدة

«المس ال مون» حي ال يقالالول« :إن يفريقيالالا فالالي حاجالالة إلالالى دعالالاة يالالدعون إلالالى اإلسالالم

بس ال كهم بيق الهم،ويتالالاجرون فالالي الالالدايا ليربح ال ا ارلالالرة كمالالا فع ال الصالالحابة

األولون .وااتقد رأيل جماعة الدع ة تركيز الناب اإلسممية األفريقية ع ى الجدل
النظالالري و إهم الالهم الع ال الطبيعيالالة لصالالالح الع ال النظر يالالة ،وكالالذا مالالي هم لتجالالريح

بعضالالهم بعضالالا والتشالالهير يبعضالالهم الالالبعد ،وعالال ون الك يالالربن مالالن الالالدعاة مالالن

الذهاب إلى يفريقيا جن ب الصحراء بدع ع الخ ن من األمراي وشظل العالي

األمالالر الالالذي جع ال صالالورة العر يالالي ارن منفالالرة؛ بعالالد ين كالالان قالالديما مح ال اهتمالالا

،

األفارقة.فالدعاة المبع ثون من الدول العريية إلى يفريقيا ال من وجهالة اظالره ال ال يصالبح ا
مجرد م ظفين يذهبون بتك يل رسمي ،وحينمالا ياليتون إلالى يفريقيالا فالإاهم يحم الون

معهالالم المهالالاترات والخم فالالات وا اشالالقاقات التالالي تالالذهب يبسالالاطة اإلسالالم ووضال حه،

يك ر من الك ،ياه ير ع ياه قد ينجح داعية فيجيء مالن يحال مح اله فيجعال شالاغ ه
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األول التشالالكيك فيمالالا قالالاله س ال فه وهالالد مالالا بنالالاه »( .)35وتت ال اتر البيااالالات والمع مالالات

الص الالحفية والش الالفاهية ع الالن لم ف الالات ش الالبه ب مي الالة ي الالين ياص الالار الصال ال فية ويعض الالاء

الجماعات اإلسممية الس فية األمر الذي ينال من صورة ال حدة اإلسممية ويضعل
من ق ة العم اإلسممي.

د – التهديد النابع من الع مااية الدريية:

تكاد الدراسات المعنية بالظاهرة اإلسالممية فالي الدالرب والشالرق ،تجمالع ع الى ين

يلطالالر التحالالديات التالالي ت اجالاله العالالالم اإلسالالممي بصالالفة عامالالة هالالي ظالالاهرة الع ماايالالة

الدريية وليست عم يات التنصير ،و إن كاات األولى يمكن ين تكون مدلم جيدا

ل ثاايالالة لاصالالة مالالع سالاليادة مفالالاهيم الع لمالالة وااتهالالاء الخص صالالية الثقافيالالة ،وتتبالالدع مثالالار

عم ية التدريب في المجتمعات األك ر تقدما في يفريقيالا ،حيال يعبالر الالدكتور ع الي
م روعي عن ت ك الظاهرة بق له إاه «من المستحي ين تكون مس ما ،ومسيحيا في

وقت واحد،ولكن من الطبيعالي جالدا ين تكالون مسال ما ومتدربالا فالي من واحالد»(،)34

ويستشالالهد فالالي الالالك بالالين دول الشالالمال األفريقالالي هالالي يك الالر الالالدول إسالالممية بمعيالالار

العالالدد السالالكااي واسالالبة المس ال مين ،وهالالي فالالي اات ال قالالت يك الالر دول القالالارة تمالالثم

ل دالالرب وتالاليثرا بالاله ،وفالالي لطالالورة الالالك يقالالول م روعالالي« :إاالاله عنالالدما يفالالبن الشالالباب
بم سيقى الديسك والممهي ،فإن عقيدتهم تصبح مهددة بصورة يكبر من الحالة

التي يستمعون فيها إلى مبشر مسيحي»(.)36

املطلب الثالث :واقع الظاهرة اإلسالمية وحتديات العوملة يف أفريقيا
يو  :الهيئات والتنظيمات اإلسممية القارية في يفر يقيا:

ت جد ع ى الساحة األفريقية تنظيمات إسممية جامعة تهدن إلالى،دعم حركالة

الالالدع ة اإلسالالممية فالالي ياحالالاء القالالارة .ومالالن يبالالر هالالذه التنظيمالالات :منظمالالة الالالدع ة
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اإلسالالممية ،ومنظمالالة اإلسالالم فالالي يفريقيالالا ،والمركالالز اإلسالالممي األفريقالالي ،والمالالؤتمر

الشعبي العريي اإلسممي(.)34

 – 1منظمة الدع ة اإلسممية:

ياشالالئت فالالي ليبيالالا عالالا  1042يهالالدن اشالالر ال دالالة والثقافالالة العرييالالة واإلسالالممية فالالي

يفريقيا ،ويمكن تحديد يهم يهدان هذه المنظمة بشك عا ع ى النح التالي:
ال اشر ال دة العريية ،لدة القرمن األص ية.

ال تشجيع المس مين ع ى تبني العريية ك دة رسمية.
ال تفسير القرمن بشك مبس

يسه ع ى العامة فهمه.

ال العم ع ى تطبي يحكا الشريعة اإلسممية.

ال اشر الم س عات اإلسممية وتنظيم وعقد المؤتمرات.

ال تدريب الدعاة المس مين و إرسالهم ل اار س يهدن تدريب ارلربن.

وقد قامت المنظمة بت فير المنح الدراسية ع ى المست ع الجامعي ،كما م لت بناء

المسالالاجد ويسالالهمت فالالي بنالالاء مشالالروعات البنيالالة األساسالالية فالالي العديالالد مالالن الالالدول

األفريقية.

 -2منظمة اإلسم في يفر يقيا:

ياشئت في العاصمة النيجيرية يي جا عا  ،1080وهي منظمالة دعو يالة تهالدن إلالى

اشر اإلسم  .وقد تشك ت لجنتها التنفيذية األولالى مالن ممث الين مالن ايجير يالا والنيجالر
وجامبيالالا وموريتاايالالا والسالالندال وت ال ال وليبيالالا وتنزاايالالا والس ال دان والمج الالل اإلسالالممي

ألوروبا ،ويتضح من ميثاق هذه المنظمة ياها هيئة غير حك مية مسالتق ة تخالد األمالة

اإلسممية في يفريقيا ع ى وجه الخصال
يهدافها تتمث في:

وفالي العالالم يجمالع .وهالي تالنص ع الى ين

ال دعم وتع يز وتنسي العم الدع ع في مات ل ياحاء يفريقيا والعمال كالذلك

ع ى اشر المعرفة اإلسممية في القارة.
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الال دعالالم وتشالالجيع وتع الاليم وتنميالالة الشالالباب المسال م وضالالمان ين تتبال ء المالالرية مكااهالالا

الصحيح في المجتمع طبقا لتعاليم الشريعة.

الال العم ع ى ترجمة واشر األعمال اإلسممية إلى مات ل ال دات األفريقية.
ال العم ع ى تشجيع تع م ال دة العريية في مات ل ياحاء يفريقيا.

ال العم من يج احترا حقوق اإلاسان وكرامته ،والعم كذلك بشتى السالب

من يج تحقي العدالة والحرية في العالم يجمع.
 -3المركز اإلسممي األفر يقي:

ياشئ في مدينة ي درمالان السال دااية عالا 1064؛ والالك يهالدن تالدريب الشالباب

األفريقي من مات ل الب دان واإلسالممية ،والالك بديالة ل ال اخبالة اات ت جاله عر يالي

إسممي و سيما في يفريقيالا الشالرقية .وقالد عمال المركالز منالذ البدايالة ع الى محاربالة
اإلرث ا س الالتعماري المتمث الال ف الالي بال ال روح الكراهي الالة ل عروب الالة واإلس الالم ف الالي ق ال ال ب

األفارقة ،وع ى الرغم من إغمق هذا المركز ع ى يد النميري عا  1060إ يااله افتالتح

مرة يلر ع عا  1044حي تم ت و يالده يبنيالة يساسالية ممأمالة والالك بفضال التمو بال

الذي قدمته بعد الدول العريية لكن سرعان ما ت قل هذا الدعم بسالبب م قالل

الس دان منالد و العراقي ل كو يالت عالا  .1001ع الى ين المركالز فالي شالك ه الجديالد
قالالد ركالالز ع الالى الج ااالالب البحثيالالة والدراسالالية فالالي مجالالال العرييالالة واإلسالالم والنشالالاط

الدعوي .وفي عا  1002قامت حك مة اإلاقاا بتحوب المركز اإلسممي األفريقي
إلى جامعة يفريقيا العالمية حي تم حذن ك مة اإلسممي من اسم هذه الجامعة.
 -5المؤتمر الشعبي العريي واإلسممي:

لقد ااعقد هذا المؤتمر ألول مرة عا  1001في الخرط ع الى يالد الالدكتور حسالن

الترايي عيم الحركة اإلسممية في الس دان ،وقد تيسالل هالذا المالؤتمر ع الى قاعالدة

األمالالم اإلسالالم مية التالالي تق دهالالا الس ال دان ،ومالالن ثالالم ضالالم المالالؤتمر يقطالالاب الحركالالات
اإلسممية في العالمين العريي واإلسممي يمثالال الساليد راشالد الدن شالي عاليم حركالة
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النهضة الت اسية.وقد ااعقد المؤتمر الثااي عا  1003ييضا في الخرط بحضور اح

ستماأة مندوب .وفي هذا المؤتمر يعيد ااتاالاب الترايالي رأيسالا وتالم تشالكي مج الل

يمناء حي يعطيت اسبة  %35من إجمالي المقاعد ألفريقيا.

وع ى يي األح ال فإن الخمن الذي وقالع يالين الترايالي وحك مالة الالرأيل البشالير

والذي يدع إلى لروس الترايي افسه من التحالل الحاكم ي ووضعه رهن ا عتقال

يطرح التساؤل حول مدع يهمية هذا المؤتمر وطبيعة الدور المحوري الذي لعبه الترايي

في تيسيسه.

ثاايا :الهيئات والتنظيمات اإلسممية ال طنية في يفر يقيا:

يمحظ من الخطاب اإلسممي في يفريقيا لم ل حكم الدولة الق مية ين وضع

التنظيمالالات والحركالالات اإلسالالممية هال ال مات الالل مالالن دول الالة أللالالر ع .فالالإاا كاا الالت

الحركالالات اإلسالالممية اات الطالالابع اإلصالالمحي قو يالالة ومالالؤثرة فالالي دول مث ال الجزاأالالر
ومصر ،فإاها ليست كذلك فالي دولالة مثال السالندال التالي ي يالد عالدد المسال مين فيهالا

عن ( )% 05من إجمالي السكان ،وفي ايجير يالا التالي ي يالد عالدد مسال ميها عالن ()%45
ب جالالد صالالراع وتالال تر يالالين الجماعالالات اإلسالالممية مالالن جهالالة و يالالين هالالذه والجماعالالات

المسيحية من جهة يلر ع.وفي تنزاايا التي يشك المس مون فيها يق ية كبيرة تص

إلالالى اح ال ( )%55مالالن إجم الالي السالالكان تكتسالالب حركالالات اإلسالالم السياسالالي ق ال ة

وتيثيرا بحي تدفع إلى م يد من الت تر في العمقات اإلسممية المسيحية.

وع الالى ييالالة حالالال سالال ن احالالاول إعطالالاء صالالورة مالال جزة عالالن الجااالالب التنظيمالالي

والمؤسسالالي ل حركالالات اإلسالالممية األفريقيالالة ابتالالداء مالالن عقالالد السالالبعينيات مالالن القالالرن
العشربن .ما طبيعة هذه التنظيمات ال طنية الرسمية وغير الرسمية؟

ع الالالى الال الالرغم مالالالن ين بعال الالد الحركالالالات والتنظيم الالالات اإلسالالالممية اات الط الالالابع

اإلصمحي وا جتهادي مث جماعة األل ان المس مين ،قد اشيت في الربع األول من
القالالرن العشالالربن فالالإن هالالذه التنظيمالالات تالالرتب

بشالالك يساسالالي بمرح الالة مالالا بعالالد

ا ستعمار في يفريقيا .لقد ااتشرت هالذه التنظيمالات فالي السالبعينيات واسالتمرت فالي
_______________________________
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الظهور لم ل عقدي الثمااينيات والتسعينيات .وير ع البعد ياهالا ت جهالت باألسالال

ضد الممارسات الص فية التق يدية والتنظيمات الكنسية المسيحية الساأدة من جهالة
وضد التنظيمات اإلسممية اات الطابع ال طنى الرسمي من جهة يلر ع.

لقد حاولت الحك مات األفريقية في مرح الة مالا بعالد ا سالتقم ل الحصالول ع الى

دعالالم الزعمالالاء الالالدينيين و إضالالفاء االالوع مالالن الشالالرعية ع الالى اظالالا الحكالالم الع مالالااي،

فقامت يإاشالاء تنظيمالات دينيالة وطنيالة إسالممية ومساليحية ع الى السال اء .وكالان مالن
المفتالالري ين تقال هالالذه التنظيمالالات بالمسالالاعدة ع الالى تحقيال السياسالالات الحك ميالالة

في فري السم والتجاال يين معتنقي األديان كافة.

ففي ايجيريا ع ى سبي المثال ،تم تيسيل «المج ل األع ى ل شؤون اإلسالممية»

لالالم ل اظالالا حكالالم يوباسالالنج عالالا  ،1044والالالك تحالالت رأاسالالة سال طان س ال ك ت .
وكااالالت الدايالالة مالالن وراء إاشالالاء هالالذا المج الالل هالالي تال فير قنال ات ل حال ار والنقالالا

مالالع

ممث ي المجتمع المس م ،ع الى ين يكالون هالذا المج الل محال ياظالار المسال مين كافالة

فيكون دلي قيادتهم ووحدتهم .ولم ل الجدل الالذي ثالار بعالد الالك حالول ااضالما

ايجيريا الى منظمة المؤتمر اإلسالممي قالا الالرأيل بابنجيالدا يإاشالاء «لجنالة استشالارية

ل شالالؤون الدينيالالة» بعضالالوية مس ال مين ومسالاليحيين يختالالارهم الالالرأيل بنفسالاله ،وكالالان
الهدن المت لى من وراء إاشاء مث هالذه ال جنالة هال تقالديم المشالورة والمسالاعدة ع الى

الفهم من يج ت فير الح ول لمخت ل القضالايا التالي ت يالر الشالك والعالداء وعالد الثقالة.

وفي شر ق يفريقيا قامت الحك مات بدعم وتيبيد التنظيمالات الدينيالة ال طنيالة مثال

«المج ل األع ى ل مس مين في تنزاايالا» و المج الل األع الى لمسال مي يوغنالده ،وجمعيالة
مس مي رواادا ،وجمعية مس مي مموي.

ع الالى ين الحركالالات اإلسالالممية اإلصالالمحية قاومالالت هالالذا الالالنه الحك ال مي الالالذي

يحاول إضفاء اوع من الشرعية ع ى ال ضالع السياسالي القالاأم .و إاا كااالت الطالرق

الص فية قد تم تمثي ها في هذه التنظيمالات الدينيالة الرسالمية فإااله االادرا مالا تالم التيالار
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الزعمالالاء الالالدينيين اإلصالالمحيين لعضالالوية هالالذه المنظمالالات .وكمالالا ه ال معالالرون فالالإن

القاعد ة األساسية في يفريقيالا فالي مرح الة مالا بعالد ا سالتعمار هالي حظالر قيالا يحالزاب
سياسية ع ى يسل دينية .وع ى سبي المثال فإن السيد  /يحمد ل يفة ايال عندما

قا عا  1040بتيسيل حزب اهلل في السندال تم حظره ع ى الفور واعتقالال ايالال
افسه.

والممحظ الجديرة باألاتبالاه؛ هالي الالتمن لبالرة شالرق يفريقيالا عالن غريهالا ،ففالي

حالالين تتميالالز الظالالاهرة اإلسالالممية فالالي غالالرب يفريقيالالا بالنقالالاء الحضالالاري ،حي ال تتبالالع

القيادات الدينية التي تزعم بياهالا مالن يصالول عرييالة ،يال وقرشالية ع الى وجاله التحديالد
وه ما يشك يحد مصادر الت تر يالين العروبالة واألفريقاايالة.فإاا كالان اإلسالم قالد

ااتشر في كينيا ع ى ييدي التجار اليمنيين الذبن استقر بعضهم هنان فإن لحظات
الت تر وعد ا سالتقرار تالدفع إلالى اتهالا مسال مي كينيالا بالياهم ليسال ا مال اطنين ل صالا
ع ى الرغم من ياهم يشك ون ث

سكان البمد .و يدل ع ى الالك مالن يااله حينمالا

رشح يحد المس مين افسه في ااتاابات الرأاسة عا  1003قامت الس طات الكينية
بسحب ج ا سفره والجنسية الكينية منه بدع ع ياه من يص يمني.

بعالالد ااتهالالاء الحالالرب البالالاردة ،وبالالرو ال يالالات المتحالالدة باعتبارهالالا القطالالب األوحالالد

المساليطر ع الى العالالالم بالدي الحالالدي عالن يطروحالات جديالالدة مثال يمركالالة العالالم التالالي

تف الالري مف الالاهيم الس الالم بم الالدل لها األمريك الالي ،واهاي الالة الت الالاريخ وااتص الالار المش الالروع

الريسمالي ال يبرالي  ،وتب ور ق ع ومليات الع لمة الجديالدة .فمالا تاليثير الالك التحالول فالي

منظ مالالة النظالالا الالالدولي ع الالى واقالالع الظالالاهرة اإلسالالممية فالالي يفر يقيالالا؟ ومالالا المخالالاطر

والتحديات التي يستبطنها الك التحول؟

 – 1الخ ن من اإلسم واعتب اره العدو ا ستراتيجي الجديد ل درب

لق الالد يش الالار الخط الالاب ا س الالتراتيجي الدر ي الالي ف الالي يك الالر م الالن م ض الالع ين التف الالاء

الشي عية باعتبارهالا العالدو الرأيسالي ل مشالروع الريسالمالي الدر يالي يعنالي عالد وجال د

مااطر يلالر ع .وفالي هالذا السالياق طالرح مفهال اإلسالم السياسالي يو مالا يط ال ع ياله
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بعالالد المح الالين فالالي الدالالرب اسالالم األصال لية اإلسالالممية .وقالالد ظهالالر الالالك ج يالالا بالنسالالبة

ل حالالالة األفريقيالالة فقالالد وقالالل الدالالرب ع الالى الالالرغم مالالن مناداتالاله بالديم قراطيالالة وحر يالالة
المشاركة السياسية مالع قالرار الجالي

الجزاأالري يإلدالاء اتالاأ ا اتاابالات العامالة التالي

فالالا ت فيهالالا الجبهالالة اإلسالالممية لتاقالالاا عالالا  .1001وع الالى صالالعيد ملالالر فقالالد تالالم احتال اء
الالالنظم الراديكاليالالة مث ال الس ال دان وليبيالالا بحجالالة ياهالالا تالالدعم اإلرهالالاب .وقالالد حاولالالت

ال يات المتحدة اسالتادا سياسالة ا حتال اء ضالد هالاتين الالدولتين مالن لالم ل فالري
طالالوق مالالن العزلالالة الدوليالالة ع يهالالا مالالن جهالالة وتشالالجيع ام ال

مالالن القيالالادات األفريقيالالة

الجديالالدة الم اليالالة ل يالالات المتحالالدة والمدافعالالة عالالن مصالالالحها مالالن جهالالة يلالالر ع .وقالالد
ساادت ال يات المتحدة والدول الدريية الحك مات األفريقيالة التالي تتعالري لحظالر

ما يسمته األص لية اإلسممية مث يوغنده وكينيا وتنزاايا.
 – 2الع لمة ومااطر الد و الثقافي

إن الع لمة تاريخيا ترتب

بالد و الثقافي ،ويكفي ين اتالذكر مالا فع اله المهالاجرون

األواأ في القارة األمريكية بالهن د الحمر يو مالا فع اله المسالتعمر األور يالي فالي يفريقيالا.

وع ى يية حالال فالإن القالول بالين الع لمالة تفضالي إلالى ااهيالار الدولالة الق ميالة وتعمال ع الى
تيسيل هوية عالمية ينطوي ع ى مااطر جمة بالنسبة ألفريقيا وبالنسبة ل مجتمعالات

ا سممية ع ى وجه التحديد.إن الك يعني يبساطة الع دة لعهالد ا سالترقاق وسالح
الهويات الق مية مقاي هوية الدرب المنتصر بعد الحرب الباردة.

إن النظا العالمي الجديد الذي يروس له الك يرون يعااي من تناقضالات ك يالرة

فال يات المتحدة التي تمث القطب األوحد يمكالن لهالا ين تقبال بقيالا مؤسسالات
هذا النظالا بتيديالة وظاأفهالا العالميالة بشالك يضالمن العدالالة ل جميالع .ولعال تقالاعل

األمم المتحدة في القيا ي اجبها في ك ير من م اقل الصراعات واأل مات الدوليالة

إاما بؤكد ع ى ين القطب العالمي الجديد يسعى لتحقي مصالحه ه .
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 – 3الع لمة ومااطر التفكيك:

اإلشكالية األلر ع التالي تنطالوي ع يهالا عم يالات الع لمالة فالي م اجهالة يفريقيالا هالي

حظالالر التفكيالالك ضالالد كال شالاليء بمالالا فالالي الالالك اإلاسالالان افسالاله .فهالالي م جهالالة ضالالد
األسرة والقبي ة والدولة واألمة .وما من شك في ين الهوية األفريقية تعااي ي مالة حالادة

منالالذ بالالدايات عصالالر التحالالدي .فالناب الحاكمالالة والمثقفالالة والتالالي ت قالالت تع يمهالالا فالالي

دول الشمال يو دول الجن ب تشارن الدرب قيمه وتقاليده الثقافية و إن كااالت فالي
ال قت افسه تحر

ع ى مشاركة مجتمعاتها المح ية طق سها التق يديالة والثقافيالة.

و شالالك ين هالالذا ا اشالالطار فالالي الهو يالالة األفريقيالالة ه ال يلطالالر مالالن الالالك ا اقسالالا يالالين

الريل والحضر.

 -5الع لمة ومااطر التهمي

:

إن ث الالال ث الع لم الالة المتمث الال ف الالي تكت الال دول النافت الالا (ال ي الالات المتح الالدة وكن الالدا

والمكسيك)،ودول ا تحاد األورويي ،وتجمع دول المحي

الهادي يدفع إلالى تهمالي

معظالالم منالالاط الجن ال ب ومالالن يينهالالا يفريقيالالا .وع يالاله فالالإن القالالارة األفريقيالالة لضالالعت

لشالالروط مجحفالالة س ال اء مالالن جااالالب المؤسسالالات الدوليالالة المااحالالة يو فالالي إطالالار منظمالالة

التجارة العالمية.

إن سعي ق ع الع لمة لتحقي حرية التجارة الخارجية وحرة تالدف رؤل األمال ال؛

يدع إلى فري شروط ثمثة ع ى النظم السياسية األفريقية في سياق منظ مة برام

التكيل الهيك ي .وهذه الشروط هي:
ال الم يد من الخصاصة.

ال حرية األس اق الدال ية.

الال ااتشار وتعمي ثقافة السوق.

و يخفى ين حرية التجارة يين يطران غير متكافئة :يين الالدول األوروييالة و يالين

يفريقيا س ن تفضي إلى تكريل التا ل والتبعية األفريقية.

_______________________________
44 ______________________________

ثقافتنا

●

اإلسم في يفريقيا

 -4الع لمة ومااطر عد ا ادماس الق مي

ارتبطت الع لمة في يفريقيا يإحياء ازعات التطرن والعنل وا اتماءات األولية بما

بهدد بتفكيك الدول الق مية دال يا .وتزداد هذه المشالك ة حالدة فالي الب الدان التالي

تعالالااي ي مالالة تكامالال قالال مي مثالال الصالال مال والسالال دان وليبر يالالا وسالاليراليون وروااالالدا

ويوغنده وغيرها .ويمكن تفهم حقيقة المخاطر المترتبالة ع الى هالذه المشالكمت ع الى

ض ء يمربن مهمين:

يولهمالالا :التالالدل الالالدولي اإلاسالالااي ،حيال يصالالبح حال التالالدل فالالي شالالؤون الالالدول

األلر ع مرتبطا بالع لمة األمريكية تحديدا.

ثاايهما :مراقبة ا ضطهاد الديني في العالم من جااالب ال يالات المتحالدة والالدول

الدريية األلر ع.
خامتة

ليل بخان ين واقع ال مس مين في يفريقيا يعااي الي من يوجه ضعل بالدالة قالد

تالالرتب

بطبيعالالة اإلرث ا سالالتعماري مالالن جهالالة وبحقيقالالة تحالالديات الع لمالالة الجديالالدة مالالن

جه الالالة يل الالالر ع ،فالمجتمع الالالات اإلس الالالممية األفريقي الالالة تع الالالااي م الالالن تخ ال الالل اقتص الالالادي

واجتماعي ،كما ياها تفتقر إلالى امال اس القيالادات الحركيالة ال اعيالة ،فضالم عالن ياهالا
يهم ت وظيفتها الكفاحية التي تعبر عن إرادتها اإلسممية.

وقد يضافت ق ة الع لمة الجديدة تحديات ومااطر جديدة قالد تنالال مالن وحالدة

وتماس الالك المجتمع الالات اإلس الالممية ف الالي يفريقي الالا بم الالا به الالددها بالتفك الالك وا اقس الالا

والتهمي

.

ومع الك ،فإن اإلطار الثقافي والديني الالذي تتمسالك باله المجتمعالات المسال مة فالي

يفريقيالالا قالالد يكالالون حصالالنا متينالالا فالالي م اجهالالة هالالذه التحالالديات ،ولنضالالرب مثالالا ع الالى

الك العمقة يين اإلسم ومالري فقالدان المناعالة المكتسالبة (المعالرون باسالم ا يالد )
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فطبق الا لالالبعد الدراسالالات يمكالالن القالالول :إاالاله ع الالى الالالرغم مالالن ااتشالالار هالالذا المالالري
بشك وباأي في يفريقيا بحي يصاب به المس م وغير المس م فإن اسبة اإلصابة باله
في المس مين تعد يق من مثي تها في غيالر المسال مين .و يالر ع بعالد البالاحثين ين الالك

يع ي بدرجة يساسية إلى منظ مة القيم اإلسممية.

وع يه فإاه يمكالن الحالدي عالن ضالرورة تحقيال النمال اس البالدب ل اقالع المعالا

فالالي يفريقيالالا الي ال  ،والالالذي يعتمالالد ع الالى الخبالالرة التاريخيالالة وييلالالذ السالالياق الحضالالاري
والديني لهذه المجتمعات بعين ا عتبار .وتيتي يهمية هالذا النمال اس فالي يااله يسالتند إلالى
مرجعية تخ

لدع األفريقي اإلحسال بالثقة فالي الالذات .فاإلسالم بطبيعتاله يشالعر

من ينتمي إليه بيااله يك الر سالم ا واالبم مالن الالك الالذي ينتمالي إلياله .يعنالي الالك يااله

مجالالال ل نزاعالالات العرقيالالة والطاأفيالالة فالالي إطالالار هالالذا النم ال اس الحضالالاري.فه يمكالالن
طالرح الالالك البالدب فالالي إطالار الرؤ يالالة ا ستشالراقية ل اقالالع المسال مين فالالي يفريقيالا لالالم ل

القرن ال احد والعشربن؟!
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