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 موضوعات الكتاب

 

 .الحضـــارة االسالميـة ومنارتها فى االندلــــــــــس 

 .فى افريقيا جنوب الصحــــراء مد االسالم وحضارته

 .البعد الدينى فى صراعـــــــــات القــــــــارة االفريقية

 .البعد االسالمى واالفريقى فى سياسة مصر الخارجية 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تقديم الكاتــــــــــــــب

عم عالمه الممتد من االندلس الى جنوب الصحراء نضال سالم   تاريخ اال منيتعامل هذا الكتاب مع فترة نضال شرس       

االفريقية الكبرى   وانتقاءنا المنطقتين موضوعا لهذا الكتاب يأتى من منطلق ما تعرضتا له من هجمة شرسة استهدفت بالمحن 

هذه الهجمة وشراستها هو البشر والعقيدة واحالت حياة شعوبها جحيما ، وكان القاسم المشترك الذى تأسست عليه عدوانية 

يين التى توجت الملحمة االندلسية شكلت مأساة ابدية فى تاريخ االسالم لن تندمل جراحها ابدا ، المورسكلالسالم   فمأساة  ؤهمانتماإ

الوسطى لتلمس تلك المأساة التى فقد فيها االسالم زهرة منائره فى غرب العالم   ذلك الغرب الذى حملته تلك المنارة من غيابة قرونه 

 .طريق الحضارة الحديثة 

لمن  ، محنة لم تمنعها من العطاءوعبقرية هذه المنارة الصرح تنبع من انها قامت وعلت وهى تغالب محنة االحتضار      

قادت االنسانية فترة ما من تاريخها   ودائما ما شكلت عبقرية من منبع حضارة حضارة الرحيق ، فأعطتهم استهدفوا وجودها 

قدة عند اوروبيي عهد النهضة االندلس  عندما بلغت بهم نشوة انطالقتهم الحضارية ، ففضلها المباشرعلى الحضارة االوروبية بع 

مبلغا من الزهو اصبح اليمكنهم معه تقبل ان يذكرهم احدا بماضى م ظلم تبدد بفضل حضارة دين يناصبونه شديد العداء والكراهية   

ن العداء لالسالم منفجرا شره مستطيرا فى االندلس وانتثرت روافده على سلوك الهيمنة االوروبية القبيح فإستفزت تلك العقدة مخزو

 .فى افريقيا المسلمة 

يضا فى تاريخ أاما تاريخ حضارة اإلسالم فى افريقيا فإنه يمثل فصالا فريداا ليس فقط فى صرح الحضارة االفريقية وانما       

الم انفتحت جنوب الصحراء علي الحضارة اإلنسانية   وبه إنفلتت من براثن الجمود وكوابح التقدم فتجاوزت حضارة اإلسالم ، فباإلس

قدة جمود الغرب االفريقى فالعزلة التى احكمت قبضتها على المنطقة لقرون استكانت لها خالدة فيها أبدا    شكلت أزمة أصبح ع 

تعاظمت مكانتها لمرتبة  فى عالم االسالم الكبير هالمنطقة أبجديتها االولى وبإندماجن لغته عرفت ا  فمحضارة انفكت على يد االسالم 

لب حضارة االسالم دماجما كانت لتتهيأ لها اال من خالل االن لها و ةحضارالرتقت لت صبح خالل قرون قليلة رائدة فى عالم فإ فى ص 

، ( 1" )جني " و "  تمبكتو " راء حتى ذاع صيت كعبتا علمها سائر ثقافات جنوب الصحبها ر الثقافة   فاقت ائذخ خصوصيتها من

وتوسعها تنظيمه جيد باالمبراطورية نظم بنظامه السياسى الول مرة ليرتقى لمصاف ال حضارة االسالم قفز االقليمما إقتبسه من وب

بتضخم مواردها زدهر اقتصادها وإ،  عبر االطلنطى الى العالم الجديد سابقة الكشوف االوروربية كشوف الجغرافيةمبادرتها بالو

 .  عالم االسالمبفضل إنضمامها الى التساع رقعتها من ناحية  وإنفتاحها على دائرة التجارة العالمية الول مرة 

وبحارته “  فاسكو دى جاما " ما تحقق فيها قد اذهل  ان نجد  فى الشرق االفريقى اذا ما تقصينا اثر حضارة االسالم و      

اصابتهم الدهشة وهم يرون مدنا فقد حطوا على الساحل الشرقى الفريقيا فى السنوات االخيرة من القرن الخامس عشر ، عندما 

مزدهرة عامرة بالسكان على قدر كبير من التمدن والمعرفة بالعالم الخارجى   مؤسسة على طرز تماثل فى روعتها القليل من مدن 

لشعوبها حضارة أنذاك   و لم يقتصر هذا االعجاب على العمران وانما إمتد الى التفوق التقنى اوروبا التى لم تعرف هذا القدر من ال

فى المالحة البحرية وادواتها فيشير مؤرخ االسطول البرتغالى فى معرض حديثه عن بحارة هذه المدن الى معرفتهم الواسعة بطرق 

كسائر البحارة العرب على دراية ومعرفة اكبر بالعالم ، وانهم يعرفون جيدا المالحة وحيازتهم الجهزة المالحة المتقدمة   فيقول انهم  

  ولديهم من االجهزة والخرائط المالحية ما يماثل ما كان فى حوزة البرتغاليين أن لم تكن ( الهند وما ورائها)طرق المالحة الدولية 

، وادهش ابن بطوطة ما أدهش البرتغاليين عند زيارته ( هاكانت الكشوف البحرية االروروبية أنذاك ما زالت في بدايت)اكثر دقة 

 .المنطقة فى وقت مقارب

االسالمية ، فإنما قصدت  بالنسبة السلوب معالجتى للموضوع فأستميحكم عذرا للتطرق المستفيض لبعض جوانب الحضارةو      

منا   وليس الغرض من ذلك التغنى بأمجاد الماضى بقدر يجهله الكثيرون وا التعليمية هر بتراث نادر لالمة غاب عن مناهجيذكمنه الت

 التذكرةيكون فى   فقد دروسه عبر القرون  ال هم وال الالحقون ولم يستوعبما هو إعتصارا للعبر من االلم على مجد أضاعه أهله 

غصة ومرارة فى اصبح يرها مصتاريخها الهمم   فإستثارة الشجن على مأساة ضياع أمة مازال مجدها قائما ينعى ستنهاض دواء إل

                                                           

1
 .للقرن الواحد  والعشرونلتكون ضمن عجائب الدنيا السبع الجديدة 7002رشح تراث تمبكتو المعمارى الفريد   المدينة في عام (  
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فى المنتهى ما ي حاك لها من مؤامرات ال تموت وال تخمد ، فالقصد  يجنبهاحلق كل مسلم   قد ينزع بهذه االمة للوحدة والعمل الجاد 

نن الغابرين لعلنا ال نعاود البكى ا ين محسورين  قعد بعدها ملومطالال وفرصا ضائعة   نتعريف الجاهل وتذكير الغافل بعبرالتاريخ وس 

 :ننشد الحكمة العربية الخالدة التى جللت تاريخنا الحديث

ب يوم بكيت منه فلما  "   "صرت فى غيره بكيت عليه ..   ور 

وأود أن أنبه بأننى حاولت ان ينحصر دورى بالنسبة للسرد التاريخى وهو اساس الكتاب   بعرض الحوادث وتنسيقها       

وضوع   وإضافةإيضاحات وتعليقات  فى اطار من خالصات عامة جامعة هنا وهناك بعيدا عن المساس وإعادة صياغتها بما يخدم الم

بمضمون الحدث   ومن هذا المنطلق فان رؤيتى قد تختلف او تتفق مع هذا او ذاك ، فالتاريخ مادة مرنة تتفاوت بشأنه التقديرات من 

 .  وهو ما يفرض آثاره بالتبعية على الخالصات واالحكام  الرؤى ظورزمن ألخر ومن شخص ألخر طبقا الختالف محددات الفكر ومن

واسجل ان من يتصدى لرواية التاريخ يصع ب عليه االمر اذا ما حاول لملمة الصورة من مختلف جوانبها لجمع االحداث فى       

مفهوما جامعا شامال   ويزداد االمر نقطة مركزة فى نطاق مختصر بمنطق سلس يتكامل فيه العرض بدون تضارب ليصل الى القارئ 

من إلتباس االمر على العديد من المراجع الموسوعية فى معالجتها الحدث الواحد حال تعدد مصادره سواء من  هصعوبة مع ما الحظنا

واحد استنادا ناحية مضمونه او تاريخه استنادا لتقاويم مختلفة  ما بين هجرى وميالدى وامهرى  كما تتضارب فى روايتها للحدث ال

لمصدرين متضاربين اذا ما جاء فى موقعين متباعدين دون ان تدركه ذاكرة الموسوعة لمحاولة تحقيقه، وهو ما استغرق منا الكثير 

االحيان بعض ، كما ان هناك تضارب بين االسمء فى السجالت العربية واالسبانية فاالخيرة تسمى ملوك االندلس فى من الوقت للتدقيق

تسميه المراجع االسبانية محمد الخامس ومن غير  السيد ابو عبد هللا محمد المعروف بالزغلف ختلفة عن مثيلتها العربيةبأسماء م

 . تطابق الشخصيتينمؤكد التوثق من ال

فقد وحرصا منا على عدم اسقاط ايا من االحداث ، لما فى ذلك من فائدة عند التدقيق عند ظهورمعلومات او حقائق جديدة         

اوردنا الروايات المتعددة للحدث الواحد على اختالفها تسجيال للمزاج العام للحدث فى سياقه الزمنى والتاريخى والستبيان مزاج الرأى 

العام وتناقضاته   مع ابداء اقتناعاتنا بشأنها وترك االمر لحكم القارئ والى ما ي ستجد من معلومات لم ندركها    واضيف ان 

ذكر اسماء مواقع ومدنا فى االندلس والسودان والحبشة جاءت ليعايش كل من زار تلك البالد او على دراية بمدنها استفاضتى فى 

حركة التاريخ معايشة اهله   وليستشعر القارئ الملم بالخرائط  حجم حركة التاريخ وضخامة المسافات وحركة الثقافات والجيوش 

 .والشعوب

عند تناولنا تاريخ المنطقتين   فقد يتبادر للذهن ما قد يحتسبه غير الواعون بوحدة العقيدة  وفي ضوء تماس ظالل الدين      

السماوية أنه صدام بين شريعتا السماء الشقيقتين المسيحية واإلسالم   وهو ما ليس له مجال في ضمير الكاتب من منظوره اإليمانى 

وادراكا منه لما تقدم  ،يؤمن بجميع األنبياء وي جلهم بحق سمو مقامهم وقدرهم بوحدة عقائد السماء وعدم إكتمال ايمان المسلم ما لم 

سلوكيات " صدام   تها ، فهو فى حقيقمفيرى أن ما يحدث من اصطراع بين اتباع العقيدتين ال عالقة له بإصولهما وال ينسحب عليه

عدم التسامح واالصطراع  بل االشخاص هم مصدر كل  تابعيهما الم ترعة بالمصالح الذاتية الضيقة ، فالمذاهب ليست هى مصدر" 

النفوذ ستقطاب سعى الواحيانا يكون مقصودا كموصدام اهل العقائد أمر طبيعي الختالف وجهات النظر والتفاسير  ، هذا االبتالء

سلم لم توفيما بينهم سية ، ومن هذا المنظور فمن الطبيعى ايضا ان تكون هناك صدامات بين اهل العقائد الرئي وكسب دعم التابعين 

 .والتاريخ حافل بصراعات من كال النوعين منه العقيدة الواحدة   

المصالح هذه بضغط يتراجع االيمان فإن وعندما ينقلب االمر فى مرحلة ما الى الصدام بدافع من المصالح الذاتية للمستفيدين       

ضداد وتطغى اخوة المصالح على اخوة االيمان ، ويسوق فيها طرفا الصراع تنشط  السياسة واساليبها الماكرة ويتجمع فى ظلها االو

ملك الحبشة الذى " فاسيليدس " المبررات الكهنوتية التى ال تنطلى اال على الجهالء لشحذ الصدام    وتقع فى هذا االطار محاوالت 

م لدفع خطر 0480سعى للتحالــف مع اليمن عام  جمعته المصلحة مع اعداء االمس  ضد اعداء اليوم إخوانه فى العقيدة   عندما

 .التبشير الكاثوليكى الذى استشرى فى بالده ، ناهيك عما يتضمنه  تاريخ األندلس والحروب الصليبية من أمثلة عديدة من هذا النوع 

الى ما ذكره المؤرخين ودفعا لشبهة التحامل عند معالجة أبعاد التبشير األوروبى ، أستند الكاتب وبعيدا عن التعصب       

األوربيين فى هذا الشأن فه م بطبيعة الحال المرجع الوحيد وشهود العيان ، والحقيقة العلمية جافة ال تجامل وال تتحامل   وأود أن 

ب  أسجل تقديرى الهل التسامح والموضوعية من اهل الكتابة لعدم انحيازهم اال لحقائق الحق وان اختلف مع معتقداتهم ومنهم كتا

تابا عربا غلبت عليهم تلك الروح  وان لم يكونوا طرفا فى موضوعنا ، منهم د نظمى لوقا الذى / مسيحيين    وال يفوتني أن احيى ك 
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تحلت كتاباته عن اإلسالم بالسماحة والموضوعية أمتعتنى قراءتها  ، والكاتب القومى العروبى الكبير جرجى زيدان صاحب 

 .اريخ اإلسالم وغيرهم كثيرين قد ال تسعفنى الذاكرة فى التعرض  اليهم الموسوعة الرائعة روايات ت

وانوه بما لحق اسم الكتاب من تغيير كما هو مدون على الغالف فى االصدار الحالي الثالث الموسوعى   عما كان فى الطبعة       

ريقيا جنوب الصحراء ـــــ قراءة في تاريــــخ أف" االولى المختصرة التى ينقصها كثير من االجزاء واالضإفات والصادرة بمسمى

من منارة االندلس الى جنوب  –واالصدار الثانى االلكترونى بعنوان قراءة فى تاريخ االسالم وحضارته " اإلســــالم وموقع مصر فيه 

عدد كبير من ف ، كما زودناه ب،  ليأخذ المسمى الحالى فى االعتبار االضإفات واالزادة على نحو ما هو ظاهر على الغال" الصحراء 

المكتوب وتعفينا اختصارا للنص للمختصين ومن يفهمون حركة التاريخ والمسافات وقد يكون فيها ايضا خرائط لمزيد من االيضاح ال

س من الصور التى تمثل تراثا هاما لكل منطقة ووضعنا فى اخرالكتاب فهر اعددواضفنا  تسهيال على القارئ ، من الشرح المطول 

  .برؤوس الموضوعات 

وال يسعنا ونحن نستعرض جهاد إخوتنا البربر فى االندلس واجزاء من اوروبا  وتفانيهم فى دفع لواء الدعوة جنوب       

الصحراء بقوة وإخالص ومثابرة فى جهاد استغرق قرونا طويلة ناطحوا فيها الجغرافيا  والطبيعة   اال ان نسجل لهم باإلجالل 

الدور الذى يطوق بفضله عنق كل مسلم فى تلك األنحاء   ونأمل أن يكون في تذكيرنا بهذا الدور ما يداوى المحاوالت  واإلكبار هذا

الطائفية بالغة التطرف للبعض منهم بتحريض من اعداء االمة لدفعهم الى اعتزال موروث أمتهم الثقافى حتى وان اقتضى االمر طبقا 

 .( 2)هويتهم اإلسالمية لهذه المخططات اقتالعهم من جذور 

ولعلنا نستحضر فى هذا المقام ما ا بت لى به المغرب العربى من بلبلة فى اله وية رغم مرور حقب طويلة على استقالله   فقد       

ثار بقيت دول ه حائرة متأرجحة  بين الجذور االصيلة والقشور الدخيلة    وهذا الوضع هو نتاج لتراجع حال االمة وت راث من اآل

السلبية لسياسات االستعمار التى مارسها الفرنسيون بضراوة الجتثاث الهوية الوطنية لالمم التى اخضعوها فإنقلب الحال واختلطت 

 . التحالفات ما بين االصيل والدخيل 

   والي نبى الرحمة صاحب رسالة النور والحضارة التى اضاءت بنورها هذا العالم      

                                       ــــــــــــــــدمحمـــــــــــــــــ

 رسول هللا     

   أ هدى كتابي هذا

 .قرارا بفضلهم فى مد االسالم فى كال النطاقين إ ربرـــــــــــــــكما اهديه الى إخوتنا الب      

          اللـه وبركاته والسالم عليكـم ورحمـة                                                   

 محيى يوسف                                                 7008حدث فى يوليو م      -  7004اكتوبر     

 

 

                                                           

2
نطقة المغرب بالنسبة لم ، واستهدفنظم مركز ديان فى اسرائيل سلسلة دراسات وبحوث عن االقليات العرقية فى العالم العربى لتنمية وعيها االنفصالى (  

نظم ندوات حول المشكلة إسرائيلية ، و-تقوية الروابط معهم واسس لهذا الغرض  لجان صداقة أمازيغيةعلى المعهد فعمل ( البربر)العربى عنصر االمازيج 
اليهود في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا األمازيغية ساهم فيها أمازيغ المهجر من المغرب  والجزائر في فرنسا  وبلجيكا ، ويرعى المركز بالتنسيق مع منظمات 

إ زكاء لتعزيز الوعى االنفصالى لدى هذه االقليات ( كتيبات ومنشورات)والواليات المتحدة وكندا مناسبات ثقافية و سياسية   عالوة على تسويق مواد دعائية 
مركز ديان ألبحاث الشرق "عن دور بالقاهرة "ية للدراسات والنشرالدار العرب"للدكتور حلمي عبد الكريم الزعبي مدير عام لالنفصالية   المصدر ـ دراسة 

 (.     ملحق ـ مذكرة مختصرة عن المركز)في صياغة المشروع الصهيوني لتفتيت األقطار العربية " األوسط وإفريقيا
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 االولاب ــــــــــــكتلا

 الميةـــــــــــارة االســــــــــــــــالحض

 

 الفصل االول

 موقع حضارة االسالم من الحضارة االنسانية

  

 الحضارة وأنماطها      

الحضارة هي مظاهر الحياة بجوانبها اإلجتماعية واالقتصادية والثقافية في بيئة معينة وزمن محدد بما يفرز اطارا خاصا من       

الصفات الذاتية تبلور شخصيتها المستقلة   وبالتالى تختلف هوية كل حضارة من أمة الخرى ومن زمن الخر وحتى بالنسبة لالمة 

" دة قد تختلف شخصية حضارتها  طبقا الطارها الزمنى ، وبالتالى فالحضارة كائن حى متطور ولها قوتها وإرادتها فهى إما   الواح

    .تبعا لقوة تأثيرها فى محيطها " خاملة " أو " فاعلة 

وقيادة التطور واالسهام فى  وتستمد الحضارة فاعليتها من تفوقها وهيمنتها على محيطها إنطالقا من قدرتها على االبداع      

دفع حركة التقدم األنساني ، وينتسب إلي هذا الصنف من الحضارات حضارات قلب العالم القديم بما فيها الحضارة االسالمية ، أما 

يرها وال فهى العاجزة عن الفعل والتفاعل وال قدرة لها على التجدد والتجديد وال مجال امامها للتواصل مع غ" الخاملة " الحضارة 

يتجاوز تأثيرها حدود محيطها الضيق فت صبح كيانا منغلقا غير قابل للتطور يعيش حالة من الجمود  وهذا النوع مصيره االفول 

 .وثقافات جنوب الصحراء قبل االسالم نموذج لهذا الصنف 

 

 لجذور العربية للحضارة االسالميةا      

جاهل الحديث عن الحضارة العربية بجذورها المتعددة   والحضارة العربية التى حضارة اإلسالم ال يمكن ت غوروعند سبر      

نقصدها ليست هى تلك التي ترعرعت نواتها في البيئة الصحراوية بجزيرة العرب عند ظهور اإلسالم وإنما هى ذلك الفيض من 

محيط الصحراء العربية فى كل من اليمن  فى الحضارات الممتدة بجذورها فى عمق الحضارة اإلنسانية والمنتثرة على رقعة كبيرة

والعراق والشام   تلك الحضارات التى ارسى قوائمها بطون العرب المهاجرة منذ القدم والتى كان لها تأثير ممتد وراسخ بالمنطقة 

قبل  7530ون عام   فهجرات العرب عبر الجزيرة الى محيطها موغلة فى القدم   فهاجر االكادي( 3)وعلى حضارات العالم القديم 

الى الشام فى نهاية العصر ( السريان)م ، وهاجر االراميون .الميالد الى العراق ولحق بهم العموريون فى نهاية االلف الثالثة ق

ق م ،  03ق م  والمؤابيون فى القرن  7500عام ( اصل الفنيقيين والقرطاجيين)البرونزى   ومن بعدهم اليبوسيون والكنعانيون 

فقد اثبتت الدراسات ان اللهجات التى سادت المنطقة كالبابلية    العناصر تركت بصمتها اللغوية واالبداعية على المنطقة وكل هذه 

مثلها فى وهيمنت على الشام واالشورية واالكادية والكنعانية واالرامية بفروعها المندائية كلها عربية االصل نشأت فى جزيرة العرب 

غلب االنتشار العربى طابعه ونفوذه الثقافى العربى ولغاته علي الشام منذ   كما  ى اليمن المعينية والسبئيةذلك مثل لهجات الجنوب ف

عهد االنباط الذين فى ظلهم تزايد النفوذ العربى المؤثر اقتصاديا وثقافيا فى اراض االمبراطورية الرومانية فى الشام للمدى الذى مكن 

 (.4)م  788بفيليب العربى من تبوأ عرش روما عامماركوس يوليوس فيليبوس المعروف 

 الفينيقيونوإن تجاهلنا القرابة األصيلة للحضارة العربية القديمة بحضارات الرافدين السحيقة فى القدم أو تلك التى شادها       

ين حضارات بر الشام الزاهرة ، فال يمكن أن نغفل صلة النسب المباشر والشديدة الوضوح بينها وبالشام  على ساحل  (الكنعانيون)

التى بلغت العالمية بنفوذها اإلقتصادي والثقافي وكانت مصدر الهام للحضارات األوروبية وتدمر وعلى رأسها النبطية واآلرامية 

                                                           

3
 0840راسة ناجية مرانى عام وبالنسبة للغات د  - The Phonicians Penguin Books by Donald Hardenالمصدر بالنسبة للهجرات  (  

 .7007يونيو -مايو   008الطاهر داود من  مجلة الفيصل السعوديةالعدد -عشيرة اللغات األفريقية اآلسيوية "، ومقالة 
4
 .  85المصدر جوستاف لوبون ـ  كتاب حضارة العرب صـ (  
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،  (5" )ية عربية أ م الثقافة الهيلينالقديمة فى كل من اليونان وروما التى يقول روس عن حضارتهما انهما كانتا انعكاسا للحضارة ال

تجذر فى يتضح االمر الذى  سبق الثقافة العربية للثقافتين اليونانية والعبرانية ،" الثقافة العربية " ويؤكد عباس العقاد فى كتابه 

االبجدية اليونانية عربية بحروفها علمها لليونان قدموس الفينيقى الذى يصفه هيرودت بأنه اول من " فيقول اليونانية  فى تهاابجدي

" شاهدة على اصلها الفينيقى االرامى العربى الجنوبى ( الحروف)علم االغريق الصناعات واسماء الحروف   وأن أشكالها ومعانيها 

.  

والكنعانيون من اهم البطون المبدعة فى حضارات العرب القديمة فهم ب ناة الحضارة الفينيقية وأبجديتهم ام األبجديات       

ال الخالدة لهذا الشعب اهداؤه العالم االبجدية التى تستخدمها االبجديات االوروبية والالتينية حتى وقتنا هذا   االوروبية   فمن االفض

الى شعب بحرى تفوق بحكم الموقع والبيئة تحولوا و،  (صور، صيدا ، جبيل وغيرها ) اقاموا الصروح والمدن فى ساحل الشام كما 

ون مع ابالتعوا حول افريقيا اردعندما حار، قاد رحالت االستكشاف البحري االولى فى العالم في مجال بناء السفن واإلبحار عبر الب

دائم شعبا كان شعب فينيقيا وعلى الساحل الغربى الفريقيا الول مرة  ،  (القرطاجيون)مرة أخر عندما حطواو بحرية الفرعونية ،ال

مرسيليا  فـ( 6)حيط البحر المتوسط على مر العصور بدءا من اليونانالهجرة اقام المستوطنات والحضارات فى الكثير من ارجاء م

تعنى المدينة الجديدة باللغة الرومانية ) Cartagoوقرطاجة الجديدة  Balearicوسردينيا ومالطة وجزر البليار ( تونس)وقرطاجة 

تجارة أصوله العربية التى ملكت نواصى  نمؤهال بحكم موروثه المستمد مكان بجنوب شبه جزيرة ايبيريا ، وهذا الشعب التجارى ( 

، كما اهلته حركته الدائمة وتوطنه  الجديدةطوال تاريخها   ان يملك هو االخر نواصى التجارة البحرية العالمية بحكم بيئته  صحراءال

نفوذ هذه االمة االقتصادى  تعاظم معو الممتد المتناثر فى االراضى الجديدة للتواصل والتالقح مع الحضارات العالمية عبر البحار ،

 .لغة دولية سادت البحر المتوسطالكنعانية لغتها وسيطرتها على المالحة البحرية أن أصبحت 

ازدحمت الشام بالكيانات العربية وأصبحت مهدا المارات عربية راقية الحضارة   ففى المنطقة التى كانت الكنعانيين  خالفوب      

دمشق عبر من المنطقة الممتدة م فى  001  -ق م  800مت مملكة االنباط العربية فى الفترة قا  Romana Arabia  بـت عرف 

باالردن   كم من العاصمة البتراء 200مبعدة السعودية على ب)جنوبا داخل الصحراء العربية  بمدائن صالحالى الح ْجر بادية الشام 

 تهايصف حقيق اهامسممدينة فريدة  (كلمة يونانية تعنى الصخر) Petra عاصمة االنباط المعروفة بالبتراء و  وسيناء  )حاليا 

َوَكاُنوا َيْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوًتا آَِمِنيَن  : 47ويشير القرأن الى ذلك فى سورة الحجر اية الصخرية فمبانيها منحوتة حفرا فى الجبل ، 

  ويصف  القران هيمنتها على تجارة الصحراء بفضل نى دول زمانها من اغوذات حضارة ونعيم م قيم ودولة االنباط كانت ، (  28)

اٍت َوُعُيوٍن ( 641)أَُتْتَرُكوَن ِفي َما َهاُهَنا آَِمِنيَن ".. وما بعدها من سورة الشعراء  ثراء هذه االمارة  082فى اآلية   ( 641)ِفي َجنَّ

ان تصبح من رائعة االنباط  البتراءوقد استحقت ، ( 641)َن اْلِجَباِل ُبُيوًتا َفاِرِهيَن َوَتْنِحُتوَن مِ ( 642)َوُزُروٍع َوَنْخٍل َطْلُعَها َهِضيٌم 

 . عجائب الدنيا السبع من منظور اهل القرن الواحد والعشرين بمزاجهم الجديد ، طبقا لالستطالع الذى عقدوه الختياراتهم الجديدة 

 ( مسماها الالتينى م ستمد من النخيل شجرة الصحراءـ  Palmyrenien)لكة تدمر ممن ممالك العرب الزاهر فى الشام مو      

فى عهد ملكتها زنوبيا ومدت سلطانها على مساحة متسعة من االرض إمتدت  ومارناطحت والصيت والثراء االمبراطورى ذات النفوذ 

كسائر  وكان نظامها ، وأوروبا آسيا نبيالشرق تقف على مفترق طرقها تجارة يدة سوكانت تدمر   ما بين اسيا الوسطى الى مصر 

وعكست فخامة ، قبل الميالد مملكة في النصف الثاني من القرن األولالت زدهرإ شبيها بجمهوريات االغريق ، مستوطنات الكنعانيين

م 725ق م حتى 050مجدها فيما بين عامى قمة بلغت ،  ريةاالمبراطو تهاوعظمثرائها  مدى العامة والخاصة تهاأبنيوأبنيتها الملكية 

روما لم ولكن ، سلطانها بلغت بها منتهى عظمتها وإتساع ،  ومن اشهر ملوكها أذينة وزوجته الملكة زنوبيا وهى التى تحدت روما و

 . اوريليانوس امبراطورها م على يد 725امرها عام  ىنتهإهزمتها وفتمهلها 

                                                           

5
عصام الدين عبد الرؤوف ـ . ، المصدر بالنسبة للممالك العربية  د 73/8/7000نقال عن جريدة أخبار العرب في .. مجلة الفكر السورى.. روس:  المصدر(

 .ألحواضر أإلسالمية ألكبرى 
6
، كما الفنيقى اسس مدينة طيبة االغريقية واصبح ملكا عليها ( كادموس)اثينا ، فقدموس  واهم من اسس (الكنعانيون)اشارت االوديسة الى ان الفينيقيون (  

ميت القارة االوروب  –ادخل االبجدية الى اليونان  هم من  الفينيقيونووتعنى الكلمة بالفينيقية الغرب لهروبها غربا الى اوروبا " غروبة "ية على اسم اخته س 
 . .Black Athena By Martin Bernal , P.xiiii  :المصدر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
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مارتا الغساسنة والحيرة الواقعتان على هامش الصحراء إالمعاصرة لظهور االسالم فى محيط الصحراء  العربمارات خر إأو      

فى الشام اال انهما كانتا تدوران فى لقرنائهم العرب على نفس النمط الحضرى وال تقال عن االمارات السابقة كانتا ، العراق الشام فى 

الشام تحالفت مع الروم القوى المهيمنة بالمنطقة ، شمال الصحراء وجنوب قعها موبحكم     فإمارة الغساسنةف لك الروم والفرس 

العراق  فىعام وال تزال اثارها العظيمة ماثلة فى عاصمتها ب صرى   أما امارة الحيرة  300وهذه االمارة عمرت على ما يربوا على 

، كانت من االمم العظيمة التى نافست اكاسرة الفرس وقياصرة  م 800م واستمرت الى  083التى اسسها المناذرة عرب اليمن عام 

اال ان للغساسنة والمناذرة العربية  ةعصبيالرغم و ، م103الروم ترفا وعظمة الى ان اخضعتها فارس فى عهد الدولة الساسانية عام 

ياز كل منهما ، فقد حسمت الجغرافيا انحوقع بين الروم والفرس خارج اطار العصبية واحيانا ضدها ، والؤهما كان على طرفى نقيض 

 .الذين كانت تربطهم بالروم اخوة العقيدة المسيحية بعيدا عن عروبتهما خاصة الغساسنة

 ضارة الصحراءح       

يدى الجهالء منهم ومن المغرضين من أوال يقلل من شأن عرب الصحراء ما لحق بتاريخهم ق بيل اإلسالم من تشويه على       

فحضارة عرب الصحراء حضارة فطرة قوية ال يقلل من شأنها إفتقارها لصروح كتلك التى شيدتها بطونهم المهاجرة فى  غيرهم  

امر طبيعى بحكم إختالف    فى البيئة الصحراويةالمتجذرة  الحضارات وحضارتها االمبين تلك فارق التطور ، ومواطنها الجديدة 

واستطاعت بمهاراتها التجارية وعبور الصحراء ان تبنى اقتصاد  ببيئة اكثر لطفا وثراء   فاالولى تمتعت البيئة من منطقة ألخرى

فى بيئة جافة قاسية عرب الصحراء على بدويتهم بقى بينما    بقوةتفاعلت معها اكثر تطورا مجاورة ت اعلى حضار نفتحان توإ قوى

، مثلهم فى ذلك مثل بطونهم التى استقرت في الشام والعراق لم تنقصهم عناصر اإللهام واإلبداع الكامنة لديهم بالفطرة ولكن 

فمخزون الملكات الكامنة فى النطاق الصحراوى هى التي هيأت بعبقرية بيئة خصبة لقيام حضارة من نوع أخر مشحونة بالعديد من 

كثر سموا ا أتراثوتركت م الصحراء   الجوانب طغت عليها روحانية خالقة فخلفت تراثا أخالقيا راقيا ما كان لي صاغ إال بحكمة وأحكا

انتظم فى منظومة الفروسية بأكمل واجمل معانيها مشمولة بتقديس مطلق للحرية وإعتزاز بالذات والفخر باالنتماء وطالقة التعبير 

نتاجها حلف  والعدل والفراسة وحدة المنطق وقوام البصيرة والنجدة الي أخره من قيم سامية تحدت عصبية الجاهلية كان من روائع

 . كونهاوم مضمونهالسمو هللا امتدحه رسول وهو ما الفضول لنصرة الحق 

وبيئة بمثل هذه المعطيات االخالقية هيأت ظروفا مثالية لترعرع نمط إنسانى لجيل يتهيأ لحمل رسالة روحانيةا إكتمل اساسها       

والذين " تقويم العظم الناس أثرا فى التاريخ : المائة " فى كتابه بتلك البيئة " مايكل هارت " األخالقى بمجىء اإلسالم    وينوه 

جاء على رأسهم محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدور االيمان فى اقامة امبراطورية االسالم فأشاد بمعدن الرجال الذى مكن 

نبى  واصفا    على حد قوله  اريخ حتى اليوماعظم امبراطورية فى التهى   هؤالء البدو من أن ي قيموا امبراطورية واسعة ممتدة 

بهذا القدر من العظمة والقوة الجبارة الذى    قبل ذلكمثله العالم كله رجال لم يعرف   االسالم بأنه اعظم زعيم سياسى عرفه التاريخ 

بيئة صقلت الء العظماء بأنها عن البيئة التى انجبت هؤيقول ، وان تتحقق كل هذه االنتصارات الباهرة بغير زعامته ما كان ممكنا 

. ، ويشاركه  د( 7" )الرجال وافرزت أعظم القادة بما يتحلون به من خصال وقوة وصالبة وايمان ال يتزعزع بالهدف والرسالة 

واذا ما قيست قيمة الرجال بجليل اعمالهم كان محمدا من اعظم من عرفهم " جوستاف لوبون تقويمه لقدر رسول االسالم فيقول 

  ( " .8)اريخ   ولكن التعصب الدينى أعمى بصائر مؤرخى الغرب عن االعتراف بفضلهالت

أذا ما طرحنا جانبا الظروف العرضية التى " أدرك نابليون بونابرته إبداعية البيئة العربية على نحو جامع فأوجزه بقوله كما       

ه فهناك سبب مجهول جعل اإلسالم ينتصر وبشكل عجيب على تأتى بالمعجزات   فالبد وأن يكون فى نشأة اإلسالم سرا ال نعلم

المسيحية ، وربما يرجع ذلك الى أولئك الذين وثبوا فجأة من أعماق الصحراء وقد صهرتهم حروب طويلة عنيفة صقلت أخالقهم 

 ( . 9")وخلقت فيهم مواهب عبقرية وحماس ال يقهر أو ربما شئ من هذا القبيل 

 

                                                           

7
 . 04 – 08صـ  0880ترجمة انيس منصورالطبعة الثامنة عام (  

8
 .  2م صـ  0448ضارة العرب الصادر عام  جوستاف لوبون ـ ح(  
9

 .تأليف ايتين دينيه وسليمان ابراهيم -نقال عن كتاب محمد رسول هللا  045صـ  5جزء  –مذكرات نابليون فى سانت هيالنة ( 
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 السالميةعالمية الحضارة ا      

من بيئتها البسيطة فى نطاقها الصحراوى إلى مجال حضارى االخالقية وبإنطالق اإلسالم عبر الصحراء خرج بهذه النواة       

رقى إمتزجت فيه هذه النواة اوال  بتراثها األصيل من الحضارات العربية المهاجرة الممتدة فى  رحب يموج بالتنوع الثقافى والع 

مع  توحدتإندمجت هى وف  ، ثم تفاعلت بعد ذلك مع تراث األمم التى إنضوت تحت لواء اإلسالم وغيرها  العراقفى الشام و محيطها

العربية وعاء واطارا عاما مشتركا لتراث امم  ةلغفيه الاصبحت وافرزت جميعا اطارا ثقافيا موحدا لعالم االسالم ثقإفات ال غيرها من

تنوع وتعددية الثقإفات ، تمركزت فى " االبداعية"رة جامعة عابرة لالعراق اطلق  ملكتها حضا" حضارة االسالم " عديدة   فكانت 

 . (10)بفضله اصبحت لغة عابرة للقوميات واللغات الذى قلبها العربية لغة االسالم 

إفات العالمية وعزز توسع االسالم الجغرافى قدرة الحضارة الجديدة على التواصل والعطاء فأصبحت حلقة وصل بين الثق      

الكبرى   فانفتاحها كان مكسبا للبشرية كلها فقد تعهدت تلك الحضارة  معارف أمم سابقة ومعاصرة بالحفظ ثم اضافت اليها باإلبداع 

" زخما اهدته بدون تعصب او حساسية الي الحضارة االنسانية لتكون بذلك اساسا لحلقة جديدة فى مسلسل الحضارة فحازت بذلك 

ولم تشذ حضارة اإلسالم فى دورتها تلك عن سنن الحضارات الفاعلة فلم تكن ابدا كياناا منعزال وانما تواصلت باالقتباس  ،  "العالمية 

وتفاعلت باإلبداع فأخذت من السابقين ونقلت الى الالحقين جمله ابداعاتها فال توجد قط حضارة عالمية تفردت باإلبداع دون سند من 

في تراث ألالحقين    ومن اهم ما  تميزت به الحضارة االسالمية هو انفتاحها وموضوعيتها والمرونة بين  تراث السابقين أو إسهام

قدة التى عانت منها أوروبا فى القرون الوسطى وأخرت نهضتها  مكوناتها   فلم تكن هناك خصومة بين الدين والعلم مثل تلك الع 

 ( .االسالمية)عارضتها االقتباس من حضارة تعاديها بسبب تكفير الكنيسة للعلم واضطهادها العلماء وم

 

 التراث العلمى وانجازات الحضارة العربية      

فرزت الحضارة العربية طابعا شخصيا مميزا فى مجال العلم واالدب والفن والصناعة وتركت اثارها على كل زمان فى العالم أ      

 :، ونتعرض لبعض ذلك فى االتى 

   

 ـــومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوال العل    

 المنهج التجريبى  0      

وانفردوا به زمنا طويال ، وينقل عن العالم  فى العالم ان العرب هم اول من ادرك اهمية المنهج التجريبى" لوبون . يذكر د      

للقدماء تقريبا بية وهى ارفع درجات العلم التى كانت مجهولة ان العرب ارتقوا بعلومهم الى المرحلة التجري"  الشهير ازوالد شبنجل  

إنه بينما كانت قلة من االغريق هم من مارس الرصد فى علم " ، ويستطرد لوبون نقال عن  دولنبر فى كتابه تاريخ علم الفلك  " 

تجد بين فى علم الكيمياء يونانيا واحدا  قد ال تجد مجربافبينما ، ( الرصد والمتابعة)الفلك فإن كثرة من العرب مارسوا التجريبية 

من تعود على العمل النظرى لوفر تال ي على مؤلفاتهم اعتماد العرب على التجربة دقة وابداعاضفى ، ومن التجريبيينالعرب المئات 

يزيد على ما حققه دراسة الكتب نظريا فقط ، وأن هذا المنهج أوصل العرب الكتشإفات مهمة تجاوزت فى ثالثة قرون او اربعة ما و

بعد ان  بين االممعلوم اليونان فى الوقت الذى نشر فيه العرب طول من ذلك بكثير ، ويستطرد بأن أاالغارقة من اكتشإفات فى زمن 

 (.11")عن االستفادة بذلك التراث أو نشره لزمن طويل قد توقفوا البيزنطيون ، كان حولوها خلقا جديد 

 

 (  :نعةعلم الص)ـ الكيمياء  7      

وهذا العلم احد دعامات النهضة الستناده الى البحث العلمى ابو النهضة والتطور   سبقت به مصر القديمة العالم فهى        

حجر الفالسفة بتحويل المعادن " مبتدعته   ومنها انتقل الى اليونان ثم الرومان فأنقلب فى أيديهما الى خرإفات بالبحث عما سمى بــ

ذهب وفضة   وتبعهم فى ذلك الوهم لفترة بعض علماء المسلمين استفاقوا بعدها عندما أستعادوا لهذا العلم من جديد الرخيصة الى 

                                                           

10
وى عن رسول هللا (  دكم بأب وال أم إنما هى لسان   فمن تكلم فإن الرب رب واحد واالب اب واحد والدين دين واحد وإن العربية ليست ألح.. ايها الناس .. ر 

 .ظور االسالمى العابر للقوميات العربية فهو عربى ، وي عبر هذا عن المن
11
 .853لوبون صـ .حضارة العرب ــ د(  



- 10 - 

 

- 10 - 

 

فأدخلوا .. ان الكيمياء بشكلها العلمي  انجاز حققه المسلمون " أصالتة العلمية ،  ويسجل ديورانت للمسلمين فضلهم فى هذا   بقوله 

 .” Alembic" ية المتقنة وفرقوا بين الحوامض والقلويات واخترعوا االنبيق   عليها المالحظة والتجربة العلم

( م 4القرن " ) ستحق جابر بن حيان ان يجيئوا على رأس علمائه   فإعلى هذا العلم بأفضالهم االسالم  وكيميائيواستحق       

ال ي تصور ان تقوم له قائمة  ذىأساس الكيمياء ال"  االحماض" أشهر الكيميائيين المسلمين لقب أبى الكيمياء   بفضل استحضاره  

، واليه يعود الفضل فى ابتداع المنهج التجريبى وطرق تحضير كثير من المواد الكيماوية وتطبيق ها بدونها وهو أول من استحضر

" تركيب الكيمياء " و " بعين الس“ وقد ت رجمت كتبه .. طرقا محسنة لعمليات التبخر والترشح واالنصهار والتقطير والكلور والتبلر

م ، وبقيت كتبه مرجعا الوروبا حتى القرن  0128الى الفرنسية عام " االستتمام"م ، وت رجم كتابة  07الى الالتينية فى أوائل القرن 

 . م 02

فجر العلم الحديث ،  بأنه النظير له فى كل العصور السابقة على" ومن أبرز الكيميائيين ابوبكر الرازى الذى يصفه سانتون       

فهو صاحب تقسيم المواد الى حيوانية ونباتية ومعدنية  وهو أول من اشار الى امكانية وجود الملح والكبريت والزئبق فى جميع 

من أعظم انجازاته الذى يتناول فيه العقاقير " سر االسرار" ، وي عد كتابه " باراسلوس"االشياء وهى الفكرة التى طورها فيما بعد 

ابو على الحسين ابن "اآلالت والعديد من تجارب الكيمياء    ويضم الكتاب أيضا وصفا لالجهزة الالزمة للمعامل الكيميائية    اما و

فقد كانت بحوثه ذات أثر كبير فى ( م0052 -هـ 840)الفيلسوف الكيميائى والطبيب المعروف بالشيخ الرئيس ابن سينا " سينا

م كان لها تأثير عظيم على أوروبا ،  07المترجم الى الالتينية فى القرن " الشفاء " عن الكيمياء  فى كتابه تطوير هذا العلم  فمقالته 

وما يميز ابن سينا عن جابر والرازى جهابذة الكيمياء هو انكاره التام المكانية تحويل المعادن الرخيصة الى معدن نفيس مع امكانية 

 .طالؤها

( النترات)  وهو أول من فرق بين كربونات الصوديوم "  أبومنصور موفق " م 00العربية فى القرن  ومن عباقرة الكيمياء      

وهومازال اسمها العلمى  ،  وتوصل ايضا الى معرفة ماهية اكسيد ( القلويات)  Alcaliوكربونات البوتاسيوم  التى سماها القلى 

االندلسى الى اكتشاف قيم عن تحضير اكسيد " مسلمة المدريدى "  م  توصل 00الزرنيخ وحامض السليكات   وفى منتصف القرن 

، حيث لم "  هولميار" على حد قول " الفوازية " و "  بريستلى " الزئبق    تلك المادة التي قدر لها أن تلعب دورا تاريخيا فى يدى 

 .يفطن احدا قط  الى قاعدة كيميائية أساسية وهامة مثل هذه  قبل مضى قرون اخرى

رئيس قسم الكيمياء فى معمل القاهرة  وهو صاحب " منصور الكاملى " م ظهر كيميائى أخر  ذو شأن ، هو  05وفى القرن       

م ، ومصر سبقت  01السبق العلمى عن تنقية الذهب والمعادن من الشوائب فى سابقة علمية لم تصل الى علم أوروبا قبل القرن 

  وتشير الموسوعة البريطانية فى طبعتها الحادية عشر الى ان اوروبا عرفت اسرار هذه  اوروبا الى معرفة النشادر وصناعتها

م بعدما افشاها القنصل الفرنسى فى القاهرة   وظلت اوروبا تعتمد على مؤلفات العرب فى هذا العلم الى العصر  0208الصناعة سنة 

 .ب العربية فى مجال الكيمياء وبلغتها االصلية الحديث  و قيل أن  بريستلى عبقرية الكيمياء  كان يراجع  الكت

 

 الطـــــــــــــــب   - 5     

تربع االطباء العرب بال منازع على عرش الطب وظلت أوروبا تتعلمه على ايديهم الكثر من ستة قرون ، ومن أعظم االطباء      

دع فهو أول من طبق الكيمياء على الطب   وأول من اب  االطباء الكيماويين ااب( م871- 730/هـ 505 -488" )ابوبكر الرازى "  

 الحاوى"تكر فى جراحة العيون والوالدة وأمراض النساء  وأول من صنف مقاالت فى طب االطفال   واهم مؤلفاته واضخمها وإب

Contents " أول عمل "   الجدرى والحصبة" ومن بين اهم مؤلفاته   سماهما تيمنا بأسماء حكام خراسان " المنصورى " و

دقيق ومحكم عن االمراض المعدية    وي عد الحاوى  عمل تراثى ضخم فى الطب يضم ستة االف وستمائة وعشرون صفحة ، قام 

م ون شر 0728بترجمته فرج بن سالم اليهودى  بناء على رغبة الملك شارل االول انجو امير نابلى وصقلية وانتهى من ترجمته عام 

 .م  تاريخ صدور اخر طبعة منه وكانت فى المانيا  0240م وعام   0841وانتشر فى أوروبا مابين م م فى ايطاليا0841عام 

امير االطباء فى القرون ( م0052 -840"  )ابى على الحسين ابن سينا " بلغ الطب االسالمى أوج مجده أنذاك على يدى و      

الصحة ووظائف )وهو مبحث ضخم فى علم التطبيب " القانون " الطبية   الوسطي وعالم الكيمياء السابق التعريف به ، واهم مؤلفاته

م الى الالتينية ، وكان كتابه القانون واسع 07ويضم استطرادات فى الفلسفة   وت رجم فى القرن  ( االعضاء والعالج والصيدلة 

تبه وكت 03االنتشار وأعيد طبعه عدة مرات فى النصف الثانى من القرن  ب الرازى اساس تعليم الطب فى جامعات م ،  وكانت ك 
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عن الطاعون الذى ( م0518المتوفى عام ) م   ومن اهم كتب الطب األخرى  كتاب ابن الخاتمى 04فرنسا وايطاليا حتى أوائل القرن

 .، و ي عد اهم كتاب فى هذا المجال فى القرون الوسطى ( م0588 -0584) انتشر فى االندلس 

القرن ) ، وعلى بن عيسى ( م0070 -881)ومن اهم أطبائهم عمار الموصلى طب العيون وير ساهم العرب فى تطو      

  وقد ت رجمت كتب عمار الموصلى  " كازى وود " وهو أول من استعمل التخدير فى عمليات العيون على حد قول االستاذ ( العاشر

 .م  04ة  طب العيون فى فرنسا فى القرن وعلى بن عيسى الى الالتينية واستخدمت كمراجع تعليمية حتى بدأت نهض

م سمعة عظيمة 05أصبحت الجراحة علما حقيقيا له اصول وقواعد على ايدي العرب ، وللجراحين االندلسيين فى القرن       

على حد  فاقت سمعة أقرانهم فى باريس وأدنبرة، فبينما كان الطبيب فى األندلس يسمى جراحا كان فى الدول االوروبية يسمى حالقا

عميد جراحى ذلك ( م0305المتوفى ) االندلسى " ابى القاسم الزهراوى " ، ومن اشهر الجراحين " كمبل " ما يذكره االستاذ 

تبه الزمان الذى بلغت  الجراحة على يدي يتضمن فصال عن الجراحة مشتمال على  صور   " التصريف " ه قمة ازدهارها ،  و اشهر ك 

ومن مشاهير     م01هدى الى اوروبا بذلك اساس علم الجراحة وسهل عليها تطوير االالت الجراحية فى القرن الدواتها وأالتها   فأ

اعظم علماء وظائف االعضاء فى القرون "  ابن النفيس" الملقب  "  عالء الدين على بن أبى الحزم القرشى الدمشقى  " االطباء 

م   استنادا لشرحه الدقيق للدورة 0174الكتشاف الدورة الدموية عام  "  وليم هارفى" الوسطى وهو الذى مهد الطريق أمام 

ابن " و "  جالينوس " بتصنيف دقيق خرج فيه على االقوال التقليدية لكل من " شرح تشريح القانون " الدموية الصغرى فى كتابه  

 " .سينا 

" نهال ومرجعا وأساسا لصناعة الطب االوروبية ، فكتاب وموسوعات الطب االسالمية لم يكن لها نظير فى زمانها فكانت م      

جمعت خالصة طب العرب واالغريق والهنود والسريان ( القرن الثانى عشر الميالدى)   موسوعة ابن سينا الطبية " القانون 

ن اعده، كانا موسوعتم الذى لم يتمه فى حياته لضخامته فأكمله تالميذه من ب 0728للرازى عام " الحاوى“والمصريين    وكتاب 

التعريف لمن عجز عن " حتى أوائل القرن السابع عشر الميالدى ، كما أصبح كتاب " لوفان " ن فى جامعة ان معتمدتامرجعيت

فى القرن الخامس عشر الميالدى المرجع االكبر فى جراحة وتجبير العظام وجراحة " ألبى القاسم خلف بن العباس " التعريف 

 .المثانة

علماء المسلمين قصب السبق على االوروبيين فى وصف أمراض الجذام والجدرى والحصبة وعالج أمراض العيون   وهم ول     

بالتطرق الى عالقة الطب النفسى بالحالة الجنسية كما تعاملوا مع الجنون على انه حالة مرضية طبيعية “ فرويد " من سبقوا بقرون 

 .ن أعتبروه من اصابات االرواحتحتاج العالج على عكس االوروبيين الذي

 

 الصيــــــــدلة -8      

، واالصل العربى للكثير من ( الموسوعة البريطانية الطبعة الحادية عشر)والعرب هم الذين وضعوا الهيكل العام لهذا العلم       

دوية لتحسين مذاقها ليصبح مستساغا ، اسماء االدوية دليل واضح على اسهاماتهم فلهم يرجع الفضل فى إستخدام السكر فى تحليةاال

اى شراب دليل على تفوقهم فى صناعة االشربة الدوائية التى شغلت حيزا كبيرا من تجارة العرب ” Syrup“ واالصل العربى لكلمة 

م 0028  – 882) مع البندقية، وفى أوروبا أنتشرت مؤلفات العرب فى مجال االدوية فقد ظلت كتب أبن سينا وأبن زهر وأبن وافد 

لضياء “ االدوية المفردة " وكتاب (.. م 0784  -0080) وأبن سرافية وابن البيطـار ( م0003توفى ) وماسوية الماردينى (  

 .م تقريبا0450الدين المالقى المعروف بأبن البيطار متداولة كمراجع حتى 

 

 الطبيــــــــــعة -3      

لكشف قانون الجاذبية عندما إبتدعوا الثقل النوعى لكثير من العناصر " نيوتن "أمام مهد علماء الطبيعة المسلون الطريق       

سبقه دراسة السوائل في مصادرها األرضية والتحكم في حركتها في حالة التوازن " للبيروني " في مجال الطبيعة ، وي سجل 

 .الميكانيكاألبناء موسى بن شاكر أصالا من أصول " الحيل " واالرتفاع ،  وي عد كتاب 
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 الجغرافيا والفـــــــلك  -1      

 لمون ـــــــــــــــالة المســــــــــــــــــــو الرح            

أبى الجغرافيا فى العصور القديمة إلى عالم العصور الوسطى بعد تنقيحها " بطليموس " يرجع للعرب فضل تقديم علوم       

لكثير من الفضل في تطوير هذا العلم بفروعه فساهم البيروني برحالته في آسيا فى االضافة لهذ العلم ، واالضافة إليها، واليهم يرجع ا

) الشريف األدريسى " ، وتمكن  ( القرن التاسع الميالدي) المصرى بإختراعه الرقاص فى تطوير الفلك " أبن يونس " وساهم 

ى منطقة البحيرات الكبرى بدقة قبل ان يكتشفها االوروبيون فى القرن م من رصد منابع النيل ف 0010فى عام ( " م 0011 -0088

ملك نورماندى في عملية نقل العلوم العربية إلى أوروبا في القرن الثاني عشر ، " روجر الثانى " م   وهو الذي إعتمد عليه 08

 .من أشهر المؤلفات الجغرافية“ فاق نزهة المشتاق فى اختراق اال" ومن ابرز ما صنعه نموذج للكرة األرضية ويعد كتابه 

كروية االرض ودورانها حول محورها في وقت كانت تسيطر فيه ومن خالل اإلستدالل الفلسفي  فلكيا علماء االسالمأكد و      

ق الوسطى فكرة تسطحها بضغط من الكنيسة التى أنكرت الفكرة   رغم ان كروية االرض تبناها علماء االغريالعصورعلى اوروبا 

إن األرض مدوره كتدوير " قال ( م 443المتوفي عام " )إبن خرداذبه " وعلى رأسهم ارسطو والعالم السكندرى فيثاغورث ، فـ 

اذ قال إن هللا " م  805المتوفي عام " إبن رشد " ، وقال بذلك ايضا “ الكرة وموضوعة في جوف الفلك كالمحة في جوف البيضة 

وأتى بالبراهين للتدليل على ذلك على " إستدارة الكرة أجوف دواراا واألرض مصمتة في جوف الفلك عز وجل وضع الف لك مستديراا ك

" من خالل اإلستدالل الفلسفي، وقدم " إبن سينا " نحو ما هو معروف اآلن ،  وقد توصل إلى نفس الحقيقة من غير الجغرافيين 

و من الحظ أن دوران االرض يؤدى الى زيادة او نقصان يوم بالسنة للمسافر اثباتا فلكيا على كروية االرض ودورانها   وه" أبوالفدا 

 .نحو الشرق فى الحالة االولى والمسافر نحو الغرب فى الحالة الثانية 

م  فى عهد المأمون فى قياس محيط االرض بدقة متناهية، وصححوا كثير من أخطاء  472نجح علماء المسلمين فى عام و      

" ا بدقة خطوط الطول والعرض و حققوا على نحو صحيح االعتدال الشمسي وضبطوا التقويم السنوى ، ويذكر األغريق فحددو

أصح من التقويم " ملك شاه " أن التقويم السنوي الذي أصلحه العرب في عهد السلطان السلجوقـي ".. جوستاف لوبون 

تقويم العربي جاء بخطأ يومين بينما جاء التقويم األوروبي بخطأ الجريجوري الذي أتمه األوروبيون بعد العرب بستمائة عام ، فال

 .ثالثة أيام في كل عشرة آالف سنة

" وعرف المسلمون مقياس خط النهار قبل األوروبيين بألف عام، وكشفوا اإلختالف الثالث في سير القمر الذي أغفله       

ب وتحديد االبعاد بينها وهو ماأنجزه الفرغانى اعظم الفلكيين ، وتمكنوا ايضا من تحديد مساحة ق طر بعض الكواك"بطليموس 

م ،  وقياس العرب لمحيط االرض نصر 03م والذى كان تأثيره ملموسا على علم الفلك فى أوروبا حتى القرن 8المسلمين فى القرن 

الذى كان "  بيسيل " عن مقياس وبطليموس السكندرى، فالخطأ فيه يقل كيلو مترا –علمى بإعتباره اصح من قياسى ايراتوستينس 

 513لطول السنة الشمسية ( م 878 -430) مترا ،  كما أن قياس البتانى  000854م الذى قدر الدرجة بمقدار 08سائدا فى القرن 

 دقائق،  2ثانية اكثر دقة من قياس اليونان حيث كان الفارق دقيقتين بينما كان خطأ اليونان  57دقيقة و 81ساعات و 3يوما و

واالسماء العربية لبعض الكواكب والنجوم والمدارات  لدليل على االسهام العربى  فى هذا المجال ،  ومن علماء المسلمين فى مجال 

 .الفلك ثابت بن قرة  وابن يونس المصرى وابن يونس الموصلى ونصير الدين الطوسى وأبا الريحان البيرونى  وغيرهم

يرة على الجغرافيا السياحية بما تضمنته رحالتهم من وصف جغرافى وتأريخ لهذه البالد    وللرحالة المسلمين افضال كب      

وإبن "   نخبة األذهان في عجائب البلدان " ومن الرواد العظماء الشريف األدريسى ومحمد عبد الرحيم المازني الغرناطي مؤلف 

تحفة النظار في غرائب األمصار " صاحب ( القرن الرابع عشر ) جبير البلنسي وكالهما في القرن الثاني عشر ، ويأتى إبن بطوطه 

هو عبد الحسن بن حسين بن على المسعودى من بين االشهر فى هذا المجال ( م832  -807)كأكبر الرحالة جميعاا ،  والمسعودى " 

لد فى بغداد فى اسرة حجازية سنة  احل الشرقى الفريقيا حتى مدغشقر م وطاف مع البحارة العمانيين الس 807وهو ايضا  جغرافى و 

م بعد ان انتهى من كتابه  832، وقام بالعديد من الرحالت قبل ان يستقر به المقام فى القاهرة حيث كتب اخر كتبه ومات بها عام 

كتابه ابن خلدون  اعتمد عليهاكتبه التى ، ومن بعام تقريبا ويصفه ابن خلدون بعد اربع قرون بانه كان نموذجا رائعا للمؤرخين الثقاة 

تضمن تفصيالت رحلته لشرق افريقيا  ، وت رجم الذى   وهو من اروع كتب الرحالت فى القرون الوسطى  " مروج الذهب " الخالد 
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" بعده  بثالثمائة عام بكتابه الرائع عن رحالته فى  البكرى   وجاء(12) 0418والى الفرنسية عام  0480الى االنجليزية عام 

 .والبيروني( م0778 -0028)م ، وغيرهم نسجل إبن حوقل   و ياقوت 00فى منتصف القرن " القديم  ممالك السودان

         

 محيط االطلسىالالجغرافية فى الكشوف -2

 المسلمونة ــــــــــــــــــــــــــــــالحـورواد الم                              

 (ــ مالىاالندلس ـ)ستكشاف االطلنطى إــ  أ       

فى خريطته للعالم ( 832ــ  420)تعرض الجغرافى ابو الحسن المسعودى والمسلمون هم اول من عرف االمريكتين فقد       

مروج "، وذكرها فى كتابه ( االطلنطى)عن امريكا قبل  كولمبس بخمسمائة عام تقريبا وسماها االرض المجهولة فى بحر الظلمات 

ميالدية فى حديثه عن رحلة المغامر الخشخاش بن سعيد بن األسود من قرطبة فى عهد  831توب عام المك" الذهب ومعادن الجوهر

م  وعبر بحر الظلمات مع 448أنه ابحر من دلبا عام  " ، وعنه يقول الخشخاش ( 807ــ 444)الخليفة االندلسى عبد هللا بن محمد 

وصف أناسا وجدهم ( الخشخاش)لظلمات ورجع محمال بكنوز ، وانه جماعة من أصحابه إلى أن وصل إلى أرضا مجهولة وراء بحر ا

 .في األرض التي وصلها

،  ابحر االندلسيون فى بحر الظلمات من ميناء دلبام  وعادوا بعد غياب ( 810ـــ  878)وفى عهد عبد الرحمن الداخل       

ها المؤرخ ابو بكر بن عمر بن القوطية عن رحلة قام بها طويل بغنائم كثيرة ،  وثمة وثيقة تاريخية أخرى في التاريخ العربي ذكر

فى االطلنطى وهبط فى (  0008ـــ  821)م  فى عهد هشام الثانى 888ابن فروخ األندلسي الغرناطى من قادش فى فبراير عام 

تانا وعاد إلى وبلو  Caprariوقدم وصفا ألهلها ، كما زار   Guanarigaوقابل ملكها "(  Canaries"جزر كناريا )جاندو 

 . 888األندلس فى مايو 

م ، في 0040-0088والذي عاش في القرن الثاني عشر الميالدي بين ( من سبتة)ذكر العالم الجغرافي الشريف اإلدريسيوي      

، فى بحر الظلمات ورجع البعض منهم وقدموا وصفا "Lisbon"ان اندلسيون ابحروا من إشبونة " الممالك والمسالك"كتابه 

نهم وجدوا أناسا يتكلمون العربية هناك   والوصف الذي أعطاه هؤالء المغامرون ينطبق على األرض التى زاروها وملوكها  وأفادوا ل

 . الجزر الكاريبي كوبا أو إسبانيوال أو غيرهما من جزر البحر

روفة للمسلمين لوجود نقوش بكتابات اثبتت البحوث الموثقة التى اجرتها بعض الجامعات االمريكية ان امريكا كانت معو      

ان " االستاذ بجامعة هارفرد  Berry Fellويرى البروفيسور       اسالمية كإسم الجاللة ومحمد  رسول هللا فى نيفادا وغيرها 

ثمان ومن المحتمل ان يكون بين هؤالء بعضا من الصحابة  ، محيي  وي ضيف ان خريطة بيري  المسلمون وصلوا اميركا فى خالفة ع 

م التى رسمها للمحيط األطلسي أوضحت 0303-0300حوالي /  هـ 808رئيس البحرية العثمانية سنة   Piri Reisالدين رايس 

اوضحت أنهارا وأماكن لم يكتشفها األوروبيون إال فقد  ، شواطيء أمريكا بتفصيل دقيق لم يكن معروفا في ذلك الوقت لغير المسلمين

 .نت المسافة بينها وافريقيا بدقة بيو، م 0310-0380فى الفترة  

وهذه الخريطة كما ذكر بيري رايس مستخلصة من حوالي تسعين خريطة لبحارة أندلسيين ومغاربة سابقين له    وتدل بما       

فقد   ،أظهرته من جزر باألطلسي بالتفصيل على تقدم المعارف االسالمية على المعارف األوروبية بشأن القارة األمريكية بكثير

،  كما "  جزر الخالدات"، وماديرا، وجزر األزور، وجزر كناريا ، سماها رايس "Cap Verde"اظهرت جزر الرأس األخضر 

م ، وأظهرت 0372فى تشيلي غرب قارة أميركا الجنوبية التى لم يصلها األوروبيون إال عام ( االنديز)أظهرت بالتفصيل جبال األنتس 

، وهي مناطق لم يصلها "ماراجو"ر األمازون ومصبه بالتفصيل بما فيه جزيرة في مصبه يسمونها اآلن أنهارا في كولومبيا ، ونه

األوروبيون إال آخر القرن السادس عشر ولم تشر اليها خرائطهم قبل هذا التاريخ  ، كما ان هناك خريطة للحاج أحمد العثماني عام 

 . م، تدل على معرفة واضحة بالقارة األميركية0338

سمت عام        م رصدت مدنا بفلوريدا مسماة بأسماء مدن فى األندلس والمغرب مثل 0318وهناك أيضا خريطة اوروبية ر 

ميارقة وواضح أنها تحريف لميورقة احد جزر البليار، ومدينة اسمها كاديكا وهي تحريف لقادس بجنوب األندلس ، وأخرى اسمها 

                                                           

12
 .   13دافيدسون صـ (   
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ان " الى معرفة العرب المريكا قبل كولمبس فيقول  Salvador Michael Tentتاذ إلخ ، ويشير االس...اى مراكش" ماّراكو"

انظرالدراستين فى )كولمبس قرأ قبل رحلته كل ما نقله روجر بيكون االستاذ بجامعة اكسفورد عن العرب من وصف لمدن بأمريكا 

  وقد يكون ذلك فى وقت الحق لمشوار  وب الصحراءجنمن ابناء  مسلمو إفريقيا الغربية كانوا أول من عبر االطلنطى  و( المالحق

منسا ) بأن سلطان مالي كانكان " مسالك األبصار وممالك األمصار"، فذكر شهاب الدين العمري في كتابه االندلس فى هذا المجال 

ألطلسي نحو الضفة مائتي سفينة قطع بها المحيط ااسطوال من أنشأ  كان قد  م أخبر بأن سلفه0572لما ذهب للحج عام ( موسى 

 .األخرى بعدما أنابه في حكم مالي لكنه لم يعد قط 

( المسلم من مالى " الفالنى"شعب ) بلغة الماندينك ا عثروا عليه مفى االمريكتين الوجود االسالمى اإلفريقي  تالالدومن       

بين الهنود الحمر إلى ظاهرة ، واثار لغة المانديك  في كل من البيرو والبرازيل وجنوب الواليات المتحدةمكتوبا بحروف عربية كوفية 

 .يومنا هذا ومازالت تكتب بحروف الماندينك ، الذين انتشروا من البحر الكاريبي إلى شمال وجنوب األمريكتين

كر للوجود تعرضوا بالذقد وإذا ما رجعنا إلى كتابات المكتشفين األوروبيين األوائل بمن فيهم كريستوفر كولومبس  نجدهم       

 Africa and the"، "إفريقيا واكتشاف أمريكا"اإلسالمي في أميريكا ، فـ  ليون فيرنيل أالستاذ بجامعة هارفرد في كتابه 

discovery of America " إن كريستوف كولومب كان على معرفة كاملة بالوجود اإلسالمي "م  ، يقول 0870الصادر عام

على وجود المانديك بأدلة زراعية ولغوية وثقافية، فقال بأن المانديك انتشروا في وسط وشمال   وبنى ليون براهينه 13" في أمريكا

من " الكونكير"و" إيروكوا"أمريكا وفي البحر الكاريبي جنوب أمريكا، وشماال حتى وصلوا إلى جهات كندا ، وتزاوجوا مع قبيلتى

 LesBerberes"  "اـر أمريكــبرب"في كتابه  رنسيالكاتب الف"جيم كوفين"وذكر  الهنود الحمر في شمال أمريكا 

d’Amerique "المامي"   أن قبيلة فيقول جذورهم االمازيغية ، تنويها ب" ،"Almami"  وكلمة التى سكنت أمريكا من االمازيغ ،

وراس بأمريكا الوسطى ، في إفريقيا الغربية ، وأضاف أن أكثريتهم سكنت الهند، وت طلق على زعماء المسلمين "اإلمام"المامي تعنى 

 Historia Antigua de la conquesta de"، "التاريخ القديم الحتالل المكسيك"ويدلل  مانويل إيروسكو إيبيرا في كتابه 

Mexico " كانت أمريكا الوسطى والبرازيل بصفة خاصة ، مستعمرات لشعوب سوداء جاءت من "، على الوجود االفريقى فيقول

م قبيلة من 0223، وان الراهب فرانسسكو كارسيس اكتشف  عام " أمريكا الوسطى والجنوبية والشمالية إفريقيا وانتشرت في

، واكتشف تماثيل تظهر في "المكسيك الجديدة"السود مختلطة مع الهنود الحمر في نيوميكسيكو في الواليات المتحدة األمريكية 

 .الخريطة المرفقة تدل داللة كاملة بأنها للسود

ويدلل البروفيسور األستاذ الدكتور علي بن المنتصر الكتاني المغربى مؤسس علم األقليات اإلسالمية ورائد الدعوة       

ان هناك    7000الكتانيين للتعاون والثقافة فى أكتوبر من عام  اإلسالمية في أوروبا وأمريكا فى محاضرة القاها في جمعية الشرفاء 

جدا بها قبل كولومبوس هما الذهب اإلفريقي والقطن آثار لوجود اندلسى وإفريقي في  فمن السهل   أمريكا، ي ستدل عليه من شيئين و 

منذ القرن الثالث عشر وتدل تختلف عن الذهب من مصادر اخرى ، فتركيبته ثابته فمكوناته التحليلة  االستدالل على الذهب اإلفريقي

تركيبة الذهب الموجود عند الهنود الحمر هى نفس نحاس   و 4فضة و 1وذهبا 04قسمة من الذهب تنقسم الى 57على أصله فلكل 

على أصله اإلفريقي ، كما ان القطن لم يكن معروفا في أمريكا بل جاء من إفريقيا الغربية، واستغرب كولومبس في كتاباته من دليل و

 .، وهو ما اكده ابنه ايضا " ات المسلماتإرتداء الهنود الحمر لباسا قطنيا شبيها باللباس الذي تلبسه النساء الغرناطي"

السوداء  في غواتيماال ” Galifona“" كاليفونا"واستدل المحاضر على الوجود االسالمى االفريقى بوجود قبيلة       

د ،  وهم من نسل المسلمين الماندينكا الذين كانوا هناك وكثير من عاداتهم إسالمية   ويؤك"الهنود الحمر السود"ويسمونهم 

عالقات مع الكاليفونا وقاموا بالدعوة الى االسالم بينهم وقد أسلم العديد منهم وانتشرت   المحاضران كثير من الشباب المسلم أنشأ 

المساجد هناك ،  وبخالف ذلك هناك قرائن لغوية فى مسميات النقود لدى الهنود الحمر شبيهة بمسمياتها باللغة العربية واللغات 

" بيليز"في الصادرة م ، 0881عام " Daily Clarion"، "ديلي كالريون"جريدة مقال بفي " مييرا موس"اشار  د قف   اإلفريقية 

إحدى جمهوريات أميريكا الوسطى ، لوجود مسلمين يتحدثون اللغة العربية عندما اكتشف كريستوفر كولومبس الهند الغربية عام 

                                                           

13
عندما شاهد )  مساجد على شواطئ كوبا واماكن اخرىذكر كريستوفر كولومبس أنه وجد أفارقة في أمريكا كان يظنهم من السكان األصليين، وانه شاهد (  

ومن يومها " قبة   -قبة " قباب مساجد فى الجزيرة تعالت صيحاتهم بالعربية  0887المسلمون الغرناطيون من مساعدى كريستوفر كولمبس  فى رحلته عام 
ميت الجزيرة كوبا   (.س 
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م شعبا أبيض اللون هم 0885ند الغربية، وجد فى البحر الكاريبي عام عندما اكتشف كريستوفر كولومبس اله"فيقول   0885

ومسالمين دينهم اإلسالم ولغتهم ( باهلل)، خشنى الشعر، يعملون بالزارعة وصيد البحر، يكرهون التعدي والعنف موحدين " الكاريب"

 !". العربية

 واالمازيج ون والمغاربة العربيالمورسكاك اسهامات نفه واالندلسيون (الماندينكا)المسلمون الماليون اسهامات وبخالف       

) فى مجال الكشوف الداخلية بأمريكا الشمالية ضمن الحمالت البرتغالية والسبانية فهناك مثل ساطع هو مصطفى األزموري 

عشرة التي قضاها   وكانت السنوات اإلثنتي  0380الى  0374احد أعظم مستكشفي أميركا الشمالية فى الفترة من ( ستيبانيكو

كافية لتجعل منه أحد اهم الرواد األوائل مستكشفوا فلوريدا وتكساس والمكسيك وأريزونا والمكسيك الجديدة رغم انه كان فردا فى 

 (.14)احدى الحمالت البرتغالية كعبد 

 

 المالحة البحرية  ةدياب ـ  ر      

 ( هـ801-هـ 470 أحمد بن ماجد بن محمد السعدي النجدي)                

فى االطلنطى ،  أدالء السبانيا والبرتغال فى رحالتهما البحريةبعد سقوط غرناطة   يين المورسكعمل كثير من       

خاصة في رحلته  استعان بابن ماجد كربان في ترحاله دي جامافاسكو  أن الرحالة البرتغالي "فراند"و النهروانى"ويذكرالمؤرخان 

وخليج  البحر األحمر ماجد خبيراا مالحياا فيوكان إبن  م 0884سنة  الهند الشرقية إلى كاليكوت في أفريقيا من مالندي على ساحل

بأمير   almiranteلقبه البرتغاليون لمهارته كأحد اشهر المالحين ، و وبحر الصين والمحيط الهندي ةبربر

 ." ربان الجهازين"و" المعلم أسد البحار"، ومن القابه التى اطلقوها عليه  "بحرالهند معلم"و البحر

 من ينحدر من عائلةو   الجزيرة العربيةب نجد منطقةب( هـ 801توفي عام )هـ  470في راس الخيمة عام ن ماجد إبولد       

 المالحةو الفلكبرع فى ابحر صغيرا و، للعربيةباإلضافة   والفارسية وألم بالزنجية ليةالتامي تكلم اللغة   مالحين ابا عن جدال

 الذي لم يكن معروفاا من قبل ، ألف أكثر من ثالثين كتاباا أرسى فيها أسس علم البحار ،  وكتب العديد من المراجع المالحية والجغرافيا

، وكتابين مفقودين هما "  الملل"و" الفصول"و( م0848" )مختصر كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد"ومن أعماله 

" حاوية االختصار في أصول علم البحار"و" شرح الذهبية"وكتاب ( م0823" )مطول كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد"

إلى التركية ومنها نقل إلى اللغات األوروبية   وله مخطوطة عربية شعرية من ثالث فصول " المحيط"مثل  هتبرجمت بعض ك  وت   ، 

كتبها في نهاية القرن الخامس عشر الميالدي وبداية القرن السادس عشر   وصف فيها طرق المالحة عبر البحر األحمر والمحيط 

، وعثرالمستشرق الروسي ثيودور شوموفسكي على  ليننغرادفى  فى معهد الدراسات الشرقيةثالث أخريات محفوظ له  الهندي ،  و

الف عنها كتابا اسماه ثالث أزهار في معرفة البحار ألحمد أبن ماجد ــ أرجوزة ألبن ماجد على شكل مخطوطة في مكتبة أستنبول ، و

منها ، الفوائد في أصول علم البحر والقواعد ، رسالة قالدة   مالح فاسكو دي جاما   والبن ماجد أكثر من أربعين عمآل مكتوبآ

ة في ضبط العلوم البحرية ، المنهاج الفاخر الشموس وأستخراج قواعد األسوس ، تحفة الفحول في تمهيد األصول ، العمدة المهدي

في علم البحر الزاخر ، القصيدة الهمزية ، األرجوزة السبعية ، الفصول ، كتاب الملل ، شرح الذهبية ، حاوية األختصار في أصول 

 .علم البحار 

، ففيه يوضح تاريخ علم البحر   علم المالحة البحرية أهم ما يذكر في" الفوائد في أصول علم البحر والقواعد"ويعد كتابه       

على علم المسلمين وتقاليدهم فى المالحة البحرية  ريوالمالحة البحرية حتى القرن الخامس عشر الميالدي، ويلقي الضوء على تأث

بشكل خاص   وفيه يتحدث عن العلوم والثقإفات التي يجب أن يلم بها ربان  المحيط الهندي فيكذلك على تطبيقاتهم و البرتغال

ورسم الكثير من الخرائط البحرية  ا معرفة المنازل والمسإفات والقياس واإلشارات،السفينة فيقول أن لركوب البحر أسباباا كثيرة أهمه

 .والصين آسيا وجنوب شرق والهند أفريقيا وقام برحالت عديدة إلى شرق
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حدوا وان سيده اطلق عليه تصغير مصطفى بالبرتغالية  إستيبانيكو، إستيبانو، ومن م سمياته  يبدو ان اسمه الحقيقى طبقا لبعض الباحثين هوسعيد بن(  

عبد الهادي عّمار باحث بجامعة غرناطة اإلسبانية حول : المرجع  –االخرى المورو، متكلم العربية أو ستيفن األسود حسبما يسميه السود فى الواليات المتحدة 
/ حول مصطفى األزموري  7007أبريل  03 -00ال كارتوخا بتاريخ  / اسات باحثوا ندوة بجامعة غرناطة كلية اآلداب وبقية در -01مغربي من القرن 

 (.تفاصيل القصة فى المالحق)واليتى اريزونا ونيو مكسيكو -ستيبانيكو احد أعظم مستكشفى أميركا الشمالية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/فاسكو_دي_جاما
http://ar.wikipedia.org/wiki/أفريقيا
http://ar.wikipedia.org/wiki/الهند
http://ar.wikipedia.org/wiki/البحر_الأحمر
http://ar.wikipedia.org/wiki/خليج_بربرا
http://ar.wikipedia.org/wiki/خليج_بربرا
http://ar.wikipedia.org/wiki/خليج_بربرا
http://ar.wikipedia.org/wiki/المحيط_الهندي
http://ar.wikipedia.org/wiki/بحر_الصين
http://ar.wikipedia.org/wiki/المحيط_الهندي
http://ar.wikipedia.org/wiki/نجد
http://ar.wikipedia.org/wiki/الجزيرة_العربية
http://ar.wikipedia.org/wiki/لغة_تاميلية
http://ar.wikipedia.org/wiki/لغة_فارسية
http://ar.wikipedia.org/wiki/اللغة_العربية
http://ar.wikipedia.org/wiki/الفلك
http://ar.wikipedia.org/wiki/ملاحة
http://ar.wikipedia.org/wiki/الجغرافيا
http://ar.wikipedia.org/wiki/الجغرافيا
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=بلينينغراد&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/ملاحة
http://ar.wikipedia.org/wiki/البرتغال
http://ar.wikipedia.org/wiki/البرتغال
http://ar.wikipedia.org/wiki/المحيط_الهندي
http://ar.wikipedia.org/wiki/أفريقيا
http://ar.wikipedia.org/wiki/الهند
http://ar.wikipedia.org/wiki/آسيا
http://ar.wikipedia.org/wiki/الصين
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جزءاا تماثل  57أوجد ابن ماجد صلة بين تقسيم دائرة األفق إلى ..  ومن انجازاته القياس باألصابع والبوصلة       

وبين استخدام قبضة اليد والذراع مبسوطة في اتجاه البصر أمام الراصد ، فقبضة اليد من الخنصر إلى اإلبهام  البوصلة أخنان

الشمال ألمكن  جزءاا من محيط دائرة مركزها نقطة اتصال الذراع بالكتف، فلو استقبلنا 0/57 والذراع ممدودة إلى األمام تمثل

ويقول ابن ماجد في كتابه الفوائد في وصف طريقة تحديد لى أي اتجاه آخر على دائرة األفق ، باستخدام قبضة اليد فقط التعرف ع

جزءا ا يقصد دائرة األفق ، وكل جزء قبضة من الخنصر إلى اإلبهام وأنت مستقبلها ماّدا ا بها ذراعك  57كذلك دورة السماء " القبلة  

حط بيت اإلبرة أمامك وصل على أيخن جاء في النظم على أي بلد أنت بها واقبض ببعض األدلة المشار إليها عند عدم وجود ، ف

أصابع فإن تقسيم دائرة األفق  ولما كانت المسافة بين الخنصر واإلبهام واليد مقبوضة، تساوي نحو سبعة...،البوصلة الحقة، اي

ومن اختراعنا .. »، وهى من اختراعه فيقول العربية " البوصلة " إصبعا ا وهو األساس الذي بني عليه تقسيم الحقة  558يصبح 

 .«في علم البحر تركيب مغناطيس على الحقة بنفسه ، ولنا فيه حكمة كبيرة لم تودع في كتاب

درجة والتي ما زالت مستعملة حتى اآلن ،  77المقسمة إلى « البوصلة البحرية»ات المالحية وهو الذى استحدث من األدو      

وهي آلة من الخشب تقسم عليها دائرة األفق إلى الجهات األربع األصلية ويقسم كل ما بين جهتين إلى أقسام « وردة الرياح»و

من آالت العرب المالحية والفلكية حين رآها مع " و دا جامافاسك"صغيرة وتستخدم لمعرفة اتجاه الرياح وجهة هبوبها ، وإنذهل 

لتحديد خطوط العرض التى صممها العرب معتمدين في ذلك على «  البليستي»و« الكمال»آالت « اللوح»أحمد بن ماجد مثل الة 

 معرفتهم الدقيقة بمواقع النجوم 

 

 الرياضيات-4      

لكثير من الرياضيات وابدعوا بوضع الكثير من اسس الرياضة الحديثة فأدخل غياث وفى هذا المجال نقل العرب عن الهند ا      

عاما   وإبتدع العرب  023باكثر من " ستيفن"الكسر العشرى وهو اول من استعمل العالمة العشرية قبل “الدين جمشير الكاشى 

بسوا فكرتة من الهنود ، وبدون الصفر لما أمكن حل واسمه الالتينى يحمل ظالل التسمية العربية بعد ان اقت  zeroاستعمال الصفر 

الكثير من المعادالت الرياضية بسهولة ، ومحمد بن موسى الخوارزمى  أبو الحساب والجبر ابتدع بتشجيع من الخليفة المأمون جيل 

اول ماك تب فى " مقابلة الجبر وال" واستخدمه فى حل مسائل هندسية ، و كتابه  Algebraجديد من الرياضيات فابتدع علم الجبر 

وية علم الحساب فى اسمها الالتينى  ،هذا ألشأن وكان أول من الف فى الحساب  مدموغة ( اللوغاريتمات) Algoritmiوما زالت ه 

تبه كانت مراجع دراسية فى أوروبا حتى القرن ( الغوريتمى)باسم الخوارزمى   .  01الذى يعكس حقيقه انتسابه اليه   وك 

ن فضل انشاء النظريات االساسية لعلم حساب المثلثات واالضالع وهو مايعده سانتون ثورة علمية ، فقد ادخل يسلموللم      

المسلمون خط المماس إلى حساب المثلثات وتوصلوا إلى حل المعادالت المكعبة وتوسعوا في مباحث المخروطات وأحلوا الجيوب 

"  البيروني " بجامعة فيينا  " كارل ساخاو " االسالم فى مجال الرياضيات فيصف   ويشيد علماء اوربا بعلماء ( 15)محل األوتار 

بأنه واحد من " البتاني ( " القرن الثامن عشر" (الالند " بأنه أعظم العقول التي ظهرت في العالم ، كما يصف الفلكي الفرنسي 

 .دسة سخر ابن الهيثم هذا العلم فى بحوث الضوءوفى مجال الهن.. عشرين رياضياا ظهروا في العالمين القديم والحـديث  

  

 الفلسفة واآلداب -8      

الهمت القصص العربية خيال االدب االوروبى فى العصور الوسطى مثل ألف ليلة وليلة وقصص الفروسية ممثلة فى بطوالت       

ية وآدابها نقال عن العرب  ومن الفالسفة المسلمين أن أوروبا عرفت الفروس"  أبانيز " فرسان األندلس   ويسجل   الكاتب األسباني 

اإلمام " و " إبن زهد " و " إبن رشد " و " إبن طفيل " و " إبن ماجة " و " الكندي " و " إبن سينا " و " الفارابي " ن عدد 

 .نو هم اليقلون شهرة عن أقرانهم من اليونانيي" محيى الدين بن عربي " و الفيلسوف الصوفي " الغزالي 
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 .تور أحمد إبراهيم الشريــــفللدك 508و 788دراسات في الحضارة اإلسالمية صـ : المرجع( 

 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/البوصلة
http://ar.wikipedia.org/wiki/بوصلة
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 اعــةـــــــــثانيا الصن      

 ـ صناعة الورق0      

طور المسلمون صناعتين من اهم الصناعات واكثرها تاثيرا على الحضارة االنسانية هما الورق واألسلحة النارية ،        

م بعد حقب  230نهم عام   إال ان العرب الذين نقلوها ع  م 003الصين معرفة هذه الصناعة  منذ عام رغم سبق  فصناعة الورق

م ، فهم اى العرب هم من  288عندما وقع بعض الصينيين العارفين باسرارها فى اسرهم  ، وفى عام (  م207) من فتح سمرقند 

هدة الصين بعد ان كان   الورق استعمال ةشاعبإادخلها عالم الحضارة   أول " الفضل البرمكى " أسس قد   فمحدود االنتشار فى ع 

أنتشرت الصناعة بسرعة فائقة فى جميع انحاء الوطن االسالمى وهو إلهتمام العباسيين بالنهضة العلمية ورق فى بغداد ، ومصنع لل

من القطن ومواد البيئة مصنوعا العرب نوعا من الورق الرخيص الجيد طور ما ساعد على نمو مجتمع علمى على اعلى مستوى   و

عرفت اوروبا صناعة الورق عن طريق االندلس  واستبدلته حتى يومنا هذا ، وارة االنسانية لحضلفتحا كبيرا وكان المحلية االخرى 

االمر الذى كتابة لجلد مما دفع نهضتها بسرعة فقد كان ارتفاع تكلفة الجلد قد حالت دون التوسع فى استخدامه فى اللفى الكتابة بديال 

 .قيد من اتساع انتشار العلم والتوسع المطبعى

م  أحد أقدم 411عام " غريب الحديث " م  وقد يكون  كتاب  8ول مخطوط عربى ك تب على هذا الورق  يرجع الى القرن وأ     

م  تاريخ أول وثيقة اوروبية مكتوبة على هذا الورق ، و 0008الكتب الورقية المنسوخة بينما تأخر استخدامه فى اوروبا الى عام 

 .الورق على نطاق واسع فى االغراض االدبية  فى القرن الرابع عشر ب دء فى أستعمال

 

 صناعة  أألسلحة النارية ـ 7     

دة الحرب وعتاده اكتشافا ثوريا ، فرغم ان الصينيون هم ايضا مكتشفوا  نترات صناعة البارود وكان إكتشاف        المدفع ع 

ال أن الفضل االول  فى ابتكار  االسلحة النارية  يرجع البوتاسيوم واول من استعملها فى صناعة الحرب باسم النار االصطناعية   ا

للعرب  فهم أول من عرف كيفية استخراج قوة البارود الدافعة المستخدمة فى االسلحة النارية بعدما عرفوا كيفية  تنقية نترات 

ستعمال الاول اشارة جاءت  ، وقد ذائفواستعمال قوة التفجير فى اطالق الق ،البوتاسيوم والتى بدونها ماكان ممكنا تفجير تلك المادة 

م   كما استخدمه المماليك المصرية 0703م  عندما ضرب به االمير يعقوب اسوار مدينة المهدية بأفريقيا عام 05البارود فى القرن 

" نفيل جوا"ويصف االمر   م  0730 -0788ملك فرنسا أثناء حملته الصليبية على مصر" فى معركة المنصورة ضد لويس التاسع 

ان المصريون أطلقوا ثالث قذائف  كانت افظع ما رأته عيناه على " وهو من جنود الحملة ومؤرخها وشاهد عيان عليها بقوله  

عبا)االطالق  دعت زميله للقول  " ويستطرد المؤرخ  فى وصفه هذه النار فيقول    ايها السادة لقد ضعنا جميعا والمهرب لنا ( : ر 

ل المشتعلة ت خلف ورائها  ذيال طويال من النار  محدثة عند انطالقها صوتا كالرعد  وتشق الهواء كأنها تنين من أنها كانت كالبرامي

ان الملك لويس ارتعب من هذه النار  فكان يركع والدمع ينهمر من " جوانفيل " نار يضئ بقوة حتى اصبح الليل نهارا ، ويضيف 

السلطان ابو البارود كما ي شيرابن خلدون   ستخدم ، وإ "مايته  هو وجميع من معه عينه مدرارا  داعيا الرب عيسى المسيح لح

االدفنش الحادى ملك قشتالة  م ، واستخدمها االندلسيون  فى الدفاع عن منطقة الجزيرة ضد 0725يوسف عند فتحه سلجماسة عام 

على الجيش بقنابل كثيرة من الحديد فى حجم التفاح م فيقول ان مغاربة المدينة كانوا يقذفون كثير من الصواعق 0587عشر عام 

  .الكبير 

بعد ان سربه احد االندلسيين   ا الى بقية اوروبالجزيرة  وكانا قد شاركا فى حصارسالسبرى ودربى  اكونتنقل االختراع وقد       

اسمر من االندلس  مسلمام  0571م المحفوظة فى جامعة اكسفورد التى يرجع تاريخها الى عا" والترميليميت " وتصور مخطوطة 

معرفة االوروبيون بالمدفع الذى بدأ عن أول أشارة هى عربي المالمح  هو الذى سرب هذا االختراع الى االسبان ،  وهذه الوثيقة 

 "فى معركة من بعدهم  نفس العام  واستخدمه االنجليز فى "  كامبرجى " لدفاع عن لم  0554الفرنسيون فى استخدامه عام 

 ( .16)م 0581عام " كريسى 

ثر على كتاب  لسورى 0740ومن أدوات الحرب االخرى التى ابتدعها العرب ما يفترض انه توربيدا بحريا    ففى سنة        م  ع 

                                                           

16
 .82جوستاف لوبون صـ  –حضارة العرب (
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البيضة " بـ  "  أورد فيه وصفا  ورسما توضيحيا  لتوربيد بحري ي عرفه بأنه من أدوات الحرب  ويصفه  "  حسن الرماح " يدعى 

كان يعرف جيدا نترات "  حسن الرماح  " أن " سارتون " ومن الواضح حسب قول االستاذ " تى تندفع ذاتيا على الماء وتحترق ال

 .ويعتبرها المادة االساسية فى تكوين الناريات ( البارود) البوتاسيوم 
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 الفصل الثانى

 ســـــــــــــــــمنارة االندل

 وفضلها على اوروبا

 

 وضع اوروبا الحضارى      

 فى القرون الوسطى              

 االندلسعلوم قبل اقتباس                         

جوستاف لوبون الوضع فى اسبانيا . ويصف د المسلمون االندلس لم يكن للقوط سكان البالد حضارة ي عتد بها عندما فتح      

" يصف  إذ أنذاك ولم تختلف اوروبا عن ذلك كثيرا   " ح العربى بأنها بلد فقير ال تتعدى ثقافته ثقافة االجالف، زمن القوط عند الفت

" كم كان االوروبيون فى العصور الوسطى قبل عصر كوبيرنيكس اغبياء " فيقولالتى عاشتها اوروبا   حالة التخلف" جيمس بيرك 

لعكس   ولو كان لديهم قدرا ولو ضئيل من الفهم الدركوا ان العكس هو الصحيح اذ ظنوا ان الشمس تدور حول االرض وليس ا

أن المدنية األوروبية لم يكن لها وجود  قبل إحتالل العرب ".." هونكه " اق تقول المؤرخة أأللمانية سيوفى نفس ال ،  (17")

م أن عالما أوروبيا ابتكر 03كن أن نتذكر قبل القرن قبل التعرف على الحضارة العربية اليم" جوستاف لوبون  . د قول لألندلس ، وي

، وعن اسبانيا يقول انهاعرفت نور الحضارة على يد حضارة االسالم منذ قدومه   فلم " شيئا بخالف ما أستنسخه من كتب العرب 

  .يكد العرب يتمون فتحها حتى بدأوا رسالة الحضارة 

 

 االندلس عهود من الحضارة       

 :حضارة االسالمية فى االندلس منذ قيامها بالعهود التاليةمرت ال      

 العهد االموى -0         

بدأ بعد إنفصاله باالندلس عن خالفة المشرق   على يد عبد الرحمن الداخل م 231قرطبة عام فى منذ قيام االمارة االموية      

ب المدن ويوطدوا الصالت التجارية عرب االندلس فى اقل من قرن ان ي حيوا موإستطاع " اعمال النهضة  يت االرضين وي عمروا خر 

باالمم االخرى ثم شرعوا فى التفرغ لدراسة العلوم واالدب وترجمة كتب اليونان والالتين وي نشئون الجامعات التى ظلت وحدها ملجأ 

انجزه عبد الرحمن الداخل جامع قرطبة    ومن ابرز ما" للثقافة فى اوروبا زمنا طويال  وحققوا نقلة حضارية معمارية باالندلس 

وصف ) االف وثالثمائة عمودا  ةلوبون بانه من عجائب الدنيا ، وقصر الزهراء الساحر بأعمدته الرخامية االربع. الذى يصفه د

ببناء ، ( 810 - 807)قام الخليفة عبد الرحمن الثالث الملّقب بالناصر ،  و( المسجد وصوره وصور قصر الزهراء فى الملحق 

مدينة جديدة اختطها على بعد أميال من قرطبة أسماها الزهراء ولم ينتقص هذا من قدر قرطبة التى وصلت أوج مجدها في عهده ، 

، على (0007 - 840)، ومع استيالء الحاجب المنصور بن أبي عامر (821- 810)وتواصل نموها فى عهد ابنه الحكم الثاني 

 . (18)ابتنى لنفسه قصراا للحكم في طرف قرطبة أسماه بالمدينة الزاهرة ه الدولة العامرية وتأسيسمقاليد السلطة في قرطبة 

من أهم المدن في القرن العاشر، فهى منارة العلم والثقافة في أوروبا ، وأنجبت المدينة في عهد الداخل منذ قرطبة كانت       

المستكفي، والفقيه ابن حزم، والعالم عباس بن فرناس، كما أنتقل إليها  هذه الفترة الشاعر ابن زيدون، والشاعرة األموية والدة بنت

 .الموسيقي زرياب وأسس دار المدنيات

الموحدة  العهد الذهبى لالندلس ، هى  العامريةاالمويةبشقيها الدمشقى واالموى حتى نهاية الدولة ت عهود االندلس كان          

مواصلة نفخ الروح هملوا لم يقرطبة  أمويوف   ا بعد شارل مارتلنذ الفتح الى مى اوروبا معصر الفتوح والجهاد ف  كانت  الكبيرة 

                                                           

17
 . نقال عن موجز تاريخ الشرق االوسط لـ جورج كيرك ترجمة سمير االسكندرانى.. ـ يوسف كمال 88ـ 85مستقبل أ لحضارة صـ ( 

18
م، ففقدت مكانتها كعاصمة  0024لك إشبيلية المعتمد بن عباد سنة تنازع حكام إشبيلية وطليطلة فى عهد ملوك الطوائف قرطبة الى ان استقرت بيد م(  

باإلضافة إلى  للدولة لصالح إشبيلية ، واستعادت مكانتها لما اعادها الموحدون عاصمة لألندلس من جديد ، ومن شخصيات قرطبة الفيلسوف المسلم ابن رشد،
" لوس ناباس دي تولوزا)"العصور الوسط ، وبعد هزيمة الموحدين في معركة العقاب العالم الديني اليهودي ابن ميمون، أشهر فالسفة اليهودية في 

 .م فى يد فرناندو الثالث ملك قشتالة بعد ما يزيد على خمسة قرون من الحكم اإلسالمي للمدينة 0751م، سقطت قرطبة عام  0707عام ( باإلسبانية
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 االندلسيين كشوف  بدءو عصر ه  كما فى شرايين المستوطنات االسالمية والدفاع عنها للبقاء فى جنوب فرنسا وسويسرا وايطاليا 

 .ة امريكاسبقوا به االوروبيين فى معرفالجغرافية فى االطلنطى البحرية 

 

 عهد ملوك الطوائف -7      

لم تتوقف النهضة فى عهد  دول الطوائف رغم االضطرابات التى انتابت البالد فقد عرفت االندلس فى تلك العهود طائفة من       

فيل وعبدهللا بن فإبن رشد وابن ط اعظم المفكرين واالدباء فى ظل رعاية ملوك من االدباء العلماء الذين يقدرون العلم والنهضة  

م وابن حيان 0018/هـ 831، ومن العلماء واالدباء ابن حزم المتوفى سنة ميمون والمعتمد بن عباد كانوا ابناء عصر الطوائف 

م ،  ومن االدباء الشعراء ابن 0083/هـ 844م وتلميذه الحميدى المتوفى 0021/هـ 818اعظم مؤرخى االندلس المتوفى عام 

 . م 0071/هـ 370م وابن عبدون المتوفى عام 0018/هـ 817زيدون المتوفى عام 

مثل وليس بالغريب ان يكون  ملوك الطوائف انفسهم فى طليعة االدباء وكان الكثير منهم على قدر كبير من االدب والعلم       

مات قتيال بيد المرابطين و ،مؤلف كتاب كامل المظفرى في التاريخ من خمسين جزءاا االمير العالم عمر بن االفطس صاحب بطليوس 

الذى اغدق على العلماء والثقافة من ثراء  واعظم ملوك الطوائف  الطموحالشاعرهـ  والمعتمد بن عباد صاحب اشبيلية 848عام 

البالد فإقتحموها  ، على االندلس وا المغربمرابطاصحاب إبن تاشفين حسد  صاحبها اسراف مملكته التى اثارت بحسنها ورغدها و

المعتصم بن صمادح صاحب ، وهناك هـ  844بالمغرب عام  الذى مات فى اسرهفيهم المعتمد بن عباد  نروهم بماد ملوكها واسلفس

 .م 0080/هـ 848المرية المتوفى عام 

      

 عهد المرابطين -5      

  اال ان (من مفكرى الشرق ك تب الغزالى وغيره واحرم)تضييقهم على العلماء وحرية الفكر ورغم تزمت المرابطين و      

هـ 301النهضة لم تتوقف عن إنجاب مزيدا من العلم والعلماء فهناك ابى القاسم بن عباس القرطبى الطبيب االشهر المتوفى 

م   وابو بكر الطرطوشى الفيلسوف السياسى صاحب كتاب سراج 0078/هـ 375م وابن باجة الطبيب الفليسوف المتوفى 0077/

م وابن بسام الشنترينى صاحب الذخيرة المتوفى عام 0080/هـ 353م والفتح بن خاقان المتوفى 0071/ هـ 370الملوك المتوفى 

 . م ، بخالف نواحى النهضة االخرى 0010/هـ 333م وابن قزمان امير الزجل المتوفى 0082/هـ 353

 

 عهد الموحدين -8       

و أفرجوا عن كتب الغزالى ومفكرى الشرق التى قيدها المرابطون ، وبلغ  ولما جاء الموحدون اطلقوا حرية الفكر والبحث       

التفكير االندلسى قمة نضجه انذاك فى اواخر القرن السادس الهجرى   فظهرت طائفة من اعظم اقطاب العلم واالدب ففى  منتصف 

الفيلسوف المسلم ابن ( لألندلس من جديد والموحدون هم من اعادوا  لقرطبة مكانتها كعاصمة )القرن الثاني عشر ظهر في قرطبة 

الفيلسوف الرئيس الطبيب يوسف بن   فرشد  والعالم الديني اليهودي ابن ميمون وهما من أشهر الفالسفة في العصور الوسطى 

ن وعمل فى خدمة صالح الدي، الموحدين لليهود سلطان ميمون من اعظم االطباء هاجر الى مصر هربا من اضطهاد عبد المؤمن 

 .وقام بالتدريس بالقاهرة 

هـ 318بنو زهر االشبيليين وعميدهم الطبيب الوزير ابو العالء بن زهر وولده ابو مروان المتوفى هناك اهل علم مثل و       

اعظم طبيب بعد جالينوس وكتابه التيسير من اعظم مراجع الطب فى العصور الوزير ابو العالء بن زهر ابن رشد  م ، ويعتبر0014/

واالمام الفيلسوف  ، م صاحب رسالة حى بن يقظان0021/هـ 320الوسطى  ،  ومن اقطاب الفالسفة ابى بكر الطفيل المتوفى عام 

وكان بارعا فى الطب والفقه والفلسفة و تولى القضاء فى  0084/هـ388ابى الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبى المتوفى 

يعمل طبيبا للسلطان ابى يعقوب يوسف ومن بعده ولده السلطان يعقوب المنصور الذى ن فاه الى االندلس فترة ثم انتقل الى المغرب ل

 .االندلس التهامه بالزندقة باعتبار ان الفلسفة علم خطر فى نظر الموحدين  ثم عفا عنه السلطان وعاد الى المغرب

اب ذهبت بذهابه وختمت االندلس شعراءها    وفى وهناك الكثير من الشعراء مثل ابن الصابونى الذي يقولون ان االد      

االندلسى الى اكتشاف قيم عن تحضير اكسيد الزئبق  ، ومما يسجل لالندلس انها " مسلمة المدريدى "  م  توصل 00منتصف القرن 

 .قامت بأول محاولة للطيران على يد عباس ابن فرناس 
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من اساليب زراعية وادخاال الجديد من المحاصيل،  وحولوا البالد من برع االندلسيون فى الزراعة بفضل ما استحدثوه       

صحراء الى جنان وحدائق واكثروا من انشاء الجسور والطرق ، كما إزدهرت معاهد العلم فى كل من اشبيلية وقرطبة وبلنسية 

خارجية ،  ولما اجتاحت الثورة معظم ومرسية وغرناطة االئى كن مقصدا للطالب من كل بلد  وتقدمت الصناعة والزراعة والتجارة ال

 .االندلس مع بداية القرن السابع الهجرى وتعرضت االندلس لضربات االسبان انتكست النهضة الضطراب االحوال

 

 غرناطة والحضارة  -3      

 ( دولة بنى نصر)                       

 ثرية ذاخرة بالخيرات احتشدت فيها كل عوامل النجاح والتطور وبنو نصر هم من تفوهت عمارتهم باالبداع   فغرناطة دولة      

من مهرة ها برعت غرناطة فى استثمار، ف من كل ارجاء االندلس المتساقطةالخبرات المتراكمة ثروة ضخمة من بعد ان تجمعت فيها 

وما       ، لى حد وصف شعرائها تحولت االندلس الى جنان ع، فالصناع والمزارعين وما ابتدعوه من تقنيات فى الزراعة والرى 

  البديع رى حدائق الحمراء مثل نظام تعمل حتى االن هى تشهد بعبقريتهم ومضربا لالمثال و الغرناطيون زالت نظم الرى التى شيدها

سب من خالل عبر انفاق منحوتة فى الجبال لتغذية المدينة وقصورالحمراء وتصفى من الرواالى قصور الحمراء فمياة نهر دارو ت نقل 

 .ابيار ويتم رد فائض المياة عن الحاجة الى النهر بأسلوب متطور بديع ويتم تخزينها الوقات الشح  

قاعة العرش وبالذات قاعة السفراء فوتتفوه قصور الحمراء بالروعة والجمال عن نفسها وعن عظمة معمارى االندلس         

ايتها الحمراء ايها القصر الذى : ية، وقد انشد فيها فكتور هوجو شعرا يقول عظمة غرناطة المعمارتعكس بتصميماتها وأبهتها 

ي سمع لك فى الليل صوت يسحر " الى ان وصل الى وصف قناطرها فيقول ... زينتك المالئكة كما شاء الخيال وجعلتك اية للتوافق 

 .ن  وحجرة بنى سراج وردهة العدل      ومن قاعات الحمراء الرائعات قاعة االسود وغرفة االختي( "  19)االلباب 

  يصفها ابن الخطيب  ( 20)قرون ارقى مدن العالم القديم واغناها واجملها واكثرها سكانا   5وغدت غرناطة على مدى       

 ( :21)بأنها جنة من جنات الدنيا ، ويقول عنها احد الشعراء  

 

 راقـالشــام ما الع غرناطــــة ما لها نظــــــــــــــير      ما مصـــر ما

 ما هى اال العــروس تجــــــــــلى      واالرض من جمــــلة الصـــداق

 والصناعى فأصبحت محط أنظار االوربيين ، فأصبحت دعم قدرتها على االبداع الحضارى ؤهاثراو مهارة اهل غرناطةو      

وكان يهودها وصلت همز تجارية هامة افريقيا  وجنوب اوروبا مركزا تجاريا هاما فى جنوب اوروبا فبلغت تجارتها المشرق وشمال 

  وفى مضمار العلوم افرزت غرناطة الكثير من اشهر االدباء والشعراء مثل ابن االبار فى االدب والتاريخ وابو الفضل الجليانى 

والطبيب ابو العباس االموى المعروف الشاعر االديب فى الطب   واسرة ابن زهر التى برع ابناءها فى الطب والكيمياء والصيدلة ، 

هـ وله مؤلفات نفيسة فى الطب 152هـ و توفى بها عام 310بابن الرومية االشبيلى وكان حجة فى علم النبات ولد فى اشبيلية عام 

 .والنبات منها شرح حشائش دياسقوريدس وادوية جالينوس والرحلة النباتية والمستدركة وكتاب فى االدوية المفردة 

ما كتبه ابن بصال الطليلى فى القرن الحادى عشر ، وابى زكريا ابن مثل االندلسيون تطبيقاتهم سجل " الفالحة"وفى مجال       

العوام االشبيلى اواخر القرن الثانى عشر وللطغرى الغرناطى ، وفى مجال النبات كان من اشهرهم فى اواخر القرن السادس ابن 

اتى المشهور الذى عمل بمصر والف  كتابين عن االدوية هما الجامع و المغنى فى االدوية المفردة  البيطار المالقى الطبيب والنب

 .م0784/هـ181وتوفى فى دمشق عام 

ومن البارعين فى مجال الرياضيات والفلك مطرف االشبيلى   وكان يخفى نتائج ابحاثه خوفا من العقاب الن هذا العلم فى       

للزندقة ، ولم تفرز هذه الفترة الكثير من العلماء بقدر ما افرزت من شعراء من بينهم ابن الخطيب الطبيب  تلك الفترة كان ينتسب

 .الفيلسوف  ذوى العديد من المؤلفات

                                                           

19
 .    785تاريخ العرب ــ جوستاف لوبون صـ(  
20
 .725رة العرب صـ حضا(  
21

 . 0834نقال عن نهاية االندلس وتاريخ العرب المتنصرين ـ محمد عبد اللة عنان طبعة  077صـ 0فى االحاطة فى اخبار غرناطة جـ( 
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م سمعة عظيمة فاقت سمعة أقرانهم فى باريس و أدنبرة ، فبينما كان الطبيب فى 05وللجراحين االندلسيين فى القرن       

، ومن اشهر الجراحين فى القرن " كمبل " جراحا كان فى الدول االوروبية يسمى حالقا على حد ما ذكره االستاذ األندلس يسمى 

عميد جراحى ذلك الزمان الذى بلغت  الجراحة على يديه قمة ( م0305المتوفى ) االندلسى " ابى القاسم الزهراوى " السادس عشر 

تبه  فصال عن الجراحة مشتمال على  صور الدواتها واالتها   فأهدى بذلك الجراحة  "التصريف " ازدهارها ، ويتضمن اشهر ك 

 . م 01االوروبية اساسها وسهل عليها تطوير االالت الجراحية فى القرن 

وفى مجال الكشوف البحرية  سبق االندلسيون االوروبيين فى استكشاف االطلنطى  ، فقد كانت امريكا معروفة للمسلمين       

يين والماليين بأفريقيا قبل كولمبس بخمسمائة عام كما سبق ان اسلفنا فى فصل العلوم   فالجغرافى ابو الحسن المسعودى االندلس

مروج "سماها االرض المجهولة ، وذكرها فى كتابه (االطلنطى) ، ذكر فى خريطته للعالم ارضا فى بحر الظلمات ( م832ــ  420)

ميالدية عرضا فى حديثه عن رحلة المغامر الخشخاش بن سعيد بن األسود من قرطبة  831المكتوب عام " الذهب ومعادن الجوهر

م من دلبا وعبر بحر الظلمات مع جماعة من 448، بأنه ابحر عام  ( م807ــ 444)فى عهد الخليفة االندلسى عبد هللا بن محمد 

 .فهم  ورجع محمال بكنوزأصحابه إلى أن وصل إلى أرضا مجهولة وراء بحر الظلمات التقى اهلها ووص

،  ابحر اندلسيون فى بحر الظلمات من ميناء دلبام  وعادوا بعد غياب ( م810ـــ  878)وفى عهد عبد الرحمن الداخل       

طويل بغنائم كثيرة ،  وثمة وثيقة تاريخية أخرى في التاريخ العربي   ذكرها المؤرخ ابو بكر بن عمر بن القوطية عن رحلة قام بها 

فى االطلنطى وهبط فى (  0008ـــ  821فى عهد هشام الثانى ) م  888ن فروخ األندلسي الغرناطى من قادش فى فبراير عام اب

وبلوتانا وعاد إلى   Caprariووصف أهلها ، كما زار   Guanariga، وزار ملكها "( Canaries"جزر كناريا )جاندو 

 .888األندلس فى مايو 

م ، وهو من سبتة   ذكر 0040-0088لشريف اإلدريسي الذي عاش في القرن الثاني عشر الميالدي بين والعالم الجغرافي ا      

، فى بحر الظلمات وتحدثوا عن وجود أناسا يتكلمون "Lisbon"ان اندلسيون ابحروا من إشبونة " الممالك والمسالك"في كتابه 

الكارابية كوبا أو إسبانيوال أو غيرهما من جزر البحر ، وهناك  العربية فى االرض التى وصلوها ووصفوا ملوكها ، قد تكون جزر

م ، احداها خاصة بفلوريدا 0318خريطة رسمها  األوروبيون تشتمل على دالئل عملية على تواجد عربى اسالمى فى أمريكا عام 

يين أدالء المورسكثير من وبعد سقوط غرناطة عمل ك    اوردت أسماء مدن مسماة على اسماء مثيالتها فى األندلس والمغرب

نخبة األذهان " وفى مجال السياحة برز محمد عبد الرحيم المازنى الغرناطى مؤلف السبانيا والبرتغال فى رحالتهما فى االطلنطى ، 

 ".في عجائب البلدان

 

 

 

 تعقيب

ا كانت تعانيه االندلس من قالقل   فقد بنت مؤسساتها ونبغ علماؤها وانطلقت تشع نورا بحضارة االسالم العريقة ورغم م      

فى منطقتها   وحتى ن قدر عطاء هذه االمة للحضارة فى محيطها نرى ان ما عطته للغرب االوروبى اكثر مما اعطته للمغرب شقيقتها 

، والسبب فى هذا فى رأينا يرجع  الكثير من االواصرمعا فى جوارها المباشر وتربطهما  عالتى تقومغيثتها وقت الشدائد والكبرى 

تعلم ان    وهى   فأوروبا كانت حريصة على التعلم والنقل من االندلس منفذ العلم الوحيد حتى تلحق بها لالطراف صاحبة الشأن 

بينما المغرب غاب عنه ما ول ابواب هزيمة المسلمين ، كأجاوزها االنتصار علي االندلس والمسلمين يكمن فى اللحاق بحضارتهم ثم ت

تالصق البلدين الى ان جاء المرابطون ليكتشفوا يحدث من تقدم فى االندلس وبقى معزوال عنها جاهال بحسنها وثرائها ورغدها رغم 

أ خ َذتهم إشبيلية بجمالها، وضايقهم   عندما وهم فى ضيافتهبن المعتمد الابن تاشفين واصحابه  سدما غاب عنهم وهو ما يكشفه ح

بالبالد وهم الصحراويون الذين شغلهم الجهاد جنوب الصحراء طويال ، كما ان مركز  فملوك الطوائو هوتفريط هتبذيرترف المعتمد و

ائر كتبها من حضارتهم فى فاس لم يجعلهم يلتفتون للتطور الحادث فى االندلس اال بعد استولوا عليها فإهتموا بالحصول على ذخ

 .من ملوك قشتالة كلما وافتهم الفرص   المدن الساقطة 
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 حواضر االندلس ومراكز حضارتها   

 من قيامها الى سقوطها                           

وء بنبذة ولالندلس  اربع حواضر  قرطبة ـ إشبيلية ـ غرناطة ـ طليطة وسنلقى الض، وحواضر البالد هى انعكاس لحضارتها       

 :عليها فيما يلى 

 

 بةـــــــــــــــــــــأوال قرط      

وقرطبة كلمة رومانية حسب قول ياقوت   ،ها مقراا لوالتهم على األندلس وم وإتخذ 200/ هـ 87فتحها األمويون سنة       

 :الحموي تعنى فى العربية العدو  الشديد  وجاءت بهذا المعنى في الشعر العربي 

 وجال في جحاشة وطرطباا         قد أتيت  قرطباا  إذ رآني

وفي رواية أخرى تعنى صرعه  وتعني أيضاا السيف او قطع ، ويرى البعض ان أصلها أيبيري مأخوذ من كلمة كوردوبا       

Corduba  أوCorduva   حملة  عندما اشترك أهلها في قرطاجةتشير إلى مدينة قديمة ورد ذكرها أثناء الصراع بين روما و

م ، حتى الفتح االسالمى  سنة .ق 701هانيبال على روما عندما حكمتها قرطاج ولكنها أصبحت تابعة لالمبراطورية الرومانية سنة 

م  231ولم يعل شأن قرطبة إال مع قدوم األمير األموي عبد الرحمن الداخل إلى األندلس وجعلها عاصمة له عام ،  م 200/ هـ 87

واصبحت فى  القرن العاشر ،  لذهبي  فى النشاط العمرانى عندما بدأ الداخل العمل فى جامع قرطبة الكبيرفكانت بداية عصرها ا

  الذى لقب ( 810 - 807)مقر الخالفة االموية الجديدة فى عهد عبد الرحمن الثالث الملّقب بالناصر ( الرابع الهجري)الميالدي 

حق أسرته القديم في الخالفة االموية ، وبنى بها ضاحية جديدة كمقر لحكومته أسماها  نفسه بخليفة المسلمين إستناداا إلى ما اعتبره

وبلغت أوج مجدها  فى عهده بعد ، عاما ليجعلها مدينته المفضلة وهي تبعد عن قرطبة عدة اميال  02التى استغرق بناؤها الزهراء 

من قدر قرطبة بناء الزهراء ينتقص  م ول ، ( 821- 810)ي وتواصل نموها فى عهد ابنه الحكم الثان ،القضاء على ثورة الربض 

 .التى ظلت المدينة الرئيسية في البالد

منارة للعلم والثقافة ، وأنجبت المدينة في هذه الفترة الشاعر ابن زيدون،  فهىالقرن العاشر،  مدن وكانت قرطبة من أهم      

حزم، والعالم عباس بن فرناس، كما أنتقل إليها الموسيقي زرياب وأسس دار والشاعرة األموية والدة بنت المستكفي، والفقيه ابن 

الذين دمروا مدينة الزهراء فى عهد الدولة العامرية البربر ات سقطت الخالفة بسبب ثور 0050، 0070وفي العقدين  ،  المدنيات

 .على انقاض االمارة االموية  التى اقامها الحاجب المنصور

دويلة  07قامت على انقاضها ممالك الطوائف التى ورثت ثراء الخالفة فإنقست الدولة إلى أكثر من ة العامرية وبزوال الدول      

المسلمين  ، منها غرناطة وإشبيلية والمرية وبلنسية وطليطلة وسرقسطة والبرازين وبطليوس   وتنازع حكام إشبيلية وطليطلة

 . أشبيليةم، ففقدت قرطبة مكانتها كعاصمة وبزغ نجم   0024لمعتمد بن عباد سنة قرطبة الى ان استقرت بيد ملك إشبيلية الطموح ا

وفي منتصف القرن الثاني عشر ، استعادت قرطبة مكانتها كعاصمة بعد استيالء الموحدون على السلطة من المرابطين، وفي      

السفة اليهودية في الديني اليهودي ابن ميمون، أشهر فهذه الفترة ظهر في قرطبة الفيلسوف المسلم ابن رشد، باإلضافة إلى العالم 

م، تهاوت  0707عام ( باإلسبانية" لوس ناباس دي تولوزا)"وبعد هزيمة الموحدين القاصمة في معركة العقاب  العصور الوسطى ، 

خمسة قرون من الحكم  م على يد فرناندو الثالث بعد ما يزيد على 0751معظم مدن األندلس في أيدي قشتالة وسقطت قرطبة عام 

 .اإلسالمي للمدينة

 

 ثانيا إشبيلية      

بعد حصار دام  موسى بن نصير بقيادة( م205 -هـ 88)سنة  شعبان كانت معروفة باسم هيسباليس فتحها المسلمون في      

حمص تمركز جند  كانت ت عرف ايضا انذاك بإسمشهراا واحداا وأقام عليها عيسى بن عبد هللا الطويل، وهو أول والتها المسلمين ، و

خلفه ، نقل هامقتله في وبعد، "األندلس"أباه والياا على عاصمة بعدما خلف " عبد العزيز بن موسى بن نصير"واتخذها    الشام فيها 

  .قرطبة العاصمة إلىأيوب بن حبيب اللخمى 

تهم غارعند إ هـ 771 في سنة" النورمان"ه وأحرق،  هـ 708 في سنةالمسجد الجامع األول فيها  عبد الرحمن األوسطبنى        

المدينة األول، ودار الصناعة  سور ب نى هـ 750 ، وفي سنة" إشبيلية"شمال " طلياطة"عند قرية  تهمهزيم قبل " إشبيلية" على

http://ar.wikipedia.org/wiki/شعبان
http://ar.wikipedia.org/wiki/موسى_بن_نصير
http://ar.wikipedia.org/wiki/عبد_العزيز_بن_موسى_%D8%25
http://ar.wikipedia.org/wiki/الأندلس
http://ar.wikipedia.org/wiki/قرطبة
http://ar.wikipedia.org/wiki/عبد_الرحمن_الثاني
http://ar.wikipedia.org/wiki/214_هـ
http://ar.wikipedia.org/wiki/نورمان
http://ar.wikipedia.org/wiki/226_هـ
http://ar.wikipedia.org/wiki/231_هـ
http://ar.wikipedia.org/wiki/سور
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ّمال هـ 500 في سنة، و التي ال تزال باقية في موضعها إلى اآلن سور إشبيلية ، وجدد  عبد الرحمن الناصر هدم ابن السليم أول ع 

 .اإلمارة قصر بناء

،  500سنة  عبد الرحمن الناصرتين قضى عليهما لمحال للثورات كثورة بني الحجاج وثورة بني خلدون ، الإشبيلية كانت       

بلغت الذين  داستبد أبو القاسم محمد بن عّباد قاضي إشبيلية بحكومتها وأنشأ دولة بنى عّبا  هـ 808 سنة عصر الطوائفبداية  ومع

،  فى جواره جغرافيا توسعت حقق وة كبيرة لها ثقافية المعتمد الذى حقق نهضفى عهد اشبيلية اوج مجدها فى عهدهم وبخاصة 

بّراز بن  الموحدي على يد القائد 388 سنة شبيليةإل همى حكمانتهو     المرابطين سقطت إشبيلية وقرطبة في يد هـ 848 في سنةو

 .محمد المسوفى الذى اتخذ إشبيلية عاصمة له

دام سنة وخمسة أشهر ،  حصار إشبيلية ودخلها بعد فرديناند الثالث ملك كاستيا وليون حاصر هـ 181 سنة شعبان في غرة      

استرجاع المدينة ، ومن أهم معالمها قصر المبارك لبن عباد فى حلفاء االندلس في األعوام التالية  بمراكشوفشل سالطين بنى مرين 

تخليدا  الموحديسلطان بنى مرين   أبو يوسف يعقوب المنصور التي كانت منارة للمسجد الذى بناه السلطان خيرالدا ومنارة

 .لنصرالمسلمين فى االرك

 

 ثالثا غرناطة       

رفت فى العهد  الروماني باسم  118مدينة مدريد، وتعلو  قع جنوب ت       أليبيري ، ازدهرت  تحت حكم  متراا فوق سطح البحر، ع 

عاصمة لمملكة بني األحمر  م ومنذ ذلك الحين أصبحت 0754  / هـ153التى اسسها محمد بن يوسف بن نصر عام  أسرة بني األحمر 

، وأقاموا عنده سداا لجمع "قصبة الحمراء"  الحمراء في الشمال الشرقي من أراضيها وأسموه عند موقع  الذين استقر بهم المطاف 

  .األعداء عدداا من األبراج المنيعة، وسوراا ضخماا لحمايتهم من  الماء، وأنشأوا 

   

  مكانتها العلمية      

 ابلغت بحضارة االندلس منتهاها تجمع فيهلمياا كبيراا،حلقات الحضارة اإلسالمية في األندلس ، ومركزاا ع كانت  واحدة من       

    ن والصناع ممن اسسوا لحضارة عظيمة تجمعوا فيها بعد هروبهم من مدنهم التى وقعت فى يد االسبان يصفوة العلماء والحرفي

/ هـ230  التى أ نشئت عام واألدباء المشهورين فالمدرسة اليوسفية  انتشرت فيها المدارس التي حاضر فيها الكثير من العلماء 

والكاتب " مرزوق ابن "ويقصدها العلماء والطالب من كل مكان، منهم الفقيه  م وكانت تهتم بشتى العلوم المعروفة آنذاك، 0588

  .الصالة وقد تهدمت هذه المدرسة ولم يبق منها إال قاعة . كثير وغيرهم " عبد القادر بن سوار المغربي"

ها المعمارية روائع البناء التى تتحدث بنفسها اليوم عن عظمة وجمال هذا المعمار فقصر الحمراء ويعد من ومن اهم معالم      

فناء يحيط به ممر من حوله  الريحان واألسود وهو عبارة عن  أروع القصور في تاريخ العمارة اإلسالمية ومن أروع أجنحته بهوا 

م 0538/ هـ233حين تولى السلطنة عام  " محمد الغني باهلل"سداا، أنشأه السلطان نافورة الثني عشر أ القاعات والغرف وفي وسطه 

ر الناظرين ، أما الحجرات فقد  ، والقصر مزخرف  كسيت بحشوات جصية تبدو كالسجاجيد، وتعد غاية  بزخارف هائلة متناسقة تس 

اريخه إلى زمن األمير أبي إسحاق بن الخليفة ابن ت الروعة والجمال ، وقصر جنة العريف  وقصر شنيل أو قصر السيد ويرجع  في 

وماذنهاّ عبارة عن أربعة أبراج مربعة  كما اشتهرت غرناطة بتجميل صحون المساجد بحدائق الفاكهة،  ، يعقوب بن يوسف أبي 

  . طابقين يحيط بها سور ويزين أعاله بكرات معدنية مختلفة من 

اللغوي، وابن زمرك  األصولي، ولسان الدين الخطيب الفيلسوف، والسرقسطي  لعالم ومن علماء غرناطة اإلمام الشاطبي ا      

ومن الفلكيين أبو يحيى بن  ،أرضي  الذي اشتغل بالهندسة والرياضيات، ومارس الطب على  الشاعر، ومحمد بن الرقاح المرسي 

المشهورين محمد بن إبراهيم األنصاري المعروف  باء ومن األط هللا الفحام المعروف بأبي خريطة ،  عبد رضوان الوادي آشي، وأبو 

ويفرق أمواله على المحتاجين ، والكاتب والطبيب يحيى بن  الذي اشتهر بعمل الخير، وكان يداوي الفقراء مجاناا " السراج بابن "

بنت الحاج، وحمدونة بنت الشقوري وكان طبيب دار اإلمارة أيام يوسف األول   ونبغ من فتيانها حفصة  هزيل التجيبي، ومحمد 

  .وأختها زينب وغيرهن كثيرات زياد، 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/مرابطون
http://ar.wikipedia.org/wiki/549_هـ
http://ar.wikipedia.org/wiki/موحدون_(توضيح)
http://ar.wikipedia.org/wiki/شعبان
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 رابعا طليطلة   

كيلو  23وكانت المقر الملكي لملوك القوط وتقع في وسط إسبانيا على بعد ( Tholedoth" )توليدوث"وأسمها الالتيني       

فق فيها مياه نهر تاجة الذى يحيط بها من جهات ثالث   متر من مدريد ، فى موقع حصين على مرتفع منيع تحيط به أودية عميقة تتد

ق م  وازدهرت في عصرهم وحصنوها باألسوار ثم دخلها القوط الغربيون وأطلقوا عليها اسم المدينة  080ضمها الرومان عام 

ا وشهدت طليطلة كسائر المدن االسالمية ازدهارا علميا وعبها الملكية ، وأهتم  ا خاصا  .     مرانيا كبيرا المسلمون اهتماما

مايو عام / هـ 842مرت طليطلة بعدة فتن حتى اغتصبها ألفونسو من صاحبها القادر باهلل بعد حصارها في شهر صفر       

، وقد أحدث سقوطها في أيدي القشتاليين دويا هائال في أنحاء العالم االسالمي وقد وكان الفونسو الجئا لدى والده المأمون م 0043

     .ولكن جهودهم المتواصلة أخفقت وأصبحت هذه المدينة قاعدة هامة للقشتاليين هارابطون والموحدون استردادحاول الم

ا، فقد كانت الحياة الفكرية فيها خصبة وثرية لمكانتها كمركز        ا بارزا أسهمت طليطلة في الحركة الفكرية في االندلس إسهاما

ت لهم إسهامات في شتى العلوم ، نزحوا بعد سقوطها في أيدي األسبان إلى مدن األندلس علميا مهم  افرز جماعة من العلماء كان

 .واستمروا في عطائهم الفكري 

وهو الساحة الرئيسية للمدينة وسوقها في غابر األزمان ( اصله العربى سوق الدواب)ومن اهم معالمها ساحة ثوكودوبير       

لمساجد الباقية الى اليوم مسجد المردوم وهو اآلثر الوحيد الباقي من مساجد طليطلة اذ تحولت وما زال يمثل قلب المدينة ، ومن أهم ا

م ، ومن المعالم االخرى متحف سانت 0043جميعا إلى كنائس فى نهاية القرن العاشر بعد أن استباحها الفونسو السادس في عام 

ال )تماثيل الحجر والمرمر والقاعة البلورية التى تزين جدرانها عبارة  ، وتحوي متاحفها الدرر النفيسة من(القصر)كروثو او الكاثار 

 .وعلقت في خزائنها الشفافة مالبس الملوك المسلمين الذين حكموا األندلس( غالب إال هللا

 

 النشاط التجارى والصناعى باالندلس على مر التاريخ      

الرواج التجاري والصناعي على الرغم من فترات االضطرابات التي  كانت األندلس منذ الفتح حتى سقوط غرناطة، دائمة      

شكال لها كما ، عهود الفي كثير من قوتها و، وثرائها من الموارد الجغرافي بين البحر والمحيط  هانظرا لموقعخر ، تعتريها من حين ال

على معابر التجارة ة كبيرة سيطروكانت لهم افريقيا بإمتداداتهما الكبيرة فى الى المرابطين والموحدين انضمامها ثقالا إقتصادياا 

 .وكذا المتوسطية فى اطار سيطرة العالم االسالمى على مسار التجارة الدوليةاالفريقية 

 ةنائعصالجلد والخشب واألسلحة وضرب العملة وصناعة الخمور والسكر والزيوت والصابون، واالندلس  اتصناعأهم و      

والحياكة والخرازة  ،لفضة والحديد والرصاص وصناعة الزجاج والزئبق والرخام والك ْحل والكبريت األحمر دن مثل الذهب وااالمع

والنسيج وسبك الحديد وصناعة آالت الحرب والنحاس وآالت الخيل وسرجه والصباغة والحجامة والتطبيب والطحن وخراطة العود 

يات الخشب وأدوات الموسيقى والمصنوعات  اتالفخار والزجاجيد ووالجل هاتصدر من، و ونجارة الخشب وتسمير البهائم وَمْبر 

 . الصباغة مثل الزعفران  المعدنية والبسط والورق والكتان والحرير، ومواد

  وكذا  بثقة كبيرة، إذ كانت المعامالت تنبني على رسم يكتب إتسام العالقات التجارية ومن اسباب نجاح النشاط التجارى      

 من قدر وظائففى هذا االطارعلت أقد ألندلسيون بمراقبة األسواق وجودة السلع واألطعمة ودقة الموازين وتنظيم المهن ، وا اءعتنإ

األكفاء من ذوي الورع ،  وا لهاواختار ،واعتبروها من وظائف الدولة الكبرى (الحسبة وصاحب السوق وصاحب الشرطة)المراقبين 

أدت دقة و   من ذوي المناصب العليا في الدولة اهالقائمين علي تب الحسبة واعتبارالتجاري كثرة ك   النشاطتمام بهاألعلى  دلةمن األو

إلى قرطبة سنة " الملفيين"قدوم التجار عن أبو حيان ، فيخبرنا االجانب التجار  من كثيرالى وفود وعدالة النظام العمل فى االسواق 

يخبرنا صاحب البيان أن المستنصر استقدم صناع ا وفد العمال االجانب فكم (22) ، وأن قدومهم أصبح عادة متبعة550/880

                                                           

22
 . 824 -828مدريد، كلية آداب الرباط، ص   - ، المعهد اإلسباني للثقافة3أبن حيان، المقتبس ج، ( 
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 .  (  23)538/813الفسيفساء من الروم لترصيع الجامع الكبير سنة 

 :كاالتى المؤلف المجهول  وقسمهم بق االندلسيون نظام التخصص فى العمل والتجارة وط      

 : موالي الحواضرمهن       

مهن والتجارة وتقديم الخدمات، فمن صنائعهم الحياكة والخرازة والنسيج وسبك الحديد وصناعة آالت اشتغلوا ببعض ال      

،  والصباغة والحجامة والتطبيب والطحن وخراطة العود ونجارة الخشب وتسمير البهائم ، الحرب والنحاس وآالت الخيل وسرجه

الخدمات فتمثل في ضرب الطبول والبنود والقيام بالمساجد واآلذان ال مجأما ،  الجالليب واللحم ةوكانوا يتجرون في النعال وحياك

 . ورصد الوقت ودفن الموتى وحفر القبور وحراسة األسواق ليال وحراسة الفنادق وحمل السلع من بلد إلى بلد

 : (النصارى)أسلم من المعاهدة من ن هم      

منهم بالغرس فى الجنات  أهل الجبالالحرث وتربية النحل بينما إشتغل اكتسب البقر والغنم واشتغل ب الباديةفمن كان من       

ويرعون أشجار الفاكهة ويقطعون الخشب ويصنعون الفحم ، ومن ولي البحر منهم امتهن الصيد وجلب الحوت والسردين وصناعة 

 .السفن وآالتها 

 :من أسلم من اليهود مهن       

ق ــل والقلنصوات وصبغها والحجامة والداللة في األسواق و خياطة الملف والثياب وفقد امتهن        ضفر القيطان ونسج الع 

منهم، فقد اشتغلوا بصناعة الصابون والفانيد وتشبيك الفداوش والشعرياء والترد  المواليأما  ، إصالح النعال المخروزة 

اهم وحلي النساء وفرط الجمان وخدمة الزجاج والمقروض، وتسفير الكتب وتزويق الخشب وتركيب المناسج وضرب الدينار والدر

وتاجروا في الحوت والشحوم واألدوية واألعشاب والصوف والكتان وآالت الطرب والحلي ومواد  ، وتصفية المعادن وصناعة القدور

لرباع وتزليجها ومن الخدمات التي كانوا يقومون بها، طبخ األخباز واإلسفنج والشواء وعصر الزيت وحملها وتخليص ا ،  التغذية

 . وخدمة الحمامات وسقاية الماء وكراء األواني

 : النساءمهن       

الطبيبة والحجامة والسراقة والداللة والماشطة والنائحة والمغنية " كن يعملن في الصناعة وكما يقول ابن حزم فمنهن        

 " .والكاهنة والمعلمة والمستخفة والصانعة في المغزل والنسيج

      

 

 

 ية ــــــــــــــــــــــأخالقيات االمة االندلس   

 وانجذاب االوروبيين للتعلم واالقامة االمنة                       

راقية ال تمييز وبيئتها وثقافات عناصرها العرقية كانت اخالقيات االمة االندلسية النابعة من مكونات حضارتها وقيم دينها      

فكان الدين من ومكانته   جمعت بال تناقض  بين الدين والدنيا وأعلت من قيمة العلم  عايش مع االخر وتتقبله تت عنصرية الوفيها 

نوه بيرك التى منارته فى االندلس   العابرة لالعراق والثقافات فلم تختلف عنه العلم والعلم من الدين ، وهذا عبقرية حضارة االسالم 

انا   اد التسامح وأاللفة والتعايش بين اهل االندلس من مختلف االصول والديانات عربا واسبس" الخالقيات فيقول  تها ابتركيب

لق االسالم وعدله ، ومسلمين ومسيحيين ويهودا وي أن االناشيد االسبانية القديمة وثقت ي ضيف رجع هذا الجو االيجابى الى  خ 

كان " جوستاف لوبون  الى ذلك فيقول . ويضيف د" تعهداتهم ووصفت العرب بأنهم خصوم شرفاء يحترمون ه االمة هذاخالقيات 

                                                           

23
والموحدين، التى أمتدت من األندلس عبر معظم شمال افريقيا واجزاء من جنوب الصحراء ضمت معابر تجارية هامة منها  إن إتساع مملكتا المرابطين(  

،  كما تحكمتا 0015-0050معابر الذهب القادمة من غرب افريقيا   فقد سيطروا على موانئ منتشرة من فالينسيا إلى طرابلس فى عهد الخليفة عبدالمؤمن 

ية الحساسة في جبل طارق ، وساهم تعاون الموحدون مع األيوبيين فى مصر فى السيطرة على الطرق الرئيسة المتوسطية ،  وكان لهذه الدول بالمعابر البحر

أسبانيا  ىف  Murabituns)مرابطون)المغاربية  ثقالا إقتصادياا ال سابقة له فى عالم البحر األبيض المتوسط حتى  إنتشر تقليد دينار المرابطين الذهبى  

 .المسيحية وجنوب أوروبا
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لقا وعلما وفى تحلوا بالكرم واالخالص والرحمة وااللتزام بالكلمة والصناعة والمهن ،  مجال العرب يتفوقون على النصارى خ 

من الشحناء والمبارزة ، ومن  كثيرتحملهم الى يؤدى تمسكهم بالوفاء بالعهود ان واحترام العهود وهو ما ال تجده لدى غيرهم ، و

سماتهم ايضا التسامح العظيم والرحمة بالضعفاء والرفق بالمغلوبين   وكثير من هذه الخالل وعلى رأسها الفروسية اقتبستها اوروبا 

لدين الساقفة الروم ومطارنة الالتين من رجال ا التى تحلت بها االندلس  وفرت روح التسامح وانمن االندلس عبر اسبانيا ، 

قاموا ببناء الكثير من الكنائس وعقدوا و" ، ويستطرد " المسيحى الحماية وعصرا من الدعة والطمأنينة لم يعرفونه من قبل

 "، فى اطار الحرية الدينية التى كفلها لهم المسلمون م 437فى  قرطبة عام كذلك م  و 477مؤتمراتهم  الكنسية فى اشبيلية عام 

(24.) 

االمن والحرية التى كفلها فى اطار البلد الوحيد فى اوروبا الذى تمتع فيه اليهود بحماية الدولة ورعايتها  كانت االندلس      

، كما كانت االندلس مالذا ( 25)فى سائر اوروبا ا االمن والحرية افتقدوفكثرت اعداد الوافدين منهم بعدما  االسالم الهل الذمة 

من بينهم سانشو ملك ليون سواء كانوا أفرادا او ملوكا وسباب سياسية طلبا لالمن واالمان لالسبان المعارضين الفارين من بالدهم ال

  كما لجأ الفونسو السادس ملك قشتالة الى المأمون بن  عرشه  زاحه منالذى آواه عبد الرحمن الناصر بعد فراره من اخية الذى ا

بعد ان  إسترد عرشه  بعد ولى على عرشه ،  ومن غدر هذا الملك انه ذى النون امير طليطلة هربا من اخيه سانشو الثانى الذى است

وشن حمالت صليبية متتابعة على (  26)انتزع طليطلة من القادر بن ذى النون الذى احسن والده  اليه وأواه فى بالطه وفاة اخيه 

 . داددويالت االندلس فى تبنيه الستراتيجية قوية لالستر

بى العلم من االسبان واالوروبيين لتحصيل العلوم التى تحظرها الكنيسة فى بالدهم   فأقبلوا على إجتذب هذ المناخ طال      

جد "فيقول  توافق االسالم مع العلم والعلماء "  بيرك " االندلس لتحصيل العلوم الحديثة بعيدا عن تضييق الكنيسة   ويؤكد حيثما و 

تدفق طالبى العلم  بعد  تخلى الكنيسة م  زاد 0733عام  ، ومنذ" ين العقيدة والعلم االسالم  يوجد  حب المعرفة لغياب عقدة العداء ب

 رحالةالونعت    ( 27)عن المسلمين فزادت اعداد الوافدين لنقل العلوم التى كانت محتشدة فى االندلس هاعن عدائها للعلوم  ونقل

بأنهم ظرفاء متحضرين بعد الخروج من االندلس المغرب فى تطوان ب   maures " المورسكيين"الذين زاروا مناطق األوربيون 

 .لطفاء معهم  المسيحيينمتسامحين مع  

 

 

 إقتباس اوروبا التراث العلمى للحضارة اإلسالمية      

  حركة الترجمة االوروبية للعلوم العربية                                 

قل قيمتها النعزالها تإن بقيت فى لغتها االصلية وتفقد فعاليتها ت ت داول كما انها ان نفائس الكتب تصبح عديمة القيمة ان لم       

ـ زدهارها   فإلحياء الثقإفات ووسيلة ومحددودية االطالع عليها ، والترجمة هى المفتاح لتداول المعرفة على نطاق واسع واداة إل

باول حركة عهد بنى امية قاموا فى العهد االول المبراطورية االسالم  ا استنقذ  العرب الثقإفات القديمة من االندثار عندماالترجمةب

للحضارة العربية الطريق ترجمة ك برى فى التاريخ لنقل معارف االمم القديمة فى اليونان والهند وفارس وغيرها التى مهدت 

 .االسالمية 

كز االوروبية فى كل من  اسبانيا  فقامت المرا، ية االبنة وعلى غرار حركة الترجمة العربية األم قامت حركة الترجمة االوروب      

 صقلية على نحو مماثل باكبر حركة ترجمة فى العصور الوسطى لنقل العلوم من العربية ، و" بإيطاليا"وجامعة طولونيا 

 :  التالية مراحلالوقد مرت تلك العملية ب

                                                           

24
 .747حضارة العرب صـ (
25
 . 747 -724 - 722حضارة العرب صـ(  
26
  )v.i.p62,64,51    --    Dr Lea , History of Inquisition In Spain  27و18و33نقال عن نهاية االندلس وتاريخ العرب المتنصرين صـ 
 .محمد عبدهللا عنان –
27
مارس من هذا العام بسماحها بادراج مؤلفات ارسطو الى 08لعداء للعلوم على يد احد االسبان الشماليين من تالمذة ابن رشد فىتحررت الكنيسة من ا( 

 . 14صـ  - 30المصدر عندما تغير العالم ـ صـ" البرامج الدراسية   
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    ىاالوللة ــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرح      

 م00القرن الثامن وحتى منتصف القرن                    

التغلغل العابر لجيوش احتكاك االوروبييون بالمسلمين خالل ، وهى فترة  م00م وحتى منتصف القرن 200وتقع  بين سنة       

عديد من مؤثرات الحضارة االسالمية وخالل هذه المرحلة اقتبس االوروبيون الفيها   سالمية عناصر ااقامة  واالمسلمين فى اوروبا 

بترجمة اعمال بيت الحكمة ومدرسته الطبية فى القيروان بتونس التى كانت بفضل رعاية حكامها " سالرنو"    وقامت مدرسة 

يين ، و م مركزا ثقافيا للجزء الغربى من العالم االسالمى فى القرنين التاسع والعاشر الميالد 808  – 400االغالبة فى الفترة من 

 .، اللبنة االولى لحركة نقل العلوم العربية الى الالتينية  "سالرنو" بذلك كانت مدرسة 

الميالدى مع ذيوع  00نها إزدادت كثافة فى القرن اال اوغير منظمة  فى البداية  محدودةكانت اعمال الترجمة بالرغم من ان       

التى أصبحت بالنسبة الوروبا اعظم منهل للعلوم والمعارف فى ذلك الوقت    صيت العلوم العربية بفضل جامعة قرطبة االسالمية 

 Gerbert of"  جربير" م الراهب الفرنسى 835وممن ساهموا فى دفع عملية الترجمة فى تلك المرحلة وبالتقريب عام 

Aurilac  كه باالندلس ، وكانت لجهوده سواء الذى قاد حملة ضد عداء الكنيسة للعلوم الطبيعية بعدما ادرك اهميتها بفضل احتكا

فى الترجمة او للتصدى للكنيسة  الفضل االكبر فى انطالق عملية امتصاص العلوم العربية وإن كانت لم تنجح فى دفع الكنيسة 

 .  حتى ذلك الحين للتراجع كلية عن موقفها من العلوم والنقل عن العرب

على كنوز الكتب العربية مما وفر معينا ال ينضب على حصولهم االسبان ايدى فى  يةاالندلسمراكز الثقافة وساعد تساقط       

ان لحظة تاريخية مذهلة كانت ضربا من الحظ دفعت " وكنوزها من الكتب  (طليطلة) للترجمة   ويقول بيرك عن سقوط  توليدو

م بكنوزها االدبية فى ايدى  0043العربية عام  عملية النقل والترجمة بقوة   اذنت باعادة اكتشاف المعرفة عندما سقطت قلعة توليدو

، عالوة على ما سبق وما لحق ان جمعوه " االسبان الذين وجدوا فى تالل المخطوطات كنزا ادبيا كان ابعد ما يكون عن كل االحالم 

 ".فى ايديهم  هاطوسقتالحق من المناطق العربية االخرى التى 

    

 الثانية   لةــــــــــــــــــــــــــــــــالمرح      

 عصر الترجمة الذهبى                               

تعهدت طليطلة فى االندلس ، وتعهد ملوكها المتعاقبين ميراثها من الحضارة االسالمية  فى صقلية التى وتركزت بشكل واسع      

  م  05م وحتى منتصف القرن 00ة من منتصف القرن عملية ترجمة واسعة على نحو مماثل   وقد أستغرق هذا العصر الذهبى ألفتر

من أيدى العرب مدفوعا بشغفه واحتكاكه القوى  البالد عقب استيالئه عليعملية الترجمة م 0021وليم الفاتح  عام أطلق صقلية ففى 

الذى سار على درب   (م0038 -0081) بالحضارة االسالمية القائمة فى صقلية   وسار على نفس الدرب ملك صقلية روجر الثانى 

اعظم الجغرافيين فى "  الشريف االدريسى " ملوك المسلمين فى رعايتهم للعلم فحشد العلماء المسلمين فى بالطه ومن ابرزهم   

م  وريث العرش الصقلى واالمبراطورية الرومانية المقدسة 0730 -0088العصور الوسطى ، وأضاف االمبراطور فريدريك الثانى 

ما نشأ بينه وبينها من روابط أثناء حملته الصليبية على الشام كة الترجمة مدفوعا بميراثه من الحضارة العربية بحكم زخما الى حر

 .تمكنه من  اللغة العربية ، عالوة على وما لها من نفوذ قديم في صقلية (  28)

اسع ملك فرنسا الذى أمر بعد تربعه على شقيق الملك لويس الت"  شارل انجو " ومن الذين ساهموا فى عملية الترجمة       

                                                           

28
م والت اليه القدس بعد  0770راطورية الرومانية المقدسة عام م ثم امبراطورا لالمب 0703م ، وعلى المانيا عام  0084توج ملكا على صقلية عام (  

ملك القدس وكان هذا سببا في مشاركته فى الحروب الصليبية   وكان فريدريك ي جيد (   Gohn Of Brienne)زواجه بـإيزابيال وريثة جون اوف بريين  
لف المسيحية كتعدد زوجاته وعزلهن فى حرملك منفصل على الطريقة الشرقية   مما اللغة العربية وعلى معرفة كبيرة باالسالم وكانت له عادات اسالمية تخا

ه البابا جريجورى عرضه لالتهام فى دينه وانزال عقاب الكنيسة به مرتين ، و قد استطاع ان يتحلل من العقاب فى المرتين اال ان هذه المخالفات استعدت علي
جح ، ولعل ميله لالسالم كان السبب فى قبول الملك الكامل ملك مصر اجراء صفقة مهادنة معه قبل نزوله  الشام  التاسع فشن عليه حربا مقدسة فى صقلية لم تن

اخيه وفاجأ وافق بمقتضاها على تسليمه القدس وديا حتى يفرغ للصراع مع اخيه المعظم عيسى سلطان سوريا ، ولكنه لم يتراجع عن الصفقة حتى  بعد موت 
م 0778بيين وقبل وصول فريدريك بعقد هدنة عشر سنوات يتخلى فيها طواعية عن القدس فى اطار معاهدة يافا الموقعة في فبراير الجميع مسلمين وصلي

 :، المرجع  0778مارس  04ودخل فريدريك القدس  في 
Chronicles of The Crusades ;P 258 – 261 ; by   Elizabeth Hallam 



- 29 - 

 

- 29 - 

 

فى شمال ايطاليا  " بادوا " م بترجمة المؤلفات العربية على أيدى مترجمين عرب  ، كما قامت جامعة  0711عرش صقلية عام 

حرة التى م  رابطة المترجمين ال 0053عام  "  توليدو" اسقف "  ريموند " وفى طليطلة اسس       ،  بدور هام فى عملية الترجمة

رئيس شمامسة أشبيلية اكثر المجموعات انتاجا    وكان " دومنجو جونزاليز "  بفضلها تنامت عملية الترجمة ، وكانت مجموعة  

أبو حركة االستعراب أعظم مترجمى العربية فى تلك المرحلة بعد ان استقر فى (  م 0024ـ 0008)االيطالى  جيرار الكريمونى 

 .العربى عنها  طليطلة بعد زوال الحكم

 

 لةالثالثة ــــــــــــــــــــــالمرح      

ليطلة                             كمركز للترجمةط 

م ، قامت فيها طليطلة بدور 03م وحتى منتصف القرن  05استغرقت تلك المرحلة قرنين من الزمن من منتصف القرن       

زخما لعملية الترجمة ، كما كان تأسيس الفونس الحكيم  جامعة أشبيلية لتعليم رئيسى بعد ان تحولت الى مركز للترجمة اضافت 

 " .مونبليه"العربية والالتينية عالمة بارزة فى هذه العملية ، واشترك بعض العرب واليهود فى اقامة مدرسة للترجمة فى 

 

 امتصاص اوروبا للعلوم العربية       

 صيــــــــــــــــــــــلة الترجمةح                                   

أسفرت حركة الترجمة عن ذخيرة هائلة من المعرفة فى مختلف مجاالت العلم  الطب، الفلك، التنجييم، الصيدلة،       

الهندسة الفسيولوجى، علم النفس ،االحياء ، علمى الحيوان والنبات ،التعدين والبصريات ، الكيمياء والفيزياء ، الرياضيات ، الجبر، 

عدد الكتب المترجمة ، وقد بلغ  ،الحساب والمثلثات ،الموسيقى ، االرصاد ، الميكانيكا ، الهيدروستاتيكا ،المالحة البحرية ، التاريخ

منها مائة كتاب منقولة عن اليونانيين ، وقد تركت الترجمات اثارا ايجابية فى مجال الطب وحده   كتاب  500من العربية حوالى 

ان هذا الكم الهائل من المعرفة لو كان استوعبه األوروبيون لكان كافيا ليحدث " " جيمس بيرك " ى نهضة اوروبا ويقول هائلة عل

 (.29"  )تحوال حاسما فى تاريخ نهضتهم 

التى وضعت اوروبا على طريق الفترة م ، وهى 01 -03استغرق امتصاص اوروبا للعلوم العربية واستيعابها القرنين وقد      

 .النهضة ثم االنطالق على طريق النهضة الحديثة على نحو ما فعله العرب من قبل 

  

 مكانة اللغة العربية كلغة للعلوم      

م لغة رسمية وحيدة فى دوواوين الحكومة 200عام  فى دمشق االمبراطورية االموية هاإعتمدتبدأ نفوذ اللغة العربية منذ ان       

تعربت شعوب بأكملها  فا كبيرا خارج موطنها االصلى مع الفتوح العربية وانتشار االسالم فى كافة االرجاء اكتسبت هذه اللغة نفوذ، و

بغداد والقاهرة والقيروان وفاس قرطبة وطليطلة أسيا الوسطى ووفارس  فى فى اسيا وافريقيا وكتب بها كل علماء المسلمين 

 .قيا  تمبكتو وجنىوغرناطة باالندلس ومراكز العلم االسالمية فى افري

محوريتها فى عالم المعرفة كوعاء لتأليف الكتب حتى اقبل على تعلمها كل من رغب من االجانب    نفوذا اللغة العربية وزاد      

م 00م وحتى نهاية القرن  4أنها كانت فيما بين القرن "   جورج سارتون " فى إقتباس  العلوم العربية  فإكتسبت العالمية ، ويقول 

  فتعلمها ( 30" )لغة العلم االرتقائية للجنس البشرى كله ، وكل من أراد أن ي لم بثقافة العصر كان ينبغى عليه أن يتعلمها 

عن االنتشار الواسع لتعلم العربية بين "  مسلمو األندلس " في كتابه " دوزيه " االوروبيون حتى اتقنها الكثيرون   ويحدثنا 

فإنتقد تبحر " الفارو "  ى حساب تعلمهم اللغة الالتينية مما اثار اسى وغضب الكاتب األسباني االوروبيين حتى وان جاء عل

األوروبيين في دراسة وتذوق اآلداب العربية وبراعتهم فى كتابة العربية نثراا وشعراا كأبنائها اعجابا بتراث العرب فى الوقت الذى 

من العلماء االوربيين بريستلى عبقري الكيمياء الذى كان يراجع الكتب العربية     وممن عرف العربية وقرأ بها " نسوا فيه لغتهم 
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 .جيمس بيرك   30عندما تغير العالم ـ صـ(   

30
 .جالل مظهر 50الحضارة االسالمية ص (   
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 .الذى  تعلم العربية ونقل من كنوز العرب الكثير" روجر بيكون " بلغتها االصلية ، و 

 

 

 تأثير الحضارة االسالمية على عالم اليوم            

 ن العالمكيف غير المسلمو                                  

إمتدت اثاره الى عالم اليوم   وقد  الجيال فقدافرازاته على الحياة اليومية الثقافة االسالمية كان البد وان يكون لتراث بعمق       

اوردت فيه " كيف غير المسلمون العالم " م بعنوان  7001مارس  00سجلت صحيفة االندبندنت تقريرا فى هذا الصدد ن شر فى 

 : على النحو التالى  اليومعالم حياة اليومية للمين وتأثيرهم الذى ال حدود له على الإسهامات المس

فالقهوة التى يبدأ كل فرد فى العالم يومه بإحتسائها   عربية المنشأ إكتشفها خالد عندما الحظ تأثيرها على اغنامه ، "        

هى فى لندن للقهوة ، واشار التقرير الى اختراع ابن الهيثم للكاميرا م عندما ا فتتح  اول مق0130ونقلتها تركيا الى انجلترا عام 

 .وهو من نقل الفيزياء من االنشطة الفلسفية الى العلم التجريبى ( الحجرة اىاصل اسمها العربى القمرة )

يران ، والى فضل وفى مجال الطيران اشار التقرير الى سبق االندلسى عباس ابن فرناس االخوين رايت فى محاولة ألط      

العالم العراقى االصل على بن تافى الملقب بالطائر االسود الختراعه النظارة المكبرة   وهو الذى وصف وجبة متكاملة للصحة 

الجسدية تبدأ بالشوربة ثم اللحوم او االسماك وتنتهى بالفاكهة ، كما اشار الى اختراع المهندس الجذارى اول آلة لنقل المياة بغرض 

وتضمن كتابه رسوم ميكانيكية  للصمامات والمكابس التى ت ستخدم فى الساعات الميكانيكية التى تعمل بالماء و هى التى جعلته  الرى

 ( ".االنسان االلى)ابو الروبوت 

مائة م طاحونة الهواء التى استخدمها العرب فى الصحراء قبل ان تعرفها اوروبا بخمس158و اخترع  مسلمو ايران  عام "       

 .عام ، وإخترع العالم الزهراوى العديد من ادوات الجراحة التى ما زالت ت ستخدم حتى اليوم 

تطعيم االطفال الذى نقلته زوجة السفير االنجليزى الى بالدها ، وإقتباس الصليبيون وي شير التقرير الى ريادة تركيا ل      

النظافة واالغتسال مبدأ هام لديهم ، وان خبرة المسلمون فى هذا المجال االغتسال بالصابون وصناعته عن المسلمين الذين كانت 

م مسلما هنديا يمتلك محال لبيع مستلزمات النظافة فى مدينة بريتون للقيام بمتطلبات النظافة 0238جعلت البالط االنجليزى ي عين عام 

 ".رقللملكين جورج ووليام الرابع ، كما اقتبست اوروبا  صناعة الغزل عن الش

ويشير التقرير الى ان المسلمون هم اول من استخدم نترات البوتاسيوم فى االغراض العسكرية فى حربهم ضد الصليبيين "       

 .والطوربيد البحرى (  المنجنيق)مثل الصواريخ ذاتية الحركة 

فى اختراع العديد من العمليات الكيمائية وما     وفى مجال الكيمياء اشار التقرير الى فضل جابر بن حيان ابو الكيمياء الحديثة      

فى المعامالت التجارية ( مشتقا من كلمة الصك) تركته اعماله من اثر فى تاريخ العالم ،  وان المسلمون هم  اول من استخدم الشيك 

رير االشارة الى صناعة ، ونسى التق(" 31)ولهم اسهاماتهم فى مجال البناء فهم اول من وضع نظاما لالرتفاع وتضخيم المبانى 

السجائر التى ابتدعها جنود الحملة المصرية على الشام فى عهد محمد على عندما قام جنود ابراهيم باشا بلف التبغ فى لفائف لعدم 

 .وفرة الغليون 

 .سبق ابن حزم اكتشاف استمرار اشراقة الشمس على جزء من االرض قبل ان يكتشفها جاليليو بخمسمائة عام       

ومن اختراعات المسلمين التى ابهرت اوروبا الساعة المهداة من هارون الرشيد الى شارلمان ملك فرنسا فى اوائل القرن       

وجهاز االصطرالب   Abacus، و ن ذكر بجهاز العد الحسابى (  32)م   والتى ادهشته وحوارييه البرابرة على حد وصف لوبون 00

بيان مواقعها ، ودوالب نقل المياة التى استخدمها االندلسيون فى الرى وهى من اسباب تفوقهم لقياس المسإفات بين الكواكب وت

تولى فيما بعد كرسى البابوية باسم )    Gerbert of Aurilac“ جيربرت أوف اوريالك " الزراعى   التى نقلها عن االندلس 

 (. م 0005-  888سلفستر الثانى 
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 . 7001مارس  07فى  040روزاليوسف العدد (  
32
 .027حضارة العرب صـ (  
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 م على أوروباضل حضارة االسالف      

 ما بين الن كران والعرفان                          

ولما كنا فى معرض ن كران اوروبى كان وضع اوروبا الحضارى فى العصور الوسطى مذريا على حسب ما اوردناه آنفا       

وبا الثقافية قبل احتكاكها بالمسلمين فى حالة اورالتذكير بلفضل الحضارة االسالمية عليهم فى مجال العلم يستوجب االمر وقفة العادة 

أن المدنية األوروبية لم يكن لها ." المؤرخة أأللمانية تقول "هونكه " فـ (33)لجمع صورة شاملة  المشرق والمغرب واالندلس 

، وان قرطبة بلغت االندلس تحت يد العرب شأنا عظيما فاقت به أوروبا " يقول جورج كيرك ووجود  قبل إحتالل العرب لألندلس   

وكانت االندلس "كعبة الثقافة كانت أعظم منهل للعلوم ألوروبا التي كانت مدنها آنذاك بما فيها لندن وباريس مازالت على الهمجية 

وبينما  ،  صاحبة الفضل األكبر في تقدم اوروبا التى عاشت حالة من التدني حتى القرن التاسع قبل إحتكاكها مع مسلمي األندلس 

حضارة العربية قبلة ومنهال لالوروبيين للحصول على المعرفة ، كان مسلموا االندلس وهم يستشعرون قدر حضارتهم كانت ال

وسموها ينظرون بتدنى الى االسبان ليس فقط لجهلهم الثقافى وإنما ايضا لقذارتهم وتدنى ثقافة النظافة لديهم على نحو ما كانت عليه 

االسبان جلية من التفوق االندلسى فى المجاالت المختلفة خاصة مملكتا ليون وتافارى اللتين  سائر انحاء أوروبا     وكانت غيرة

إعتمدتا على قرطبة فى تلبية احتياجاتها من االطباء والجراحيين والمهندسيين والمعماريين وصوال الى مصففى الشعر على حد قول 

صالت  شتالة الملقب بالعالم او الحكيم اقامالمية فالفونسو العاشر ملك قجيمس كيرك ، بينما لم ي خف أخرون اعجابهم بالحضارة االس

 ." وثيقة بعلماء االندلس وكان ي قدر علمهم ورفيع ثقافتهم وتأثر بمناهجهم

سياسة  04القرن فى  ، تملكتهم روح التعالى العنصرى وتبنوا انبهروا بإنجازاتهإولما حقق االوربيون ثورتهم الصناعية و      

  Indogermanischلعنصر الهندوجيرمانى هذا اعتزاز باالنتماء للهندوجيرمانية وإعالء كل ما ينتسب لالزهو العرقى وإال

، فتنكرت اوروبا المزهوة بتفوقها الفضال الحضارة اإلسالمية أساس نهضتها    االرض ثقإفات وأعراقبوثقافته    وبالمقابل الحط 

فأخذوا يكيلون للعرب االتهام ذاتها  لحضارةاذه ه التطاول على ابداعات  الدالة على ذلك وحاولت وهى فى خضم طمس كل االثار

وليسوا لها مبدعون   و يصف لنا  ات اال مجرد نقلة حضار ليسوا هم و   بأنهم هامشيون يعيشون فى ظالل اطالل الحضارات القديمة

أن هذا الجور المبنى على الحقد " ية اال أنه ككاتب منصف يرى تحايل األدب األوروبى على طمس مآثر المسلمين العلم" دريبر 

 "  .الدينى والغرور الوطنى اليمكن أن يستمر إلى األبد 

علوم اإلغريق فقط إن العرب لم يستنقذوا : " لتلك المحاوالت فتقول" سيجفريد هونكه . د" وتصدت المستشرقة األلمانية        

مها وترتيبها ثم أهدوها إلى الغرب ومعها ما أسهموا به كمؤسسين للطرق التجريبية وأساليب البحث من الزوال ، وإنما قاموا بتنظي

العلمى في مجاالت العلوم والرياضيات واالجتماع   باإلضافة إلى عدد ال يحصى من االكتشإفات التي ن سب أغلبها آلخرين   وآست 

أن العرب جعلوا من األندلس خالل مائتى عام  بلداا عظيماا " مين ، فتقول هونكه لضياع حضارة األندلس العظيمة بزوال حكم المسل

االندلس أوروبا إلى النور بعد تأخير طويل  نتيجة عزلتها  عن  مايقدس العلم والثقافة  بعدما كان بلداا فقيراا م ستعبداا   قادت فيه

 " .اإلسالم 

على مد الحضارة االسالمية الى (بالط الشهداء)لسلبى لمعركة بواتييه ومن المنصفين د لوبون الذى يشير الى التأثير ا      

حرمتها من اللحاق بنصيب من الحضارة الزاهرة التى النحسار المد العربى عن اوروبا  ان تلك الهزيمة التى ادت" اوروبا  فيقول 

م  حدثت فاجعة من أشأم نكبات اإلنسانية  257في عام .. "  بقوله "  كلود فارير" ،  ويتآسى المفكر (" 34)نهلت منها اسبانيا  

، ففي ذلك اليوم المشئوم " الغافقي " علي العرب المسلمين بقيادة " لشارل مارتل " في القرون الوسطى ، هى اإلنتصار البغيض 

ا الخالدة  تراجعت المدنية ثمانية قرون فغرق الغرب في الهمجية والتوحش   ويكفي المرء أن ينظر الى األندلس وحضارته

وي قر يوسف هل بفضل الحضارة  ،" ليستخلص ما قد عسى أن تكون عليه فرنسا لو دخلها اإلسالم العمراني الفلسفي المتسامح 

                                                           

33
اغبياء اذ " كوبيرنيكس " كم كان االوروبيين فى العصور الوسطى قبل عصر " حال اوروبا فى العصور الوسطى بقوله " بقوله " جيمس بيرك " يصف  ( 

ـ 85مستقبل أ لحضارة صـ   -" ان الشمس تدور حول االرض وليس العكس   ولو كان لديهم قدرا ولو ضئيل من الفهم الدركوا ان العكس هو الصحيح ظنوا 
قبل  ونكرر وصف جوستاف لوبون وضع اوروبا الثقافى -نقال عن موجز تاريخ الشرق االوسط لـ جورج كيرك ترجمة سمير االسكندرانى.. ـ يوسف كمال 88

م   قبل التعرف على الحضارة العربية أن عالما أوروبيا قد ابتكر شيئا بخالف ما أستنسخه من كتب العرب 03اليمكن أن نتذكر قبل القرن " مجئ العرب فيقول  
 أن المدنية األوروبية لم يكن لها وجود  قبل إحتالل العرب لألندلس".." هونكه " ، وتقول المؤرخة أأللمانية " 
34
 .502وصـ  720صـ  -حضارة العرب  (  
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العربية على الحضارة اإلنسانية عامة وبما قدمته للنهضة األوروبية ركيزة الحضارة الغربية ام الحضارة الحديثة خاصة ، ذلك الفضل 

 .ى رأيه عن فضل الحضارات األولى علي العالمالذى ال يقل ف

لم يتهيأ لدين أن يحدث تغييرا سريعا ".. ولم ينكر العديد من العلماء دور االسالم كعقيدة فى تشكيل تلك الحضارة  فيقول هل      

ت لوائها اإلنسانية ومباشرا حرك الدنيا سوى االسالم    ويكفى الحضارة اإلسالمية فضأل أنها أول حضارة عالمية انضوت تح

 0802الصادر عام “ سقوط الغرب " ، وشاركة القول  الفيلسوف ازوالد شبنجل فى كتابه " بمختلف األلوان واألعراق والديانات

لم يكن لغز النجاح الخارق لالسالم " بإمتداحه قدرة االسالم على استيعاب كل الثقإفات تلك القدرة التى كانت سبب نجاحه فيقول 

 ".ندفاعه الحربى بقدر ما كان بسبب استيعابه كل الديانات بسبب ا

اليوجد شعب ساهم فى تقدم البشرية فى "على ما قدمته الحضارة االسالمية لالنسانية بقوله " Philip hitti"ويعقب       

رد أالنجليزى الذى تحصل أن أديال" جيمس بيرك " ، ويذكر "العصور الوسطى مثلما ساهم به العرب والشعوب المتحدثة بالعربية 

إكتشف ألمزيد من العلم والمعرفة ، وانه العلم والمعرفة من سوريا وفلسطين وصقلية وجد كثير مما كان يبتغيه من العلم فى أالندلس 

   الذين بفضلهم تحرر من عقدة الخصومة بين الدين والعلم ، وأخذ عنهم المذهب العقلى والمدخلكلما توغل جنوبا عند العرب 

صار تعلم اللغة حتى بأن علوم االندلس فجرت ثورة معرفية وفكرية  في أوروبا "، ويستطرد بيرك  "البحثي التجريبى للعلوم الطبيعية

روجر بيكون الذى الذي  تعلم العربية ونقل عن العرب الكثير " من طالبى العلم لينقلوا من علوم العرب   ومنهم  العربية مطلب كثير

بى واإلستقرائى أدوات التطور وقام بتدريس علوم األندلس في جامعة إكسفورد ، كما ان سجالته عن كشوف كالمنهج التجري

 . "(35)االندلسيين فى االطلنطى ساعدت كولمبس قبل رحلته االطلنطية
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 . نقال عن موجز تاريخ الشرق االوسط لـ جورج كيرك ترجمة سمير االسكندرانى.. ـ يوسف كمال 88ـ 85مستقبل أ لحضارة صـ  ( 
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 الفصل الثالث

 ادـــــــة والجهــــــاالم

 فى منظومة الحضارة االسالمية

 

نصرا   ا دون سائر الحضارات متختص بهومن المفردات الم ميزة لشخصية حضارة االسالم عنصرين  هناك       االمة هما ع 

مضمون أ مة االسالم يعنى الوحدة فالتى ال يستقيم فهمها بدونهما    تهاومتممات منظوملشخصية ها اهما من مقوماتف، والجهاد 

الى مغربها فى اطار من وحدة االمة االسالمية   وحدة ال محل فيها للتمييز  والتضامن بين أعراقها المختلفة من مشرق االرض

البشر بال فضل  انسانيتها ومساواتها بين اىبالتقوى بسموها االلهى وعدالتها وقسطها    مكوناتها البينية ةالعرقى محكومة فى عالق

 .لعربى على اعجمى بسبب العرق وانما بالعمل وهو التقوى 

قى هذه االمة انها ساوت بين أعضائها جميعا مسلم وغير المسلم تأسيسا على ما يجمعهم معا من  اخوة فى ومن ع       المات ر 

التى أخذ بها   االنسانية قبل ان تجمعهم اخوة العقيدة فالدين هلل والوطن للجميع ،  وهو اقرار بمدنية الدولة حسب المفهوم العصرى 

وساوى فى الحقوق بين المسلمين وغيرهم من اهل الذمة الذين يعيشون بين    دينه عند قيامهافى ميثاق دولة الم( ص)رسول هللا

ظهرانى المجتمع االسالمى رغم االختالف العرقى والثقافى فما بالك بإخوة الدم والثقافة وان اختلفا فى العقيدة  وهى حقوق لم تعرفها 

 .فى ذلك الزمان غير مجتمعات االسالم 

قبل " االسالم"عابرا للقوميات وأصبحت حضارته اسالمية موصومة بداللة  انتمائها االكبر أصبح  االسالم لالعراقبتجاوزو     

فأصبحت اسالمية قبل ان تكون عربية النسب واالنتساب وهو ما جعلها  تقيم توازنا بين مكوناتها دون تمييز دفعا    ان تكون عربية

فتشكلت ،  وتسامح  بين ابنائها يقبل فيه الواحد االخر على اساس من التفاهم والتعاون للتعصب وما يتطلبه من انسجام وتعايش

التى توحدت من تاج محل المغولى الى حمراء  تها الثقإفيةاعددوسطية هذه االمة فى كل االمور بما فيها حضارتها بتبمفهوم االسالم 

 .  سالم فى مجال العلم والبناء واالبداع الفنىاالندلس وما بينها من قطوف رائعه فى مختلف ارجاء عالم اال

مسلم عن  سيتقاعدون ان ويقتضى تماسك هذا التراث العظيم فى اطار من وحدة االمة الدفاع المشترك عن مصالحها        

دت الشقة  رم االقتتال بين ابنائها اال لن صرة المظلوم او رد الظ، ن صرة مسلم اخر بروحه وماله وان بع  لمه ، وحضارة كما ح  الم عن ظ 

رد العدوان او فى لن صرة بعضها البعض  ىقتصاداالتعاون العسكرية وتجمعات لتحالفات الإقامة اباليوم إقتبست مثل هذه المكونات 

 .لمكافحة الفقر والكوارث

هذه الحضارة ، ومن هنا اصبح الجهاد ضرورة للدفاع عن تماسك االمة ووحدتها وعقيدتها واصبح عنصرا من عناصر       

تبادال فيما بينهما بعد ذلك دورة تبادلية من النشأة واالنشاء ، فالجهاد    وكان له فى بداية عهد االسالم فضل انتشاره هو وحضارته

شاركت هى   نشر االسالم وحضارته على امتداد مساره واقام دوال افرزت نصيبها من العلم والعلماء فى اطار من حضارة االسالم 

فى دورة الجهاد لنشر االسالم ، والجهاد هو الذى دافع عن منارات الحضارة االسالمية وحسم مصيره مصيرها ايجابا (الدول)رى االخ

بالفكر امة االسالم والجهاد الج موضوعى وسنع، ولم ينتهى  ذلك فاالسالم مشروع حضارى بدأ بإقرأ والسعى للعلم لاو سلبا ، و

 : التالى والمنظور

  

 المــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االســــــــــــــــام: وال ا      

نفسي قائم على التوحد فى اخوة  مفهوممفهوم االمة فى االسالم الينبنى على رابطة العرق او وحدة الدم وانما ينبنى على و       

 فى اخوة والفة صادقة ء االمةتضامن ابناقائم على عصبية فى تحرره من ال العرقية واللغوية ، تتمثل قوته تجب كل الحواجز والفروق

ْم لَْو "  اية 16 االنفال  ويقول الكتاب الكريم فى سورة  فى اطار روحى مترابط يتجاوز حدود الوطن والجنس    َوأَلََّف َبْيَن ق ل وب ه 

ْم َولَ  ا َما أَلَّْفَت َبْيَن ق ل وب ه  يعا يم  أَْنَفْقَت َما ف ي اأْلَْرض  َجم  يز  َحك  ه  َعز  َ أَلََّف َبْيَنه ْم إ نَّ
نَّ هللاَّ اسمى من تلك وهذا الرباط الروحى     (15)ك 

يولد بما الروابط الفردية القاصرة ، وبمعنى أخر رابطة تجتث الوعى العرقى وعصبيته بين المسلمين ليتوحدوا تحت مظلة الجماعة 

 .وهو أهم انجازات االسالم على حد قول  تونبى   مجاال للوعى المشترك بدافع من فيض االيمان  

يدعمه النص المقدس واالحاديث النبوية  ،  تضامن وهو   روح امة االسالم ومضمون قوتها ى ه اى الوحدة والتضامن      

ْم َفاعْ  (  87االنبياء ) فالنص القرأنى يقول ك  ةا َواح َدةا َوأََنا َربُّ ْم أ مَّ ت ك  ه  أ مَّ ون  إ نَّ َهذ  ْم ،  " ( 87)ب د  ك  ةا َواح َدةا َوأََنا َربُّ ْم أ مَّ ت ك  ه  أ مَّ َوإ نَّ َهذ 
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ق ون   ْنت ْم أَْعَداءا َفأَ ( " 37المؤمنون ) (37)َفاتَّ ْم إ ْذ ك    َعلَْيك 
وا ن ْعَمَة هللاَّ ر  ق وا َواْذك  ا َواَل َتَفرَّ يعا م وا ب َحْبل  هللاَّ  َجم  ْم لََّف َبْيَن ق ل  َواْعَتص  وب ك 

ْنَها َكَذل َك ي َبيِّن   ْم م  ار  َفأَْنَقَذك  َن النَّ ْفَرة  م  ْنت ْم َعلَى َشَفا ح  ا َوك  وَن َفأَْصَبْحت ْم ب ن ْعَمت ه  إ ْخَوانا ْم َتْهَتد  ْم آََيات ه  لََعلَّك    لَك 
( 005ال عمران )  (005) هللاَّ

وادهم وتراحمهم   كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر انما المسلمون أخوة فى ت" ، والحديث النبوى  يقول  

من لم يهتم بأمر " وعلى هذا النحو يقول الحديث النبوى  فالمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعض ،"..  االعضاء بالسهر والحمى 

 . ..."المسلمين فليس منهم 

ضى الى التضامن والتكافل بين عناصر عرقية وثقإفات مختلفة يفتماسك وومفهوم االمة بهذا الشكل يشكل مضمون قوة       

هو جوهر روح أمة   عابرة لالعراق  وحدة يجتمع فى تماسك و تجمع مفرداتها فى وحدة واحدة تندمج فى كيان واحد الينفصل 

السياسية واالجتماعية )ال ا طرها وإعتد منهجهاوسطية مث ل فى توازنا فى عالقات اطرافها البينية   االمة وحدة توإقتضى اإلسالم  ، 

ة  خرجت للناس أ  خير أمة فأصبحت  (االمر بالمعروف والنهى عن المنكر)جوهرها االخالقى  وتسامى ( واالقتصادية ْنت ْم َخْيَر أ مَّ ك 

ن وَن ب اهللَّ   ْنَكر  َوت ْؤم  وف  َوَتْنَهْوَن َعن  اْلم  وَن ب اْلَمْعر  ر  اس  َتأْم  َجْت ل لنَّ ْخر 
م   أ  ه  ن وَن َوأَْكَثر  ْؤم  ْنه م  اْلم  ا لَه ْم م  َتاب  لََكاَن َخْيرا َولَْو آََمَن أَْهل  اْلك 

ق وَن   .  (000)اْلَفاس 

من  ما لهو امرعلى تماعها   فإجوحدتهاواالمة هى القبلة التى يلوذ بها المسلمون وقت الشدة إستنهاضا لتضامنها و        

فما اجتمعت عليه "  التجتمع امتى على ضاللة " لقول الرسول الشريف   خير  مناالجماع  طمئن لما فى  يقوى به الفرد وي حكمةال

 .البد وان يكون حقا 

المجاهدين األوائل رغم قلتهم فجعلت منهم  قوة التقهر جهاد اضفت صالبة وقوة على هذه االمة كما اشرنا اليها وسمات       

 .إمبراطوريتين فى العالم القديم الفرس والروم وخلصت شعوبا مقهورة من ظلمهما وجورهما أجهزت فى سنوات قليلة على أعتى 

 

 عناصر من غير المسلميناالسالم بمشمولها من وحدة االمة       

تها وانما وحدة كافة طوائفها ، فاالمة تضم بين جنبا  التعنى ان تكون وحدة بين المسلمين دون غيرهم االسالم مة أووحدة       

طوائف من غير المسلمين يتحدوا معا فى العرق والثقافة ويختلفون فى العقيدة فال يمكن اسقاطهم من عضويتها ، فهم جزء من 

وتراثها  ال فرق فى ذلك بينهم وبين المسلمين ، فاختالف العقيدة ال يلغى الوشائج المشتركة ووحدة الوطن وحقوق طوائفه ها نسيج

حق المواطنة على  اسيستأ فأالسالم قرر لهم المساواة فى الحقوق والواجبات المدنية مع المسلمين ، هم  كافة فيه والمساواة بين

يمتد من الماضى الى المستقبل فى وحدة  عناصر االمة مسلميها مع غيرهمرتباط إ، ف االمة يللجميع وبالجميع ممن يعيش بين ظهران

 .ينفصم للوالءات واالمال والطموحات فى رباط ابدى ال 

لدى مستنهضا والرسول عليه الصالة والسالم اقر بذلك فى وصاياه المتكررة والمشددة للقبط قبل الفتح االسالمى لمصر       

سن معاملتهم للمسلمين شجيعا التعاون معهم تها من ونالفوائد التى يجنبمنوها روابط العصبية معهم المسلمون العرب  " فقال على ح 

ا فإنكم ستجدونهم نعم األعوان على قتال العدّو استوصوا بالقبط خ إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم   " ، كما يقول" يرا

ا فإنهم قّوة لكم وبالغ إلى عدّوكم بإذن هللّا  قبط مصر فإنهم أخوال وأصهار " ، وفى حديث اخر سألوه فقال " فاستوصوا بهم خيرا

   وكلمتا اخوال واصهار اقرار بوحدة العرق وبالوشائج المباشرة التى تربط نبى "  وهم أعوانكم على عدّوكم وأعوانكم على دينكم

عليهما عرب وزوجته مارية القبطية الالسيدة هاجر ام  الكبرى شخصيا بالقبط وهى مؤكدة وظاهرة من خالل انتماء جدته( ص)هللا 

 .االسالم مة أاالقباط لصالح  عمن والعمل المشترك م،أما بقية العبارات الواردة فى الحديث فتشير للتعاون والتضاالسالم 

سرعة التى بنى بها المسلمون ذلك بالعن “    Roy“معدن أمة اإلسالم ومضمون روحها ، فعبر األوروبيون وقد أدهش       

الذى استغرقه زمنى االمبراطورية الرومانية رغم الفارق ال إتساعها فىالتى  تجاوزت فى وقت قصير ، وهى إمبراطوريتهم الضخمة 

بناء االمبراطوريتين فما حققه الروم فى قرون حققه العرب فى حقب معدودة رغم امكانياتهم المادية والبشرية المحدودة كليهما فى 

   وتساءل  لو أدرك المسلمون قوة ( 36)الفضل فى ذلك الى معدن أمة اإلسالم  وقوة مضمونها   Royبالمقارنة بالروم ،  وأرجع  

لو أمكن إطالق “  بقوله  " هارولد سميث "  يؤيدهفى ذلك و،  "    تهم ألصبحوا  قوة اليستهان بها فى خدمة التقدم  والبشريةوحد
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جابية مضمون االخوة ، وقد المح توينبى الى اي" التماسك االسالمى عبر الحدود ألمكن أن تصير وحدة األمة قوة إيجابية فى العالم  

"  من اهم انجازات اإلسالم فيقول  توينبى عدم التمييز بين االعراق وااللوان وهى عناصر يعتبرهاقائم على الالجماعة ومشموله و

إن الفاتحين العرب زوجوا بناتهم من السود الذين أسلموا   والمسلمون اليوم جميعا زنوجا وعربا وهنودا يتعبدون معا فى إطار أى 

 ( . 37)قدم المساواة وهو ماليس موجودا بين المسيحيين جماعة إسالمية فى أى مكان فى العالم على

 

 اوضاع غير المسلمين فى المجتمع االسالمى      

 (التوصية المشددة بالقبط  -اهل الذمة  )                        

فى البالد المفتوحة فى من الطبيعى فى ظل ضمانة االسالم لحرية العقيدة والعبادة لغير المسلمين ان يبقى عديد من الناس       

ر تحت حكم االسالم ونتيجة لذلك نرى حاليا ديانات غير سماوية ما  آسيا وأفريقيا وأوروبا على على ما يعتقدون دون أن يم سهم ض 

ن على بالعراق وايران واندونيسيا وماليزيا وغيرها، كما بقيت كتلة ضخمة من الماليي العريقة فى االسالم زالت قائمة فى المجتمعات 

َن اْلَغيِّ "ـال إكراه فـ ف، وثنيتها فى الهند التى حكمها المسلمون فترات طويلة  ْشد  م  َن الرُّ ين  َقْد َتَبيَّ  . (731البقرة )...."  اَل إ ْكَراَه ف ي الدِّ

على أساس الحكمة م م الدعوة إلى االسالوقان توعدم مجادلتهم   ومع غيرهم وحث القرآن المسلمين على التعامل بالحسنى       

َي أَْحَسن   �"  والموعظة الحســنة  َتاب  إ الَّ ب الَّت ي ه  ل وا أَْهلَ اْلك  ْم  َواَل ت َجاد  لَ إ لَْيك  ْنز 
لَ إ لَْيَنا َوأ  ْنز 

ي أ  ا ب الَّذ  ْنه ْم َوق ول وا آََمنَّ يَن َظلَم وا م  إ الَّ الَّذ 

ْم َواح د  َوَنْحن  لَ  ْسل م ونَ َوإ لَه َنا َوإ لَه ك  ْله ْم ب الَّت ي  "و،   "(81العنكبوت اية ) "ه  م  َظة  اْلَحَسَنة  َوَجاد  ْكَمة  َواْلَمْوع  َك ب اْلح  اْدع  إ َلى َسب يل  َربِّ

َي أَْحَسن   يَن لَْم ي  "  كما أمر الحق ببرهم والقسط إليهم      ، (073النحل)   "َ....ه    َعن  الَّذ 
م  هللاَّ ين  َولَْم اَل َيْنَهاك  ْم ف ي الدِّ َقات ل وك 

يَن  ط  ْقس  َ ي ح بُّ اْلم 
ْم إ نَّ هللاَّ وا إ لَْيه  ط  ْم َوت ْقس  وه  ْم أَْن َتَبرُّ ك  َيار  ْن د  ْم م  وك  ج  يَن اْسَتَجاَرَك   ، � (4الممتحنة أية ) "ي ْخر  ك  ْشر  َن اْلم  َوإ ْن أََحد  م 

ْره  َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم هللاَّ   ه ْم َقْوم  اَل َيْعلَم وَن  َفأَج   . ( 1التوبة ") ث مَّ أَْبل ْغه  َمأَْمَنه  َذل َك ب أَنَّ

ما لهم من حقوق بأسلوب معاملة أهل الذمة  بيان ميثاق دولة االسالم فى إعالن قيام الدولة اإلسالمية الجديدة فى المدينة و       

"... لمساواة معهم رغم االنفصال الثقافى والعرقى والمكانى فيقول االعالن  وما عليهم من واجبات ، فنص على موادعة اليهود وا

"   ...ولليهود دينهم وللمسلمين دينهم ...   واألسوة غير مظلومين والمتناصرين عليهم  ةبأن من اتبعنا من يهود فا ن له النصر

ضمان  حرية ( ،  ولليهود دينهم وللمسلمين دينهم ( العدالة)فاالسوة هى المساواة  والنصرة هى الدفاع عنهم ، وغير مظلومين 

 .التعبد

اتقوا هللا فى ذمتى  فمن آذى ذمياا فقد أذانى وكنت " وحذر النبى الكريم من المساس بأهل الذمة في سيل من االحاديث        

من  ظلم معاهدا " ، و " أربعين عاما من قتل معاهدا لم ي رح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة " و "  خصيمه يوم القيامة  

فى إطار   كما ا مر المسلمين بصيانة ما للمعاهدين من حق الجيرة وخص القبط " أو كلفه فوق طاقته فأنا خصمه يوم القيامة 

لمتن فى اسوق ون(" 38)فى الحاشية ونذكر من تغافل عن هذه التوصية باالحاديث ، من ذمة ورحما فشدد فى التوصية عصبيته بهم 

فاالول جاء والرسول صلى هللا علية وسلم ي عانى سكرات الموت وهو وقت ينشغل المرء فيه بنفسه عن   لداللتهما الحديثين التاليين 

وتذكره لهم هذا الوقت يستوجب من كل مؤمن النظر فى الحكمة من ذلك   فيروى ابن وهب عن موسى بن أيوب   الدنيا ومن فيها 

ثم " استوصوا باألدم الجعد : " أن رسول هللّا صلى هللا عليه وسلم مرض فأغمي عليه ثم أفاق فقال: لّرندالغافقي عن رجل من ا

لو سألنا رسول هللّا صلى هللا عليه وسلم : أغمي عليه الثانية ثم أفاق فقال مثل ذلك ثم أغمي عليه الثالثة فقال مثل ذلك ، فقال القوم

كيف : ، قالوا" قبط مصر فإنهم أخوال وأصهار وهم أعوانكم على عدّوكم وأعوانكم على دينكم "  :من األدم الجعد فأفاق فسألوه فقال

يكفونكم أعمال الدنيا وتتفرغون للعبادة فالراضي بما يؤتى إليهم كالفاعل بهم ، : " يكونون أعواننا على ديننا يا رسول هللّا قال
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 .512تاريخ ـ ارنولد تونبى صـ ـ عباس العقاد ــ نقال عن دراسة ال 050االسالم والجماعة الموحدة صـ ( "   
38
ا هي ارض يسمي فيها القيراط فاستوصوا "  إن هللا سيفتح عليكم بعدي مصر فاستوصوا بقبطها خيرا الن لكم منهم صهرا وذمة  (  إنكم ستفتحون أرضا

ا وإن خير أجنادكم أهل الغرب منكم ، فاتقو" ، "بأهلها خيرا فان لهم ذمة ورحما  عن مسلم بن   ، "ا هللّا في القبط ال تأكلوهم أكل الخضر إنكم ستكونون أجنادا
ا فإنكم ستجدونهم نعم األعوان على قتال العدّو : " أن رسول هللّا صلى هللا عليه وسلم قال: يسار أن أبا سلمة : وعن يزيد بن أبي حبيب" استوصوا بالقبط خيرا

هللا هللا في قبط مصر فإنكم ستظهرون : صى عند وفاته أن تخرج اليهود من جزيرة العرب وقالابن عبد الرحمن حّدثه أن رسول هللّا صلى هللا عليه وسلم أو
ا في سبيل هللّا  إنكم ستقدمون على : " وعن عمرو بن حريب وأبي عبد الرحمن الحلبي أن رسول هللّا صلى هللا عليه وسلم قال" عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا

ا فإنهم قّوة لكم وبالغ إلى عدّوكم بإذن هللّا قوم جعد رؤوسهم فاستوصوا بهم   .يعني قبط مصر " خيرا
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 ." والكاره لما يؤتى إليهم من الظلم كالمتنزه عنهم 

ا فإنكم ستجدونهم نعم األعوان على قتال العدّو " قول اخر فى و       إنكم ستقدمون على قوم " ، كما يقول" استوصوا بالقبط خيرا

ا فإنهم قّوة لكم وبالغ إلى عدّوكم بإذن هللّا  ، وكان لهذه الوصية اثرها فقد اكرم الفاتحون ( 39"  )جعد رؤوسهم فاستوصوا بهم خيرا

ان العرب الذين اعطاهم "  بقوله عاما من الفتح العربى 03مسيحية فى مصر حسبما قاله احد المطارنة المصريين بعد العرب اهل ال

هللا السلطان فى ايامنا ال يحاربون دين المسيح بل هم يدافعون عن ديننا وي ج لون قسسنا وقديسينا ويقدمون الهبات لكنائسنا واديرتنا 

ن المسلمين يملك أن ي خالف أمر هللا ورسوله اال ظالم لنفسه  ( وامراال)وبعد هذه النواهى    (40) ول  "  ، من م  س  م  الرَّ َوَما آََتاك 

َقاب   يد  اْلع  َ َشد 
َ إ نَّ هللاَّ

ق وا هللاَّ ْم َعْنه  َفاْنَته وا َواتَّ وه  َوَما َنَهاك  ذ   ( .2الحشر  )"َفخ 

سار الخلفاء الراشدون ، فإبن الخطاب عمر رضى هللا عنه قرر حصة من بيت وعلى هذا النهج السوى تجاه اهل الذمة        

يهود   وفى موقف اخر استدعى واليه على مصر الصحابى الجليل عمرا بن العاص الى المدينة م كبده مشقة السفر الالمال لفقير من 

اح وجيشه التراب عن كنيس قرب القدس لي مكن ليضربه على رأسه م قتصا منه ومن ابنه ردا لمظلمته لقبطى ،  وعمر هو الذى از

خشية أن يتخذها    اليهود من الصالة  احتراما منه لعقيدة االخر    وبفراسته رفض دعوة ق سس كنيسة القيامة له للصالة بداخلها

صى الخليفة من بعده التخاذها م صلى من بعده  ، وعند وفاته لم تشغله آالمه وهو مطعون من أن ي ومن بعده غالة المسلمون حجة 

 "  .خير وصية بأهل الذمة بأن يوفى لهم  ويقاتل من ورائهم واالي كلفوا فوق طاقتهم 

نصب قادة الجيوش االسالمية االوائل من أنفسهم حماة ألهل الذمة   وفى ضوء منحى الرسول ووصيته ومسلك خلفاؤه ،        

بن الحباب عاهد البجا إمع البالد التى تصالحوا معها دون ان يحكموها ،  ف تأمين اهل الذمة فى معاهدات الصلحعلى واحرصعندما 

أمانا للذميين أسوة بالمسلمين على ان يعطوام ،  273ى ارض النوبة عام السكان الصحراء الشرقية ما بين النيل والبحر االحمر 

عهد المأمون )  د عليه من جديد عبد اللة بن الجهماعاد التأكي، وهو ما " اال يقتلوا مسلما او ذميا  " اتفاق المصالحة  ضمنو

ووسع النطاق الجغرافى العبيد إنما اضاف اليهم الهل الذمة و ليس فقط م فى اتفاقية جديدة   480فى مصالحته معهم  عام   (العباسى

، ويسجل التاريخ أمثلة (  41) ."أال يقتلوا مسلما او ذميا حرا او عبدا فى ارض البجا او مصر او النوبة " فنصت المعاهدة على 

كثيرة عن االلفة واالحترام المتبادل بين الفاتحين المسلمين واهل الذمة فى البالد المفتوحة ، والمثل االكبر ما كان  بين عمرو بن 

 .العاص والمقوقس كبير القبط فى مصر وبين العرب واليهود فى االندلس 

   

 الفاطمية  معاملة اهل الذمة  فى الدولةنموذج ل   

 (رـــــــــــــــــــــــــــــــــمص)                                   

مكانة مرموقة لم ينالها نالوا ولم ي حرموا من تبوأ المناصب العال   ف، هل الذمة عصرا ذهبيا ال العهد الفاطمى فى مصركان       

ذلك الزمان ، ولم يتعرض اهل الذمة فى المجتمع االسالمى للتمييز اال فى  سجله شعرا اهلخرين حسد االاستثارت كثير من المسلمين 

  او عه فى غزوة الخندق معندما خانوا تحالفهم عن العهد كما حدث فى عهد رسول هللا  همروجخحاالت شاذة تستفزها سلوكياتهم ك
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وهي أرض يسمى فيها . إنكم ستفتحون مصر"، واالحاديث   508صـ  -0881الفرد بتلر الطبعة الثانية . المرجع   كتاب فتح العرب لمصر تأليف د(   

" فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة، فاخرج منها" ".ذمة وصهرا" :أو قال "رحماالقيراط ،  فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها ، فإن لهم ذمة و
: المصدر -مسلم : أبو ذر الغفاري المحدث: الراوي)فرأيت عبدالرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة، يختصمان في موضع لبنة، فخرجت منها : قال ،

إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم دما ورحما وفي رواية إن لهم ذمة "، ( صحيح: حكم المحدثخالصة 7385: الصفحة أو الرقم -صحيح مسلم 
: ، خالصة حكم المحدث 00/11: الصفحة أو الرقم -مجمع الزوائد : المصدر -الهيثمي : كعب بن مالك المحدث: ، الراوي" يعني أن أم إسماعيل كانت منهم 

هللا هللا في قبط مصر فإنكم ستظهرون عليهم " ما رجال الصحيح ، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوصى عند وفاته فقالبإسنادين ورجال أحده[ روي]
: ، خالصة حكم المحدث 00/11: الصفحة أو الرقم -مجمع الزوائد : المصدر -الهيثمي : أم سلمة المحدث: ، الراوي." ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل هللا

: ، الراوي." إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم فاستوصوا بهم خيرا فإنهم قوة لكم وإبالغ إلى عدوكم بإذن هللا يعني قبط مصر"،    ه رجال الصحيحرجال
إذا "  رجال الصحيحرجاله : ، خالصة حكم المحدث 00/12: الصفحة أو الرقم -مجمع الزوائد : المصدر -الهيثمي : عبدهللا بن يزيد و عمرو بن حريث المحدث

 227: الصفحة أو الرقم -الجامع الصغير : المصدر  -السيوطي: كعب بن مالك المحدث: الراوي" فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحما
أم سلمة هند بنت أبي أمية : الراوي "هللا هللا في قبط مصر  فإنكم ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل هللا"صحيح : ،خالصة حكم المحدث

 .إسناده صحيح رجاله ثقات: خالصة حكم المحدث 5005: الصفحة أو الرقم -السلسلة الصحيحة : المصدر -األلباني : المحدث
40
 .   Conquet de Syriaمقتبسا من كتاب دى جويه ) فتح العرب مصر  – 004د الفرد بتلر صـ (  
41
 . 50القرون صـ  د مكى شبيكة السودان عبر(  
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نحياز الى العصبية دون وجه حق وغيرها من خروجهم على واجباتهم الوظيفية متى كانوا فى مناصب الحكم العليا كالتعسف واإل

عراقي وهو يهودى فالمعز لدين هللا الفاطمى اسند الى يعقوب بن كلس   سلوكيات تخالف القانون او تضر بالعامة او النظام العام 

وأعاده لمركزه ،  اله  العزيز باهلل الفاطمي الوزارة ثم قبض عليه وسرعان ما أطلقهوو، ( منصب الوزير)بعض دواوين الحكومة 

كان يهودياا من أهل بغداد خبيثاا ذا مكر وله حيل ودهاء، وفيه فطنة "ابن كلس بقوله " تاريخ دمشق"ويصف اإلمام ابن عساكر في 

 الشام هو منشا بن ابراهيم الفرارالوزارة ب يهودى اخرالعزيز بن المعز لدين هللا وولى  وذكر كيف أسلم طمعاا في الوزارة ، " وذكاء

من جهة اخرى و      ، ( 42)بعد وفاة ابن كلس ( رئيس وزراء)كما اسند الى القبطى عيسى بن نسطورس كتابة الدولة فى مصر 

 بدأت بطبيب المعز موسى بن العازار ، ،  طبيب المعزموسى بن العازار بـ بدأت   سلسلة من األطباء اليهود إستخدم  حكام الفاطميين 

 .ولده الحاكم نصراني يدعى أبو الفتح منصور بن مقشر المصري وكانت له منزلة سامية في الدولة ثمالعزيز باهلل إستخدم و

فبعد وصول المعز قادماا من إفريقية طلب إليه البطريرك أفرهام    واكرم الفاطميون منذ قدومهم الى مصر المسيحيين      

نيسة المعلّقة بقصر الشمع، فكتب له سجال يمكنه من ذلك وأطلق له السرياني أن يمكنه من بناء كنيسة أبي مرقورة بالفسطاط والك

من بيت المال ما يصرفه على هذا البناء، فتصدى الناس لبناء الكنائس فجاء المعز وأشرف بنفسه على بناء أساس الكنيستين، ثم 

وشاركهم اعيادهم وأعاد  غص بالطه بهمفن في عهد العزيز ووتعاظم نفوذ المسيحي،  أمر ببناء كل الكنائس التي تحتاج إلى عمارة

، " سيدة الملك"وبالغ في إكرامهم لما كان بينه وبينهم من صلة النسب، إذ تزوج من مسيحية انجب منها إبنته  بناء كنائسهم

اآلخر  هـ، وعين523ولحظوتها رفع أخواها الى أرقى المناصب الكنيسية ، فعين أحدهما بطريركاا للملكانيين ببيت المقدس سنة 

 .هـ580مطراناا للقاهرة   رقاه الحاكم بأمر هللا بطريركاا للملكانيين باإلسكندرية سنة 

على حساب حقوق المساواة ابناء ملتهم  من تولي الوزارة منهم الى تحيزوتمييز الفاطميون لليهود والنصارى  ىأد      

ن يذكرون أنه وحتى أن المؤرخعيسى بن نسطورس بالضرائب  الذين ضجوا من تفشى الغالء  واضطرب األمن وإثقالهمن يالمسلمب

ويشير المؤرخ المقريزي     لم يحج أحد في هذه الحقبة من مصر، وبلغ بالناس الجوع مبلغه حتى بلغ عدد الموتى مائة وسبعين ألفاا 

عمد أهل الفاطميين شكواهم  ، ولما تجاهل حكامالى ان الوزيرين النصراني عيسى بن نسطورس واليهودي منشا آذوا المسلمين 

بالذي أعز اليهود بمنشا،  "كتبوا فيها ( ورق)، عملوها من قراطيس (تمثال)وكتبوا قصة جعلوها في يد صورة الى الفكاهة مصر 

  وأقعدوا تلك الصورة على طريق العزيز  " ! أال كشفت ظالمتي؟  ( العزيز باهلل)والنصارى بعيسى بن نسطورس، وأذل المسلين بك 

ثالثمائة ألف دينار ولكنه أفرج عنه بتأثير الذى غرمه ابن نسطورس اليهودى منشا وفإضطر العزيز أمام تذّمر أالهالى إلى القبض 

 .ابنته سيدة الملك

 :ابن كلس، والعزيز باهلل، والوزير الفضل": الثالوث"فصوروا الدولة وكأنها تحكم بـ فى هذا الصدد وادلى الشعراء بدلوهم     

 :يصوغ الشاعر الدمشقي الحسن بن بشر ذلك شعراا، فيقول ساخراا ف 

 يدل عليـه زماننـــــــــــا هذا             تنّصر، فالتنصـر دين حق

ل ما سواهم فهو عطـل              وقل بثالثـة عّزوا وجلّوا  وعطِّ

 :ويقول الشاعرالمصري الحسن بن خاقان 

 غاية آمالهـم وقد ملكوا             يهود هذا الزمـان قد بلغــــــوا

 ومنهم المستشار والمـلك             العـز فيهم والمال عندهمـــــو

 تهّودوا، فقد تهّود الفلـك            يا أهل مصــــر إني نصحت لكم

 :ويقول ابن الخالل 

 وغالوا في البغال وفي السروج       إذا حكم النصارى في الفروج

 وصار األمر في أيدي العلـــوج       إلسـالم طـــــــراوذلت دولـة ا

 زمانك إن عزمت على الخروج       فقل لألعور الدجــــــــــال هذا

فأحاط نفسه بجنود من األرمن وشجع على هجرتهم  ، يستخدم النصارى بكثرة، وكان األفضل بن بدر الجمالي وزير اآلمر      

                                                           

42
ـ نقال عن تاريخ يحى االنطاكى صـ 41د محمد جمال الدين سرور الدولة الفاطمية فى مصر ـ سياستها الداخلية ومظاهر الحضارة فى عهدها صـ (  

 . 083ـ088
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بقي فيه الذى  عّين أبا البركات يوحنا بن أبي الليث النصراني في ديوان التحقيق  و (43) أيام المستنصرالتي بدأت منذ مقدم والده في 

تولي ديوان يل والرجال وامامور الوّقع عنه في ي  أبو الفضل المعروف بابن األسقف كاتب  وعين ، (م0058)هـ 374حتى عام 

 .عبد المسيح الديوان بأسفل األرض عمال المملكة ، وتولى أبو اليمن وزير المجلس، والنظر في جميع دواوين االستيفاء على جميع أ

السيد "، ونعته بـ ( م0053)هـ 378الوزارة في سنة بهرام األرمني وعندما تولى الحافظ لدين هللا الحكم بعد اآلمر ولّى      

  وبعد أن استقر بهرام في السلطة لم يتردد في تبني  "األجلّ، أمير الجيوش سيف اإلسالم تاج الخالفة، ناصر اإلمام، غّياث األنام

سياسة شخصية فقد سأل الخليفة الحافظ في السماح له بإحضار أخوته وأهله من بالد األرمن، فأذن له في ذلك حتى صار منهم 

 أخيه  وافسد االموروالية قوص في الصعيد ، فاستقوى ب" فاساك"وولّى بهرام أخاه ،  بالديار المصرية نحو ثالثين ألف إنسان

 .(44) العديد من الكنائس واألديرة يت فى عهده على المسلمين ، وب ناالرمن  استطالو

  

 تقلبات الحاكم بأمر هللا      

اال الحاكم بامر هللا المعروف بتقلباته ، فقد عزل بن نسطورس من كتابة الدولة هذا الوضع المميز الهل الذمة  ولم يشذ عن      

بضغط من الكتاميين عصب الخالفة ليستبدله بزعيمهم ابى محمد الحسن بن عمار   والسترضاء إبن نسطورس منحه ( الوزارة)

وفى اواخر عهده انقلب الحاكم بامر هللا عليهم لمحاباتهم  ذويهم فى العقيدة على حساب المسلمين  ،الخليفة رعاية ديوانه الخاص 

نعهم من االحتفال بعيد شم النسيم على النيل بدعوى المغاالة فى البذخ  وصادر االوقاف ولتكسبهم من السلطة ، وزاد من تشدده بم

هجرية بإرتداء لباس خاص تمييزا لهم عن المسلمين ، وكعادته فى التناقض قلد  583المحبوسة للكنائس وحكم عليهم فى عام 

، وفى عام ( 45)القبر المقدس ه بهدم كنيسة القيامة وأشار علي النصرانى منصور بن عبدون الوزارة ، وكان ممالئا له وهو من 

هجرية   تراجع الحاكم  بأمر هللا عن اضطهاده اهل الذمة فأطلق حرية الشعائر ورد اوقاف الكنائس وسمح بتجديدها ومنحهم  800

 ." وأال ي قدم احدا عليهم  بسوء... نفوسهم واوالدهم واموالهم وامالكهم  “ أمانا على 

والهم ك برى المناصب فولى اليهودى أبى سعد ابراهيم بن سهل   فاد أهل الذمة مكانتهم المميزة فى عهد المستنصر أستع      

هجرية لتحيزه الى اليهود   858التسترى ديوانا بالحكومة مجاملة لوالدته التى كانت أمة فى بيت التسترى   وقد ا غتيل التسترى عام 

 ( .46)خليفة ديوان خاصته الى أبى نصر هارون شقيق التسترى ، وامعانا  فى المحاباة أسند ال

 

 هودــــــــــــــمصر والي      

 ر الحديث ــــــــــــــــــــــفى العص                   

ية فقد كان لهم دور بارز فى الحياة االقتصاد ، بوضع ممتاز فى المجتمع  واتمتعاما يهود مصر فى العصر الحديث فقد       

ارض فلسطين ، فقد كان نفوذهم مسيطرا على معظم قطاعات غتصابها وإالصهيونية قيام والسياسية فى ظل النظام الملكى حتى 

على  وضعهم المتميز تسيدوا مجال العقارات   واستمرواالقتصاد والبنوك والمجاالت الكبرى للحياة التجارية مثل صيدناوى وعدس 

تخريب فيها اسرائيل  تحاولالقضية الشهيرة بفضيحة الفون التى تغير االمر بعد اال ان رة يوليو بعد قيام ثو حتى نفس المنوال

االمر الذى ادى لرحيل  0831العالقات المصرية االمريكية وما تالها من عدوان اسرائيلى على سيناء فى اطارالعدوان الثالثى عام 

 .اغلبهم من مصر 

لدت على ايديهم الحركة الشيوعية المصرية  ومن اليهود من شارك بنصيب          وافر فى الحياة السياسية بمصر فقد و 

وشاركوا فى الحركة الوطنية المصرية بإصدار عددا من الصحف مثل جريدة ابو نضارة التى اسسها اليهودى يعقوب بن   وتزعموها 

 تولى المناصب الوزارية ففى نصيب هم وكان ل ،( 47) صنوع االسرائيلى   وكان لها دور فى تأجيج المشاعر الوطنية ضد االحتالل

                                                           

43
 .583تاريخ الفاطميين ص  (
44
  .710ـ 734ص (  
45
 .  088تاريخ يحى بن سعيد االنطاكى ـ صـ (   
46
 .ـ محمد جمال الدين سرور 80ـ  41فاطمية فى مصر ـ سياستها الداخلية ومظاهر الحضارة في عهدها ـ صـ الدولة ال(  
47
 .        8/7000/ 50المصدر مركز زايد للتنسيق والمتابعة منشور بجريدة اخبار العرب (  
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 0873واصبح وزيرا للمواصالت فى حكومة احمد زيوار عام    م 0878المالية فى حكومة سعد زغلول سنة  ةرايوسف قطاوى وز

وا فى الوفد م لوضع الدستور وقوانين االنتخاب   وأصبح عض 0877وزارة عبد الخالق ثروت  عام ب  وشارك فى لجنة الثالثين 

   وفى عهد ثورة يوليو عينت الثورة المحامى اليهودى زكى (  م 0877)الرسمى لمفاوضات الجالء مع االنجليز فى نفس العام 

 ( .48) 0837عريبى عضوا بلجنة وضع الدستور المؤقت للبالد عام 

وأغدق عليهم  ، ولى هربا من ضغوط تركيا استقبلت مصر مهاجري اليهود الذين فروا من فلسطين فى الحرب العالمية االو      

 .  وسهر على راحتهمجنيه زيدت الى مائة  40عانة يومية لهم قدرها بصرف إالسلطان حسين كامل 

 

 الحركة الصهيونية      

 اع اليهود فى مصر ــــــــــــــــــــاوضو                 

، " الدولة اليهودية " بعد عام من صدور كتاب هرتزل  0482عربى عام فى العالم اللحركة الصهيونية ل روظهكان اول       

 فى" جمعية بركوبا الصهيونية " جوزيف ماركو باروخ "بزعامة " االشكنازيم " اليهود الغربيين عندما اسس وكان ذلك فى مصر 

فترة من تحويل مصر الى مركز جوزيف ليبوفتش سكرتيرا لها   وقد تمكنت الحركة بعد و القاهرة  برئاسة  جاك هارملين 

جمعية صهيونية تمركزت فى المدن الكبرى باالسكندرية وطنطا والمنصورة وبورسعيد   07للصهيونية فى المنطقة بإجمالى اكثر من 

اى الشرقيون قد " السفاراديم " ، وكان اليهود المصريون 0805 إنضوت جميعها تحت لواء االتحاد الصهيونى الذى تأسس عام 

وا عن االشتراك فى الحركة   لعدم اقتناعهم بالحل الصهيونى للمشكلة اليهودية   وكانت عائلة قطاوى باشا االقتصادى المصرى عزف

 .الكبير ال تؤمن بالصهيونية وتسخر منها وقاطعتها 

ذلك من مذابح  ضد وما واكب  القامة الدولة اليهودية الصهيونية بمضونها العدوانى الداعى الغتصاب فلسطينوكانت       

مأساة اسالمية جديدة  ه منخلفتافسدت عالقات الود التاريخية بين العرب واليهود على ارض العرب واالسالم ، بما  قد  الفلسطينيين 

، ها ة بأالمها واحزانيالمورسكاليهود والعرب كانا ضحايا المأساة اخوة مأساة االمس ان  هو  ت ذكر بالكارثة االندلسية بفارق بسيط 

طرد عرب فلسطين من ففأصبح اليهود هم الجالدين والعرب هم ضحايا يهود اليوم ، إنقلب الحال فقد فى المأساة الفلسطينية  اما 

 تعايش السبب الرئيس لتخريب دائرة الكانت والمأساة الفلسطينية بحجمها وفظائعها    ندلساال لمسلمىلخروج الكبير لديارهم صنوا 

رب واليهود على مدى تاريخ تعايشهم الطويل وإستبدالها بدائرة من العداء المتفجر،عداء استهلك طاقات الجانبين التقليدي بين الع

مخزون من العداء الالنهائى من العرب  لها  بدون طائل فى مجاهدة عنيدة استفزت فيها دولة اسرائيل بمطامعها التى ال نهاية 

 .ل امد المأساة الفلسطينية والمسلمين فى بقية انحاء العالم عمقه طو

 

 زية ـــــــــــــــــــــــــدلية الجـــــــــــــــــــــج      

 قضية الجهالء – يةـــــــــــــــــــــــــية بال قضــــــــــــــــــــــقض                 

ذه القضية بين الحين والحين سعيا الى الفتنة ، يثير جهالء المسلمون والمغرضون منهم ومن غيرهم الجدل الكريه حول ه      

فى اصلها ضريبة دفاع ي عفى منها من يؤدى الخدمة العسكرية ، ف رضت فى بداية االمر على سكان المناطق المفتوحة " فـ الجزية "

خدمة العسكرية   اما من اسلم اذا ما رفضوا االسالم مقابل قيام جيش االسالم بالدفاع عنهم وعن ممتلكاتهم ، ومن اداها ي عفى من ال

 .فتسقط عنه الجزية الن الجهاد اصبح فرضا عليه

وإعفاء اهل الذمة  من االشتراك فى الحرب تأسس على اعتبار انهم  ليسوا طرفا فى الجهاد وال يعنيهم امره ، فحروب الفتح       

ار لدى الناس من ضغوط واستبداد امبراطوريات ذلك الزمان كانت تهدف انذاك الى اشهار العقيدة والتعريف بها وتحرير ارادة االختي

 .التى ما كانت لتسمح بالخروج على عقيدتها وهو ما كان جليا فى االمبراطورية الرومانية على نحو ما سنتعرض له

المسلم  ليس ندا فالجهاد بمشقته وما يتضمنه من التطلع للشهادة فى سبيل هللا كانت امرا يخص المسلم دون غيره ، فغير       

و ليس طرفا فيه ، ومن الناحية العملية فمهمة بتلك القداسة ال يمكن  اشراك عناصر غريبة ال فيها لمشقة جهاد يتأسس على ايمان ه 
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      .   8/7000/ 50المصدر مركز زايد للتنسيق والمتابعة منشور بجريدة اخبار العرب (  
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تؤمن بأغراضها   فجيش مركب من قوات مختلفة العقيدة ال تماسك بينها وال  انسجام يصبح هش الوالء الن هذه العناصر التى ال 

ال يشاركوا فى هذا االمر على ان ي ستبدل بضريبة أاالسالم تصبح دخيلة كالمرتزقة تفتقد الحماس والوالء وبالتالى فمن الحكمة تؤمن ب

عبئ ضريبة الدم بجانب ما يدفعه من ضرائب وفى اطار المساواة العامة بين طوائف المجتمع يتحمل فيه المسلم مسئولية الدفاع 

تحملها على تستثنى الغير قادر وقوم غير المسلم بدفع ضريبة دفاع فى هيئة جزية تتقرر فى ضوء المقدرة ممثلة فى الزكاة ، بينما ي

 . 

تسقط عن اهل الذمة وت رد اليهم عندما يعجز المسلمون عن أداء مهمة الدفاع    وهو   فوفى ضوء الجزية كبدل دفاع       

للتصدى للروم فى تاركين المدينة بال دفاع  هااضطروا لالنسحاب من عندماردوا الجزية الي اهل  حمص مافعله المسلمون عندما 

لواليتكم وعدلكم "   ، وهو ما اثار اعجاب الحمصيين فقالوا "  ش غلنا عن نصرتكم والدفاع عنكم فأنتم وامركم "    قائلين مكان اخر

  هنا هم لم يسلموا إنما شاركوا فى ( 49" )مع عاملكم  أحب الينا مما كنا فيه من الظلم والتضحية ولندفعن جند هرقل عن المدينة

 .الدفاع عن المدينة النها مصلحة مشتركة فسقطت الجزية    

رم امرا متعارف عليه بين دول ذلك الزمان يفرضها القوى على الضعيف والمنتصر على  والجزية كضريبة او عقوبة او       غ 

القوى ، او كنوع من المساهمة فى اعباء االدارة ، فالروم وفارس قررتا على الشعوب  كإتاوة يتجنب بها الضعيف عدوان  المهزوم 

ملوك غرناطة كانوا ( بنو االحمر) الخاضعة لهما مثل هذه االتاوات والضرائب ، وملوك الطوائف فى االندلس ومن بعدهم بنى نصر

والزكاة " الجزية " ق افريقيا الى الحبشة والبرتغال ،  وعند انحطاطهم  يدفعون الجزية الى االسبان ، وكذلك دفعها مسلموا شر

صنوان فهما شكالن من اشكال الضرائب   االولى على غير المسلمين كبدل للخدمة فى الجيش   ي ستثني منها فقرائهم مثلما فعل عمر 

ى لدافعى الجزية فى االعتبار بينما بن الخطاب مع يهودى فقير ، وهى مبلغ ثابت قليل فى عمومه يأخذ الوضع االقتصادى واالجتماع

الزكاة المفروضة على المسلمين حقا  للفقراء بما فيهم فقراء اهل الذمة توجه لخدمة المجتمع   كما انها اكبر فى القيمة وتصاعدية 

 .بت قيمته االنسبة تتحدد بالعائد اى يزيد مبلغها مع زيادة العائد وهى فى هذا تختلف عن الجزية التى ال يزيد مبلغها لث

ن للحالة االقتصادية العامة للبالد ولطبقات المجتمع عند فرض الجزية ،        ويشيد جوستاف لوبون بمراعاة المسلمون الفاتحو 

الحرية الدينية وعدال مطلقا وامانا لالموال وجزية سنوية ثابته ال تزيد  ممنحهذين لابرفق عمرو ابن العاص  بالمصريين " أشاد  قد ف

فرنكا عن كل رأس   وهى  كانت اقل كثيرا من الضرائب التى كان يفرضها الرومان والفرس على الشعوب التى قهروها  03عن 

االندلس عندما فرضوا دينارا على االعيان االحرار  ا  واالمر ذاته فعله مسلمو( " 50)،فتقبلها المصريون برضاء طائعين شاكرين 

 .ونصف دينار على غير االحرار  

طائفة من طوائف الضرائب ، واذا ما لواذا ما احلنا الجزية الى طاولة المهاترات والجدل النظري ، فالزكاة والجزية صنوان       

تناولناهما من ناحية العدالة الضريبية  والمساواة بين الطوائف نجد فى الجزية بقلتها وثبات قيمتها محاباة الهل الذمة على حساب 

يدفع فيها ( الدفاع)ر قيمة من الجزية وتتصاعد مع تصاعد الدخل   ويتحمل معها المسلم عبئ ضريبة دم اضافية المسلمين فالزكاة اكب

    .بحياته على المحك بينما ي عفى منها اهل الذمة 

ة وامر الجزية قابل لالسقاط ومتروك للحاكم ومزاج االمة على نحو ما فعله مسلمو الفتح فى مصر   فقد راعوا وصي      

الملزمة التى اوصى فيها مشددا بقبط مصر على نحو ما اسلفنا لما لهم من ذمة ورحما وق ربى ،فأسقطوا الجزية ( ص)الرسول الكريم 

 .عن اهل مسقط رأس السيدة هاجر والسيدة مارية القبطية بمصر كرامة لرسول هللا 

مة خضوع فال ضرر من استبدال المسمى   فـ عمر بن واذا ما كانت الجزية تثير الحساسية فى النفوس لرمزيتها كعال      

اننا قوم عرب نأنف من كلمة " الخطاب نزل على رغبة نصارى العرب من بنى تغلب الذين طالبوه بتسميتها صدقة عندما قالوا له 

  ولم تكن هناك مشكلة ( 51)( تشبها بالزكاة المفروضة على اغنياء المسلمين لفقرائهم)جزية ونريد ان تأخذ ما تأخذ بإسم الصدقة 

د هناك حاجة لدى عمر للنزول عند رغبتهم ، عموما ضربنا هذا المثل تدليال على المرونة وح   سن التصرف ، وعلى اية حال لم تع 

لمناقشة هذا الموضوع بعدما تساوى المواطنون فى الحقوق والواجبات فى ظل نظام ضريبى يشمل الجميع ، كما ان الخدمة 

                                                           

49
 . 032- 035مستقبل الحضارة –د يوسف كمال ( 

50
 . 053حضارة العرب صـ (  
51
 . 87-80صـ  –الشيخ يوسف القرضاوى  –الوطن والمواطنة فى ضوء االصول العقدية والمقاصد الشرعية  ( 
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 .ب الجزية يؤديها الجميع ايضا ،  وكفانا مهاترات يرفض المزاج العام للعقالء من المسلمين واالقباط الخوض فيها العسكرية سب

 

 ثانيا الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد      

العمل النفسى السلمى ،  بينما هناك جهاد اعتبارى مضمونه ،(52)الجهاد أساسه الدفاع عن االمة والعقيدة ومضمونه قتالى       

وأعلى من شأن مجاهدة  جور السلطان على سائر انواع الجهاد ، جهاد النفس   واعتبر  الرسول عليه الصالة والسالم  الجهاد االكبر

، وفى نفس النطاق تجئ الدعوة للعقيدة فهى جهاد كلمة ونفس تتعلق فى " افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر " فيقول  

 .بهامشه فهى ليست له هدفا اصيال وال اساسا او االحيان بتالبيب الجهاد القتالى  بعض

وا" والجهاد للدفاع عن االمة والعقيدة  قرره الخالق فرض على كل مسلم فتقول        ْم  اْنف ر  وا ب أَْمَوال ك  د  خ َفافاا َوث َقاالا َوَجاه 

ْم خَ  ْم ف ي َسب يل  هللاَّ  َذل ك  ك  ْنت ْم َتْعلَم ونَ َوأَْنف س  ْم إ ْن ك  كم اركان االسالم ، لقول الرسول صلى هللا      التوبة "(46) ْير  لَك  وي عد الجهاد  فى ح 

كل من لم ت حدثه نفسه بالجهاد  " ، " ماترك قوم الجهاد اال وسلط هللا عليهم الذل الينزعه عنهم اال بعودتهم الى دينهم  " عليه وسلم  

 ." النفاق مات على سمة من

الحاديث المتقدمة وقول لمتجددة  طبقا  همورفأوال ينقطع غرضه   والجهاد ركن حى ال يموت ذو طبيعة مستمرة التنقطع        

، ومن دواعى االذن بالجهاد رد فتنة الناس او افتتانهم فى دينهم وهى متجددة " الجــهاد ماض الى يوم القيامة (  " ... ص)الرسول 

كل مسلم "  طبيعة ، وبالتالى فالمسلم جندى على ا هبة االستعداد مكلف بالجهاد فى كل وقت حسبما ينبهنا رسولنا الكريم  الطابع وال

 ". جندى فى ثغر

ا مرت أن أقاتل الناس حتى  يقولوا ال ا له اال هللا  فاذا "  والجهاد فى االصل تكليف له اصوله ، فالحديث الشريف يقول        

   وسأل على رضى هللا عنه  الرسول صلى هللا عليه وسلم " موا منى دماءهم واموالهم    ا البحقها وحسابهم على هللا  قالوها عص

قاتلهم حتى  يشهدوا ان ال اله اال هللا وان محمد " يارسول هللا على ماذا اقاتل الناس ، قال " عندما امره بالزحف على  خيبر  قائال  

والجهاد حسب المنطوق الكريم  جهاد   " ا ذلك فقد منعوا منك دمائهم واموالهم اال بحقها وحسابهم على هللا رسول هللا   فاذا فعلو

لرسول هللا تجاه كل الناس فى كل االرض بغرض االيمان حتى يقولوا ال هللا من الخالق مطلق الغاية والمكان والموضوع ، فهو تكليف 

ى الناس  كافة فالدعوة ساحتها كل االرض وكل الناس   وهو ما يعنى عالمية الدعوة وعالمية تعن"   الناس  "  اال هللا ،  فكلمة  

ورغم ما يعنيه المنطوق من قتال بإصرار الستمرارية فى سبيل تحقيقها ،  تعكس االصرار علي الغاية وا"  حتى"، و كلمة األبالغ 

الرءوف الرحيم التقت مع رحمة الرحمن وجمدتا التكليف المشدد  اال ان رحمة الرسول الكريم  وصوال الى الغرض وهو االيمان 

 .بالقتال حتى منتهاه الطبيعى إما االيمان اوالنصر او الصلح او غيره 

الخاص لم ي طبق النص   فالدعوة  بالغاوية غلبت الرسالة ال القتال فى إالحكمة النبوية مدعومة بالرحمة النبوية والسمف      

حتى تحقيق غايته بإسالم من قصده الجهاد    وال  نجد حادثا واحدا انطبق عليه الحديث المشدد بالقتال واالصرار على المشدد بالقتال 

على بن ابى طالب فى حملته على خيبر  فـكشرط لوقف القتال ، " مواصلته حتى تحقيق الغاية اى حتى يسلموا  ويقولوا ال هللا  اال هللا 

فتطبيق المفهوم المشدد كان سيؤدى الى ارغام الناس على اظهاراالسالم دون  ، يفنيهم رغم عدم اسالمهم لم يستمر  فى قتالهم حتى 

ولم نعلم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرغم احدا   ايمان حقيقى وهذا خطر ليس فقط على العقيدة وإنما ايضا على المجتمع 

نوة ، او ان المسلمون فعلوا ذلك ايضا  ، ويعن لنا أن نتذكر رد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المطالبين بتطبيق الحد  على االسالم ع 

فالقول البليغ يرفض االجبار فى امور االيمان ، فـروح االيمان  ، " ال اكراه فى الدين " على المرتدين  فرد بقول  القران  الكريم  

بخالص الطواعية واالختيار الحر ال باالجبار ، فاالجبار فى امور االيمان الت جدى التسليم " التسليم الى هللا ال االستسالم " تقوم على 

إنما هى خطر داهم على العقيدة ذاتها  ، فالدخول الى االسالم جبرا وبدون اقتناع يسمح بإندساس االعداء متخفين بلباس الباطنية ، 

له االسالم ليعمل خفيه على تخريب العقيدة وإحداث االنقسام بين فهم خطر خفى ال تدركه االبصار يستغل حقوق المؤمن التى كفلها 

بين ، تستنفر بالغتها ارادة االختيار الحر الرشيد لدى الناس ، والنص  اهلها   ومن هنا اصبح أمر الدعوة مجرد رسالة بالغ م 

 .القرأنى اوضح ذلك بإختزل الدعوة فى البالغ  والبالغ المبين فقط 

                                                           

52
افضل " جور السلطان على سائر انواع الجهاد فيقول   اعتبر  الرسول عليه الصالة والسالم  جهاد النفس هو الجهاد االكبر   واعلى من شأن مجاهدة (  

 ".الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر 
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  َوَمن  " و نصوص القرآن تدور فى هذا االطار   لة ال قتال فيها وال اجبار الدعوة رساف      
َّ َي هلل  وَك َفق لْ أَْسلَْمت  َوْجه  َفإ ْن َحاجُّ

يَن أَأَْسلَْمت ْم َفإ ْن أَْسلَم وا َفَقد  اْهَتَدْوا َوإ ْن تَ  يِّ مِّ
َتاَب َواأْل  يَن أ وت وا اْلك  َبَعن  َوق لْ ل لَّذ  َباد  َولَّْوا اتَّ ير  ب اْلع    َبص 

َما َعلَْيَك اْلَباَلغ  َوهللاَّ آل عمران ) " َفإ نَّ

ب ين  " ( 70أية  َما َعلَْيَك اْلَباَلغ  اْلم  وا أَنَّ "   (47النحل أية ) " َفإ ْن َتَولَّْوا َفإ نَّ وا َفإ ْن َتَولَّْيت ْم َفاْعلَم  ولَ َواْحَذر  س  وا الرَّ يع  َ َوأَط 
وا هللاَّ يع  َما َوأَط 

ب ين  َعلَى َرس   ْلت ْم "   ( 87المائدة أية )ول َنا اْلَباَلغ  اْلم  مِّ ْم َما ح  لَ َوَعلَْيك  مِّ َما َعلَْيه  َما ح  ولَ َفإ ْن َتَولَّْوا َفإ نَّ س  وا الرَّ يع  َ َوأَط 
وا هللاَّ يع  َوإ ْن ق لْ أَط 

ول   س  وا َوَما َعلَى الرَّ وه  َتْهَتد  يع  ب ين  إ الَّ اْلَباَل  ت ط   .(38النور )  "غ  اْلم 

أما الجهاد فيما يتعلق بالدفاع عن االمة حال تعرضها لعدوان او تهديد بعدوان درءا للخطر او لحماية العقيدة اذا كان هناك       

سة الحق فهو واجب يقتضى القتال من اجله ، فهو ليس هوسا بالحرب كما تتقول الدراسات الغربية   وانما هو سيا، ما يتهددها

فالردع فى هذه االمور واجب وال عدوان فيه ،     واال ضاع الحق فالسالح ال يواجه اال بالسالح والظلم ال يواجه بالتمنيات الطيبة

ورغم كراهة البشر للحرب اال ان للضرورة احكامها   وال عدوان فى الجهاد فالعدوان يخالف الطبيعة البشرية السوية ، والحق تبارك 

وا "  " ي شير الى هذه الحقيقة ويؤكد النص القرأنى مرارا كراهة العدوان  فيقول وتعالى  ْم َواَل َتْعَتد  يَن ي َقات ل وَنك  َوَقات ل وا ف ي َسب يل  هللاَّ  الَّذ 

 َ
يَن إ نَّ هللاَّ ْعَتد  ْم َشَنآَن  َقْوم  أَْن ... " كما نهى الحق تعالى المسلمين عن العدوان فيقول   ،  (080البقرة )"  اَل ي ح بُّ اْلم  ك  َمنَّ َواَل َيْجر 

ْقَوى َواَل َتَعاَون وا َعَلى اإْل   وا َوَتَعاَون وا َعَلى اْلب رِّ َوالتَّ ْم َعن  اْلَمْسج د  اْلَحَرام  أَْن َتْعَتد  وك  َ شَ َصدُّ
َ إ نَّ هللاَّ

ق وا هللاَّ ْدَوان  َواتَّ َقاب  ْثم  َواْلع  يد  اْلع  ) " د 

التتمنوا لقاء العدو واسألوا هللا العافية فا ذا لقيتموهم فأصبروا "  ويسير  الحديث الشريف على هذا النهج فيقول     (7المائدة 

 " .واعلموا أن الجنة تحت ظالل السيوف 
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 الميةـــــــــــــــــــــــــــرب االســـــــــــــــــقواعد الح

 لة اهل البالد المفتوحةـــــــــــــــمعام      

  وطبقا للمفهوم المتقدم فالجهاد القتالى ال عدوان فيه وإنما اصطراع من أجل الحق ورد الظلم وردع العدوان دعما للسالم       

بدون فلكهرباء ا، وفى مجال نستخدم فيه السلبى وصوال الى االيجابى   فهو كالجراحة الزمة للتخلص من قذى الجسد لضمان سالمته 

لب   وهذا ال يعنى أن االسالم دين حرب وقتال  وال تنتقص الفطرة اما كان وحده ي ضى بدون الس والسالب ما كان االيجابى فعال 

وا ل لسَّ " وتعالى مع الفطرة االلهية واالنسانية  ، ويقول الحق تبارك  ةتوافقالمالقتالية من فطرته السلمية والسالمية  ْلم  َوإ ْن َجَنح 

يع  اْلَعل يم   م  َو السَّ ه  ه    إ نَّ
لْ َعلَى هللاَّ  .( 16االنفال) "َفاْجَنْح َلَها َوَتَوكَّ

انطالقا من فطرته فى سبق نية االيجاب نية السلبى ، وفى حمالت ، دائما  ما تسبق نية السالم نية الحرب فى االسالم و      

كان يوصي امراء الجيوش باستنفاذ كل السبل السلمية قبل بدء القتال ، وان يتحلوا المسلمين االوائل التى انفذها الرسول الرحيم 

المشجعين عليه    فقال لمعاذ بن جبل  اىبالصبر المديد الذى ال ينفذ تجنبا للحرب القصى مدى ، وامرهم باال يكونوا البادئين بالقتال 

كمبرر )لوهم حتى يبدأوكم ، فان بدأوكم فال تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيال ، فان ابوا فال تقات( لالسالم) ال تقاتلوهم حتى تدعوهم " 

وقولوا لهم هل الى خير من هذا سبيل فلئن يهدى هللا على يديك رجال واحدا خير لك مما ( سبب الحرب)، ثم اروهم ذلك القتيل( للحرب

اذا نزلت بساحتهم فال تقاتلهم حتى يقاتلوك ، " فقال كما أوصى على بن ابى طالب بنفس الوصية  ، " طلعت عليه الشمس وغربت 

تقولوا فان قاتلوك فال تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتيال ، فان قتلوا منكم قتيال فال تقاتلوهم حتى ت ريهم اياه ، ثم تقول لهم هل لكم الى ان 

  وهى نفس ما أوصاه به رسول هللا  عندما أنفذه " ال اله اال هللا ولئن يهدى هللا بك رجال خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت 

انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ا دعهم الى االسالم واخبرهم بما يجب عليهم من حق هللا ، "  الى قتال اليهود فقال لعلى   

مر النعم    "  .فوهللا الن يهدى هللا بك رجال واحدا خير من ان يكون لك ح 

يريد ضمان هذه الرحمة الغامرة فقد اسس للحرب قواعد حتى ال يحيد محاربوه عنها  تحت ضغط اهوائهم  ولما كان االسالم      

والشيوخ أالخاصة ، فأوصى الرسول عليه الصالة والسالم أسامة عندما إبتعثه على رأس الجيش لمحاربة الروم باال يقتل االطفال 

فليس الغرض القتل من اجل )واال يقتل جريحا او يطارد فارا من المعركة   ( فليس الغرض التخريب) والنساء وال يقطع الشجر أ

ال تقطع ( دعه يهرب)ال تطارد موليا   تقتل طفال ال تقتل امرأة ال تقتل شيخا ال تجهز على جريح  ال"   ويقول نص الحديث (  القتل

 .(" احترام العبادة والعابدين)له   غوا أنفسهميعبدون ربهم فدعوهم وما فر  شجرة مثمرة ، ستجدون اناسا جلسوا فى الصوامع

"  ايضا بتقوى هللا ومعاملة الشعوب المفتوحة اراضيها بالمعروف واالبتعاد عن المنكر وينص الحديث  الرسول واوصى      

وأوصى ،   (  53" )إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم، فمن أدرك ذلك منكم فليتق هللا  وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر

ا ، وتتخذون في أسواقها " ايضا بغض البصر ومساعدة األعمى واألبتعاد عن الظلم ، وينص الحديث   تستفتحون بعدي مدائن عظاما

وإذا ما ف رض القتال على     ( 54" )مجالس ، فإذا كان ذلك فردوا السالم وغضوا من أبصاركم واهدوا األعمى وأعينوا المظلوم 

ألمر هللا فتنص قواعد الحرب أال فرار او استسالم او خنوع او وهن وانما المضى فيه بقوة تتحلى بالشدة والغلظة  المسلمين إقتضاء

ْم أَْعَما"  وعدم التهاون مع العدو، حسب قول الحق   ْم َولَْن َيت َرك    َمَعك 
ْلم  َوأَْنت م  اأْلَْعلَْوَن َوهللاَّ وا إ لَى السَّ ن وا َوَتْدع  ْم َفاَل َته  محمد ) "لَك 

ْلَظةا َواْعلَم وا أَ  "     ( 53 ْم غ  وا ف يك  فَّار  َوْلَيج د  َن اْلك  ْم م  يَن َيل وَنك  يَن آََمن وا َقات ل وا الَّذ  َها الَّذ  ق يَن َيا أَيُّ تَّ َ َمَع اْلم             .((075التوبة) نَّ هللاَّ

   والنفس عندما ت سيطر " أنا نبى الملحمة " كد الرسول عليها ، لقوله والصمود وعدم التخاذل هى نفس القواعد التى يؤ      

عليها روح الجهاد   تصبح قوة هائلة مجرده من الخوف الت قهر ، ولعلنا نرصد هذا فيما قاله هبيرة موفد قتيبه الى ملك الصين عندما 

                                                           

53
 (.0/851)، مسند أحمد ( 7732)، سنن الترمذي اْلف َتن  وابن ماجه أبو داود : رواه(  
54
 . [515-ص[ 0 -ج]  الطبراني عن وحشي بن حرب رضي هللا رواه (  

http://www.resaltalislam.com/UserFrontEnd/ReadLibrary/MoftyDetails.aspx?Type=Nobalaa&section=tafseer&ID=11998
http://www.resaltalislam.com/UserFrontEnd/ReadLibrary/MoftyDetails.aspx?Type=Nobalaa&section=tafseer&ID=11998
http://www.resaltalislam.com/UserFrontEnd/ReadLibrary/MoftyDetails.aspx?Type=Nobalaa&section=tafseer&ID=11998
http://www.resaltalislam.com/UserFrontEnd/ReadLibrary/MoftyDetails.aspx?Type=Nobalaa&section=tafseer&ID=14687
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 ( .55")فلسنا نكرهه والنخافه  (ستشهاد اال)اما تخويفك إيانا ، فإن لنا آجاال إذا أ حضرت فاكرمها القتل " قال 

 

 انتفاء العدوانية فى فتوح االسالم       

 إسالم الشام ومصر إختياريا                 

مستندين الى طبيعة الجهاد المقاتل   اذا ما فتشنا عما يدعيه اعداء االسالم فى الغرب من تجذر الحرب و العدوان فى االسالم      

ن االوائل  مدعين ان االسالم  إنتشر بحد السيف فى وصف هذه الفتوح ، فال نجد لهذه االدعاءات سندا فى تاريخ وفتوح المسلمي

االسالم المبكر بل على العكس نجد ترحيبا من اصحاب البالد االصليين الذين رأوا فى االسالم م خلصا من عسف وجور مغتصبى 

  المنصفون وتشهد به وقائع مسيرة الفتوح العربية من تخوم الجزيرة حتى االندلس  وما   وهو ما سجلةرسا كانوا او ر  بالدهم  ف  

لوبون عن تنكيل الروم بالسوريين والمصريين وهم تحت أيديهم سواء كانوا وثنيين اوعلى ملتهم ففى . ويحدثنا فى هذا السياق د

م االذن وهدم المنازل االمر الذى جعل هؤالء المعذبين مصر فرضوا تنصير قهرى على المصريين بعناد وقسوة  بلغت جدع االنف وثل

االمر الذى ي ثبت ( فكان تهافت المصريون على اعتناق االسالم وتخليهم عن المسيحية طواعية) يرحبون بالفتح العربى المخلص ، 

قاتل مذاهبها   ويستطرد  حقيقة ارغامهم على االيمان القسرى بالمسيحية  التى كانت اوضاعهم فى ظلها شديدة البؤس نتيجة ت

نتيجة تمسك المصريون بألهتهم القديمة أ كرهت مصر على إعتناق النصرانية قسرا عندما امر القيصر ثيودور بعدما اتخذ " فيقول

بدها م    باعدام كل من يرتد لعبادة االلهة القديمة  وهدم جميع تماثيل االلهة المصرية ومعا548النصرانية دينا رسميا للبالد عام 

 .حتى طال التخريب مكتبة االسكندرية ، ذلك التخريب الذى اماله التعصب والبربرية وما زالت انقاضه تمأل مصر 

                                                           

(
55

 خاطب الذي الثقفي يوسف بن الحجاج له رسمها التي الخطة ضمن الصين إلى فرغانة من للعبور العام النفير هـ 81 سنة قتيبة أعلن الواقعة تلك أخبار ومن
 ومضى  بجواز إال مرو إلى عائداا  جيحون نهر أحد يجوزن ال   قتيبة وقال  " صاحبها وعلى عليها عامل فهو الصين إلى سبق أيكما " بقوله القاسم وابن قتيبة
 سيحون نهر بذلك وعبر هافتح التى  الصين مدن أدنى وهي كاشغر إلى الطريق له ليسهلوا  الَفَعَلة  سالح عصام شعب إلى وأرسل فرغانة إلى وجنده قتيبة
 ابن لوق وي المغولية للشعوب المسلمين من مباشر تحد أول كان له قتيبة وعبور المغول وبين والترك الفرس بين الفاصل الطبيعي الحد يشكل الذي النهر

 ال أن باهلل مويقس يتوعده الصين ملك إلى وبعث الصين أرض من كاشغر تعالى هللا رحمه مسلم بن قتيبة فتح وتسعين ست سنة في  والنهاية البداية كثيرفي
 يمثل وفداا  كاشغر فتح بعد(  جونغ يوانغ)  الصين إمبراطور طلب وقد اإلسالم في يدخلوا أو الجزية منهم ويأخذ وأشرافهم ملوكهم ويختم بالده يطأ حتى يرجع
 من رجالا  عشر اثني عسكره من قتيبة فانتخب(  مدينك عن ونسائله عنكم يخبرنا معكم من أشراف من رجالا  إلينا ابعث)  فيه جاء كتاباا  قتيبة إلى وكتب قتيبة
 فأمر وجماالا  عقوالا  فرأى(  اختبرهم اي) وفاطنهم قتيبة فكلمهم الناس صالح من فوجدهم عنهم سأل بعدما وبأس وشعور وألسن وأجسام جمال لهم القبائل أبناء
 يركبونها ودواب معهم تقاد مطهمة خيول على وحملهم والعطر والنعال والرقيق البياض من واللين والوشي الخز من الجيد والمتاع السالح من حسنة بعدة لهم

 وآخذ أقله شئت ما وقل األدب كفيت قد األمير هللا أصلح:  قال ؟ صانع أنت كيف هبيرة يا)  قتيبة فقال اللسان بسيط مفوهاا  الكالبي المشمرج بن هبيرة   وكان
 وأختم بالدهم أطأ حتى أنصرف أال حلفت قد أني فأعلموه عليه دخلتم فإذا البالد تقدموا حتى عنكم العمائم تضعوا ال وفيقالت وباهلل هللا بركة على سيروا:  قال به

 اتحته بياضاا  ثياباا  فلبسوا خرجوا ثم الحمام فدخلوا يدعوهم الصين ملك إليهم أرسل قدموا فلما المشمرج بن هبيرة وعليهم الوفد فسار(  خراجهم وأجبي ملوكهم
 فلم فجلسوا مملكته أهل عظماء وعنده عليه ودخلوا واألردية النعال ولبسوا وتدخنوا الطيب من نوع الغالية مسوا ثم الدروع تحت يلبس الذي الثياب الغالئل
 ووجد رآهم حين أحد منا بقي ما ، نساء إال هم ما قوماا  رأينا:  قالوا ؟ هؤالء رأيتم كيف:  حضره لمن الملك فقال فنهضوا جلسائه من أحد وال الملك يكلمهم
:  ألصحابه فقال ، ارجعوا:  لهم قيل عليه دخلوا فلما عليه وغدوا والمطارف الخز وعمائم الوشي فلبسوا إليهم أرسل الغد كان فلما النساء اشتهى إال رائحتهم
 البيض ولبسوا سالحهم عليهم فشدوا إليهم أرسل الثالث اليوم كان فلما ولئكأ وهم األولى تلك من الرجال بهيئة أشبه الهيئة هذه:  قالوا ؟ الهيئة هذه رأيتم كيف

 ثم رماحهم ركزوا دنوا فلما مقبلة الجبال أمثال فرأى الصين صاحب إليهم فنظر وغدوا خيولهم وركبوا القسي وتنكبوا الرماح وأخذوا السيوف وتقلدوا والمغافر
 كأنهم خيولهم دفعوا ثم رماحهم واختلجوا خيولهم فركبوا فانصرفوا خوفهم من قلوبهم دخل لما ارجعوا:  يدخلوا أن قبل لهم فقيل مشمرين نحوهم أقبلوا

 إليه فبعثوا رجالا  وأفضلكم زعيمكم إلي ابعثوا أن الملك إليهم أرسل أمسى فلما قط هؤالء مثل رأينا ما:  ؟قالوا ترونهم كيف:  ألصحابه الملك فقال بها يتطاردون
 لم فإن أمر عن سائلك وأنا كفي في البيضة بمنزلة أنتم وإنما بالدي في وأنتم مني يمنعكم أحد ليس وإنه ملكي عظيم رأيتم قد: عليه دخل حين له فقال هبيرة

 وريحنا أهالينا في فلباسنا لاألو يومنا في زينا أما:  هبيرة قال ؟ والثالث والثاني األول اليوم في الزي من صنعتم ما صنعتم لم:  قال سل:  قال ، قتلتكم تصدقني
 إلى فانصرفوا!  دهركم دبرتم ما أحسن ما:  الملك قال هكذا كنا وفزع هيج هاجنا فإذا لعدونا فزينا الثالث اليوم وأما أمراءنا أتينا فإذا الثاني يومنا وأما عندهم
 في خيله أول من األصحاب قليل يكون كيف:  هبيرة له قال ويهلكه ككميهل من عليكم بعثت وإال أصحابه وقلة حرصه عرفت قد فإني ينصرف له فقولوا صاحبكم
 حضرت إذا آجاالا  لنا فإن بالقتل إيانا تخويفك وأما!  وغزاك عليها قادراا  الدنيا خلف من حريصاا  يكون وكيف!  الشام بالد الزيتون منابت في وآخرها بالدك

 ملوككم ويختم أرضكم يطأ حتى ينصرف أال حلف قد إنه:  هبيرة فقال ؟ صاحبك يرضي الذي فما:  نالصي ملك فقال نخافه وال نكرهه فلسنا القتل فأكرمها
 ثم يرضاها بجزية إليه ونبعث فيختمهم أبنائنا ببعض ونبعث فيطؤه أرضنا تراب من بتراب إليه نبعث يمينه من نخرجه فإنا:  الصين ملك فقال الجزية ويعطى
 قتيبة فقبل به بعث بما فقدموا فساروا جوائزهم فأحسن أجازهم ثم ، ملوكهم أبناء من غلمان وأربعة وذهب بحرير عثوب تراب فيها ذهب من بصحاف دعا

 الجزء والنهاية البداية من بتصرف وتسعين ست سنة آخر توفي أن إلى غزوهم عن وتوقف  يمينه يبر حتى بقدميه التراب ووطئ وردهم الغلمة وختم الجزية
 .87 ص إلى080 ص من التاسع
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ان اضطهاد الروم الشديد " ، وهو ما يشهد عليه د الفرد بتلر فيقول (56)وينفى لوبون دعاوى انتشار االسالم بالسيف       

شدة اكبر فى مصر لعدم اعتناق شعوبها المذهب المونوفيسى مذهب الدولة الرومية ،  للمسيحيين الشرقيين فى الشام وممارستهم

وما صاحبه من فظائع بلغت جدع االنف وثلم االذن وهدم المنازل ،  كان سببا فى كراهية اهل المشرق للروم وترحيبهم بالفتح العربى 

ولما شكا الناس الى هرقل ولم يرد جوابا ، " الذى ينقل عنه   بتلر عن ابو الفرج بن العبرى ما قاله فى نفس المعنى.   ويورد د

ما قاله احد    Conquest de Syria،  ويقتبس بتلر ما جاء فى كتاب دى جويه " انجانا هللا المنتقم من الروم على يد العرب  

ال يحاربون دين المسيح بل هم يدافعون  ان العرب الذين اعطاهم هللا السلطان فى ايامنا" عاما من الفتح العربى  03المطارنة بعد 

 (.57)عن ديننا وي ج لون قسسنا وقديسينا ويقدمون الهبات لكنائسنا واديرتنا 

    

  إخبار السماء بفتوح االسالم      

ب االتهامات الغربية        ة وانما كانت أن فتوح المسلمين االوائل لم تحركها الرغبات واالطماع االنساني السلبية عن الجهاد   يج 

أمرا أنبأت به السماء رسولها   فالقران أخبر بإنتصار الروم على الفرس قبل الحدث بعشر سنوات ، ونقل الرسول عليه الصالة 

والسالم عنها خبر بقية الفتوح  قبل وقوعها بإيقاع مسلسل منتظم بعيد المدى على نحو ما اوردنا من احاديث وما سيرد من مزيد ، 

رها عصره الى المستقبل البعيد أدرك التاريخ منها الكثير وبقى البعض فى علم الغيب ، فقد  بشر الرسول صلى هللا عليه تجاوزت اخبا

كما بشرت ... وبارك هللا يمننا وشامنا الى اخر الحديث " ... وسلم بالفتوح االسالمية وحيا من هللا  في احاديث عديدة تناولت  اليمن 

فارس والشام ومصر ثم القسطنطينية الى اخر ما بشرت به االحاديث من فتوح لم يأت اوانها بعد ، نورد  غزو جزيرة العرب وفتحب

جزيرة العرب فيفتحها هللا ثم فارس  غزونت"   منها حديثا واحدا نقال عن نافع بن عتبة عن رسول هللا عليه الصالة والسالم إذ يقول

 .(58)"تحه هللا فلدجال فياثم تغزون فيفتحها هللا ثم تغزون الروم فيفتحها هللا 

                                                           

56
   05.و صـ  704و صـ   315كتاب حضارة العرب صـ  –لوبون . د(  
57
 .فتح العرب مصر – 004د الفرد بتلر صـ (  
58
إن هللا " ، وفى قول " قال رسول هللا   ستفتحون مصر وهي ارض يسمي فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فان لهم ذمة ورحما "احاديث فتح مصر (  

إذا فتح هللا عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فذلك خير أجناد "   وحديث " يكم بعدي مصر فاستوصوا بقبطها خيرا الن لكم منهم صهرا وذمة سيفتح عل
عليكم بالشام، : قال! فخ ر لنا يا رسول هللا: إنكم ستجدون أجنادا، جندا بالشام ومصر والعراق واليمن، قالوا" وحديث "  األرض ألنهم في رباط إلي يوم القيامة 

اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك " ، وحديث  " فمن لم يطق الشام فليلحق بيمنه فإن هللا قد تكفل لي بالشام : إنا أصحاب ماشية وال نطيق الشام، قال: قالوا
هناك الزالزل : يا رسول هللا وفي نجدنا ، قال في الثالثة: رك لنا في يمننا قالوااللهم بارك لنا في شامنا اللهم با: يا رسول هللا وفي نجدنا قال: لنا في يمننا ، قالوا

" إذا فسد أهل الشام فال خير فيكم، ال تزال طائفة من أمتي منصورين ال يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة " ، وحديث " والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان 
وفى قول "  لى أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب المقدس وما حوله ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعةالتزال عصابة من أمتى يقاتلون ع" وحديث  

قالوا وأين هم  ال تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، اليضرهم من خالفهم إال ما أصابهم من ألواء حتى يأتيهم أمر هللا وهم كذلك،" اخر 
عليكم بالشام، فإنها صفوة بالد هللا يسكنها خيرته من خلقه، فمن أبى فليلحق بيمنه، وليسق من " ، وحديث  " مقدس وأكناف بيت المقدسببيت ال:  ؟ قال

بن مالك  ، وعن فتح فارس وعد سراقة" لتفتحن القسطنطينية فلنعم االمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش "وحديث  " غدره، فإن هللا تكفل لي بالشام وأهله 
كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري " بن جعشم المدلجي الكناني بسوار كسرى لما تتبع الرسول وابوبكر فى طريق هجرتهما الى المدينة   فقال له الرسول 

م السوار تنفيذا لوعد الرسول ،  ،  وهو وعد تحقق عندما وصل السوار الى المدينة من بين الغنائم بعد فتح فارس فأرسل عمر بن الخطاب اليه ليتسل" كسرى 
ا، والروم ذات القرون، كلما هلك قرن خلفه قرن، أهل صخر وأهل بحر، هيهات آلخر ال دهر هم أصحابكم وحديث فارس نطحة أو نطحتان ثم ال فارس بعد هذا أبدا

فال كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل هللا  ،  وفى كسرى ما دام في العيش خير  وحديث إذا هلك 
فقام رجل ". تمثلت لي الحيرة كأنياب الكالب، وإنكم ستفتحونها: "قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: رضي هللا عنه  قالعدي بن حاتم فتح الحيرة حديث عن 

. فاحتكم ما شئت قال بألف درهم: نعم  قال: أتبيعها ؟ قال: د الفتح  جاء أخوها فقالفأعطوه إياها ، وبع" هي لك: "فقال. يا رسول هللا، هب لي بنت بقيلة: فقال
وهل عدد أكثر من ألف ؟  ، وحديث   أبشروا، فوهللا ألنا لكثرة الشيء أخوف عليكم من قلته، وهللا ال يزال : لو قلت ثالثين ألفاا ؟ قال: قد أخذتها بألف قالوا: قال

ومتى نستطيع الشام مع الروم : قال عبد هللا بن حوالة . لكم جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن، حتى يعطى الرجل المائة فيسخطهاهذا األمر فيكم حتى يفتح 
ا ع: "ذات القرون ؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لى الرويجل ليفتحها لكم ويستخلفكم فيها حتى تظل العصابة منهم البيض قمصهم المحلقة أقفاؤهم قياما

( رجل من المحررين) األسيود منكم، ما أمرهم بشيء فعلوه، وإن بها اليوم رجاالا ألنتم أحقر في أعينهم من القردان في أعجاز اإلبل  ، وحديث وعن أبي سكينة
فذكر ... )م صخرة حالت بينهم وبين الحفرلما أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بحفر الخندق  عرضت له : عن رجل من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم  قال

رأيتك حين ضربت ما تضرب ضربة ! يا رسول هللا : قال سلمان رضي هللا عنه: ( الحديث، وأن النبي صلى هللا عليه وسلم ضربها ثالث مرات حتى ذهبت، وفيه
فإني حين ضربت : "إي والذي بعثك بالحق يا رسول هللا قال: فقال!".  رأيت ذلك ؟! يا سلمان : "قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! إال كانت معها برقة 

ادع هللا أن يفتحها علينا، ! يا رسول هللا : قال له من حضره من أصحابه". الضربة األولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني
ثم ضربت الضربة الثانية، فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها، حتى " صلى هللا عليه وسلم بذلك ، فدعا رسول هللا. ويغنمنا ذراريهم، ويخرب بأيدينا بالدهم

http://www.resaltalislam.com/UserFrontEnd/ReadLibrary/MoftyDetails.aspx?Type=Nobalaa&section=tafseer&ID=16848
http://www.resaltalislam.com/UserFrontEnd/ReadLibrary/MoftyDetails.aspx?Type=Nobalaa&section=tafseer&ID=76
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 االسباب االستراتيجية للفتوح            

 ودور عرب الشام والعراق                

 فى دعم الروم والفرس                                  

ات تها العملية فى اطر إستراتيجيورغم البشارة الربانية بتكليفاتها الجهادية ، كان لحركة الفتوح اسبابها الكونية ومبررا      

رك المسلمون بداية فى النطاق المباشر لدولة االسالم بالجزيرة ، إستهدف تأمين الجبهة الداخلية وحشد قوى ( 59)الحرب    فتح 

لبة لتعزيز قوة الدولة الفتية   فبعد االنتهاء من رد عدوان قريش وتوجيه ضربات اجهاض ية العرب على اساس من العقيدة الص 

فتح تخوم الجزيرة جاء لسلطة المركزية ثم ل اعزيزتاثارته حروب الردة ذى الدولة الى وأد االنقسام ال تلكيانات اليهود المتأمرة  التفت

فى الخليج ، وكلها حروب دارت فى ارض العرب ، أما الجهاد خارج هذا النطاق فقد استهدف مدافعة عدوانية الفرس والروم ومن 

ب   فالفرس االكثر تطرفا فى عداء االسالم والتطاول على نبيه اعدوا العدة فى اليمن بأمر من كسرى لغزو المدينة واالهم من العر

  بعد ذلك لتخليص عرب التخوم  المسلمين  تحركجاء ثم    لموت كسرى حققلقتل النبى صلى هللا عليه وسلم ، وهو ما لم يت

واالتهم للروم ، لحرمان القوتين االعظم أنذاك من استقطابهما ضد دولة االسالم الغساسنة من موالمناذرة من مواالتهم للفرس 

تزاع الشام ، فتاريخ عرب العراق والشام ملئ بالمواالة لالمبراطوريتين   فقد ساعدت القبائل العربية كسرى فى ان( 60)الصغيرة 

المبراطورية الرومية فى اسيا الوسطى وشاركوا فى ، وحارب عرب الشام مع جيوش ااالولى السالم اسنوات ومصر من الروم فى 

فى لعرب االروم استخدم  و     (61)الدفاع عن القسطنطينية ضد القوط ، وتولوا حراسة طرق الصحراء فى المشرق لحساب الروم 

يش المسلمين دفع الروم مسيحيى العرب لمحصارة جومعركة مؤته ، فى شكل العرب معظم جيش الروم فقد  مع االسالم  حروبهم 

فى صفوف الروم  ، واثناء تقدم القوات االسالمية فى مصر حارببقيادة ابو عبيدة بن الجراح فى دمشق  وفيه خالد بن الوليد 

 (. 62)عشرون الف فارس من نصارى العرب المقيمين فى مصر بقيادة ابو طور العربى حاكم تنيس المصرية

وقت فى ، عدما لفظوا محاوالت المسلمين للتقارب معهم على اساس من اخوة االيمان كان الصدام مع الروم أمرا محتوما بو      

يرضون وهم مزهوون بإنتصارهم على الفرس بأن تناجزهم موقف التحدى قوة صغيرة صاعدة فى جوارهم     الروم فيه ال ما كان

بمهاجمة القوتين االعظم   لتحدى االستراتيجى الكبير ولم يكن امام دولة االسالم اال ان تقبل ا ، حشدوا قوة كبيرة لغزو المدينةف

  الجهاض استعداداتهما العدوانية ضدها   فلم يكن هدف قوات االسالم الصغيرة   فى عقر دارهما المكين فى وقت واحد استباقا 

ة قوات امبراطورية على هذا عدوان فليس هناك عاقل يفكر بمنازلة عمالقين بقوات محدودة العدد والعتاد وفى ان واحد ، فمنازلال

الخروج لقتال العدو على ارضه فى اطراف الصحراء بعيدا عن وكان الخيار المالئم لقوة االسالم الصغيرة   النحو بمثابة انتحار 

لتخندق المبادأة تعوض قلة العدد ، وتجنب سلبيات اف  وكان خيارا عمليا موفقا  االمدينة قلب الدولة وأخذ زمام المبادرة بمزاياه

لقوات االسالمية  ، وهى دروس مستفادة من خالصات على امن إحباط وضيق الخناق   واالنتظار فى المدينة لنوازل الروم والفرس 

 .غزوة الخندق

 

 أسلحة قوات االسالم      

 االيمان بما فيه من نيات ت غنى عن كثرة العدد                    

 قلوب ت غنى عن حصانة الدروع و                              

استمدت جيوش المؤمنين القوة من قلوب تذخر بايمان الهمها صمود ال يلين وثقة فى النصر، فأصبحت قوات االسالم       

                                                                                                                                                                                                         

ثم ضربت . "فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذلك. ادع هللا أن يفتحها علينا، ويغنمنا ذراريهم، ويخرب بأيدينا بالدهم! يا رسول هللا : قالوا". رأيتها بعيني
دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا : "قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند ذلك" لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى، حتى رأيتها بعينيالثالثة، فرفعت 
 (.8507)، سنن أبي داود المالحم ( 5021)سنن النسائي الجهاد [ 533-ص[ 0 -ج]  ـ  الترك ما تركوكم

59
 . 73  -77صـ  8المرجع صحيح مسلم جزء (  

60
 .    738و 082و 070و 007صـ  -0881الفرد بتلر الطبعة الثانية . المرجع   كتاب فتح العرب لمصر تأليف د( 
61

                                                             )                                   748  V 1, P ـItaly and Her Invaders  by Hodgkin   
62
واتبها ورغم هذه المواالة انشقت بعض القوات العربية عن مساندة الروم ففى الشام  ثارت القوات العربية العاملة فى جيش الروم عندما انقطعت ر    ( 

 .وانقلبت الى مساعدة عمرا فى فتح مصر ومعهم من اسلم من الروم وف رس اليمن 
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الصغيرة قوة التقهر زادتها الطبيعة البدوية الصلبة قوة على قوة   وأدركت فراسة  شارل مارتل ملك الفرنجة مصدر قوة المسلمين 

ان لهم نيات ت غنى عن كثرة العدد " فرنسا بقوله  الغال وائل عندما استنهضه قومه للتصدى لجيوشهم الغازية التى تقدمت فى ارضاال

  والتاريخ اثبت ان البدو بصفة عامة سواء الصحراويين منهم كالعرب أو بدو السهول والبرارى "، وقلوب ت غنى عن حصانة الدروع 

 (.63)لترك كانوا مقاتلين عنيدين مثل المغول والتتار وا

 

 الفتح والدعوة      

بعد تحرير    فتوحها إطالقا للرسالة الى الشعوب المفتوحةتها وكان البد لدولة قامت من اجل رسالة السماء ، ان تحمل حرك      

م    وهو ما عبر عنه المجاهدون الحق من الباطل فيما يتعلق باالسال ارادة انسانها من قهر الروم والفرس ليتبين بضميره الحر

" االوائل زهرة بن الحوية وربيعة بن عامر وحذيفة بن محصن والمغير بن شعبة عندما سألهم رستم قائد الفرس  فى معركة  

هللا وحده    هللا الذى ابتعثنا   وهو الذى جاء بنا لن خرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة" ، ماالذى جاء بكم ؟  قالوا  " القادسية 

وهم الى دينه فمن قبل منا قبلنا ذلك منه   لم االديان الى عدل االسالم    فأرسلنا الى خلقه لندع  عتها ومن ظ  يق الدنيا الى س  ومن ض 

 (.64" )وتركناه وأرضه يليها دوننا ومن أبى قاتلناه حتى نصل الى موعود هللا وهو الجنة لمن ق تل والظفر لمن بقى  

       

 ــــــاد ـــــــــــــــــــــــالجهــــ        

 الدراسات الغربيةافتراءات الحقيقة وبين                

تتهم الدراسات الغربية الجهاد على غير الحقيقة بأنه عنصر إستعداء للمجتمعات غير االسالمية بإستباحته قتالها ، وتجاهل        

التى لم يسلم من فظائعها مسيحيى الكنائس الشرقية ( الجهاد المسيحى االوروبى)ب الصليبية لحرولالمنددون بالجهاد األثار الفظيعة 

فظائع ديوان التفتيش التى روعت  الدراساتتلك  سواء فى القسطنطينة او القدس او صقلية ، كما تجاهلتاخوتهم في العقيدة 

وتناست هذه الدراسات ان الجهاد إنما هو      ،  نهم الجديدمعتقب هماليهود والمسلمين وهى تدقق فى ايماناالندلس  من  متنصري

حرب ضد عدوان او الجهاض عدوان ، وان أصول السياسة والدبلوماسية التى يتشدق بها الغرب تعتبر الحرب احد ادوات تحقيق 

ي ذلك شأن سياسات العالم  فى الغايات السياسية وإحدى وسائل الدبلوماسية   وال حرج علي المسلمين فى تطبيق هذا الفهم شأنهم ف

 .  كل العصور 

فدائما ما كانت دعوتهم تخييرا للطرف االخر   القتال لم يكن أبدا الخيار الوحيد الذى يطرحة المسلمون فى فتوحاتهم و       

إن رفض هذا الطرف وتركهم وشأنهم فى ديارهم ف، بقبول االسالم او دفع الجزية وهى خيارات السالم وال تدخل بعدها فى شئونهم 

كمه وتكون الجزية لمن لم يرتض االسالم دينا  بإختياره كليهما فال مناص من القتال لفرض االرادات فإن كان نصرا ي قيم االسالم ح 

 .بصيرته وارادته ، وهو ما يتفق مع معنى الرسالة فى التبليغ واعالم االخر إما تقبلها او رفضها  ونسلمالحر بعدما حرر الم

بلها وليس منها ابدا الجهاد وان كان قد يؤسس لها         طبقا   والجهاد حسبما صنفناه ليس سبيال للدعوة   فالدعوة لها س 

  فجهاد رسول هللا كان للدفاع عن العقيدة ورد العدوان وليس لفرض االيمان على الناس ، لمنهج سلوكيات البشر وليس العقيدة 

لكن الدعوة عملية طويلة ممتدة ، الجهاد يتعامل بالسيف والقوة أما الدعوة فال مجال للقوة فيها فالجهاد موقوت بزمن محدد وقصير 

ر وعقلية فهى عملية نفسية   .صرفة يتفاعل فيها العقل مع الروح على مدى زمنى قد يطول أو يقص 

م يدعوهم الى االسالم بعدما تأكد له ومن هذا المنطلق ارسل رسول هللا الرسل الى ملوك الفرس والروم والمقوقس وغيره      

بلغ ان مبادئه قد نمت الى علمهم ولم ي هدد بالقتال اذا لم يستجيبوا ، النه على وعى بحقيقة االيمان العقلية والروحية ، ولذا أمرنا ان ن  

 ".ى ولو أية بلغوا عن" عنه ولو اية تفتح باب التفكير والمراجعة ت قدم لتقبل االيمان عند المرء ، نص الحديث 

ولو كان الجهاد اساس الدعوة وسبيلها لما استثنى صلى هللا عليه وسلم ، ومن بعده الخلفاء الراشدون الحبشة من الجهاد        

لنجاشى عند رسول هللا رغم عدم انتشار االسالم بها   ولكان المسلمون أيضا قد فرضوا االسالم عنوة على البالد الكرامة ( التوسع)

، وتركوا امر العقيدة حرا ( الحكم)تحوها  وهو ما لم يحدث   ولكنهم على عكس ذلك كانوا ا ذا أنتصروا اقاموا منهج االسالم التى ف
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  للدعوة والبيان دون أن يرغموا أحدا على االسالم   ولم يثبت التاريخ حالة واحدة أرغم فيها المسلمون االوائل أحدا على االسالم 

وقت فرض االيمان  قسرا وجبرا   فال اكراه فى الدين الن االيمان رهن بالمشيئة االلهية ، ولو  اىسالم ابدا فى فلم يكن من سياسة اال

جد فى االرض التى يحكمها المسلمون منذ أيام سطوتهم طوائف ال ت ؤمن باالسالم بما فيهم الوثنيين مثل تلك  كان االمر جبرا   لما و 

ان اسالم بعض االمصار التى فتحوها قد تاخر الى ما بعد مائة عام او اكثر من فتحها كحالة مصر الطوائف المنتشرة االن ، وما ك

ب من قرنين من الزمان ، ولكانت اوروبا العثمانية قد تحولت الى االسالم وهى فى قبضة  التى استغرق اسالم اغلبية اهلها ما يقر 

لسكان ميلودرازفو سمح محمد الفاتح بل ان   ( 0424تقريبا الى  0530من الفترة ) العثمانين طوال مدة تزيد عن الخمسمائة عام 

ما كان فى " عهد نامة" بالقدوم من خارج االرض العثمانية لتعمير االراضى المهجورة  فى البوسنة ، ولوال ذلك المرسوم  الكاثوليك

 . ارض  البوسنة غير اهلها المسلمين 

يذك ر جوستاف لوبون فى اكثر من موضع فى كتابه حضارة ف   فى تاريخ االسالم لة عديدة واالمثلة على عدم قسرية الرسا       

ان االسالم لم ينتشر بالسيف ، بل اشار الى  مقدار الرفق العظيم الذى كان ي عامل به العرب امم البالد المفتوحة مما شجعها " العرب 

ب من اهل القدس ، وسلوك عمرو بن العاص الذى لم يقل رفقا عندما على االسالم    وضرب امثلة بموقف الخليفة عمر بن الخطا

 المصريون تقبلهافعن الفرد كانت فى متناول اليد ( فرنكا 30)منح المصريين الحرية الدينية وعدال مطلقا وجزية سنوية ثابتة 

نصارى   الذين لم يمنعهم اإلخاء القياصرة العليهم شاكرين طائعيين وهى اقل كثيرا من الضرائب الباهظة التى كان يفرضها 

المسيحي من التنيكل بالمصريين    ولما وجد المصريون معاملة كريمة من العرب  وتشددا منهم فى احترام التزاماتهم أقبل 

المصريون على اعتناق الدين االسالمى ولغته ، رغم انه كان معروفا عن المصريين انهم من اشد شعوب العالم مقاومة للمؤثرات 

فرض المسيحية عليهم  قسرا رغم شدة الرومان فى ذلك وا من قبل فقد قاوم، االجنبية ، وان اهلها من اكثر الناس تشددا فى التدين 

ا فى مقاومة كل ما هو اجنبى نسيت مصر بعد اقل من قرن واحد من الفتح العربى ماضيها مصر ورغم عناد ويستطرد لوبون .. االمر

سبعة االف سنة ولغتها لتعتنق دينا جديدا ولغة جديدة   اعتناقا متينا دام بعد توارى حكم االمة التى جاءت  الحضارى القوى الذى دام

 ".به 

 

 الداعية وفنون الدعوة       

 ومعطيات الحضارة الحديثة                       

االتصال سهلت المسإفات ف هاختصربإثة   جديدا فى ظل معطيات المدنية الحديإيجابيا اخذت الدعوة االسالمية منحا       

    وفتحت العقول لفهم مشترك بين الناس ، ومن الحكمة االستفادة بكل ما هو جديد لتحقيق أقصى منفعة للدعوة والتواصل 

واالستيالء والرسالة فى ظل التقنيات الحديثة ليست بحاجة للفتح كوسيلة إبالغ ، فاالمر اصبح جهادا إعالميا للوصول الى المستمع 

على حواسه وتفكيره ، ومن وسائل العصر ما يفعل فعل السحر فى مجال الدعوة ، فالتقنيات الفائقة اهدرت حدود المكان والزمان 

 .التى تستمد قوتها من جوهر االسالم وقوته الذاتية "  التبليغ " امام رسالة 

وهذا  ،للين وحسن االسلوب والمنطق وليس بالعنف وتغييب العقل ومن اسباب نجاح الدعوة إتباع أساليب المحبة والرفق وا      

هو المنطق القويم الذى يجمله الرسول عليه الصالة والسالم فى االشادة بمحاسن الرفق واللين ، ويدعونا الى اتباعهما فى كل امر 

 .ن البشر ماالتستطيع القوة تحقيقه من امور الدنيا والدين ، فالرفق واللين اقوى من القوة والعنف ويحققا فى التعامل بي

والدعوة فى تعاملها مع النفس بتعقيداتها ال يستميلها اال اللين والحب والرفق ال التعنت والتكبر وقهر النفس والعقل         

رؤوف الرحيم بالرفق   ويذكرنا عليه الصالة و السالم وهو ال" ان هللا لم يبعثنى متعنتا ، وانما بعثنى معلما ومبشرا" والرسول يقول

ان هللا رفيق و يعطى " ما دخل الرفق فى شىء اال زانه وما م نع من شىء اال شانه ، وقال ايضا " فى كل االمور  فيقول االثر النبوى 

 ، وعن جرير بن عبد هللا" ان هللا رفيق يحب الرفق فى األمر" وقال " على الرفق ما ال يعطى على العنف وما اليعطى على سواه 

 " .من ي حرم الرفق ي حرم الخير" رضى هللا عنه يقول عن الرسول 

وتقتضى الدعوة الناجحة انتهاج الموضوعية والنظرة الجامعة الشاملة التى تأخذ فى االعتبار الظروف السائدة فى بيئة        

لق الدعوة والداعى الدعوة ومحيطها وتكوين شخصية المدعو   وهذه النظرة  ليست وليدة اليوم وانما سبق وا ن بين هللا ورسوله خ 

حدثوا “  طرفى معادلة الدعوة ، فعالوة على ما تقدم  نبه االثر النبوى الى االخذ فى االعتبار تكوين عقلية المدعو وشخصيته فيقول 

، فالعلم " ن العنت كله بالبعد ع" ونوه" الناس بما يطيقون ، وما انت بمحدث قوما حديثا ال تبلغه عقولهم اال كان لبعضهم فتنة 
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 .ليغ عالقة مودة ومحبة مع المدعو بخبايا النفس البشرية عنصر رئيسى فى نجاح الداعية الذى  يجعل من التب

عن التطرف وااليغال ، وان ي يسر و ال ي عسر ، وي بشر وال ي نفر ، وان يبدأ بااليسر في قدم السهل الداعى وهذا يستلزم أن يبتعد      

" وقوله " يسروا وال ت عسروا ، وبشروا وال تنفروا " ب وان يسهل االمر ويهونه ، واوجز االثر النبوى هذا كله فى اقواله قبل الصع

يررسول هللا بين امرين قط اال اخذ ايسرهما ما " ، وعن عائشة رضى هللا عنها تقول " انما ب عثتم ميسرين ولم ت بعثوا معسرين  ما خ 

يا ايها الناس ان فيكم منفرين فأيكم أم الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا " صلى هللا عليه وسلم ، وقال " لم يكن إثما 

 .رواه الترمذى " اال اخبركم بم ي حرم على النار أو بمن ت حرم عليه النار   ت حرم على كل قريب هين لين سهل " ، وقال " الحاجة 

االحسان فى كل شىء حتى فى قتل الحيوان فـعن ابى يعلى شداد بن اوس عن رسول هللا انه  كما دعى صلى هللا عليه وسلم الى 

" ان هللا كتب االحسان على كل شىء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته ولي رح ذبيحته " قال 

 . فما بالك بحق االنسان علينا منها رواه مسلم  ، فإن كان هذا حق الحيوان علينا من الرحمة 

التوجيهات ت علمنا فلسفة رائعة تصلح لكل زمان ومكان ، فالجيد المفيد  يستمر ويدوم ويمكن تطبيقه فى كل العصور،  وهذه      

وهما عنصرا  وعلي كل من يتصدى للدعوة ان يأخذ بها ويتالءم والمتغيرات التى لحقت المزاج البشرى  فقد اختلف الزمن والناس ،

 .الدعوة وعليهما تتقرر مداخلها واساليبها وفنونها المتجددة فى اطار ما اتاحه االعالم الحديث 

بسمرقند "  صفد " مع اهل " عمر بن عبد العزيز " والمسلك الطيب له اثارا ايجابية على المدعو   فعدل الخليفة الورع       

ت اإلسالم منها بعد أن دخلها المسلمون بغتة ودون سابق انذار خروجاا على مبادئ  كان دافعا السالمهم  عندما أمر بخروج قوا

قائد " قتيبة " الحرب اإلسالمية   وي روى فى هذا الشأن أن أهل سمرقند  شكوا الى عمر بن عبد العزيز لما تولى الخالفة ، دخول 

قاضياا ، فحكم بخروج "  جميع بن حاضر الباجى " عمر  الجيش اإلسالمى مدينتهم بغتةا وأسكنها المسلمين بغير حق ، فَنصب

المسلمين وجيشهم من المدينة على ان يقوم قائد الجيش بإنذار أهلها وال يأخذهم بغتة ،مما كان له أكبر األثر ليس فقط في إسالم أهل 

رى تعبر عن سماحة االسالم عندما امر ، وللخليفة مأثرة انسانية أ خ( 65)سمرقند وانما اندفاعهم بالمشاركة فى الجهاد االسالمى 

  .بعد توليه الخالفة برفع الحصار الذى فرضه سلفه على القسطنطينية رافضا اجاعة وإعطاش اهلها  من أالطفال والشيوخ والنساء 

للمتغيرات فاالسالم ليس جامدا ،  ومن ن عم هللا على المسلمين ان منحهم حق إعمال المنطق والحكمة والمرونة إستجابة      

والظروف ووجوب مراعاة الظروف عند النظر فى االمور واعالء مصلحة  االمة  فوق كل اعتبار ،  ولولى االمر التصرف بما يتفق 

مع العقل والمنطق اذا ما استثار امرا من امور الدين بلبلة العامة ، او شق على االمة فى زمن ما الوفاء به او عاد عليها بوبال او 

خرين وبتبعات ال قبل للمسلمين بها ، فقد يرى ولى االمر امرا اخر حتى وان اختلف مع فتاوى البعض   فليس كل من أ فتى عداء  اال

  عالما فقيها ، فالمسلم يستطيع دائما وبأريحته الربانية ان يستشعر بمطلق إيمانه الصحيح ما يقترب به من الحكم الصحيح لالمور

أجئت تسأل عن " عن وابصة بن معبد رضى هللا عنه قال اتيت رسول هللا عليه الصالة والسالم فقال  وهو ما أكده الحديث الشريف ف

قلت نعم   قال استفت قلبك   البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب ، واالثم ما حاك فى النفس وتردد فى "  البر واالثم 

 " .الصدر ، وان افتاك الناس وافتوك 

ز االحكام مكفول لولى االمر فله عند الضرورة اذا ما ارتأى فى وقته وظروفه ضررا سيلم باالمة وباالسالم فعندئذ وتجاو      

عليه بمقتضى الحكمة والحنكة والمسايسة ان يعمل بما يراه صالحا ، قياسا على ما فعله عمر بن الخطاب بعدم اقامة الحدعلى  

 . القحط الى  السرقةالسارق الفقير الذى دفعته الحاجة ايام 

 

 المضمون الروحى لالسالم      

 على االوروبيين  و تاثيره                     

بتأثير سحر الشرق الذى استهوى الكثير من االوروبيين توجها إيجابيا نحو الحضارة االسالمية تبنت اوروبا لفترة وجيزة       

ثقافة االسالم ، ومن أبرزهؤالء نابليون بونابرت الذى أدرك بفراسته قوة المضمون فى العصر الحديث ، فأصبحوا أكثر قربا وتفهما ل

أنه درس االسالم  قبل حضوره الى مصر "  الروحى لالسالم فحاول أن يستغله لتحقيق أهدافه السياسية   فعلى حد قوله فى مذكراته

                                                           

65
 . 081من روائع حضارتنا صـ  –مصطفي السباعى / د(  



- 50 - 

 

- 50 - 

 

مأنينة  تستقر فى نفسه الى صدق تعاليمه ، ورأى فيه  ا وان  ، “ساسا مالئما  لبناء الدولة التى يطمح فى اقامتها ، وشعر بالط 

، فبات مقتنعا بأنها توفر قاعدة ( 66)أن االسالم عقيدة وجوهر وليس رسوما وظواهر أكدت له احاديثه مع علماء االزهر بعد ذلك 

فرنسية الى الشرق التى كانت على حد قوله صالحة لبناء أعظم دولة فى التاريخ ، وا ن هذا االقتناع  اختمر لديه عند ا عداد الحملة ال

تمهيدا القامة دولة ا سالمية يكون على رأسها ،  وأعرب نابليون عن أمله فى ان يأتى الوقت الذى يتمكن فيه من توحيد  العلماء 

" السعادة لالنسان  فى رأيه  وحدها حق وبها وحدها تتحقق  والحكماء من جميع البلدان فى نظام يقوم على مبادىء القرآن التى هى

(67 ). 

تتمنى واليات الدولة "  ومن هذا المنطلق كان نابليون يعتقد انه رجل االقدار المعنى بإحداث تغيير فى العالم العربى فيقول        

تفكير لم يكن واتساقا مع هذا ال،  "العثمانية التى يتحدث اهلها العربية وقوع تغيير عظيم وتنتظر الرجل الذى ي حدث هذا التغيير 

مشروع نابليون عسكريا صرفا وانما حضاريا فقد استقدم معه مؤسسة استشراقية تضم جيشا من الخبراء والفنيين والمؤرخيين 

القاهرة " والعلماء والمهندسيين والرسامين كأساس لبناء دولة حديثة   وكانت لمصر مكانة خاصة فى مشروعه فقد كان يرى 

ويستطرد نابليون فى القول بأنه كان ي عد العتناق االسالم  ،" صم أوروبا  لتكونا على رأس العالم كله واالسكندرية أجدر من عوا

رسميا عندما يصل الى بغداد ويعلن انفصاله عن عقيدته االولى ، غير أنه لما فاتح معاونيه بدخيلة نفسه اعترض عليه البعض 

رابع ملك فرنسا السابق  تحول من العقيدة البروتستانتية الى العقيدة الكاثوليكية مبينين له وعورة الطريق ،  فرد عليهم بأن هنرى ال

فى سبيل المصالح العليا ، وال يوجد مايمنعه هو بدوره من التحول الى العقيدة الكاثوليكية او الى االسالم وأنه يستطيع التدرج فى 

واستغالال لسطوة االيمان على اهل المشرق ، إستخدم نابليون     يئابناء الدولة التى يؤمن بها واظهار صورتها االسالمية شيئا فش

ن وان الفرنساوية هم ايضا مسلمون مخلصون   وانهم اصدقاء حقيقي“ ظالل الدين لخدمة اغراضة السياسية فذكر فى بيانه االول 

 .“ ى على محاربة االسالم مدلال على ذلك بتخريبهم كرسى البابا فى روما الذى كان دائما يحث النصار  للمسلمين 

االسالم وحضارته   ويجئ على رأس  الذين تميزوا بالرصانة العلمية والموضوعية Orientalist وي قدراالستشراقيون      

هؤالء االلمان والروس ، ومن االلمان يوسف هل الذى تعرضنا انفا لبعض ما اورده فى هذا الشأن  والشاعر جوته الذى اعد قصيدة 

، ونيتشة  والفيلسوف الشهير هيجل و الفيلسوف ازوالد شبنجل الذى انصف ( صلى هللا عليه وسلم)تقديرا للرسول  0228عام 

 . 0802الصادر عام “ سقوط الغرب " االسالم فى كتابه 

الى نور الحق ومن الروس االديب الكبير تولستوى الذى يرى فى رسول االسالم احد كبار المصلحين بهدايته أ مة بأكملها       

تاريخ " والجنوح بها الى السالم ، فكفت عن النهب وسفك الدماء ، والمستشرق الروسى اغناطيوس كراتشكوفسكى الذى ي عد كتابه 

من بين الكتب االستشراقية العظيمة من ناحية الموضوعية واالمانة العلمية    ويقف فى نفس الصف " االدب الجغرافى العربى 

وعالم الطبيعة  ،هبة كارين ارمسترونج والمستشرق الفرنسى موريس بوكاى الذى اسلم ودافع عن االسالم اخرون منهم الرا

ون ضيف الى هؤالء الكاتب االمريكى مايكل  الفرنسى رينيه جينو ،  والفرنسى  د جوستاف لوبون وقد اوردنا سابقا بعضا مما كتباه

 . هارت  

 نحرف فكره الى عداء اعمى ال بصيرة  فإت كتاباتهم على نظرة الغربى العادى لالسالم االفتراءات فلالسف اثرا روجوماما     

مناخ الكراهية والعداء المتبادل الذى يولد التطرف بما فيه من تحيز مضل وعنف وتعصب ينعكس على عقول  تأثيربضخم ، ت فيه

أحداث التطرف ذات الطبيعة الفردية لتعميمها   فيتخير عمدا  اسيةياعالم الجانبين السباب سي ؤجج  سلبياته   فى الجانبين االفراد 

عتنقيه ، بدواعى ال صلة لها بأصل العقيدة يأخذ  الفرد الغربى ظواهرها والترويج لها لتأجيج العداء فى العقل الغربى ضد االسالم وم 

، وافقت مع اتجاهاته السلبية والمعادية لالسالم على انها مسلمات يدمغ بها االسالم والمسلمين دون ان يعنيه التدقيق فيها طالما ت

 .ويزيد الطين بلة تصرفات غير مسئولة لبعض المنتسبين لالسالم

المواطن الغربى الذى لدى من الصعب تصحيح الصور المغلوطة   فإنه ولما كان من السهل الهدم وبناء العداء والكراهية       

طالما لم تضغط عليه ظروف قاهرة العطائها عنه ال يهمه أن ينشغل بأمور بلدان بعيدة و  تضغط عليه أموره الحياتية الخاصة جدا 

                                                           

66
 . ، للشيخ محمد الغزالى  00الغزو الثقافى يمتد فى فراغنا صـ( 

67
 .هيمتأليف ايتين دينيه وسليمان ابرا -نقال عن كتاب محمد رسول هللا  045صـ  5جزء  –مذكرات نابليون فى سانت هيالنة  ( 
 



- 51 - 

 

- 51 - 

 

صحيح االمر لصالح ويتطلب تفى عالم اليوم ، فعالة فاعلة او غير ومغلوبة على امرها وان هذه البلدان قليال من اهتمامه خاصة 

الطرف وهم يجتهد فيه المسلمون ، ة بدون تعصب او تطرف الدعوة لفكر متسامح ذو نظرة رشيدالجانبين وللحضارة االنسانية   

هارولد " عادة بناء دولهم وتوحيد كلمتهم وقوتهم لبناء جبهة دولية قوية ت فيدهم وت فيد العالم على نحو ما ذكرة ألالضعيف المتخلف 

وذلك لن يتحقق اال " يجابية فى العالم  لو أمكن إطالق التماسك االسالمى عبر الحدود ألمكن أن تصير وحدة األمة قوة إ""   سميث 

 .بفهم متصالح من الغرب وعمل عربى ايجابى يرعى مصالح الجانبين ال غالب فيه وال مغلوب
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 انىـــــــاب الثـــــــــــــكتال

 الب عد االسالمى فى تاريخ االندلس

 هاجهاد ممالك

 

 الفصل االول

 االوروبية توحهااالندلس وف

 الندلسافتح      

 (االندلسى -الدمشقى )العصر األموي   اوال     

 (م200يوليو / هـ 87رمضان )معركة شذونة                         

فتح فى الى الخليفة األموي الوليد بن عبد الملك في دمشق يستأذنه موسى بن نصير كتب ، بعد ان اتم العرب فتح المغرب       

لك    فنزل في جزيرة اا ابي زرعة طريف بن مةاديقببعث موسى بسرية فبحملة استطالعية ، قوم ، فأذن له ان يبه جزيرة إيبريا ش

بدأ موسى الغزو بعدما استوثق من مساعدة يليان ووعاد محمالا بالغنائم ،  Tarifaسمه جزيرة طريف التى تسمت بإ" بالوماس"

لقوط الغربيين فى ايبيريا ، وإختار لقيادة حملة الفتح البربري طارق بن زياد ومعه سبعة ملك اابع لالت شمال افريقياحاكم سبته فى 

 .آالف رجل معظمهم من البربر من رهائن المصامدة 

تحت تصرف " يليان"في سفن وضعها م    200هـ أبريل سنة  87رجب سنة  3أبحرت الحملة من ميناء طنجة في       

على الشاطىء الجنوبي السبانيا ، ما بين شاطىء طنجة الحملة  فن التي أنتجتها دار الصناعة بتونس، ونزلتالمسلمين وبعض الس

مى بسور العرب وأعدت  موقعهاوخالل عدة ايام أقامت الحملة سوراا أحاط ب  وجبل كالبي الذى تسمى منذ ذلك الحين بجبل طارق س 

على الساحل لحماية ظهرها في حال ( اسمها عربى) Algecirasلخضراء قاعدة عسكرية بجوار الجبل فى مدينة بالجزيرة ا

مي الموقعا بجزيرة أم حكيم على اسم جارية لطارق كان قد حملها معه عند الغزو ثم تركها في هذه البلدة فنسبت  االنسحاب   وس 

 . اليها

ى الساحل نفتح بدون عوائق على مدينة سبته فوهذا الميناء ذو موقع استراتيجي م حصن بالطبيعة يؤمن حشد القوات ، ي      

تدفق إستمرار ووفر للحملة األمن مما ي، باقى الجزيرة االيبيرية عن بالمرتفعات بينما ينعزل   االفريقى المقابل ويسه ل االتصال بها 

 .ن والمدد من سبتة مؤال

فصيرهما عسكريين احدهما "ي   ويقول ابن خلدون وأقام طارق قاعدة اخرى في مدينة طريف بقيادة طريف بن مالك النخع      

على نفسه ونزل به جبل الفتح فسمي جبل طارق ، واآلخر على طريف بن مالك ونزل بمكان مدينة طريف فسمي به، وأداروا األسوار 

 ." على انفسهم للتحصن

بنزول المسلمين فى فارا بأقصى الشمال  وكان منشغالا بإخماد ثورة البشنكس فى ناملك القوط  Rodrigoولما علم رذريق       

ضخمة ، فانزعج لهذا حشود ، أسرع لمالقاتهم ب(68)،  ةفي شذون" ”LagunadelaJandaوبلوغهم بحيرة الخندا  إسبانيا

داعت وكتب طارق الى مواله موسى ان األمم ت"وفى هذا كتب ابن قتيبة قائال     وبعث الى موسى بن نصير طالبا الغوث طارقا الخبر

وكتب طارق الى موسى يستفّذه ويخبره "في هذا المعنى صاحب كتاب اخبار مجموعة قال  ،  و" علينا من كل ناحية فالغوث الغوث

موسى بخمسة آالف جندي فصار  مدهفإ   " بانه قد استولى على الجزيرة والبحيرة وان ملك األندلس قد زحف اليه بما ال طاقة له به

أيها الناس أين المفّر؟ البحر من ورائكم والعدو "لقتال على استحثهم يطارق خطب فيهم اثني عشر الفاا   حواليمجموع المسلمين 

ركم أمراا أنا عنه بنجوة.. من أمامكم، وليس لكم وهللا إال الصدق والصبر واعلموا إنكم إن صبرتم على األشـّق قليالا .. وإني لم أحذِّ

وإن حملت  فاحملوا وإن وقفت فقفوا ، ثم كونوا كهيئة رجل واحد في القتال ، أال وإني عامد إلى  ..استمتعتم باألرفه  األلّذ طويالا 

لدبر طاغيتهم بحيث ال أتهيبه حتى أخالطه أو أ قَتلَ دونه ، فإن قت لت  فال تهنوا وال تحزنوا وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وتوّلوا ا

                                                           

68
      .فيهم عامله على سبتة لشغل انظاره عن نزول المسلمين وان هذه الثورة قامت بإيعاز من اعداء الملك " سافدرا"يرى المؤرخ ( 
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 .(69)"لعدّوكم فتبّددوا بين قتيل وأسير

وت عرف الموقعة في المصادر العربيه واالسبانيه بأسماء متعددة منها  وقعت المعركة فى شذونة بجنوب غرب إسبانيا ،      

ومعناها البحيرة وعند بعض العرب سموها معركة البحيرة لقربها من احدى  Locusأو " Lago"موقعة وادي لكة تعريب لكلمة 

رفت للفظ   Jerez، او معركة شريش  RIO Barbateالبحيرات ، او معركة وادي البرباط  ، او معركة السواقي وح 

Segoyueda  ،  م ، 200تموز سنة  51-08/ هـ  87شوال سنة  3رمضان الى االحد  74ودامت المعركة ثمانية ايام من االحد

يت في ارض المعركة دهراا طويالا ، وإنتهت وكانت طبقا للمصادر قاسية اقتتل فيها الطرفان قتاالا شديداا   تخلف عنه عظاما كثيرة بق

 ".بإنتصار المسلمين ومق تل رذريق ملك القوط 

موسى تهّيأ على حد قول المقري نقال عن ابن حّيان   ومن الحسد ولما بلغ موسى بن نصير ف توح طارق بن زياد إغتم       

يونيو / هـ 85في رمضان سنة  ونزل بالجزيرة الخضراء  الف مقاتالا أغلبهم  من العرب، 04في جيش من  للمسير إلى األندلس 

قتل نحو بموحيث علم إشبيلية بتمرد إشبيلية ماردة  فتحهـ بعد حصارها أشهراا، ثم 88وتوّجه إلى إشبيلية وفتحها سنة م ، 207

ولبلة ، بينما واصل هى فتحها  ، فوّجه جيشا بقيادة ابنه عبد العزيز بن موسى أعادفيها على يد القوط  ثمانين رجالا من المسلمين

وحدث  تقدمه عبر جبال جلّيقية والتقى طارق بن زياد بمدينة استرقة وسارا إلى طليطلة وفى قول اخر التقاه فى  طليطلة موسى

وتنازع هو وموسى الذى كانت فى نفسه غ صة من إنتصارات طارق وبدالا من أن ي هنئه بفتوحه لالسالم أهانه الصدام بينهما   

، ويروى المؤرخون ان خالفا (70)ووبخه وعزله وسجنه ولم يطلق سراحه إال بعد تدّخل الخليفة الوليد الذى استدعاهما الى دمشق

، ومنها المائدة  والبالد ذخائر الملوكمغانمه من بأداء ما عنده من مال الفيء و اموسى بن نصير طارق طالب عندماحدث بينهما 

ليما  عنده ،  إحتفظ بهوقد أرجلها بدون إحدى ستعجله أتاه بها إلما و، ن عليه السالم المنسوبة إلى النبّي س 

 جموع من األسرى والعبيد والعديد من النفائس تهمابصحبو موسى وطارق الى دمشق بناء على استدعاء الخليفة، توجه      

كان الخليفة يصارع   وليهما سليمان ولي العهد أرسل ا  طبريا في فلسطين  الركب ، ولما وصل أفراد األسرة الملكية القوطيةو

منهما التأّخر إنتظارا لموت الخليفة الوليد لرغبته فى أن ي نسب اليه الفتح ويستحوز على الغنائم لنفسه ، ولكنهما تابعا  طالباالموت  

لَ طارق بن زياد الذى مات معدماا فى ، فغضب عليهما وعندما تولّى الخالفة بعد اربعين يوما عزل موسى  وأهم   تهالمسير خالفا لرغب

 . م 270دمشق سنة 

 

 التطور التاريخى لعهود االندلس      

تأكل ذى ي وضح فى نفس الوقت   وال (71)موضحة بالجدول التالى لالعهود لتسلسل اطبقا سنستعرض تاريخ االندلس       

 :بعد الفتح مساحة دول االندلس المتعاقبة 

 

 ــرالعصــــ           
 

 اريخ   ـــــــالت
 بــبالتقري

 7كيلومتربالالمســـاحة  

 اوال  ـ  الدولة االموية فى دمشق
 

 م280
 

200.000 
 

                                                           

69
 فاورد المؤرخ القركبى ابن الكردبوس ان طارقا احرق اسطوله حتى يحرص جنوده على النصر ولم يرد هذا على لسان غيره من المؤرخين مما ي ضع( 

اسطوال القصة ويشكك فى الحدث فقد كانت المغرب قريبة جدا من الساحل االسبانى ومن السهل العودة الى المغرب ارضا كما ان ليس معقوال ان يحرق 
ليحدث دون وجود مستعارة معظم مراكبه من يوليان حاكم سبته القوطى المتعاون مع المسلمين ، كما ان المدد جاء تباعا بناء على طلب طارق وما كان هذا 

                              .االسطول
70

 . 727-718، ص 0نفح الطيب  ج(  
71
 .غرناطة الفا عند سقوط دولة 50الف كيلومتر عند الفتح الى  200ويالحظ تناقص مساحة االندلس من (  
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 ثانيا ـ  االمارة األموية
 (عبد الرحمن الداخل واسرته)

 
 م 880

 

 
880.000 

 
 ثالثا ـ الدولة العامرية

 (المنصور بن أبي عامر واسرته)

 
 م 0000

 
340.000 

   ـ  ملوك الطوائفرابعا 
 ـــــــــــــــــ

 
 ــــــــــــــــــــ

 730.000 م0000 ـ  المرابطون اخامس
 

 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ سادسا ـ  الموحدون 

 50.000 م0830  سابعا  ـ الدولة النصرية

       

    

 

 والة األندلس

 دخول عبد الرحمن الداخلالى  (الدمشقى ىاألموالعهد )منذ الفتح                                          

 

    207  200 طارق بن زيـــــــــاد ألفاتح أمير الجيش 

        205  207          موسى بن نصير اللخمي    0 

  208  205            موأبو عبد الرحمن بن     7 

                                 بن نصير                         

 ـ  ق تل  201  208  عبد العزيز بن موسى بن نصير    5 

        201  201         أيوب بن حبيب اللخمي    8 

        208  201      الحر بن عبد الرحمن الثقفي    3 

     270   208         السمح بن مالك الخوالني    1 

 (بالقرب من طولوشة  وإست شهدجنوب فرنسا ب فتح سبتمانية)      

 (الوالية االولى)   270  270   عبد الرحمن بن عبد هللا الغافقي     2 

 مال فرنسا ـشفى التقدم اثناء   271 عامق تل    271  270         عنبسة بن سحيم الكلبي   4 

        271  271         عذرة بن عبد هللا الفهري  8 

        274  271         ي بن سلمة الكلبييح  00 

        274  274         حذيفة بن األحوص القيسي  00 

        278  274      عثمان بن أبي نسعة الخثعمي  07 

        250   278        الهيثم بن عبيد الكناني  05 

        250  250       محمد بن عبد الملك األشجعي  08 
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  رب بواتييهفي معركة بالط الشهداء ق   257ا ستشهد عام   257  250    ىالغافقبد الرحمن بن عبد هللا ع  03 

عام  بلج بن بشر بن عياض على األندلس  وقتل بن قطنإستولى   258  257          عبد الملك بن قطن الفهري  01 

258 

    280ام ت وفى ع  280  258          عقبة بن الحجاج السلولي  02 

        280  280           عبد الملك بن قطن الفهري  04 

 287عام  رب  قرطبةق   تلق       287  280          بلج بن بشر القشيري  08 

        285  287         ثعلبة بن سالمة العاملي  70 

 282عام  تل بعدهام الكلبي وخلعه ثم ق  ثار عليه الصميل بن حات   283  285         الحسام بن ضرار الكلبي  70 

    281 ت وفى فى  281  283         ثوابة بن سلمة الجدامي  77 

    238ت وفى فى   282  281         الصميل بن حاتم الكلبي  75 

  231        282   يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب  78 

        رى     ـهـــــــالف          

     238             لرحمن بن معاوية عبد ا 73 
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للهجرة ،  وتوالي بعد موسى بن ن صير اثنان  054الى 83ستغرق عهد الوالة حوالي اثنين وأربعين سنة من عام إ      

عموما بعدم االستقرار كحال االندلس فى معظم عصورها لكنه  الوالة وعشرون والياا ، احدهم ابنه واالخر ابن اخته ، وإتسم عصر

صا وعهد فتوح ما وراء فقد كان جهادهم خال فى ارض الغال ، وأكان كافيا النتشار اإلسالم وتوطن العرب والبربر سواء فى االندلس 

جاء من و، بالقوطيات  العرب والبربرالمختلط بين ج ازوالاالسالم بالقوط الى  تحولبوبدأ عهدهم  ى قلب أوروبا ،فلتغلغل لاالندلس 

ربت العملة باسم    مشهورين في تاريخ األندلس علماء منهم كان جيال من المولّدين نسلهن   كأول والى عربي موسى بن ن صيروض 

كانت فى بداية عهدها و يحكم األندلس ، وصدرت العملة باللغة الالتينية فلم يكن قد تم إدخال اللغة العربية بعد فى دار سك العملة  ،

وكانت طليطلة مقرا لوالية المغرب الى ان فصلها عمر بن عبد العزيز والحقها مباشرة بالعاصمة األموية دمشق  اتابع اجزءاألندلس 

، ومن الجدير بالذكر ان بعض المناطق داخل الدولة االسالمية فى االندلس بقيت مستقلة ودفعت  ار موسى بن ن صيرللحاكم بإختي

 .(الجزية حتى ذابت فى المجتمع االسالمى الخريطة بالمراجع

      

 :هم  هل اقارببينهم  والة منموسى  وتوالى من بعد 

إلى  ولطارق بن زياد اباه قبل استدعاء الخليفة له  واله م 208 -هـ 83ام عبد العزيز بن موسى بن نصير تولى عـــ        

فدخل يابرة ( البرتغال)في الشمال الغربي القوطية بقي من الجيوب تم فتح ما 201-م208دمشق ، وقد أتم عبد العزيز خالل سنتين 

، وكانت والية عبد العزيز مشحونة أرغونةوشنترين وقلمرية واستورقة وفتح قواده مدن الشمال الشرقي كطرطوشة وجيرونة و

 .بين العرب انفسهم بين القحطانيين والعدنانيين  تارةو باالضطرابات والفتن تارة بين العرب والبربر

، ومات مقتوالا وهو يصلي في مسجد "بأم عاصم"التي أسلمت وتكنت   ملك القوط  أرملة لذريقعبد العزيز بتزوج        

 -هـ 82، وتولى من بعده أيوب بن حبيب اللخمي عام  ( 72)هـ بعد أن دامت واليته سنة وسبعة أشهر 82نة بإشبيلية في رجب س

م وهو ابن أخت موسى بن نصير   وهو من نقل العاصمة من إشبيلية إلى قرطبة ، وتعاقب الوالة من بعده ومعظمهم من  201

 .المجاهدين الفاتحين 

 

 

                                                           

72
م ، بل إنها أثّرت عليه فتنصر من أجلها  وما زالت به حتى ألبسته يحكى جرجي زيدان أن أرملة لذريق لما تزوجت عبد العزيز بن موسى لم تدخل اإلسال(  

م ، وال توجد مصادر عربية تؤكد ذلك انما تذكر ان من قتله هو 201/هـ82رجب  1تاجاا كتاج النصارى فقتله بن عذرة البلوي في المسجد بعد صالة الفجر في 
 .حبيب 
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 فتوح االندلس ومستوطناتها

 ووسط أوروبا فى غرب

سنة  70في ظرف وأوروبا ،  جنوب ى الهـ  قاعدة رئيسة لدفع المد االسالمى 008 -هـ  81اصبحت االندلس فى الفترة       

أربونة، آجده، ماغيولون ونييمس، قبل أن يغامروا في اتجاه الجورا عبر : ته على منطقة سبتمانياااستطاع اإلسالم أن ينصب راي

حملة فأرسل هـ عقب فتح االندلس ،  81سنة (  فرنسا)إستهل موسى بن ن صير الغزوات اإلسالمية ألراض الغالقد فسهول الرون ، 

 (Avignon)مسجداا ، وواصلت الحملة تقدمها إلى بلدة ابنيون االخيرة  أقام في( Narbonne)إلى طرطوشة وبرشلونة وأربونة 

لى يد عبدالعزيز بن موسى بن ن صير ، والحر بن عبدالرحمن الثقفي ،   وتتالت الحمالت ع( Rhôneالرون )على نهر الرادنة 

 على يد جنود أودوستشهد وا   (Toulouse)( تولوز) والسمح بن مالك الخوالني الذى قاد حملة من برشلونة إلى مدينة طلوشه 

أصداء قوية فى منطقة وقد خلفت حجم االولى بهذا الضخمتها المرجعيات التاريخية   ته التى هزيمكانت ، وفي تولوز م  277عام 

قد بالغ واستطاع خلفه القائد عبد الرحمن الغافقي جمع شمل ما تبقى من المسلمين ليرجع بهم إلى نربونة ، و ،(األكيتان)أقطانيا 

لمين بعد ذلك ، ومن الغريب ان هذا الدوق تحالف مع المسمن حجم هزيمة العربإلى البابا غريغوار الثاني  تهالدوق أودو في رسال

 ( .  73)مانوز حاكم نربونة وهو بربري مسلم  لـابنته خطبة ووافق على 

لكن هذا لم يوقف كوفالونغا بأستوري ، و فى خرى، تعرضوا لهزيمة أ(تولوز) وبعد سنة من هزيمة المسلمين فى طولوشة    

 اردينيا، كورسيكا، جزر الباليار، كركاسون، نيمعلى س ولىإستو بعد ذلك بسنتين عنبسة بن سحيم الكلبي هإستأنفالفتح وإنما 

(Nîmes) ، ليون(Lyon) ، مدينة سانس له قبل أن يصل إلى أبواب أوتون التي أحرقها عن آخرها، فيما استسلمت(Sens )  من

 بلة أردته قتيلأصابته نعندما  نهر الرونعند في طريق العودة ا ستشهد لكنه و ، كيلومتر من باريس 030على بعد وهى  دون معركة

   (فتح طولوشة)عذرة بن عبدهللا الفهري ، والهيثم بن عبيد الكالبي ، والغافقي فى واليته الثانية من بعد ذلك واستمرت الحمالت   

وهزم جيش الفرنجه ، ثم اتجه إلى بواتييه ( Bordeaux)وفى حملته االخيرة عبر جبال البرانس اتجه إلى مدينة برديل 

(Poitiers )هـ 008ى نهر اللوار بوسط فرنسا حيث ه زم وا ستشهد في معركة بالط الشهداء الشهيرة في رمضان سنة عل (

 .( معروفة عند االوروبيين بمعركة بواتييه

ليون وغرونوبل ووادى الرون  مننصف مساحة فرنسا الحالية قد غطى لسى داالنوكان المد بعد الغافقى توقف الفتح       

استطاع عندما خالفة غرناطة االموية بدعم في القرن الثالث الهجري جهود فردية ، وتواصل هذا المد  برجونيه بوالى ودوفينيه 

،  عاماا  47البحارة األندلسيون االستيالء على مدينة نيس وأقاموا مستوطنة أندلسية في جنوب فرنسا إمتدت حتى سويسرا إستمرت 

ليختتم عهود التغلغل فى اوروبا عبر االندلس بغزوة   العامري مؤسس الدولة العامرية ثم جاء الحاجب المنصور محمد بن ابي عامر 

معها تداعت طموحات الفتح فى وومستوطناتها االوروبية  بعده تداعت االندلسمن و، ليون فى فرنسا حيث هزم القوات األوربية 

 (.74) اوروبا

      

 هاوما بعد (بواتييه )   معركة بالط الشهداء       

    فعندما استولى المسلمون علىوهى المعركة الحاسمة التى مكنت الغاليون وحلفاؤهم االوربيون من عرقلة المد االندلسى       

فى بداية االختراق االندلسى لجنوب فرنسا هال الغاليون سرعة تقدم المسلمين فى   273ثم كركاسون ونيم عام  208نربونة عام 

                                                           

73
وتذرع بالفرصة لكي يبعث جيشا إلخضاع منطقة األكيتان    كما هاجم وأحرق العديد من مع السلمين لف أاقلق هذا الحدث شارل مارتل لتخوفه من الت( 

 .أراضي الدوق أودو، ثم تحالفا الحقا ضد الجيوش اإلسالمية
74
ندلس مصدرا لهجرة سلمية اخرى فى اوروبا ، كانت اال االندلس وبخالف الفتوح االندلسية فى اوروبا فى عهد االمارة االموية والعامرية وهى اخر فتوح(  

لميالدي ي قدر من المورسكيين ذوى االصول المسلمة إستقرت فى جنوب فرنسا بعد فرارهم من اسبانيا الكاثوليكية بعد سقوط غرناطة في القرن السادس عشر ا
على الكاثوليكية فإندمج الكثيرون منهم مع تعاقب األجيال عددهم بحوالى مائة وخمسون الفا   اشترطت عليهم فرنسا ان أرادوا البقاء فى اراضيها االستمرار 

 المصدر _ في المجتمع الفرنسي 
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ماهذا الخزي   سمعنا بالعرب وخفنا من : قائلون شارل مارتل على التصدى لهذا المد وهو فى بدايته ثوا فح اسبانيا وجنوب الغال

مجيئهم من الشرق فإذ بهم يأتون من المغرب ويستولون بجموع قليلة العدد والعدة التى ال دروع فيها   على بـالد األندلـس رغم 

غني عن حصـانة الدروع ، والرأي عندي أال تعترضوهم في خرجتهم هذه وهم في إن لهم نيات ت: عـظم عـددها وعتادها  فأجابهم 

بداية أمرهم فإنهم كالسيل يحمل ما يصادفه  ، ولكن أمهلوهم حتى تمتلئ أيديهم بالغنائم ويتخذوا المساكن ويتنافسوا علي الرئاسة  

بما فيهم من إنقسام لعرب محقا وحصيفا فى نظرته ل ، وقد كان( 75)ويستعين بعضهم على بعض فحينئذ تتمكنون منهم بأيسر أمر  

  ( .76)فى بواتيية طوال تاريخهم وليس فقط وحرص على المغنم وكانا سببا إنتكاساتهم 

 فبدأء المسلمين قبل ترتيب اوضاعه تعجل لقالم يفعلى حشد قوة يضمن بها النصر شارل مارتل عمل فى نفس الوقت و      

قد اصبحت االوضاع بالنسبة لشارل مارتل  تكان 250عام وفى   قبضته تحت ى لم تكن قد توحدت بعد بلملمة االمبراطورية الت

الغافقى كان والذى دخل فيه المسلمون أفينيون ، والصوابيا ، وهو نفس العام  ألمانيا إنتصاره علىحسمه معركة بافاريا ومواتية بعد 

اإلسالمية ، فعبر جبال البرانس واتجه لفتح " أربونة"نف الحمالت على فرنسا لتقوية قاعدة أاستقد  نكا( الثانية لالندلسفى واليته )

حو بوردو عاصمة دوقية استرجعها بعد معركة عنيفة ثم  توجه نوالتي توقفت عن دفع الجزية للمسلمين " Arles آرل"مدينة 

   Garonne والجارون  Dordongne الدوردوني هزيمة قاصمة بالقرب من التقاء نهري" أودو"حاكمها الدوق  أقطانية وهزم

على كام الفرنجة ، بينما إستمر الغافقى فى التقدم مستغيثا بـ شارل مارتل حاجب ملك الدولة الميروفنجية ح   شماال" أودو"فإنسحب 

 . Tours المناطق إلى مدينة تور  اتحاللوار فاطول نهر 

ولما أدرك شارل مارتل أن هدف جيوش المسلمين أراضي دولة الفرنجة ذاتها، بعث يستقدم الرجال من حدود الرين حتى      

  وحين  تجمع له جيش ضخم من األلمان والسكسون والسويف وتجهز بقوة جرارة لمواجهة الغافقى والتقى الجمعان عند بواتييه

أراد عبد الرحمن الغافقي اقتحام نهر اللوار لمالقاة خصمه على ضفته اليمنى عند بواتييه فاجأه شارل مارتل بجيشه الهائل ، فاضطر 

الغافقى إلى االرتداد إلى السهل الواقع بين بواتييه وتور   ولما الحظ  شارل ارتداد المسلمين عبر بقواته النهر وعسكر بجيشه على 

 .ميال قليلة منهم بعد أ

وفى اليوم األخير للمعركة التى احتدم فيها القتال العنيف على مدى  م ،257أكتوبر /هـ 008دارت المعركة في رمضان و     

ايامها العشر   أرسل شارل فرسانه لمهاجمة معسكر المسلمين حيث غنائمهم وهو يعلم مسبقا لخبرته بهم مدى حرصهم على الغنائم 

ون ميدان الستنقاذها ، وهو ما حدث فعال فترك معظمهم ساحة القتال لرد الهجوم عن المعسكر بينما صمد عبد الرحمن وانهم سيهجر

الغافقى وقلة من جيشه فى ميدان القتال فإست شهد وعدد كبير ممن معه فتخلى الباقون عن استكمال المعركة وإنسلوا هاربين تحت 

بب هزيمتهم   وعادوا الى أربونة قاعدتهم في سبتمانية ، وفوجيء اإلفرنج في الصباح بخلو جنح الظالم تاركين غنائمهم المهولة س

 .معسكر المسلمين ورحيل جنوده بعد ان تخلوا عن غنائمهم 

لم يطارد شارل مارتل فلول جيش المسلمين الفارة من المعركة فقد اكتفى بدحر القوى العربية الرئيسية الغازية وانطوائها        

دوق  Hunaldى ناربون ، ورأى ان هناك من االقاليم الفرنسية ما هو اكثر خطرا من المسلمين ويستوجب االلتفات اليه مثل ف

م   فى تلك االثناء 253/هـ002بعد وفاة الدوق أودو سنة  اقطانيا الذى يهدد خطوط اتصاله بالشمال ، وانشغل لفترة بضم الدوقية

دوق مارسيليا وحاكم اقليم بروفنس مع يوسف عبد الرحمن الفهرى حاكم اربونة  Maurontius تحالف الدوق الثائر مورونت

قليم  والفريزيين التى دمر فيها فى طريق عودته من ا لقمع البرجنديين للتصدى لحملة شارل مارتل بالجنوب الفرنسى( ناربون)

Septimania سلسلة من المدن والحصون منها افينون Avignon  التى رفضت مساندته ضد العرب. 

                                                           

75
حسن ابراهيم حسن   وهو ما اتضح صحته بعد ذلك فان تناحر المسلمون فى االندلس من اجل السلطة كان . ، د 582صفحة  -تاريخ االسالم السياسى (  

 .   سبب ضياعها  
76
 –كذلك  -قصة الغنيمة في تاريخنا غريبة، والدرس الذي تلقيه علينا " :ليم عويس في دراسته حول سقوط ثالثين دولة إسالميةيقول الدكتور عبد الح (

ة الهزيمة في أغرب  فقد بدأت أولى هزائمنا بسبب الغنيمة ، ولقد وقفنا مرغمين عند آخر مدى وصلت إليه فتوحاتنا بسبب الغنيمة ، فقصة الغنيمة هي قص
تشهد بسبب نا   ففى معركة ا حد خالف الرماة أمر الرسول عليه الصالة والسالم قائد المعركة األولى ، لخوفهم من أن تضيع فرصتهم في الغنيمة، فإستاريخ

زم المسلمين فى بالط الشهداء أخر مع ركة لجيش إسالمياا منظم الغنيمة سبعين رجالا من خيرة المسلمين ، وا ستشهد بسبب الغنيمة أيضا عبدالرحمن الغافقي وه 
 . إجتياز جبال البرانس لفتح فرنسا والتوغل في قلب أوروبا ، وتداعت معها أحالم المسلمين في فتح أوروبا 

 

http://www.maghress.com/city?name=%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://en.wikipedia.org/wiki/Maurontius
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وكان تحت يد يوسف بن عبد م ، حاصر  ناربون فى نفس العام  252وبعد إنتصار شارل مارتل فى معركة افينون عام      

فى   األندلسيالنجدة  سقاطها رغم نجاحه فى هزيمة أسطولولكنه عجز عن االرحمن حاكمها التابع للخليفة االموى فى قرطبة ، 

ناربون ، والتى أ ستشهد فيها قائد االسطول عمر بن  على مسافة سبعة أميال من  Berre  المعركة التى دارت فى مدخل نهر بير

 .خالد الذى حاول فك الحصار عن المدينة التى صمدت فى وجه شارل مارتل 

طرد الكونت ، للسيطرة على اقليم بروفنس و Lombardsبعد تحالفه مع  258لة ثانية عام حمشارل مارتل بقام       

Maurontius  قمع الدوق مورونت بعدما تخلى عنه والتصدى لحلفائه العرب وقد نجح شارل مارتل هذه المرة فى من مرسيليا

 . ادركوا ضعف موقفهم للدخول فى معركة مفتوحة مع هذا التحالفالعرب عندما 

الذى تمكن  Pepin le Brefالملقب  "القصير ببين"ابنه ببين الثاني شارل مارتل اال فى عهد  لم تسقط ناربون فى حياة       

شن العديد من الحمالت فلتخلص من المسلمين سياسة اببين القصير  ابنشارلمان تابع و، م 238/هـ087سنة يها من االستيالء عل

وتصدى  ، هجماتهم البحرية مواجهةاألبراج والحصون عند مصبات األنهار واعد أساطيله لاراضيهم فى بروفانس وشيد  على

جنوب فرنسا الحرب  إنتهز مسلمو،  قبل وفاته بعاماى م  405/هـ082عام بروفانس  ومقاطعة Niceنيس  لتقدمهم على شواطئ

معظم بلدان الجنوب الفرنسي ، وعام  ليفتحوام ،  480عام (م480 -408/هـ 226-198)االهلية التى اعقبت وفاة لويس التقى 

بروفانس  قاعدة لعملياتهم العسكرية ، وانتهى بهم المطاف فى مقاطعة  Camargue  م اتخذوا من منطقة كامرج418/هـ 731

 . جريمو وخليج

وضعت حدا  238بون عام تقدم االندلسيين فى فرنسا فإن هزيمتهم الالحقة فى نار 732بينما قيدت معركة  بواتييه عام  و      

لتقدمهم من ايبيريا عبر البرانس الى داخل اوربا وانحصر نشاطهم فى بروفنس فى الفترة التالية حتى القرن العاشر ، الذى واكبوا 

ديد فيه موجة التوسع البحرى االسالمى فى المتوسط  ، بإيجاد منفذ اخر عبر البحر تسللوا من خالله الى اوروبا عندما تقدموا من ج

ت ومحيطها فى الغرب الشرقى لفرنسا الذى اهل االندلسيين للعب دورا فعاال فى جنوب فرنسا وممرات االلب ينيالى منطقة فراكس

عاما من انتصار شارل  780الحاكمة لالتصاالت بين فرنسا وايطاليا وسويسرا، استمر فى الفعل والتأثير ختى نهاية وجوده بعد 

 . مارتل فى بواتييه

 

  اختراق اوروبا و االندلسيون      

 (الخريطة فى الملحق) Fraxinet فراخ شانيت وطنةمست                     

 على ساحل ااندلسي ابحار 70من مجموعة  حطت،  448او  442 ىفى اواخر القرن التاسع الميالدى فيما بين عام      

وهى منطقة جبلية حصينة ال يمكن  "Var” فار" بإقليم الـ St. Tropezسان تروبيز"فى منطقة خليج بجنوب فرنسا  بروفنس

وت عرف " Fraxinetumفراكسينيتوم "ت عرف في القرون الوسطى باسم ، الجبل  عبر  إختراقها اال من معبر وحيد شديد التحصين

”  مور"جبل الـار وحاليا ي سمى جبل الغابات او االشج اىبجبل القالل ( 77)العرب ويسميها جغرافيو، " Frainetفرينيه "اليوم باسم 

Massif des Maures    ( "78) ،ر ، بما ي سهل االتصال بين والمنطقة من ناحية اخرى قريبة من سواحل االندلس وجزر البليا

 .المستعمرة واالندلس 

الذى شكل حجر الزاوية Maures ( "79)”  مور"من رد الهجمات المحلية على الموقع بفضل  جبل الـالوافدون تمكن        

، ولحقت بهم من مسلمى صقلية وشمال افريقيا  مئة شخص إنضم اليهمدداا بشرياا فم استنفرواوفى البداية  في منظومة دفاعهم ،

وقلعة على  Freinet وسيطروا على محيط المنطقة فإستولوا على مستوطنة  اعداد اخرى من االندلس رغبة فى الجهاد والغنائم ،

  Farakhshanīt خشنيطاراف حملت اسموطنتهم التى مستوكانت هذه التحصينات اساس ،   Fraxinetum ت عرف بإسم الجبل

 . Fraxinet  وهى االقرب الى االسم الفرنسى خ شانيتفرااو Farakhsh  هخسارافاو 

                                                           

77
 .صورة االرض و االصطخرى فى كتابه المسالك والممالك هكتابفى  العالم ابن حوقل ( 

78
مى الجبل المورإنتسابا ال (   .ن يطلقون عليهم الموراألندلس وكان األوروبيوهل س 
79
مى الجبل المورإنتسابا ال (   .األندلس وكان األوروبيون يطلقون عليهم المورهل س 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Massif_des_Maures&action=edit&redlink=1
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ففتحوا البلدان  بسبب الفوضى التى عمت االمبراطورية الكارولنجية فى المنطقةعداد اال انهم تمكنوا من التقدم الورغم قلة ا      

 ف فيما ع رف بالحمالت الصيفيةوتالحق المدد االندلسى كل صي ومرسيليا ، وإكس وجرونبل  ودوفينيه بروفانس المجاورة فى شمال

 متد البعد من ذلك وصوال الىثم توسعوا فى إغاراتهم لت واجزاء من بيدمونت بروفنس عاخضمن إ ن عاماوخالل عشر، وتمكنوا 

 Acquiواحتلوا ، غربا ولمباردى شرقا    Grenoble  شماال و  Rhaetiaوشمالها والمانيا ورب ايطاليا وغ جنوب سويسرا

 .906عام    Novalesaوهددوا 

من عبور جبال  939وساهمت مهارة االندلسيين الجبلية التى اكتسبوها من طبيعة االندلس الجبلية فى تمكنهم قبل عام       

 .Mtسانيس "، وجبل " St. Bernarسان برنارد "األساسية الثالث بين فرنسا وإيطاليا وهي االلب والسيطرة على ممراتها 

Cenis  " جنيف"وجبل Mt. Geneve " وأشرفوا بصورة مباشرة ولمدة قرن تقريباا على الممرات األلبية االستراتيجية في ،

بلغت ولما    الغرب والشرق على حد سواء   وتحكموا فى طرق المرور والتجارة بين مناطق الشمال والغرب المؤدية الى وروما

ومع الوقت هيمنت الحكام السيطرة على الممرات ، ( طبقا للحصن االمالفراكسونات )المستوطنة اوج قوتها بنت العديد من الحصون 

آكوي "و " Astiأستي "اإليطاليتين المجاورتين   واقتحم مسلحوها مدينة  Piedmontبورغوندي ، و" المستوطنة على ممالك 

Acqui "نوفاليز "في الشرق، وNovalise "أولكس "وOulex"أمبرون "، وEmbrun" " وفييّناVienne "فالنسيا "و

Valence  " اكس أون بروفانس "في الغرب، وشنوا هجمات على عدد من المدنAix-en-Provence "في " مرسيليا "، و

 .الجنوب ، وتمكن االندلسيون من محاصرة جنيف ولوزان وسيطروا على شمال ومناطق بغرب إيطاليا بحرا

ميناء  940يى الفراكسينيت ، كما خرب الفراكسينيتون عام خرب مسلموا صقلية جنوا بمشاركة اندلس 935وفى عام       

Fréjusin   ضايق المسيحيون تحكم المسلمين فى الممرات االلبية التى بإقليم بروفنس وتجاوزت غاراتهم جبال االلب ، وقد

على إجالء ( ايطاليا) لمبارديا وملك بروفانس كونت  of Ivrea  Hugh "هيج" ى بيت المقدس ، فعزماليستخدمونها الداء الحج 

 Romanus Lecapenusملك بيزنطة من لدن إستدعى اسطوال بيزنطيا فالمسلمين عن جنوب فرنسا وغربي إيطاليا ، 

بعد ان اغرق البيزنطيون اسطولها وعندما اوشكت القلعة على السقوط ،  ابرعلى ان يهاجمها هو بقواته را حبة فراكسينيت لمهاجم

لما بلغه نية اوقف الملك الهجوم   ( م فى ايدى قواته887/ هـ550سنة  ك روايات بأن القلعة قد سقطت فعالهنا) بالنار االغريقية 

حلفائه ومنافسه على عرش ايطاليا فى عبور االلب ومهاجمة ايطاليا بالتعاون مع  Berengar of Ivreaغريمه 

مرغما الى إبرام اتفاق سالم وتحالف معها لتكون  لياملك ايطاإضطر بدال من التخلص من المستوطنة و،   Swabia الصوابيين

لما اثبتته   التحكم بالمضايق من جديدفوضها فى ، وبينه وبين غريمه  ()(Etat Tampon - buffer state  دويلة فاصلة

لمنع  ،وذلك  من قدرة على التحكم فى الممرات بين فرنسا وايطاليا ومنعها عبور الجيوش من خاللها 870فراكسينيت  منذ عام 

نفث الحياة من جديد فى المستوطنة بعد ان  الذىهو التفاق ذا اهوجبل القديس برنار ، و ونيس غريمه من اجتياز مضايق جبال األلب

 .(80) بالممرات االلبية عائدات العبور  سقطت ودعمها اقتصاديا من حصيلة

أكثر من ثالثة عقود واصلوا خاللها فتوحاتهم وهجماتهم على  لما يزيد عن  فراكسينيت للمسلمين البقاء فى أتيح وهكذا      

م  838بالقرب من بحيرة كونستانس عام   St. Gallenأكثر من مرة، وسان غالين  Churالمناطق الواقعة شمال األلب فى شور 

قد بلغت في تلك   كسينيتفي الغرب بأيديهم   ويبدو أن فرا  Grenobleوهو العام نفسه الذي وقعت فيه أيضاا مدينة غرينوبل 

الفترة أوج قوتهم فقد إتسعت رقعة االراضى التى تسيطر عليها بشكل كبير تجاوزت شمال األلب وإلى الدير الشهير في سان موريس 

St. Maurice   في وادي الرون وشمال وادي الرون ، وغنموا مواقع المطرانية في شير ريتياChur in Rhaetia   

 .م 827عام  Clunyفي كلوني  St. Maiolusضريبة على سان مأيولوس  رنارد وفرضواؤسيطروا على سان ب

 

 

 

 

                                                           

80
(FRAXINETUM: AN ISLAMIC FRONTIER STATEIN TENTH-CENTURY PROVENCEMohammad Bailan. 
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 اتصاالت فرنسا باالندلس      

 الحتواء نشاط المستوطنة                    

يطها فى ميالدية ، حافظت فراكسينيت على عالقات هادئة بمح 850طوال العقود الثالثة األولى من القرن العاشر حتى عام       

وهو  التركيبة الدينية واالدارية لهذه البلدان واكتفت بتحصيل الجزية  ،معظم االحوال بما فيها البلدان التى اخضعتها لعدم مساسها ب

ما جعل جيرانها يتقبلونها بل انهم سعوا للتحالف معها فى كثير من االحيان عندما إستقوي بها عدد من األمراء والنبالء فى المنطقة 

 .وهو دليل على قوتها ، 

 تهاجمفقد انقلب الحال وتوتر الوضع مع اتساع نشاط المستعمرة الحربى وتجاوزها فى حق االديرة ورجال الدين المسيحى       

، كما ضايق المسيحيون تحكم " Novaliseنوفاليز "وعدد من األديرة في  Valaisفى  Aguaneودير  St. Gallدير القديس 

هاجمت قافلة رئيس األساقفة روبرت  مطران تور مرات االلبية التى يستخدمونها الداء الحج الى بيت المقدس ، والمسلمين فى الم

Tours  دون اعتبار لمكانته وسط محيطها المسيحى ، حيث ق تل وهو في طريق عودته من روما عبر أحد الممرات الغربية التى

 .المستعمرة  تتحكم فيها

حفيظة اوتو االول  (الراين االعلىاجمتها مه) على االرض الفرنسيةتمددها فى محيطها وخاصة سينيت فراكاثار نشاط  و      

Otto I  ، سفيره 953فى عام  االمبراطور فى غرب اوروبا ، فأرسل االكبر قوتينالدولته وقرطبة انذاك كانت وامبراطور فرنسا   

Jean de Gorze  ووضع حد  فى مجال القرصنةقف نشاط المستوطنة و ناشدهيفى قرطبة الى الخليفة عبد الرحمن الثالث

 .عن دعمها باإلمتناع وطالب االندلس  وغربي إيطاليا يةفرنساالراضى الغزو  لمحاوالتها

تابعة ( Farakh shanitفراخ شانيت )كان يعتبر فراكسينيت وهو يناشد الخليفة فى قرطبة االمبراطور ومن الواضح ان       

كما انها كانت الوحيد للمستوطنة  الرجال مددمصدر  تكانفاالندلس وهو م حق فى هذا الى درجة ما  ، للخالفة االموية فى االندلس

بضخها  مصدر المدد البشرى الرئيسى للمستوطنة االندلس كانتف،  ى معهاجارالتالتبادل عمليات لها من خالل داعم االقتصادى ال

من فى الجهاد من ناحية والتكسب  ةرغب، وكان باعثهم فى ذلك ال"  الصيفية"كل صيف فيما كان ي سمى بالهجمة بمدد من الرجال 

ا طرفان تاالندلس كانفراكسينيت و ، كما ان ةالقرصنمغانم عمليات االغارة ونشاط المستوطنة التجارى وناحية اخرى بااللتحاق ب

دوائر أوروبية بالتنسيق مع يهود براغ وقرنائهم يهود اإلندلس ،  ة التى تنظمهاتجار، وهى الالمستعبدين الصقالبة  رئيسيان لتجارة

المؤرخ االندلسى  ويشير   للعمل فى حرس السلطان او بيعهم فى اسواق النخاسة بشمال افريقيا ، وكان يتم تجميعهم عبر فراكسينيت

الى مدلول العالقة بين الخالفة فى قرطبة والمستوطنة فيذكر ان " المقتبس"فى كتابه  (القرن الحادى عشر)ابن حيان القرطبى الكبير 

الى ناصر بن ( فرنسا)مع عدد من حكام الفرانكش  880و  858عبد الرحمن الثالث ارسل نسخا من اتفاقيات سالم عقدها عامى 

فراخ شانيت ، وأرسل نسخا منها ايضا الى محافظى جزر البليار   the commanderاحمد حاكم المستوطنة  ملقبا اياه بحاكم 

ت راضية ضمنيا عن ، عالوة على ان االخيرة كانعالقة بقرطبة بشكل ما على وهو ما يعنى ان المستوطنة كانت  ، وموان االندلس

بطلب أوتو ( م807/810/هـ530-500)لم يعبأ الخليفة االموى عبد الرحمن الثالث ولفاتح ، جهاد انشاط المستوطنة من منظور ال

عندما إمتنع خليفته وابنه الَحَكم الثاني  وطنةم حسم مصير المست810عام  هلكن موت، األول وفشلت المحاوالت فى تحقيق غاياتها 

 . (  81) يتن االرض االندلسية الى فراكسينم ومنع إنطالقها" الصيفية"عن دعم الحمالت لطبيعته المسالمة 

 

 الحملة الصليبية على فراكنيسيت      

 وسقوطها ومصير اهلها                                

،  تفرغوا لالجهاز على  955عقب هزيمة االخرين فى ليشفيلد عام  Magyarsبعد ان تخلص االوربيون من تهديد        

ودخلت مرحلة  954ستعدوا لالنقضاض على فراكسينيت ، وكانت المستوطنة قد توقف تمددها منذ عام المسلمين فى المنطقة وإ

يبدو أن سكان م لتخلى  االندلس عنها لتغير مزاجها السياسى بموت الخليفة عبد الرحمن ، و 810جمود حاد في أواخر عام 

فتحولت المستوطنة فى نهاية االمر الى مجموعة من  سبل، بعد ان ضاقت بهم ال لجأوا العمال القرصنة وقطع الطرقفراكسينيت 

                                                           

81
م، في 831إلى الخليفة عبد الرحمن الثالث حوالي العام  Jean de Gorzeيمكن االطالع على تفاصيل البعثة التي ترأسها الراهب جأن دي غورز  (  

Ponpardin كر لها في المراجع العربية. 81-88صفحة  .ويبدو من تلك الوقائع أن البعثة لم ت ؤثر على سلوك الخليفة، وال يوجد ذ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_I,_Holy_Roman_Emperor
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-Saint  المرتزقة ، وحدث تطور مؤسف  حسم نهاية الوجود االسالمى فى المنطقة فقد أ سر المسلحون االندلسيون القديس مايول

Mayeul   م أثناء عبورهم ممر سان برنارد مجتازا األلب عائداا إلى دير 827ومرافقيه عامCluny ما من روما ، وقداسته قاد

جنيه )فدية قدرها ألف جنيه من الفضة إلطالق سراحه ومرافقيه كان  بمثابة قديس حى لمسيحيى غرب اوروبا ، وطلب االندلسيون 

 .  االمر الذى اضطر الدير إلى بيع معظم موجوداته لدفعها (فضي لكل خاطف 

، وخطط كونراد المسالم (  82)يبية للقضاء على المسلمين بالمنطقة حتى قاد حملة شبه صل مايول وما ان تم اطالق سراح      

Conrad le Pacifique  (573-545م885-852/هـ)  خطة  وضع المستعمرة المتدهور وتخلى االندلس عنها فأعد  مستغال

يق سان من السيادة اإلسالمية ، وإجالء المسلمين عن مضا Savoie  سافوا للتخلص من المسلمين انتهت بإستخالص

حاكم بروفنس  Duke Wilhelm او  Guillaume قاد الدوق وليهام االول  972وغرينوبل ودوفينيه  ، وفى اواخر عام   برنار

فى بروفنس االعلى وسقطت  Tourtourحملة بمشاركه تحالف من نبالء شمال ايطاليا وسبتمانيا هزمت المسلمين فى تورتور  

ل من تبقى بالقوة إلى المسيحية وذابت فراكسينيت بعد حصار قصير وتم تخري وِّ ردوا وح  بها وق تل مسلمو بروفنس او استرقوا او ط 

 (. 83)هذه االقلية فى المجتمع المحلى بمضى الزمن 

 :هافى اوروبا منذ قياملمستوطنة فراكسينيت  ىما يلى  تطور المد االندلسنجمل فيو      

 .St من المولدين الذين يتحدثون العربية والالتينية من المرية فى االندلس فى خليج  ابحر عشرون اندلسيا   889عام              

Tropez                     واسسوا مستعمرة Farakhshanīt  فى الموقع المعروف حاليا ،Massif des Maures         . 

     عبر االندلسيون مضيق  906عامDauphiné  وجبل. Mont Cénis. . 

    احتل االندلسيون وادى  908عامSusa . 

 . the Alpine passesاستولى االندلسيون على ممرات االلب  911عام   

 . .Liguriaتقدمت قوات مستوطنة فراخشنيط الى حدود    929عام   

    معركة   935عامAcqui   . 

    إحتل االندلسيون واستوطنوا طولون  940عام Toulon. 

    استقروا فى نيس  942عامNice    و جرينوبلGrenoble . 

    خلى االندلسيون جرينوبل  وسافوى ا 970عامSavoy   وجابGap . 

    اعتقل االندلسيون  972عامMajolus of Cluny  فى ممرSt Bernard  . 

    سقطت فرخشنيط  بعد هزيمة االندلسيون فى معركة  973عامTourtour . 

    االندلسيون على جزر   اغار 1047عام.Lérins Islands  . 

 

 تأثير المسلمون على جنوب اوروبا       

 (سويسرا –فرنسا )                             

 هالقرون حتى اليوم ، تلحظنكره تأثيرا لم ت  عرقيا ولغويا   لتى استوطنوها فى المناطق اأثرا كبيرا ا االندلس ترك مسلمو      
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 878بأهمية التصدى للمسلمين الذين هددوا روما  عام  الذى ناضل لطرد العرب من جنوب ايطاليا ونادى Pope John VIIIفى حملة شبيهة بما فعله ( 

جمع الفرسان تحت قيادته  وتخلص من المسلمين فى جبل جارىجليانو    Pope John Xولم يتمكن فى حياته من تحقيق رغبته اال ان البابا جون العاشر  
Monte Garigliano   915عام. 

83
 )G. de Rey, Les Invasions des Sarrasins en Provence Marseille: Typographie Marius Olive, 1878, p.p. 
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 ية االسالم، والعادات  (84)فى المجتمعات التى اندمجوا فيها فهناك مناطق وأسر ما زالت تشير اسماؤها الصلها العربى هأثار

فى بتجاربهم هم سادتها االندلسيون واعة فى مجال الزرعن تربية الخنازير، و Saasفى إمتناع سكان وادي الساس   ةملحوظ

فرنسا ، وأدخلوا ب Varالقمح العربى في منطقة الفار  أيأو قمح السراسين  Ble noirأدخلوا زراعة القمح األسود ( 85)االندلس 

إلى قطران ، وأدخلوا الطريقة العربية في تحويل لب خشب الصنوبر Freinetزراعة البلوط في المنطقة المحيطة بمنطقة فرينيه 

حفروا المناجم في تاند وفى مجال التعدين الفرنسية مشتقة من كلمة قطران بالعربية ،   Goudronلتصنيع المراكب البحرية وكلمة 

Tende  والفيرييهLa Ferrier   مواد لصنع األسلحة ، وفى سويسرا ادخلوا زراعة نوع معين من العنب  نعبحثا قرب برشلونة

 .ما زال يزرع هناك حتى اليوم  Rhoneفى وديان الرون 

 

 (يوسف بن عبد الرحمن الفهري   تها فى االندلس أخر والوسقوط   ) الخالفة االموية بدمشق زوال

 واسرته( الداخل)إمارة عبد الرحمن االموى  االندلس فى المستقلة و قيام االمارة االموية                    

م ، ولم تسلم األندلس من 288/ هـ071طرابات على إثر مقتل الخليفة الوليد بن يزيد  سنة اجتاحت الخالفة األموية االض      

ازداد الوضع تدهوراا إذ إنشغلت بالمشرق واهملت أمر األندلس بفوضاها فى ( م230/ هـ057)ذلك وبعد قيام الخالفة العباسية 

، إشتدت  ثوابة بن سالمة الجذاميندلس ، بعد وفاة مواجة اإلسبان الذين استغلوا الوضع وأستولوا على بعض مقاطعات األ

م هـ بدع 078في ربيع األول (86) االضطرابات واختلف أهل األندلس فيمن يلي األمر الذى استقر ليوسف بن عبد الرحمن الفهري 

د في عه أربونةلمدة عام على أن يتناوبوا المنصب سنة بعد االخرى، وكان يوسف قد تولى سابقا والية  الصميل بن حاتممن حليفه 

   ولم  بروفنسدوق  مورونتوس،وتحالف مع  وأفينيون آرل، وكانت له معارك مع اإلفرنج استولى فيها على  عبد الملك بن قطن

ريث الجذامي الستبداد الفهرى باالمر   فهاجم عن المنصب بعد انقضاء السنة الضطراب االمر بسبب ثورة يحيى ب يوسف يتخلى ن ح 

الوالي االسبق الذي سجنه ثوابة الجذامي  وحّرره وتحالفا معا وجمعا معهما العرب اليمانية  ،  أبي الخطار الكلبيالسجن المعتقل فيه 

 .يوسف وحليفه الصميل  العدنانيةينما ساند العرب ب

، فانهرمت اليمانية وق تل أبي الخطار وابن حريث ، وبعد النصر ولى يوسف  شقندةهـ في  050واقتتل الفريقان عام       

داخلية فأعاد تقسيم ومعظم أهله من اليمانية ليحكم سيطرته عليهم ، وبدأ يوسف في ضبط الشئون ال الثغر األعلىالصميل على 

، كما نظم الجيش  وماردة وأربونة وسرقسطة وطليطلة قرطبةاألندلس إلى خمس واليات كبرى كما كانت في عهد القوط قواعدها 

ثم  أستورياسالذين غلبوا على بعض المناطق أثناء االضطرابات واستولوا فيها على كورة  والقوط البشكنسوأرسل الحمالت لقتال 

 .ونةأربالتي سقط معظمها عدا  سبتمانياكلها، إال أن جيشه انهزم أمام قوات اإلفرنج في  جليقية

 

 التصدى لموالي العباسيين      

ا من الثورات الداخلية نجح في قمعها ، أخطرها ثورة عامر بن عمرو العبدري الذي سيطر على        الجزيرة واجه يوسف عددا

ا من المضرية  أبي جعفر المنصوروكاتب الخليفة العباسي ، الخضراء ا كبيرا ليليه األندلس للعباسيين، واستطاع أن يجمع حوله عددا

ع الحباب بن رواحة الزهري وتميم بن معبد الفهري   واليمانية وعندما هم يوسف بمطاردته، فر العبدري إلى الشمال وتحالف م

هـ السيطرة على سرقسطة قاعدة الثغر األعلى وهزموا الصميل الذي فر إلى طليطلة وظل عامر العبدري  051وإستطاعوا في عام 

ا أرهق أهلها مما دفعهم إل ا شديدا ا على الثغر زهاء عامين ، الى ان حاصره يوسف فى سرقسطة حصارا ى تسليم العبدري مسيطرا

                                                           

84
-هـ080جنوب ايطاليا ، احتلوا  كورسيكا  سنة  -صقلية  –من فتوح المسلمين فى اوروبا ما قام به االغالبة حكام تونس الذين فتحوا كل من كورسيكا (  

، وأخضعوا كل مدن الساحل (انظرالخرائط) ، وتابعوا فتوحاتهم في جنوب إيطاليا وسردينيا   هـ 707عاماا ، وفتحوا  صقلية عام  087م وظّلوا فيها 401
 .الغربى ، ووصلوا حتى اسوار روما ولم يرجعوا اال بعد أن وعدهم البابا يوحنا الثانى بدفع الجزية 

85
 .502حضارة العرب صـ -جوستاف لوبون (   
86

معاوية بن أيام  إفريقيةووالي  المغرب العربيبن نافع الفهري   حفيد  عقبة بن نافع فاتح  عقبةبن حبيب بن أبي عبيدة بن  عبد الرحمنوهو يوسف بن ( 
، بلج بن بشر القشيريدخل األندلس في جيش  ،وأباه عبد الرحمنعبد العزيز بن موسى بن نصير، وحفيد  حبيب قاتل  القيروانو مؤسس مدينة  يانأبي سف

 .وحاول أن يصل إلى سدة اإلمارة ، ولما فشل فر إلى إفريقية واستولى على حكمها من واليها
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ا على االندلس إلى أن دخل ، و والزهري وتميم الفهري إلى يوسف إلنهاء الحصار فقتلهم  عبد الرحمن بن معاويةظل الفهرى واليا

ا بذلك   . الدولة األموية في األندلساألندلس وهزمه مؤسسا

     

 وخالفة بنى امية القرطبيةمارة إالعهد الثانى   

 صقر قريش( الداخل)إمارة عبد الرحمن                             

م ، أفلت األمير األموي عبد الرحمن بن معاوية من   230فى دمشق على أيدي العباسيين عام  لما سقطت الدولة االموية      

هـ ارسل مواله بدر إلى  051ى عام فو  قبضة العباسيين وفر إلى األندلس عبر رحلة طويلة فى افريقيا بمساعدة قبيلة والدته بها 

رغبة الذين ايدوه فأجابوه ومعهم اليمانية   ندلس والتمهيد لدخوله اليها باألواليته األندلس، الستنفار زعماء موالي بني أمية لدعم 

من من خشية عبد الرح ييدأتحليف الفهرى  الصميل بن حاتم، بينما رفض  في الثأر لهزيمتهم أمام الفهرية والقيسية في موقعة شقندة

 . نفوذه ضياع 

م ، على مركب ارسله زعماء الموالى ، 233/ هـ054في ربيع الثاني سنة   المنكبوصل عبد الرحمن بنى امية الى  ثغر       

خبر وتجمع الناس حوله، وعدم قدره الى الفهرلما بلغ يوسف ، و تجمعهم  منزل أبي عثمان مركز طرشوالتقى انصاره فى حصن 

 .التصدى له عامله على إلبيرة على تفريقهم ، نصحه الصميل بسرعة 

الى  بهم سار هلها فتجمع له ثالثة آالف مقاتل بايعه أو إشبيليةالى ن في طريقه أخضع كافة المدقد عبد الرحمن  وكان      

حاول يوسف أن يغري عبد الرحمن لينصرف بجنده مقابل الوادي الكبيروكان يفصل بين القوتين نهر ميالا  83 ــبقبلها قرطبة، و

 .االموال وأن يزوجه إحدى بناته إال أن عبد الرحمن رفض وأسر خالد بن يزيد أحد رسل يوسف إلغالظه القول

لعام  األضحىعند المصارة يوم  بمحاذاة النهر إلى أن انحسر الماء اإلى قرطبة وسارالجيشان االستباق وفي الليل حاول       

صالة في مسجدها الجامع حيث بايعه ودخل قرطبة وأدى ال هالتي انتهت بانتصار المعركةجيش عبد الرحمن ودارت  ههـ  فعبر 054

 .هـ501إمارة أموية إستمرت حتى عام  تعهد الوالة وتأسس ىانتهوبذلك أهلها على الطاعة ، 

بمساعدة هشام بن عروة حشد القوات اعادة ، وعمال على  أمام الداخل يوسف والصميل بعد هزيمتهما في المصارةفر       

عبد الرحمن ولد تسلل ان يفى جيان على عبد الرحمن لقتالهما  رجوخططا ل،  جيان من الصميل حشد و طليطلة الفهري عامله علي

القوة الصغيرة التى تركها عبد الرحمن  قائدولد يوسف الفهري  واسرنجحت الخطة وليحتل قصر اإلمارة الى قرطبة يوسف الفهري 

االذى عاد عبد الرحمن وبعض نساء عبد الرحمن بن معاوية وفر بهم الي إلبيرة قبل وصول  معاوية فى قرطبة أبا عثمان  مسرعا

يعترفا بإمارته وال ينازعانه  هـ على أن 080، وتصالحا في عام بالبيرة  فتابعه عبد الرحمن وحاصر يوسف والصميل، النقاذهم 

 . مقابل أن يؤمنهما وحلفائهما ويسمح لهما بسكنى قرطبة 

ا لمكانته ، غير أنه لم يمض عام حتى هرب يوسف الى         080عام  ولقنت ماردةعمل عبد الرحمن علي إكرام يوسف تقديرا

عبد الملك واليها فإستنجد  إشبيليةوحاصر  ، هـ بعد ان راسل اهلها واطمأن الى تأييدهم له ، ثم اعلن الثورة على عبد الرحمن الداخل

 اوصوله طليطلة قبلقى الطريق أدركه وهزماه ، و يوسف إلى حليفه والي طليطلةوطاردا ،  مورورالمرواني بإبنه والي  بن عمر

 . وبعث برأسه إلى عبد الرحمن الداخلوقتله هللا بن عمر األنصاري  بأربعة أميال عبد

 

 المناوئتين العباسيتين اليحصبى والصقلبي حركتا      

 اوال حركة اليحصبى      

 للعباسيين (حضرمي) العالء بن مغيث اليحصبي دعوة فترة هيجان شديد بفى بدء حكم عبد الرحمن الداخل سادت األندلس       

ودعى إلى طاعة أبي جعفر المنصور الخليفة ( جنوب البرتغال حالياا )م في لقنت أحد أعمال باجة غرب األندلس 215/ هـ081سنة 

اليه القبائل اليمانية التي انقلبت على عبد الرحمن الداخل   لعدم رضائها  توانضم العباسي وإدعى انه أرسل اليه بوالية األندلس ،

وقتل العالء بن عليها بعد مواجهات عديدة حمن الداخل في النهاية من القضاء رتمكن عبد ال، ودتها له عما كانت ت نشده مقابل مساع

 .المغيث
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 حركة الصقلبي ثانيا      

أعاد ، وبمقتل العالء وانتهاء حركته  في األندلسالخارجة القضاء على اإلمارة األموية العباسى فى محاولة المنصور  تفشل      

ر عبد الرحمن بن حبيب الفهري وعب، ب( م243ـ  233/ هـ018ـ  034)من جديد  بمجيء الخليفة المهدي الكرة  العباسيون

المعروف بالصقلبي من أفريقيا إلى تدمير في جنوب األندلس   وتختلف الروايات في تحديد سنة عبوره وحركته، فالبعض يشير إلى 

م ، ولبس السواد واتخذه شعاراا لحركته ودعا 240/ هـ015أو سنة م 228/ هـ017م، واآلخر إلى سنة 224/ هـ010سنة 

سليمان بن يقظان األعرابي عامل سرقسطة لسوء عالقته بالداخل ، لمحاربة عبد الرحمن األموّي  إجتذابحاول ، و للعباسيين

العسكري  قرب برشلونة انهزم فيه إلى الصدام  االمر العالقة بينهما ووصل تتوترفشل ولما  ي العباسى ،والدعاء إلى طاعة المهد

عبد الرحمن الداخل وأحرق مراكب الصقلبي لمنعه من العودة إلى أفريقيا ، واعلن عن  ، فهاجمها الصقلبي وعاد منسحباا إلى تدمير

على  م وحمل رأسه إلى عبد الرحمن وحصل 228/ هـ017فاغتاله رجل من البربر سنة  همكافأة ألف دينار جائزة لمن يأتيه برأس

 .تصدى الداخل لثورة سليمان بن يقظان األعرابي والحسين بن يحيى األنصاري في سرقسطة، و مكافأته

كان عهد الداخل بداية العصر الذهبي لالندلس عامة وقرطبة خاصة التى بعدها شهدت االمارة االستقرار وبدات اعمال ، وو      

عبد  ولما مات، حمن الداخل يبني ويقوي دعائم دولته أكثر من ثالثين سنةشيد صروحها واهمها الجامع الكبير   وأخذ عبد الر

ه دولة قوية توارثها أبناؤه من بعده، فتوالها ابنه هشام ومن بعده عبد الرحمن الثاني ولكن البالد ؤهـ ترك ورا027سنة  الرحمن

القرن العاشر ) (م 810 – 807)قب بالناصرفقدت استقرارها وتعرضت للمحن الى أن وصل األمر إلى عبد الرحمن الثالث المل

الذى إستعاد السيطرة على االمور وأعاد لألَْنَدل س وحدتها وقوتها ومكانتها بعدما نجح في القضاء على ( الميالدي ـ الرابع الهجري

 .األندلس سبانية بالفتن واالضطرابات وقضى على المتمردين ووضع حداا لتحرشات الدول اإل

احياء الخالفة األموية في األَْنَدل س سنة عبد الرحمن الناصر لقوة األندلس على الصعيدين الداخلي والخارجي اعلن  وتأكيداا       

إستناداا إلى ما اعتبره حق أسرته القديم في الخالفة بدمشق ، وتلقَّب بأمير المؤمنين وخليفة المسلمين الناصر ( م878 -هـ 501)

هـ   وقام بنقل حكومته إلى مدينة جديدة اختطها على بعد أميال 501إلى  500بعدما حمله للفترة من  لدين هللا وتخلى عن لقب األمير

من قرطبة أسماها الزهراء ولكن هذا لم ينتقص من قدر قرطبة التى ظلت المدينة الرئيسية في البالد ، وقد وصلت الزهراء أوج 

 (.  م  821- 810)موها فى عهد ابنه الحكم الثاني بعد القضاء على ثورة الربض ، وتواصل ن همجدها في عهد

وا عتبر عهد الناصر الذي دام نصف قرن قمة ما وصلت إليه األندلس األموية من ازدهار وتقدم وقوة ال تضاهيها دولة في       

ء وطالب العلم ، وأنجبت في أوروبا آنذاك في القرن العاشر   فقد أصبحت قرطبة من أهم المدن ومنارة للعلم والثقافة ومقصد العلما

هذه الفترة الشاعر ابن زيدون والشاعرة األموية والدة بنت المستكفي والفقيه ابن حزم، والعالم عباس بن فرناس، كما أنتقل إليها 

 م 821 – 810)هـ أعقبه على عرش األندلس ولده الحكم الثاني 530بموت الناصر سنة لموسيقي زرياب وأسس دار المدنيات   وا

الذى استولى على مقاليد السلطة في قرطبة بمعونة أم ( م 0007 – 840)، وكان ضعيفا فخضع لحاجبه المنصور بن أبي عامر (

الخليفة ، وصّير الخليفة األموي سجيناا في قصوره بالزهراء وابتنى لنفسه بقرطبة قصراا للحكم أسماه المدينة الزاهرة واسس دولة 

 .لفترة وجيزة ( إنتسابا السمه)العامرية 

       

 الدولة العامرية      

ولد سنه أبو عامر محمد بن عبد هللا بن عامر بن أبي عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافري القحطاني، اسسها       

وأصبح قائدا  تطوع في الجيشوإلى قرطبة طالبا للعلم ، " حصن طّرش"جاء من الجزيرة الخضراء  هجري بجنوب األندلس ، 571

سن بالئه تولى رئاسة الشرطة وخزانة الدولة في عهد المستنصر باهلل لح  لشرطة قرطبة لشجاعته ثم أصبح مستشار للخليفة االموى 

انتدب ليكون قائما على أمالك األمير هشام بن الحكم بن عبدالرحمن الناصر،واستطاع بذكائه ، في غزوات الحكم في المغرب األقصى 

، وأصبح في عهده حاجب الدولة ثم المتصرف في كل  يصل إلى سدة الحكم في األندلس فأخذ الوصاية على األمير هشام وحنكته أن

وكان من أبرع رجال الدولة فأعاد للبالد قوتها ووحدتها ، وكان ولقب نفسه بالملك المنصور   ومن بعد استولى على الحكم ونها ئش

خاض عده حروب فتح فيها ليون     فى ظله عهدا مشرقا في مجال العلوم والحضارة واالقتصاد  فقيها حكيما  ومجاهدا ، بدأت البالد

  غزا إثنين وخمسين غزوة إنتصر فيها كلها ، فسقطت في يد  األندلس شرق وبطريوس ولشبونة وغيرها من بالد الفرنجة فى شمال

انتصر كما  حيي أسبانيا فهم يعتقدون ان القديس يعقوب دفن فيها ،المسلمين شنت ياقب في والية جليقة ، وت عتبر مكانا مقدسا لمسي
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 .قشتالة و نفارا وقطالونيا ، وأنزل ببالدهم خسائر فادحة واستحصل منهم على غنائم عظيمة  ملوك على

فرنسا حيث هزم القوات األوربية،  وأمر برفع األذان للصالة في المدينة ،   ومن سير واعظم انتصاراته غزوة  ليون فى       

حروبه أنه سّير جيشا إلنقاذ ثالث من النسوة المسلمات محتجزات فى احدى كنائس مملكة نافار التى كانت على عهد معه تدفع له 

هن واعتذر ملك نافار بأنه لم يكن يعلم بشأنهن ، و من معاركه الجزية وأال تأسر أحدا من المسلمين أو يستبقوهم في بالدهم   فحرر

الباسك على الحدود المشتركة مع  فرنسا  فعند عودته من وراء جبال Basques  التى ال تخلوا من الفكاهة معركته مع البشكنج 

بالمنطقة يحرث ويزرع وبعث بجنده بالد البشكنس   سد القوط عليه مضيق العودة ، فلم يقتحم المنصورطريقه عنوة وقرر االقامة 

يقتلون ويأسرون ويغنمون حتى ضج القوط من غاراتهم   فأرسلوا إلية أن أعبر المضيق فماطل بدعوى طيب المعيشة والبقاء إلى 

صارى أن يحمل النصارى ما معه من الغنائم على دوابهم و يمشون أمامه وأن يقوم الن -الصيف القادم للغزوة، واخيرا قبل بشرطين 

 .بإزالة الجثث التي ألقاها جنوده في فم الوادي، فرضوا تخلصاا منه 

ومن سيرته فى معاركه انه كان يجمع غبار مالبسه بعد كل معركة وبعد كل ارض يفتحها ويرفع األذان فيها ويجمع الغبار       

وكان .. افته المنية وهو في مسيرة لغزو فرنسا في قارورة وأوصى أن تدفن معه لتكون شاهده له عند هللا يوم يعرض للحساب وقد و

 .سنه في الجهاد والفتوحات 50سنه قضى منها  10عمره حين مات 

ومما يؤخذ عليه تجنيده اعداد كبيرة من  فرنسا وإيطاليا وشمال أوروبا ومماليك الصقالبة فى جيشه بعد ان اعتنقوا اإلسالم       

للطائفية واالنقسام العنصري الذى تعانى منه البالد اصال بين عناصرها المسلمة  العرب عند وصولهم إلى األندلس فأضاف وقودا 

هـ بإعفاء الناس من إجبارهم على 544أصدر مرسوما عام  والبربر واإليبيريون المسلمون ومماليك الصقالبة ، ومن وفرة جنده ان 

بأن من تطوع خيراا فهو خير ، ومن خف اليه ) المرسوم وفيه الغزو اكتفاء بعدد الجيش المرابط وقرأ الخطباء على الناس ذلك 

ّر لذلك الناس سرورا بالغاا ( فمبرور ومأجور ومن تثاقل فمعذور   .فس 

تزوج ابنة سانشو ملك نفارا التي اعتنقت اإلسالم وتسمت باسم عبدة وأنجبت للمنصور ابنه عبد الرحمن وتوفي ابن ابي       

 .هـ  587سنة عامر في قرطبة ودفن فيها 

 عبدالملك بن محمد العامري       

وتولى الحكم بعده ابنه عبدالملك بن محمد العامري الذي سار على نهج والده فى الجهاد ضد االفرنج فحقق اَنتصارات       

االستقرار الذى  هـ ، وبوفاته  انتهى عهد 588مشهودة ونعم األندلسيون في عهده بالرخاء واالستقرار ، وتوفي عبد الملك سنة 

" كانا آخر سعد األندلس وحد السرور بها والتأنس " حظيت به البالد خالل حكمه وحكم والده الذى قال فيهما الفتح بن خاقان بأنهما 

. 

 

 عبد الرحمن المعروف بشنقول      

اخطأ عبد الرحمن عندما اراد ان بدأت فصول إنهيار االندلس ، فقد  الحكم ومع تولى أخيه عبد الرحمن المعروف بشنقول       

دون ان يقوم بتثبيت حكمه فاستغل ذلك محمد بن هشام بن  النصرانية يقلد اخيه وابيه من قبله حيث جهز جيشا ليغزوا به الممالك

 .لة العامريين لتبدأ البالد عهدا من االضطراباتعبد الجبار األموي الملقب بالمهدي فأعلن الثورة ، وخلع دو

 

 دويالت الطوائف ثالثا       

إنهارت دولة الخالفة فى االندلس بعد ان اعتراها الضعف بسبب الخالفات المستمرة بين طوائفها المختلفة وبالذات العرب و      

لحادى عشر الميالدى من اسباب سقوط الدولة التى قام على البربر ، وكانت ثورات البربر في العقدين الثانى والثالث من القرن ا

قوا شيعاا يصفها الشاعر بقوله  75انقاضها أكثر من   :كيانا تفرَّ

قوا شيعاا فكل محلة   فيها أمير المؤمنين ومنبر... وتفرَّ

http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=8099
http://www.kalemasawaa.com/vb/t4249.html
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 الرئيسية دويالت الطوائف      

ا يحكمون جنوب األَْنَدل س، فضالا عن حكم مليلة وطنجة وسبتة في شمال ـ األدارسة األفارقة أو بنو حمود أصحاب مالقة وكانو   

 .المغرب ، وقد تحالفوا مع أمير غرناطة وقرمونة، وألبيرة وجيان وأستجة

َبة وبنو األفطس أصحاب بطليوس في  -    بنو عباد أمراء إشبيلية أقوى ملوك الطوائف ، وتحالف معهم بنو جهور في ق ْرط 

 .ْنَدل سجنوب وغرب األَ 

َلة وحكموا أواسط إسبانيا ، وكانوا يتنافسون مع بني عباد ، والتماساا للعون ضدهم إستعانوا بملك  -    لَْيط  بنو ذي النون أمراء ط 

 .قشتالة ودفعوا له الجزية

م في بلنسية 0030بنو عامر وحكموا شرق اإلندلس وبسط نفوذهم على الثغور الممتدة من مرية حتى مصبِّ نهر أبرة سنة  -   

ا لظروفهم مع األدارسة تارة ومع بني عباد تارة وبني ذي النون تارة أخرى  .   ومرسية ، وكانوا يتحالفون طبقا

     

 ضعف ملوك الطوائفاالنقسام الطائفى و  

ي األغطس ومن دويالت الطوائف ما هو عربي كبني عباد في إشبيلية وبني هود في سرقسطة ، ومن هو من البربر كبن      

المكناسيين في بطليوس، وبني ذي النون الهواريين في طليطلة ، ومنها ما هو صقلبي كبني مجاهد وبني غانية في شرق األندلس 

كان هذا االنقسام مدعاة لتأجج الوضع وليس استقراره فى ارض االندلس  فمطامع حكام تلك الدويالت فى توسيع نطاق   ، (87)

فإنفجرت الحروب بينهم وإنشغلوا عن مواجهة الخطراآلسبانى بخالفاتهم وإقتتالهم   بل إنهم تحالفوا مع  سيطرتهم لم يكن لها حدود

ام االسبان إن وجدوا نفعا يحقق اطماعهم   وي كَّ وهللا لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم "قول ابن حزم عن هؤالء الح 

ين، لعن هللا جميعهم وسلط عليهم سيفاا من سيوفه ىلبادروا إليها، فنحن نراهم يستمدون النصار ْسل م  ولم  ، " فيمكنونهم من حرب الم 

 :يكن العامة أيضا راضون عن تخاذل الحكام   وقد عبر عن ذلك احد الشعراء بقوله

 ـدـأسمــاء معتمــد فيها ومعتضــ... مما يزهدني فــي أرض أَْنَدل س 

ا صولة األسدكا... ا ــألقاب مملكة في غير موضعه  لهرَّ يحكى انتفاخا

 :وقال عنهم ابن المرابط      

بدَّ ـما بال ش ين م  ْسل م   ـددـفيها وشمل الضد غيــر مب... د  مل الم 

ا لنبيكــم  د... ماذا اعتذاركم غــدا مهَّ  وطريق هذا الغــدر غيـر م 

تي  طتم فـــي أ مَّ  عتديوتركتموهــــم للعـــدو الم... إْن قال ل َم فرَّ

 لكفى الحيا من وجه ذاك السيـد  ... تاهلل لو إن العقوبـة لم ت َخف 

هـ خرج 831وانتقل تخاذل الحكام للبعض من االمة الذين أثروا السالمة باالستسالم فعندما قصد اإلفرنج بلنسية لغزوها عام       

 :عر أبو إسحاق بن معليلشاا شعراأهلها للقائهم بثياب الزينة   فكانت وقعة بطرنة التي إنتقدها 

لَلَ الحرير عليكم ألواناا ... لبسوا الحديد إلى الوغى ولبستم   ح 

 لو لم يكن ببطرنة ما كانا... ما كان أقبحهم وأحسنــكــــم بها 

د بن عباد صاحب إشبيلية        ْعَتم   هوانهـ 828فى رسالته الى يوسف بن تاشفين مؤرخة سنة واقوى حكم الطوائف ويصف الم 

 :فيقول حال االندلسيين 

ا "       ق جمعنا، وتغيَّرت أنسابنا بقطع المادة عنا من ضيعتنا  فصرنا  -نحن العرب  -فإنَّ في هذه األَْنَدل س قد تلفت قبائلنا، وتفرَّ

ات نا ، وتولَّى علينا هذا العدو الم جرم اللعين ألفونسو وأناخ علينا شعوباا ال قبائل، وأشتاتاا ال قرابة وال عشائر، فقلَّ نصرنا وكثر ش مَّ

                                                           

87
 --( هـ888هـ إلى 802)بنو حمود بمالقة  --( هـ888هـ إلى 877)بنو جهور في قرطبة  -(هـ848هـ إلى 808)دولة بن عباد بإشبيلية  -(  
بنو ذى النون بطليطلة  -(هـ882هـ إلى 807)بالسهلة  رزين بنو -( هـ351هـ إلى 800)بنو هود بسرقسطة   -( هـ845  هـ إلى805)بغرناطة  زيرى بنو
 (.هـ842هـ إلى 805)في بطليوس  األفطس بنو - (.هـ824هـ إلى 800)
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لَة ووطأها بقدمه وأسر المسلمين، وأخذ البالد والقالع والحصون، ونحن أهل هذه األَْنَدل س ليس ألحد منا طاقة على نصرة  لَْيط  بط 

ويستغيث به ." " ...جاره وال أخيه، ولو شاءوا لفعلوا إال أن الهواء والماء منعهم من ذلك، وقد ساءت األحوال وانقطعت اآلمال

نزعت بهمتي إليك واستنصرت باهلل ثم بك، واستغثت بحرمكم لتجوز بجهاد هذا العدو الكافر وتحيون " لنجدة االندلس فيستطرد 

د َحمَّ  ...".شريعة اإلسالم وتدينون على دين م 

 فى وصف حالة الخنوع التى اصابت مسلمى االندلس فيقول مابدلوه الثامنالسادس وألفونسو  ألفونسو قشتالة املك وادلى      

أبمثل هذا  يخاطبني وأنا وأبي نغرم الجزية " بن تاشفين له قبل موقعة الزالقة باالسالم او الجزية بقوله االول فى تعقيبة على طلب ا

لَّته منذ ثمانين سنة ي شير  التى صاغها له وزيره المسلم ابن الفخار الى المنصور الموحدى ة ألفونسو الثامنفى رسال، و(88)" ألهل م 

وقد علمَت اآلن ما عليه رؤساء أهل األندلس من التخاذل والتواكل وإهمال الرعية، وإخالدهم إلى  " .. لحالة التخاذل االندلسى فيقول 

كم القهر وجالء الديار، وأسبي الذراري وأ َمثِّل بالرجال   ."الراحة، وأنا أسومهم بح 

 :وكانت مصيبة االندلس ما  سجله اهلها شعرا       

 وب ـلـدان   أقـطـار   مـنـه َخـلـت حتـى        فارتزأتْ  اإلسالم في العين   أصابها

هـ بـعـدَ  قـوم   لذلة   ـنم يا  جـــوراوطغيان    حـالـهـمْ  أحــــــال            ـم  عـزِّ

بـدان   الكفـرِّ  بـالد فـي هم واليومَ         منازلهـم فـي ملوكـاا  كانـوا باألمس  ع 

 ألـــوان   الــذل   ثـيـاب   مــن هـم  عليـ         لـهـمْ  دلـيـل ال حيـارى تراهـم فلـو

ـم رأيــتَ  ولــو  أحــزان   واستهـوتـكَ  األمـر   لهالـكَ          بيعـهـم   عـنـدَ  بكـاه 

 وأبـــــدان   أرواح   تــفـــرقَ  كــمــا          بينـهـمـا حـيــلَ  وطـفـل   أمّ  ربَّ  يــا

 ومــرجــان   يـاقــوت   ــيهـ كـأنـمـا        طلعت إذ الشمس   حسن   مثل وطفلة

هـا  حـيــران   والقـلـب   باكـيـة   والعـيـن           مكـرهـةا  للمـكـروه العـلـج   يقـود 

 وإيمـان   إسـالم   القلـب   فـي كان إن         كـمـد   مـن القلـب   يـذوب   هـذا لمثـل

 

 

 (  Mozarabes)المستعربون      

 ــــــــــــــدون والمولــــــــــــــــــ        

 وإضعـــــــــــــــــــــــــــــــــاف االندلس               

المسيحين المعاهدين  لتى تنقسم والءاتها كافى بنية المجتمع االندلسى قوى غير االصيلة الومن اسباب ضعف االندلس        

االسبان او من يمكن تسميتهم بالعنصر الثالث ، فالمعاهدين  ، والمسلمين المولدين مختلطى االصول انصاف( االسبان المستعربين)

، مادية ال روح فيها تعايش عالقة مجرد  وفهربطهم باالندلس هم اوال واخيرا اسبان والؤهم كله لعنصرهم بثقافته وطموحاته اما ما ي

مي سالؤهم يتأرجح بين عنصرى انتمائهم االإنتمابحكم النسب واالنتساب والمعايشه اال ان والمولدين رغم رابطهم القوى باالندلس 

او المسيحيين  فوالء المستعربين االسبان وتكمها فوق ذلك المصلحة مودة ورحما و ارتباط مشترك لهم معهما منبما  ىواالسبان

وانحازوا الى بنى  فقد غلبت عليهم العصبية دائما ما يرتد الى اصله ويصبح خطرا كامنا فى السلم والحرب ، (المعاهدين)االندلسيين 

كلما بدت بوادر ضعفها وظهرت بارقة امل فى التوحد مع أترابهم من بنى جلدتهم جلدتهم ودينهم وناوءوا دول االسالم المتعاقبة 

                                                           

88
على بعض دول الطوائف ( الجزية)نظام الباريا 0080عندما ضعفت االندلس فى عهد الطوائف   طبق رامون برنجر األول صاحب كتلونيا منذ  سنة   (

ى عون قشتالة التى قويت ففرضت عليهم المجاورة لحدوده ، وغدتا ظاهرة الباريا فيما بعد واسعة األنتشار عندما التجأ ملوك الطوائف فى اقتتالهم الداخلى ال

فمملكة تعددة لكل دول االسبان القوية المجاورة لها   الجزية الثقيلة بالرغم من انها كانت إستنزافاا لخزائنهم ، وكانت بعض دول الطوائف تدفع جزيات م

تشترك معهم فى الحدود ، فى حين أن الدول الطائفية المعزولة  دفع جزية لممالك كتلونيا وأرجل ونافار وقشتالة وأراجون التىتكانت  Zaragoza سرقوسة 

 ها منصادراتخاصة لألندلس فى أواسط القرن الحادى عشر،  هودبفضل التجارة الخارجيةوالحدود تدفع جزية واحدة فقط للمملكة االسبانية التى تحدها   

 ( . ارياالب)ر الموارد الرئيسية للوفاء بدفع جزيتهم يوفتمكنت من تالحرير 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86_%D9%85%D9%86_%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9
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فعند انحالل دولة المرابطين انتهزوا فرصة استيالء الفونسو االول ملك اراجون على سرقسطة ودعوه الى غزو بقية    وملتهم 

م اراضي غرناطة وحاصرت المدينة هبوا لمساعدته باالقوات والمؤن 0073/هـ308وعندما اخترقت جيوشه عام   االندلس ،

وشاركوا باالالف فى جيشه ، وإستاء المرابطون من تصرف المعاهدين وأخذ اميرهم على بن تاشفين بفتوى القاضى ابو الوليد ابن 

 .خروج على الذمة   فهجر عدة االف منهم الى المغرب رشد بوجوب تغريبهم عن االندلس لنقضهم العهد وال

وهذه الطائفة تمتعت بمعاملة كريمة فى االندلس فى مجال حرية المعتقد وحقوق المواطنة وعدم المساس بأمالكهم او لغتهم       

رحمن الناصر وحفيده هشام او ثقافتهم او التمييز ضدهم وكانت لهم مكانة فتزوج من نسائها الخلفاء ومن نسلهن الخليفة عبد ال

المؤيد والسلطان محمد بن اسماعيل النصرى وابو عبد هللا محمد ابا الوليد اسماعيل ، ومن رجالها من تولى مراكز القيادة والوزارة 

 ( . 89)وانتظم الكثيرون منهم فى حرس السالطين فى االندلس والمغرب  

وفى بعض االحيان قد ي على فرعى اصوله عند المحن ان عادة ما يتوزع بين المسلمين المولدين انصاف االسبوالء طائفة و      

الدفاع عنها وان غلبته المنفعة المادية قرراسالمه واستقرعلى أندلسيته والى انحاز اال اذا  ، يهدد استقرار البالدمصلحته الخاصة بما 

لم والحرب فهم قادرون بعالقاتهم المتشعبة بفرعى اصولهما ، وهؤالء لهم ميزة وقت السانحاز لمن غلب وتأرجح هواه بين والءاته 

 . ان يقومون بدور الوسيط لمعالجة المشاكل

فكانوا عنصر قوة فى المجتمع االندلسى لما لهم من حظوة مع انصاف االسبان اما المسلمون المولدون من اصول مختلطة       

ة وصل واتصال قادرين فى بعض االحيان على تسوية االمور بين االندلس مما اتاح لهم القيام بدورهمز امجتمع االسبان وممالكه

لية القوم القادرين على أعباء الزواج المختلط ، ومما يؤخذ عليهم ثوراتهم  والممالك االيبيرية خاصة وانهم فى معظم الحاالت من ع 

ثورة بنى قسى فى الثغر االعلى و  ايام الحكم بن هشام ثورة طليطلةوالمتكررة التى كان لها اثر فى اضعاف البالد  مثل ثورة الربض  

وهو الذى استطاع تأسيس دولة مستقلة فى منطقة رندة  اخطر ثوار االندلسوينحدر من الكونت قسى القوطى   وثورة بن حفصون 

 ، لكثير من النصارىم وثورة محمد بن سعد بن مرديش امير بلنسية ومرسية ضد المرابطين وكان يجند فى جيشه ا 8اواخر القرن 

برز تأثير  المورسكيينوتنازعت والء البعض منهم االنتماءات المختلطة فتأرجح طبقا للمصلحة الشخصية ، فعندما جاء قرار طرد 

عامل االنتماء المشترك على مسلك كل من المولدين والسلطات االسبانية بتعاطفهما معا فى المعامالت الخاصة بهم او قبول السلطات 

ومنهم ،  المورسكيين اتثورفى تسوية بعض فى االضطرابات وحيانا إستخدمتهم السلطات او، عتهم بشأن إخوتهم من المسلمين شفا

من استجاب بسهولة الى التنصير واالندماج فى المجتمع االسبانى لضمان التمتع بما يوفره لهم هذا من حقوق مدنية اسوة باالسبان 

ن رفض االغراءات وتمسك باالسالم وتقبل بعزم المصير المنتظر لكل من تمسك بدينه وقوميته ، اما االحتفاظ بامالكهم   ومنهم مك

 . السلطات فعاملتهم على انهم مواطنين اصالء وعاملت من استجاب منهم للتنصير برفق

 

  صراع ملوك الطوائف      

 وتوسع اشبيلية طليطلة وقرطبةصراع                

، والتى بلغت اوج  وباتا مطمعا الشبيلية اقوى االمارات الطامحة للتوسعب الطويلة بين قرطبة وطليطلة كليهما اضعفت الحر      

ابو المعتمد عندما المعتضد أبو عمرو  واليةبدأت فى  ، وكانت االطماع التوسعية الشبيلية قد(  90)قوتها فى عهد المعتمد بن عباد 

وبحسب إحدى الروايات سقطت في أيدي المعتمد ستعصت ، فإبني زيري من مالقة يش  لفتحالمعتمد وجابر على رأس ج ولديهأرسل 

ة خاضت معركة شديدة باديس الصنهاجي أغاثهالكن  ، وأخيه لفترة  قصيرة  ا إبنا ّ، وفرَ الجيش  الكثير منفيها قتلت وأسرت  بقوَّ

 . رندة إلى جيشة البقيالمعتضد و

تمكنه من االستيالء ل مملكة قشتالة وكان متحالفاا مع طليطلةإمارة  المأمون بن ذي النون م تولَّى0085/هـ853وفي عام       

                                                           

89
روف ما اذا ي شير دافيدسون الى جوهر قائد الجيش المغربى الذى قضى على مملكة صنغى االسالمية فى افريقيا بانه كان من االندلسيين   ومن غير المع( 

 .كان يقصد االسبان المستعربين الذين خدموا فى جيش السلطان او االندلسيين
90

، قدم بني عباد إلى األندلس مع طالعة بلج في  الحيرة ويرجع اصلهم الى النعمان بن منذر حاكم شبه جزيرة سيناء في العريش وهم ساللة عربية من مدينة( 
أبو  بإشبيلية، ثم خلفه ابنه د بن عباد اللخميأبو القاسم محم استقلَّ ( الحادي عشر الميالدي)بداية القرن الثاني الهجري، وفي مطلع القرن الخامس الهجري 

 ( .م0011)هـ  834وأخيراا حفيده المعتمد في عام  عمرو المعتضد عباد
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باألمر سارعوا النقاذ  بطليوس حكام وبنو األفطسحاكم إشبيلية المعتضد  علموعندما  ، محمد بن جهور على قرطبة من اميرها

لكن المعتضد الذى يطمح الى التوسع استغل  وسرعان ما إنضم اليهما باقي ملوك الطوائف فى حلف كبير،، قرطبة من بنى ذى النون 

عليها ، ى واستول وشلطيش وولبة لبلة ملوك الطوائف ولم يرسل الى قرطبة سوى قوة صغيرة وسير بقية قواته الىإنشغال باقي 

 .قرمونة توسعه فإستولى بعد ذلك بأعوام  علىفى واستمر 

 

 على قرطبة      يالء إشبيليةتإس     

اد إمارة قويَّة(م0018) هـ 810 جمادى اآلخرة عام 7في  أبو عمرو المعتضد توّفي       تولَّى  ، وترك البنه المعتمد بن عبَّ

حصار، أرسل إليها المعتضد على الفور لتعرضت قرطبة التى اضعفتها حربها الطويلة مع طليطلة لولما ،  عاماا  50 وعمره هاحكم

 .ألندلس، وبات المعتضد أقوى ملوك الطوائف في ابني جهور جيشاا فك الحصار واستولى عليها وأسقط إمارة

 

 وحربها على إشبيليةتوسع طليطلة       

 تالةـــــــــــــــــوتحالفها مع قش                    

لتمكنه من االستيالء  مملكة قشتالة م مع0085/هـ853عام  طليطلةإمارة   حكم  تولَّى الذى المأمون بن ذي النونتحالفا       

المعتضد حاكم إشبيلية إستدعى إنقاذها تحالف ملوك الطوائف وعلى رأسهم و ،كما اسلفنا محمد بن جهور على قرطبة من اميرها

ف ملك طليطلة ،  بطليوس حكام وبنو األفطس كنه ل بلنسية أمير عبد الملك المظفر لف  مع صهرهاوحاول التحمن نوايا إشبيلية تخوَّ

، وكان من المخطط االستيالء على ( م0013)هـ  832واستوليا معاا على بلنسية عام  فرديناند األول ، فتحالف مع ملك قشتالة رفض

با بإيقاف خطة الهجوم على بني عبادشبيلية ، إال إنَّ وفاة فرديناند الإ  .مفاجئة ونشوب الحرب بين أبنائه على حكم قشتالة تسبَّ

، وعقد  وأريولة مرسية م على0025أخذ المأمون حاكم طليطلة فى التوسع ، فإستولى عام ( م0018)هـ 810وفي عام       

بني  حاكم قشتالة الجديد بعد انتهاء صراع أبناء فرديناند ، كما تحالف مع ألفونسو السادسحلفاا وثيقاا مع 

هـ 814عام الحرب عليها  شنف إستعدادا لمعركته مع بنى عباد فى إشبيلية  سرقسطة حكام وبني هود بطليوس حكام األفطس

لَ تفي الليل مع رجاله، وق  قائد  المأمون  بمقاومة بسيطة  بعد أن تسلَّل إليها ابن عكاشة  التابعة للمعتمد بن عبادعلى قرطبة  ىوإستول

اد سراج الدولةفي المعركة   .، وأخذ البيعة من أهل قرطبة للمأمون  ابن المعتمد عبَّ

هـ ، استعاد 820، وبعدها بثالث سنوات في عام (م0028)هـ 814توقَّفت الحرب لوفاة المأمون بن ذي النون في عام       

القادر وقتل ابن عكاشة قائد جيش ابن ذي النون انتقاماا البنه وإستولى على طليطلة لضعف حاكمها الجديد  ة من جديدالمعتمد قرطب

 . بلنسية نهامولحكم كما نجح فى االستيالء على الكثير من المدن التابعة لها ولد المأمون بن ذي النون الذي خلف والده على ا باهلل

 

 ملك برشلونةوتحالفه مع ( المعتمد)توسع إشبيلية       

 الفاشلةغزو مرسية فى محاولة                               

م ، وأبي عبد الرحمن بن طاهر حكموهى تحت  مرسيةب وبدأتوسع للالمعتمد  خططلك الفترة في ت       زرائه ابن عمار كبير وقدَّ

ريموند  الكونت برشلونة مع ملكعقد ابن عمار حلفا  وفى نفس الوقت  تشجيعا لهم على الثورة  ئهاإغراءات  ووعود لبعض وجها

إرتهان ابن أخ برانجيه لدى إتفقا  بدون علم المعتمد و مقابل عشرة آالف مثقال  من الذهبمرسية  فتح فى ة المعتمدلمساعد برانجيه

َد به  الرشيد إحتجاز قائد الحملةوالمعتمد لضمان مساعدة ملك برشلونة  ع  وبعد ، ابن المعتمد عند برانجيه إذا لم يصل المال الذي و 

د ، فظَن  حصار جيشا المعتمد والبرتغال مرسية ر بإرسال المال عن الموعد الم حدَّ ، عاد المعتمد إلى قرطبة ومعه الرهينة لكنه تأخَّ

فى  ابن أخ الكونتسجن المعتمد فشل جيش إشبيلية فى تحريرهما ، لما ، و دع فقبض على ابن عمار والرشيدأنه خ   كونت برشلونة

كونت برشلونة بمضاعفة مكافأته ثالث مرات لتصل إلى ثالثين ألف مثقال  من الذهب، ولم يكن المعتمد يستطيع طالب ، وإشبيلية 

فصنع عملة زائفة من خليط من الذهب والمعادن ، ولم ينتبه الكونت لذلك وتم مبادلة الرهائن الملكية بفك اسر ابن  تدبير هذا المبلغ

 .أخ ريموند والرشيد ومع هذا  فشل االستيالء على مرسية 

ار حاول        سرعان ما سقطت مرسية تحت وطأة ومركز تموين مرسية ،  موال مدينة فاستولى عليمرسية ثانية غزو ابن عمَّ

ار  لتماديه في تجاهله أوامره و،  خذت البيعة للمعتمدالحصار والمجاعة وفتحت أبوابها بالخيانة، وأ   إطالق بغضب المعتمد من ابن عمَّ
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ها المعتمد فيكتب ابن عمار قصيدة أحرقها ولم يرسلها شتم ، ف شعراا يهجوه هتبوكا،  أبو عبد الرحمن بن طاهرسراح ملك مرسية 

إلى إلى حاكم بلنسيأرسلها  ، وزوجته وأبناءه ار  ، فغضب  ة الذي أرسلها بدوره إلى المعتمديهودي من المياسير فى حاشية ابن عمَّ

م على أّي إجراء  اتجاه ابن عمار االخير غضباا شديداا،  . شديدلما كان بينهما من صداقة وود  لكنه لم ي ْقد 

رثار جند عمار فى مرسية ل       المدينة ففرَّ هارباا إلى ألفونسو السادس ملك قشتالة لمساعدته فى استعادة  همفي دفع رواتب هتأخَّ

ه إلى إال إنَّه طرده  جيش  صغير  قاده إلى الحصنزوده بف ، وأغراه بغزو حصن شقورة شمال مرسية سرقسطة في بني هود ، فتوجَّ

َر به وقبض عليه بني سهيل أصحاب الحصن وسجنوه وفرَّ جيشه عائداا إلى سرقسطة  وهناك د  بيعه لمن يدفع أكبر ثمن  وا عرض، وغ 

جَّ به في سجن إشبيلية الى ان قتله المعتمد  الراضي المعتمد وأرسل ابنهله من ملوك األندلس فشراه  ليحضره إلى قرطبة َمهيناا وز 

 . بنفسه فى السجن 

 

 مسيرة االسترداد       

 على طليطلة  قشتالة واالستيالء                 

 الهدف الثمين االول                                     

مد االسالم فى  لصد  الط الشهداء التى أثمرت عن تحالفاوروبىاسس لعدم استقرار االندلس فى المدى الطويل نتائج موقعة ب      

وكان اول ضحاياه ، له الحشد المستمر مما اضفى عليه صبغة مقدسة تضمناوروبا ، وهو التحالف الذى باشرته الكنيسة 

المستوطنات االندلسية فى اوروبا التى كان مصيرها نذيرا أطلقه بزوغ صحوة اوروبية مشحونة بالتحدى الصليبي لالندلس بأن ذات 

 (.91) المصير فى انتظارها ما دام كيانها هشا 

تجمعت الممالك االسبانية بقيادة   الفاتهم وإقتتال طوائفهم خ وراءوامام قوة الوحدة االوروبية وإنسياق مسلموا االندلس       

وضعت بذور خراب االندلس وتماسك البالد استغلت كل مناسبة وفرها لها ملوك الطوائف لتخريب قشتالة فى وحدة كيانات حرب 

 ( .92)ومأساة شعبها التى لم يشهد لها التاريخ مثيال 

يرصد  ، وكان يونلهو من وضع لبنة الوحدة االسبانية االولى بتوحيد قشتالة ومملكة  الملقب بالعظيم فرناندو األولوكان       

الذى استطاع ان  ألفونسو السادس ويقاتل المسلمين كلما سنحت الفرصة   وبعد وفاته تولي ابنه الملكالطوائف  ندلسالوضع فى ا

لتفكير فى استخالص لوتشجع بتخاذل المسلمين    استولى على عدد من الحصون والمدن الصغيرة  يدفع المسلمين جنوبا بعدما

 قويا فى حربهم بعدما خبرهم واستخف بهم ، فشن هجمات قوية على طليطلة إستراتيجيا االرض االسبانية من أيديهم فإنتهج منحا

صاحبها القادر باهلل بن ذى النون الذى احسن والده من   يهام ، واستولى عل0043مايو عام / هـ 842بعد حصارها في شهر صفر 

 (.93)ربا من اخيه سانشو الثانى الذى استولى على عرشه اعندما لجأ اليه هالمأمون بن ذى النون اليه وأواه فى بالطه 

صمدت ألكثر من خمسة  قوية تحصينات طبيعيةذو ستراتيجى إموقعها ف لفونسو السادسألهدف ثمين اول طليطلة كانت و      

كما انها ثالث    يعنى الكثير لالسبان والعرب لدولة األموية لللقوط وعاصمة كمكانتها التاريخية كما ان  أعوام للغارات والحصار

من ملوك  ااحد هبلم ي ألفونسو السادسعندما هاجمها وتلى فى االهمية قرطبة واشبيلية ، والمحزن انه  أكبرالقواعد االندلسية

فشل   الذى أرسل جيشا بقيادة ابنه الفضل Badajoz (94 )حاكم بطليوس باداخوز   المتوكل بن األفطسسوى  تهاالطوائف لنصر

على ة الفونسو حملفى  قد شاركسف ان المعتمد بن عباد  حاكم إشبيلية وأعظم أمراء األندلس قدرا كان ؤومن الم ،فى نجدتها 

                                                           

91
فرا من التناحر الطائفى واالنتحار القومى   اعمتهم وهو ما جعل مؤرخو االسالم يدقون ناقوس الخطر ويدمغون حكامها بعد ( م المسئولية فقد كان تاريخهم س 

نة وتقليد بين عرب وبربر االندلس   أسس له الخ الف االول بين دنياهم الصغيرة عن الخطر الرابض على رأس البالد ، ويبدوا ان الخالف واالختالف كان س 
نصير منذ بداية الفتح ، وزاد االمر سوءا تحول الخالفات لثورات منذ الفتح ففى والية عبد الرحمن الغافقي اخر الفاتحين العظام طارق بن زياد وموسى بن 

 .ولكن تم إخمادها الفاتحين العظام فى االندلس حدثت ثورات كثيرة بين العرب والبربر وأعلنت بعض األقاليم مثل قطالونيا استقاللها عن الدولة اإلسالمية 
92

نتهى االستطالة فى سرد مأساة االندلس لما فيها من عبر لعرب كل العصور ت بين ان ضعفهم فى تفرقهم وان االستقواء بالغرباء كارثى النتائج ي تعمدنا(  
عرب كل العصور بضياعهم ، واالندلسيون الذين استعانوا باعدائهم  على اخوانهم واستخدمهم اعدائهم ضد اخوانهم ذهبت ريحهم الى غير رجعة وقدموا درسا ل

 .وعبرة خالدة وتدور الدوائر على من ال يعتبر ، والتاريخ العربى يتكرر وكأنها دورة حتمية  تالحقهم فى تاريخهم
93
  )v.i.p62,64,51    --    Dr Lea , History of Inquisition In Spain  27و18و33نقال عن نهاية االندلس وتاريخ العرب المتنصرين صـ 
 . عنانمحمد عبدهللا –
94

 .   المتوكل بن ااالفطس الوحيد من حكام  الطوائف الذى رفض الخضوع اللفونسو او دفع الجزية له ( 
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هـ  بعد ثالثمائة 824عام  في أيدي القشتاليين أحدث سقوط طليطلةالمخزى ، و فى إطار تحالفهمابجيش من ثالثين الفا طليطلة 

لعالم وأنحاء ا سنة فى ظل بنى ذو النون ، دوياا عنيفا فى االندلس والمغرب العربى24واثنين وسبعين عاماا من حكم المسلمين منها 

 .وأصبحت المدينة قاعدة هامة للقشتاليين،  االسالمي

 

  تحالف قشتالة والمعتمدقصة       

 وتصادمهما واستدعاء المرابطين                  

 للجهـــــــــــــــــــــــاد فى االندلس                                          

السابق لى ابعاد تصرفات كال الطرفين ، فبعد وفاة المأمون بن ذي النون أمير طليطلة جديرة بالتسجيل للتعرف عقصة وهى       

 يهالالستيالء على باقي إمارات الطوائف مقابل جزية يؤّديها إل ه فيهعقد المعتمد حلفاا مع قشتالة تدعمعلى سقوطها   

ه بشأن  شترطتوإ ، واال يقاوم قشتالة فى حربها على طليطلة (95)ا على أموالها وثرواتهالسادس أن يحصل ألفونسو  قرطبةضمُّ

المعتمد  هحاصر هاأمير بطليوس السير لفك الحصار عن المتوكل عمر بن األفطس حاولوجيوش ألفونسو طليطلة  تحاصرلما و ، 

بالمدينة التى  دس، وارتكب ألفونسو السا (م0043)هـ 824من محرم عام  72فسقطت في  ن نجدة طليطلة ،م مدينته ومنعهفى 

بن ذي النون والد حاكمها القادر بن ذى النون     سانشو الثانى الذى استولى على عرشه فى عهد المأمون استضافته هاربا من اخيه

 .ولم ينجوا منها طفال وال امرأة Gregory VII (96 )المذابح فذبح كل اهلها بأمر من البابا القديس 

يدركه او قد ادركه متأخرا كبقية ملوك دول الطوائف  مئ لبط ومسلك المعتمد بن عباد فى خلط التحالفات كان بمثابة انتحار       

 اليهاشبيلية ، طلب طره على وإستشعر خالتى إعتادت هذا المسلك الذى اصبح ديدنا الهلها   ولما إستدرك سوء تحالفه مع الفونسو 

 ء علىاليتسالان ساعة ا رأى الذىملك قشتالة له لم يكترث هو التهديد الذى ، وتحالفهما أال يتقدم فيما وراء طليطلة وإال إنتهي 

فونسو أرسل ألحدث ان و،  طلب منه التنازل عن بعض القرى الحدوديةطه عليه وصعد ضغ، فقد حانت إشبيلية ذاتها من يد المعتمد 

بدعوى رفض استالم الجزية الذى  (97)  يهوديال "ابن سالب"على رأسه والجزية وفد جباية إلي المعتمد ( م0047) هـ823 عام

لم و،  عيار حسنذهب من العلى إذا لم يحصل " إشبيلية " بإحتالل  هدهديتباد زو   (98)فى ذمة االمير  اشككأن الذهب غير صافى م

 لمكانته بةعلى وشك الوالدة بأن تلد في جامع قرط السادس ترغب وهى  اليهودى بأن زوجة الفونسوبه أعلمه يحتمل المعتمد ما 

،  أنزلها على رأس اليهودي فألقى دماغه في حلقهومحبرة كانت بين يديه  المعتمد فأخذ، حسب نصيحة القسس في السابق  ككنيسة

مخططه حسب  فى طريقه لمحاصره قرطبة وكان السادسألفونسولما علم و   مرافقيهثم أ مر به فصلب منكوساا بقرطبة وسجن 

كونت  رنغار ريموندوب،  ملك أراغون ونافارا سانشو األولطبقا الستراتيجية التحالف الذى ضمه و تقويض االندلس خطوة خطوةل

رسالة تهكم أرسل للمعتمد ه إشبيلية حصار، وأثناء  قام بتدمير ونهب كل القرى والمدن التي مرَّ بهاوإتجه إلى إشبيلية ، برشلونة 

بها واشتد الحر، فهال أتحفتني من قصرك بمروحة أروح (  خارج االسوار) لقد ألم بي ذبابكم بعد أن طال مقامي قبالتكم "فيها  يقول

يالءك وإعجابك ، وسأنظر لك "الرسالة وكتب على ظهرها  المعتمد ، فأخذ" عن نفسي وأبعد الذباب عن وجهي قرأت كتابك وفهمت خ 

ح من الجلود اللمطية في ح منك ال تروح عليك إن شاء هللا تعالى في مراو  يقصد أنه سيستعين بقوات " أيدي جيوش المرابطين ت روِّ

                                                           

95
، ولما انصرَف العدوُّ  استعاَن أميَر قرطبة عبدالملك بن جهور بالمعتمد بن عباد ليدفَع عنها َمْن أغاَر عليها، فجاءْت جيوش  المعتمد ورابَطْت بظاهر قرطبة(  
 .المصدرالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة   -“ ر المعتمد بإبن جهور فقبض علي عبدالملك بن جهور وإخوت ه وأهل  بيته وضم اليه قرطبة غد

96
 (List of most evil crimes Type Year Crime Of crimes against humanity (1085 CE) That the 

Christian King Alfonso  VI of Castile did capture the Muslim city of Toledo murdering all its inhabitants, 
including women and children, upon the orders of Pope Gregory VII, also known as St. Gregory. That the 
former possessions of the Muslim people murdered by the church reveal a far more advanced culture of 
riches and knowledge compared to the 600 year enforced Stone Age of Europe imposed by the Roman 
Catholic Church. Rumours spread across the courts of Europe of the fabulous wealth held by the 

Muslims, thereby creating desires among Christian leaders to ransack their lands. 
97

 .سوريا - دمشق شوقي أبو خليل  دار الفكر،53ـ  صـ 0828الزالقة بقيادة يوسف بن تاشفين ( 
98

قاء البه لما بالغ االخير فى مطل من ذهب غير صافى  ريموند برانجيه الكونت برشلونةملك  الى المعتمدفى الحسبان ما قدمه  قد يكون هذا الموقف أخذ( 
 . تحالفهما معا
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 .(99)مغرب سمراء يقصد مرابطي ال

ترك ألفونسو حصار إشبيلية بعد ثالثة أيام وإستمر فى حملته على باقى إمارات األندلس، فأسقط إمارة بني هود       

واستمر فى مسيرته حتى بلغ نابار بالقربا من غرناطة     المرية في بني صمادح وأخيراا  بلنسية وبني ذى النون في سرقسطة في

ايدى قشتالة واصبحت اشبيلية م هددة اجتمع فى قرطبة كبار القوم من الفقهاء والقضاة ووجهاء ولما تساقطت مدن األندلس فى 

وعرضوا هذا  او بنى هالل لمساعدة ملوك الطوائف الزيريينواتفقوا على االستعانة بعرب إفريقية  المدينة لمناقشة الوضع المتردى ،

األندلس كما ( او بنى هالل الزيريون)أخاف أن يخّربوا »المقترح على القاضي عبد هللا بن محمد بن أدهم ففضل المرابطين قائال 

ة ، ويتركوا اإلفرنج ويبدأون بكم   ، وكانت فكرة استدعاء المرابطين تدور في « أقرب إلينا وأصلح حاالا  والمرابطون فعلوا بإفريقيَّ

خاطر المعتمد منذ مدة ، لذا بادر إلى عقد اجتماع  مماثل لملوك الطوائف في قرطبة ثم في إشبيلية أيدوا فيه طلب النجدة من يوسف 

أميراا من أمراء األندلس، ولم يعارضها اال عبد هللا بن سكوت  05المرابطين ، ووقَّع علي رسالة االستغاثة  بن تاشفين أمير

وهللا ال "لده المعتمد  ابن المعتمد وولي عهده   وكان رد وا" الرشيد"، وممن اعترضوا على  اللجوء الى المرابطين  مالقة والي

" ، وقال " ي سمع عني أنني أَعدت  األندلس دار كفر وال تركتها للنصارى فتقوم علّي اللعنة في منابر اإلسالم مثل ما قامت على غيري

هينا من مداخلة األضداد لنا فأهون األمرين أمر الملثمين  هم من أن وألن يرعى أوالدنا جمالهم أحب إلي  -لقب المرابطين  –إن د 

  " الم لك عقيم ، وال يجتمع سيفان في غمد واحد: "  ولما خّوفه بعضا من حاشيته من ابن تاشفين وقالوا" يرعوا خنازير الفرنج 

تاهلل إنني ألوثر أن أرعى الجمال لسلطان مراكش على أن أغدو تابعاا لملك النصارى وأن أؤدي له الجزية، إن "أجابهم ابن عباد  

لت البعثة المرسلة من قبل ملوك الطوائف من قاضي قرطبة ابن أدهم، وقاضي " خنازير"خير من رعي الرعي الجمال    وتشكَّ

د  ْعَتم  د أبو بكر بن زيدون، وحملت معها رسالة مكتوبة من الم  ْعَتم  بطليوس ابن مقانا، وقاضي غرناطة ابن القليعي، ومعهم وزير الم 

هاهـ، 828إلى األمير يوسف مؤرخة بسنة   :وهذا نصُّ

 بسم هللا الرحمن الرحيم

د وعلى آله وصحبه وسلم تسليماا  َحمَّ  وصلِّى هللا على سيدنا م 

ين ومحيي دعوة الخليفة، اإلمام أبي يعقوب يوسف بن تاشفين، القائم بعظيم ..  إلى حضرة اإلمام أمير المسلمين وناصر الدِّ

م لما عظم هللا و مجدها، المستجير باهلل وبطولها أكبارها، الشَّاكر ألجاللها، المعظِّ  من كريم مقدارها، الالئذ بحرامها، المنقطع إلى سمُّ

د عباد، سالم كريم يخص الحضرة المعظمة السامية ورحمة هللا تعالى وبركاته َحمَّ كتب المنقطع إلى كريم سلطانها من إشبيلية فى ،  م 

ه أيَّد هللا أم0041/ هـ828غرة جمادى األولى  ا م، وإنَّ ين، فإنَّ ين ونصر به الدِّ ْسل م  في هذه األَْنَدل س قد تلفت  -نحن العرب  -ير الم 

ق جمعنا، وتغيَّرت أنسابنا بقطع المادة عنا من ضيعتنا  فصرنا شعوباا ال قبائل، وأشتاتاا ال قرابة وال عشائر، فقلَّ  نصرنا،  قبائلنا، وتفرَّ

ات نا ، وتولَّى علينا هذا العدو  لَة ووطأها بقدمه وأسر المسلمين، وأخذ البالد وكثر ش مَّ لَْيط  المجرم اللعين ألفونسو وأناخ علينا بط 

 . والقالع والحصون

ونحن أهل هذه األَْنَدل س ليس ألحد منا طاقة على نصرة جاره وال أخيه، ولو شاءوا لفعلوا إال أن الهواء والماء منعهم من       

لَة ووطأها  آلمالذلك، وقد ساءت األحوال وانقطعت ا لَْيط  ات نا ، وتولَّى علينا هذا العدو المجرم اللعين ألفونسو وأناخ علينا بط  وكثر ش مَّ

بقدمه وأسر المسلمين، وأخذ البالد والقالع والحصون، ونحن أهل هذه األَْنَدل س ليس ألحد منا طاقة على نصرة جاره وال أخيه، ولو 

وأنت أيدك هللا سيد حمير ومليكها األكبر،  ، وقد ساءت األحوال وانقطعت اآلمال   منعهم من ذلك شاءوا لفعلوا إال أن الهواء والماء

وأميرها وزعيمها، نزعت بهمتي إليك واستنصرت باهلل ثم بك، واستغثت بحرمكم لتجوز بجهاد هذا العدو الكافر وتحيون شريعة 

د، ولكم عند هللا الثواب َحمَّ الكريم على حضرتكم السامية السالم ورحمة هللا وبركاته، وال حول وال قوة إال  اإلسالم وتدينون على دين م 

سهيال على قوات المغرب فى ان تكون لهم قاعدة فى الجزيرة كطلب إبن تاشفين   أرسل المعتمد الى ولده ، وت "باهلل العلى العظيم

 .تاشفين الستالمهايزيد والي الجزيرة  لي سلّم الثغر إلى المرابطين الذين ارسلهم ابن 

    

                                                           

99
اد وألفونسو، مثل وقت حصار ألفونسو إلشبيلية، وبلوغه بعد (    ذلك في الحظ بعض الباحثين عدم وضوح تسلسل األحداث التاريخية بين المعتمد بن عبَّ

 .غزواته جزيرة طريف، ووقت حدوث قصة وفد ابن سايب، وكذلك بعض األحداث األخرى

http://ar.wikipedia.org/wiki/سرقسطة
http://ar.wikipedia.org/wiki/بلنسية
http://ar.wikipedia.org/wiki/بنو_صمادح
http://ar.wikipedia.org/wiki/المرية
http://ar.wikipedia.org/wiki/زيريون
http://ar.wikipedia.org/wiki/زيريون
http://ar.wikipedia.org/wiki/مرابطون
http://ar.wikipedia.org/wiki/مالقة
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 المرابطون ونجدة دول الطوائف       

 ( Sagrajas)يوسف بن تاشفين ونصر الزالقة )              

 (م0041اكتوبر  -هـ  828عام                                       

ا ولما عبر ابن تاشفين الى االندلس        طبقا لقواعد  اإلسالم أو الجزية أوالحربيعرض عليه الى الفونسو السادس أرسل كتابا

بحر عليها أن تكون لك ف ْلك  تعبر ال بلغنا يا ألفونس أنَّك نحوت االجتماع بنا ، وتمنيَّت"كتاب ال، ومما جاء في ( 100)الحرب االسالمية 

َعا َوَما} دعائك عاقبة وسترى،  بيننا وبينك وجمع هللا في هذه العرصة إلينا، فقد جزناه إليك ينَ  ء  د   ،08 :الرعد] {َضاَلل   ف ي إ الَّ  اْلَكاف ر 

،  الجزية منذ ثمانين سنةأهل ملته أبمثل هذه المخاطبة يخاطبني وأنا وأبي نغرم : "لما قرأ ألفونسو الكتاب غضب وقال، و30 :غافر

 ."ق ل لألمير ال تتعب نفسك أنا أصل إليك"وقال لرسول األمير يوسف 

بأنهم إن لم يتداركوه بالعون فسوف يضطر إلى لما ادرك انها الحرب ، ملوك وأمراء أوروبا  منذرا سلأروكان الفونسو قد       

ملك أرغون  " شانجة" فى هذا الخصوص تباك، والصلح مع المسلمين ويتركهم أحراراا في عبور جبال البرانس ليدخلوا قلب أوروبا 

فارة  والبابا الذى أعلنها حربا صليبية مقدسة وأرسل كبار الرهبان والقساوسة وملك فرنسة وما وراء جبال البيرينية ، وجيليقية ونا

من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا   مكان من كل والمتطوعون والجنود اإلمدادات  هتالفاصلة، فجاء لدعم القوات فى هذه المعركة

بعون ألفاا من ذوي العدد الثقيلة والباقون من ذوى العدد الخفيفة مئة ألف من المشاة وثمانين ألفاا من الفرسان ، منهم أر هوبلغ جيش

 . ومالئكة السماء  حتى قال سأقاتل الجن واإلنسمما اثلج صدره ، (101)ن الفا الى مائة الفيبـثمان أخرى هم مصادرتقدرو، 

قد ( إبن تاشفين)بكم يوسف إن صاح" يقول  (102) إبن تاشفينوب بهفيها يستهزئ  ةرسالالمعتمد بن عباد وأرسل إلى       

، "  تعّنى من بالده وخاض البحور وأنا أكفيه العناء فيما بقي وال أكلفكم تعباا، أمضي إليكم وألقاكم في بالدكم رفقاا بكم وتوفيراا عليكم

ه ووزرائه  ربما كانت  بين جدرها إني أرى إن أمكنتهم من دخول  بالدي وناجزوني" ووجهة نظره فى ذلك حسبما قال ألهل ودِّ

الدائرة عليَّ فيكتسحونها ويحصدون َمْن فيها في غداة واحدة ، ولكن مناجزتى لهم في حوز بالدهم إن كانت عليَّ اكتفوا بما نالوه، 

ولم يجعلوا الدروب وراءهم إالَّ بعد أهبة أخرى، فيكون في ذلك صون  لبالدي وجبر  لمكاسري، وإن كانت الدائرة عليهم كان مني فيهم 

 ."  في بالدهم ما خ ْفت  أنا أن يكون منهم فيَّ إذا ناجزوني في وسطهاو

كثرته   فإستدعى مفسر الرؤيا المسلم الذى سبق ان فسر له ما كان قد رأه في منامه أعجبته ولما اجتمع جيش الفونسو        

فانصرف المعّبر وقال لبعض المسلمين هذا  ،" بهذا الجيش ألقى إله محمد صاحب كتابكم " ، فقال له  ( 103)هالك جيشه وأنذره ب

 ".إعجاب المرء بنفسه  وفيهن..   ثالث مهلكات " الملك هالك وكل من معه ، وذكر قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

لقيام وأعمال البر ، ثمانية أيام يرّتب القوات ويعّد العّدة ، وكان مكثراا من التعّبد والصيام وا" إشبيلية " في  ابن تاشفين لبث      

، فلما بلغه الخبر ترك " سرقسطة " أمير  ابن هود ، وكان ألفونسو في أثناء ذلك مشغوالا بقتال"بطليوس" إلى " إشبيلية " ثم غادر 

حصار المدينة وتوجه للقاء ابن تاشفين وعسكر الجيشان المتحاربان في سهل تتخلله األحراش تسمى بالزالقة يفصل بينهما نهر 

                                                           

100
.   و الحلل الموشية في ذكر األخبار المراكشية، ابن الخطيب ،  د80تاريخ األندلس ص: كان في وفيات األعيان ، ابن الكردبوسابن خل)يذكر البعض ( 

بن تاشفين الفونسو السادس ارسل الى  ان ( 8روض القرطاس ص: ابن أبي زرع األندلسي ، 24دولة المرابطين في المغرب واألندلس ص: سعدون عباس
فإن كنت ال تستطيع الجواز فابعث إليَّ ما عندك من المراكب نجوز إليك، أناظرك في أحب البقاع : "ين الذى هدده به المعتمد يستخف به قائالا سلطان المرابط

ل بت إليك، ونعمة شملت بين يديك،وإن غلبتك كانت ليَّ اليد العليا عليك واستكملت اإلمارة  وهللا يتم  يالحظ ان نص هذه ." إلرادةاإليك  فإن غلبتني فتلك نعمة ج 
سلطان الموحدين بالمغرب قبل موقعة االرك وال نعرف عما اذا كان المؤرخون   ألفونسو الثامن للسلطان يعقوب المنصورالرسالة مماثل تماما لنص رسالة 

سو السادس وعندنا فإن الرسالة كانت من الفونسو العرب مروجوا هذه الرسالة وقعوا فى هذا الخطأ ام ان الفونسوا الثامن اقتبس الرسالة من رسالة الفون
 .الثامن الى السلطان الموحدى ابى يوسف المنصور ، ولم نجد فى المراجع االجنبية نصا للرسالتين للتحقق منهما 

101
 .كان جيش المسلمين في هذه المعركة ثمانية وأربعين ألفاا نصفهم من األندلسيين ونصفهم من المرابطين   ( 
102
 .الروض المعطار (
103
مسلماا  عالماا رأى الفونسو فى منامه أنه راكب  فيال ، وهو ينقر علي طبل  صغير بين يديه ، فقّص رؤياه على القسيسين فلم يعرف أحد تأويلها ، فأحضر (  

، وقوله  " ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل" تأويل هذه الرؤيا من كتاب هللا العزيز قوله تعالى " لم يعفه ، فقال بتعبير الرؤيا ، فاستعفاه من تعبيرها  ف
 .  "، ويقتضي هالك هذا الجيش الذي تجمعه  "فإذا نقر في الناقور ، فذلك يومئذ يوم عسير ، على الكافرين غير يسير " تعالى 

 
 
 

http://www.islamstory.com/كتاب_الروض-المعطار-%25D
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ير، وكان معسكر ابن تاشفين وراء ربوة عالية بينما عسكر األندلسيون أمام النصارى الذين كان إمتداد جموع فرسانهم ال تدرك صغ

 .نهايتها األبصار فبعثت ضخامتها في قلوب األمراء األندلسيين اليأس من النصر والظفر 

، وكان الموقف ال يحتمل تأجيل المعركة  فهذه الجموع الهائلة الجيشان ثالثة أيام دون قتال ال يفصلهما سوى النهر وبقى       

للجيشين ليس لديها ما يكفيها من المؤن إذا طال مكثها   فأرسل ابن تاشفين إلى ملك النصارى كتاباا ي خّيره بين ثالث إما أن يعتنق 

إن غداا " كتب ملك النصارى إلى ابن تاشفين قائالا له اإلسالم أو يؤدي الجزية للمسلمين فإذا أبى االثنتين فعليه أن يستعد للقتال   ف

يوم الجمعة وهو يوم المسلمين وال أراه يصلح للقتال ويوم األحد يوم النصارى، وعلى ذلك فإني أقترح اللقاء يوم االثنين ، فوقع هذا 

ع وسبعين وأربع مئة للهجرة، بيد االقتراح من يوسف موقع الرضى، وتحدد اللقاء يوم االثنين الخامس عشر من شهر رجب سنة تس

أن المسلمين ارتابوا فى نّيات ملك قشتالة وتحوطوا ضد أية مفاجأة ، السيما أن المعتمد بن عباد قد خبر خداعه في الحروب ، فبعث 

ح عيونه بالليل ليرصدوا حركة معسكر النصارى فعادوا مسرعين ليخبرونه بأنهم سمعوا ضوضاء جيوش النصارى وقعقعة السال

 .إستعدادا للهجوم 

هال ابن عباد منظر فرسان النصارى في دروعهم الحديدية ومعهم القسس  ، م0041 -هـ  828عام  الجمعانآى عندما ترو      

والرهبان يحرضونهم على القتال ورفعوا صلبانهم وأناجيلهم وتبايعوا على الموت ، ففّر بعض األمراء األندلسيين قبل خوض المعركة 

فرسان المعتمد بن عباد بضراوة لبسالتهم فى  وسارت المعركة فى البداية لصالح قشتالة التى هاجمت        أيقنوا بالهزيمة  بعد أن

القوات الرئيسية البن تاشفين معسكر االسبان ودمرته وقتلت من فيه ثم انقضت على بقية القوات  القتال ، ولما اشتد الوطيس فاجأت

فبادر وهو جريح بالهرب تحت جنح الظالم مع قلة من فرسانه لم تتجاوز األربعمائة  ألفونس أنها الهزيمةأدرك وعندها االسبانية 

في الطريق ولم ينج منهم إال مائة فارس فقط ، وأسر المسلمون ثالثة عشر ألفاا  وغنموا مئة ألف خيمة ، ومن معظمهم جرحى مات 

دد شيء كثيرالخيل ستة وأربعون ألف ومن البغال مئة ألف بغل  بعد ، و ومن الحمر مثلها، ومن السالح التام سبعون ألفاا، ومن الع 

، إال أنه تراجع يطلةوالية طل المعركة استمرَّ المعتمد بقيادة جيشه الستعادة األراضي التي كان قد خسرها لقشتالة، ففتح حصوناا في

 .مرسية بعد ذلك نتيجة هزيمة  تلقاها في

 

 عودة ابن تاشفين إلى المغرب      

 وفكرة االستيالء على االندلس                    

وأحداثا ، لكن وفاة ولده أبي بكر خضاع قشتالة طليطلة وإ ستعادةته إلأن يتابع غزو  بعد نصر الزالقةكانت نية ابن تاشفين       

، وفى طريق  أمراء االندلس  ونصحهم بالتوحد واالعتصام بحبل هللاجمع قبل مغادرته وجعلته يعود ، خطيرة وقعت في المغرب 

أ خ َذته فيها إشبيلية بجمالها، ورأى ترف المعتمد في المأكل  عودته مرَّ بإشبيلية فدعاه المعتمد إلى النزول عنده فقضى هناك ثالثة أيام

ع  لما في يديه من الملك،  (المعتمد)الذي َيل وح لي من أمر هذا الرجل »: قائالا فعلق على ترفه ، (104)والمشرب والعيش  َضيِّ أنه م 

ينه على هذه األحوال ال بد أن يكون لها أرباب  ال يمكن أخذ هذا القدر منهم على وجه العدل فأَخَذه  بالظُّ  لم، ألن هذه األموال التي ت ع 

هات، وهذا من أفحش االستهتار لحسن عمله   فإنزعج ابن كعالمة عن رضا معاوني المعتمد وتحرى ، « وأخَرَجه  في هذه الترَّ

ما نحن في ضيافة هذا الرجل وتحت إمرته»وكان يقول عنه  للمعتمد هاحتراماهم ولم يؤثر هذا على رض عدم  تاشفين من ، وقد «  إنَّ

 ( .105)كانت هذه الضيافة وباال على المعتمد بعدما كشفت مجون تبذيره الموال االمة

                                                           

104
لـ محمد بن أحمد بن  الءسير أعالم النب المصدرــ ولدا 025مدينة وحصن، وله  700المعتمد انه امتلك في األندلس  شاعر أبو بكر بن اللبانة زعم  (  

 .لبنان - بيروت ـ مؤسسةالرسالة ناشرون، 10الجزء التاسع عشرـ ص    -عثمان الذهبي
105
اد ـ عل(   وكانت   كان للمعتمد زوجة مغرم بها - القاهرة ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي اإلدارة العامة للثقافة،  7000ي أدهم المصدر ـ المعتمد بن عبَّ

الناس  ا رأت أقرب زوجاته إلي قلبه  فقد كان يغدق عليها الكثير من األموال إلرضائها ، ومن أشهر قصص تبذيره عليها  انها اشتهت المشي في الطين لم

ّب ماء الورد ع ته  ثم نصبت الغرابيل وص  لى أخالط الطيب وعجنت يمشون فيه فأمر المعتمد  فسحقت كميات من الطيب وذرت في ساحة القصر حتى عمَّ

ان المعتمد شاعرا باأليادي حتى أصبحت كالطين وخاضتها الرميكية مع جواريها ، وقصة هذه المرأة جديرة باالشارة النها اغرقته فى اللهو والتبذير ، فقد ك

ه مع ابن عمار في مرج الفضة  رد» قال  -الوادي الكبير أحد متنزهات إشبيلية المطلة على نهر -وبينما كان يتنزَّ فتقاعست بديهة ابن « صنع الريح من ماء الزَّ

، وقد أ عجب « دأيُّ درع  لقتال لو جم»: عمار صديق عمرة وكبير  وزراؤه عن إستكمال بقية بيت الشعر وكانت بقربهما امرأة تغسل المالبس في النهر، فقالت
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  وإعادة الحشدألفونسو       

 وعودة ابن تاشفين الى االندلس           

االسترداد ئناف ستإلالزالقة، هزيمة عاد ألفونسو إلى طليطلة، وبدأ فى جمع المقاتلين الذين تشتتوا في شمال األندلس بعد       

 "ْيطل يَ "حصن " مرسية"بنى حصناا جديداا لقواته قرب مدينة و م أي بعد عام واحد من معركة الزالقة0042 -هـ  840في عام و

 847عام من جديد الى ابن تاشفين وسعى  المعتمد بن عبادتخوف   فحشد فيه ثالثة عشر ألف مقاتل ليكون منطلقاا وقاعدة لعملياته 

فشل بسبب  لكنه حصن حصاراا شديداا الم وشرح له األوضاع فإستجاب له وعبر بقواته المضيق فى نفس العام ، وحاصر 0048 -هـ 

األمير بسبب نيتهما متابعة الزحف ضد النصارى وإعترض عليهم  أمراء مرسيةمع يوسف والمعتمد إختلف و،  قلة العتاد والّسالح

نسحبوا الذين إ تسبب في ثورة جند األميرفبن تاشفين إعتقله إفسيفه على المعتمد ، الذى أشهر  أمير مرسية عبد العزيز بن رشيق

ابن تاشفين إلى المغرب تاركاا  عادبعض ملوك الطوائف ، و معهمانسحب و،  وصاروا يقطعون طرق المؤن على الجيش المرابطي

 . المراكشي كما يقول" الكثير المقعد"وراءه حامية مرابطية ، وفي نفسه من األندلس 

َرت في » معاونيهقال لفابن تاشفين فى االستحواز على االندلس رغب        ا رأيت تلك البالد َصغ  كنت  أظنُّ أني قد ملكت شيئاا، فلمَّ

عه أعيانه طمعا فى خيرات األندلس ، وأشاروا عليه بأن يتمركز بعض «؟(أخذها)عيني مملكتي، فكيف الحالة في تحصيلها  ، وشجَّ

ين"من المرابطين وعليهم  قوة  تقة المعتمد تمركزوبعد مواف رجال المرابطين في حصون األندلس، ليساعدوا في انتزاعها ، " ب ل جِّ

 .أميرا في حصون األندلس

ر يوسف بن تاشفين أن يضمُّ  أبي حامد الغزاليعدد  من الفقهاء والعلماء منهم  وبعد استفتاء        إمارات ملوك الطوائف  ، قرَّ

لون قدومه،فعبر إلى األندلس مرة  إلى الدولة المرابطية بالقوة، وكان أغلب مثّقفي األندلس والكثير من أهاليها يدعمونه في ذلك ويتأمَّ

اد بذلك ، فأرسل إلي ين يستفسر ابن تاشف أخرى وحاصر غرناطة واستولى عليها من أميرها عبد هللا الزيري وفوجئ المعتمد بن عبَّ

بأنه ال بدَّ أن يسقينا من الكأس التي أسقى بها عبد هللا » أمير بطليوس  للمتوكلرفض فعقب المعتمد  ويطلب مقابلته إال أنَّ االخير

أن يطلب من  طلب من قائدها  سير بن أبي بكرالجيوش الى االندلس ، و بن تاشفينَ فقد سير يوسف  هوصدق حدس   «امير غرناطة

 .ملوكها الرحيل، فإن لم يفعلوا فليحاصرهم وليقاتلهم 

جيش بقيادة  منها ،وانقسمت إلى أربع فرق مضيق جبل طارق اجتازت جيوش المرابطين(  م0080) هـ 848 في عام و      

إلى  توجه إلى قرطبة، والثالث بقيادة جرور اللتمونيتوجه إلى إشبيلية، وثان  بقيادة أبي عبد هللا بن الحاّج  توجه سير بن أبي بكر

اد، وأما الجيش األخير فقد اتَّجه إلى المريةرندة، وكلُّها من مد ل إذا ما اقتضت  سبتة ، وبقي ابن تاشفين في ن بني عبَّ بالمغرب ليتدخَّ

في شهر  سقطت في أيدي المرابطين ، و سلَّم أهل  قرطبة المدينة لجيش ابن الحاجالتى المعتمد أول مدن  طريفوكانت    الضرورة 

ابن  وقتل إلى قشتالة، زائدة األندلسية المعروف بالمأمون وهربت زوجته الفتح بن المعتمد هـ ، وَقَتلَ واليها848صفر من عام 

اد اال  إشبيلية  قرمونة في رندة، وسقطت الراضي المعتمد  .في شهر ربيع األول، ولم يتبَق في يد المعتمد بن عبَّ

اد إشتبك        وحاصره المرابطون   مع المرابطين في معارك صغيرة متكّررة آمالا فى استنزاف قواهم إال أنَّه فشل المعتمد بن عبَّ

ولما أصيب باليأس راسل ألفونسو السادس ملك قشتالة وطلب  أبى إخمادها بالقوة ،ضده اال انه ثورة الفى إشبيلية التى إندلعت بها 

المرابطون بالقرب من حصن هزمه منه إنقاذه   فتغاضى االخير عن خالفاتهما السابقة وأرسل جيشاا كبيراا إلى قرطبة لمساعدته 

 . المدور

ين فى لتسليم المدينة للمرابطين ، وفي النهاية نجح الثوار أخذت المؤامرات ت َحاك داخل إشبيلية        فى مساعدة المرابطُّ

،  هااقتحاممن  اليوم ذاته نفس عصرفى  وا الى ان تمكنوا َّتراجعاقتحمها المرابطون ثم بحفر ثغرة  في سور المدينة اقتحامها 

ت المعركة، وأصيب األهالي بالهلع وأخذوا يقفزون من على الشر ون إلى النهر وقتل أربعة من أبناء المعتمد خالل واشتدَّ فات ويفرُّ

 70هـ بعد مقاومة عنيفة ، وقيل كذلك في يوم األحد 848المعركة ، وسقطت إشبيلية في يوم الثالثاء من منتصف شهر رجب عام 

                                                                                                                                                                                                         

َفت بعد ذلك ب ر  نسبة لمالكها السابق ، ومما  اعتماد الرميكيةالمعتمد بموهبتها بالشعر وفتن بجمالها، وكانت جارية رميك بن حجاج فإشتراها وتزوجها، وع 

َؤيَّد باهلل"غير لقبه من  ي ظهر تعلقه بها انه ناا باسمها "الم   ". اعتماد"، إلى المعتمد على هللا تيمُّ

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/المراكشي
http://ar.wikipedia.org/wiki/أبي_حامد_الغزالي
http://ar.wikipedia.org/wiki/المتوكل_بن_الأفطس
http://ar.wikipedia.org/wiki/سير_بن_أبي_بكر
http://ar.wikipedia.org/wiki/484_هـ
http://ar.wikipedia.org/wiki/1091
http://ar.wikipedia.org/wiki/مضيق_جبل_طارق
http://ar.wikipedia.org/wiki/سبتة
http://ar.wikipedia.org/wiki/طريف
http://ar.wikipedia.org/wiki/الفتح_بن_المعتمد
http://ar.wikipedia.org/wiki/زائدة_الأندلسية
http://ar.wikipedia.org/wiki/الراضي_بن_المعتمد
http://ar.wikipedia.org/wiki/قرمونة
http://ar.wikipedia.org/wiki/اعتماد_الرميكية


- 76 - 

 

- 76 - 

 

 .من رجب

وضموا االندلس إلى دولتهم   ( 106)أسرى إلى مراكش ملوك الطوائف المرابطون علي المعتمد وقادوه وأغلب وقبض      

وتوقفت عملية االسترداد لفترة قصيرة بسبب تواجد المرابطين االقوياء على ارض االندلس ، وتوفي يوسف ابن تاشفين في بيته 

 .بعد حياة طويلة من الجهاد وجالئل األعمال( خمسمئة للهجرة)هـ  300بمراكش يوم االثنين الثالث من شهر محرم سنة 

   

 عملية االستردادزخم لعودة ال      

  والرده  0050م ثم تطيلو عام 0004تساقطت الحصون االندلسية بفارق زمنى بسيط ومتتابع فسقطت سرقسطة عام       

م   وباجة 0082الحالية سقطت أشبونه وشنترة وشنترين عام  م ، وفى الغرب على ارض البرتغال0084وافراغة وطرطوشة عام 

زخما بتوحد الممالك االيبيرية فى اواخر القرن الثانى عشر اخذت العملية و  (  107) (هـ310) م 0013م  ويابرة عام  0010عام 

دايات القرن الثالث عشر بالقتال ضد منذ بركزتا و  ابتلعت كل من قشتالة واراجون الممالك االخرى بالحرب تارة وبالوراثة تارة فقد 

م ، ثم استولت فى معاركها مع ابن 0778فاستولت على ميوركة عام عملية االسترداد قشتالة بالدور االكبر فى وقامت االندلس   

م 0751م ، وعلى قرطبة عاصمة الخالفة االموية فى االندلس عام 0755م وابدة شريش عام 0750هود على ماردة و بطليوس عام

م  بعدما آثر واليها محمد 0785واستسلمت مرسية صلحا عام ،  وكان لسقوطها وقع شديد فى العالم االسالمى  لمكانتها التاريخية

كام لقنت و اوريوله و قرطاجة و جنجالة وغيرها منهج محمد بن على بن هود  بن على بن هود الدخول فى طاعة فرديناند   واتبع ح 

جزية لقشتالة ، و تنازل ابن االحمر الى قشتالة عن جيان وارجونة وبركونة وقلعة جابر وبيغ والحجار فى االستسالم ودفعوا ال

 .م فى اطار تحالف وهدنة سعى اليها ابن االحمر 0783والفرنتيرة فى 

عة حول م نال فرديناند سبعة مدن تنازل له عنها ابن محفوظ فأصبحت جميع الحصون الواق0782/ هـ  183وفى سنة        

م بعد حصار دام ثمانية 0784مضمونا فإستسلمت له فى العام التالى عام  هاجعل سقوطضيق الخناق عليها وإشبيلية فى يده  مما 

هدة امير من الموحدين  .عشر شهرا وكانت فى ع 

     

 مملكة اراجون        

 تردادــــــــــــــــــــــــــواالس                    

مالكها فى ارجاء اوروبا انشغلت بأراجون   فأكن مملكة اراجون منغمسة فى عملية االسترداد بنفس قوة إنغماس قشتالة لم ت      

تهديدات شتى فى صقلية ونابلى واجزاء من فرنسا آلت اليها بالوراثة عن طريق المصاهرة خارج الجزيرة االيبيرية التى تعرضت ل

م ، وبالحرب االهلية التى  0778نشغلت بمحاربة االلبيين والمالحدة فى جنوب فرنسا حتى عام مع االسر الملكية االوروبية  ، ثم إ

م وانتهت بفوز خايمى وحزبه على الثوار،  ولذلك لم يكن امامها متسعا للمشاركة فى عملية  0772دامت لفترة وجيزة حتى عام 

 .م 0073/هـ308سرقسطة عام االسترداد اال فى نطاق ضيق بداية بإستيالء الفونسو االول على

م ، 0750/هـ172م دفع خايمى بقوة بحرية استولت على جزر البليار القريبة من شواطئ المملكة عام 0778عام ى فو      

وبسبب استمرار المقاومة االندلسية التى تحصنت بشعاب الجزيرة اضطر خايمى للعودة الخضاعها مرتين ولم يستقر له االمر اال  

                                                           

106
تمد ن قل إلى قلعة فازار في جبال المغرب، وهو ما لم يرد في معظم المصادر ، ث م أن المع االستبصار فيما اختلف من األخبار أورد ابن الطوسي في كتابه(  

ب فرارها وهناك قضى آخر أيام حياته في األ أغمات ن ق لَ مع غيره من ملوك الطوائف السابقين إلى ا إلبعاده عن سواحل األندلس ليصع  سر فى ظروف  مزرية ،وممَّ
عر يصف حاله  حاول عبد الجبار أن ابنه بني زيري ساهم في إساءة معاملته على عكس أمراء شنَّ ثورة على المرابطين بعد سقوط إمارة بني عباد ، وله بيت ش 

ْمَتث الا " ره  م  َك إ ْن َتأْم  ا َوَمأْم وَرا ***َقْد َكاَن َدْهر  ّيا ْهر  َمْنه  َك الدَّ ْلَن للنَّاس باألجرة فى ال" َفَردَّ ل بهنَّ الحال ، فصْرَن يغز   .مغرب ،  وكانت بنات ه األميرات قد تبدَّ
107

ط معمعة ومن المستغرب ان األندلسيون لما استشعروا ضعف المرابطين فى اواخر عهدهم ثاروا بزعامة القضاة والعلماء ، واستعان بعضهم باالسبان وس( 
هـ 380المسوفي المرابطي سنة االسترداد وتساقط مدن االندلس ، فإستعان القاضي ابن حمدين وهو من القبائل العربية العريقة فى صراعه مع يحي ابن غانية 

استعان م   بالملك القشتالي الفونسو السابع ومكن النصارى من الدخول إلى شرق قرطبة وخربوا المساجد بما فيها المسجد الجامع  ،   وفي مالقا 0088/
 . طع األهالي رأسه وصلبوا جثتهالقاضي أبو الحكم باالسبان فى صراعه مع المرابطين، فثار عليه االهالى وحاصروه في قصره فإنتحر فق
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، ومن الواضح ان التحركين لم يكن لهما عالقة باالسترداد بقدر ما كان خدمة الغراض جيواستراتيجية تخدم الربط  م0755عام 

خايمى  اثر وفاة الثائر ابن هود وانهيار دولته   حاصرم 0754/هـ151عام مع الفوضى التى عمت االندلس و   بممتلكاتها الخارجية

بالحفصى امير تونس    ولما لم تدركه المعونة (  حكام بلنسية قبل االسالم)سليل آل مرديش  بلنسية فاستغاث اميرها ابو جميل زيان

استولى م 0780وفى سنة    مغادرتها متى شاءوحريتهم فى إضطر لالستسالم بشرط تأمين اهل بلنسية على انفسهم واموالهم و

اال انه تنصل منها وقرر طرد سكان البالد التى افتتحها فهاجرت  لالندلسيينخايمى العهود التى قطعها ورغم على شاطبة وثغر دانيا ، 

 . جموع منهم الى غرناطة واخرى الى افريقيا وبقى القليل كمهجنين 

ملك ( االكبر)نشب نزاع بين شارل دانجو ابن ملك فرنسا وبيدرو الثالث عندما انشغلت المملكة بنزاعاتها الخارجية من جديد       

حول ملكية صقلية و نابولى اللتين آلتا الى زوجه ابنة مانفرد ، واستطاع بيدروا ان ينتزع صقلية من يد م 0728سنة اراجون 

 .م0743عام  هموتومد سيادته الى بروفنس فى جنوب فرنسا قبل الفرنسيين ورد محاوالتهم غزو قطالونيا فى اراضى اراجون 

 

 

 الموحدون ونجدة  االندلس       

 ار االرك ــــــــانتص                        

 م0083يوليو عام / هـ  380شعبان سنة   8                           

ثاراألندلسيون بزعامة القضاة والعلماء لما استشعروا ضعف المرابطين فى القرن السادس الهجرى واختلت أحوال األندلس       

مرابطين الذين ضعفت قبضتهم على البالد بعد تداعى دولتهم المركزية فى المغرب واستقل الثّوار كل منهم بناحية وطردوا عّمال ال، 

واستعان بعض الثائرين بالنصارى فإستعان القاضي ابن حمدين وهو من القبائل العربية بالملك وقيام دولة الموحدين على انقاضها ، 

م ومكن النصارى من الدخول إلى 0088/هـ 380طي سنة القشتالي الفونسو السابع فى صراعه مع يحي ابن غانية المسوفي المراب

شرق قرطبة وخربوا المساجد بما فيها المسجد الجامع ، وفي مالقا استعان القاضي أبو الحكم باالسبان فى صراعه مع المرابطين، 

 . فثار عليه االهالى وحاصروه في قصره فإنتحر فقطع األهالي رأسه وصلبوا جثته

 

 دونــــــــــــــــــــــالموح      

 اد فى االندلســــــــــــــــــوالجه            

  فهو الذى  عبد المؤمن مدا أعظم مما كانت عليه دولة المرابطين فى عهد قد بلغت فى تلك االثناء كانت دولة الموحدين      

ضربات االسبان  بحرية هائلة ، ومع اشتداد استرجع الثغور اإلسالمية في تونس من يد الفرنج بعد ان هزم أساطيلهم بعد معارك

هـ جيشاا بقيادة أبي عمران موسى بن سعيد فيه عشرون ألفاا  380فسير سنة وباالخص قشتالة استثاره تدهور حال مسلمى االندلس 

ره للجهاد ضد ما جاءته الوفود األندلسية تستنصلو   فتح غرناطة ومن المشاة، وعشرة آالف من الفرسان للسيطرة على األندلس 

نفسه للجهاد عام خمس مئة وست وخمسين عبد المؤمن ب ر، فعبعدوان ملك البرتغال الذى أخذ حصن القصر وقتل حاميته

ونقل العاصمة تمركز فيه حامية قوية مشتركة من جند الموحدين واألندلسيين ، غرناطة مركزاا دفاعياا قوياا من وجعل ، هجرية 331

 .من اشبيلية إلى قرطبة

ن وجمع حوله األندلسيتوبعد عودة عبد المؤمن إلى مراكش،  الموحدينمن  استرداد غرناطة ابن سعد أمير بلنسيةوحاول       

على مقربة من لقاء جزية كبيرة يؤديها لهم ، ولكنه انهزم لهذا الغرض مع االسبان  ابن سعد حالفوت،  حكم الموحدينلن وعارضالم

 .ثانية  وهزمثم هغرناطة 

 هتسبق المنية أربعمائة سفينة كبيرة لكنلنقله وحشد جهز جيشا كثيفا ثانية فللجهاد وعزم عبد المؤمن أن يعبر إلى األندلس       

 .انفاذ حملتهقبل هـ  334في السابع والعشرين من جمادى اآلخرة سنة 

 

 جهاد أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن      

وعلى رأسهم  هموهزمفإبتدأ بزعمائها ف بن عبد المؤمن وانصرف إلى الجهاد باألندلس تولى الحكم ولده أبى يعقوب يوس      
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مضيق جبل طارق إلى بعبور أبو يعقوب يوسف ضد الموحدين ، فرد تحالف مع االسبان لجأ االندلسيون لل  فأمير بلنسية ابن سعد 

ومكث في  إستولى عليهاآنذاك، ثم سار إلى بلنسية و اشبيلية عاصمة األندلسمسيرته حتى صل اوو هـ  311في صفر سنة دلس ناإل

 . هـ بعد أن بنى جامع اشبيلية 320األندلس أربعة أعوام نظم خاللها عدة غزوات ضد النصارى ثم عاد إلى مراكش عام 

صار البرتغاليين فسارعلى رأس الجيش معتزماا حلرد هـ 340عبر يعقوب يوسف إلى األندلس مرة أخرى في صفر سنة       

، وبعد أحد عشر يوماا من حصارها ضربها  لشبونة وكان عليه قبل أن يتمكن من محاصرتها بنجاح، أن يستولى على قلعة شنترين

سقطت  ، واستشهد أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن في الثاني عشر من ربيع األول بآالت الحصار، ولم تمض ثالثة أيام حتى 

 . هـ فى قتاله مع البرتغاليين 340

 

 جهاد أبو يوسف يعقوب بن يوسف المنصور      

 ر االرك ــــــــــــــــــونص                             

هـ  قام 343وفي سنة         ، المنصور الموحدي والده أبو يعقوب يوسف   خلف أبو يوسف يعقوب بن يوسف المنصور      

بمساعدة قوات صليبية وعندما علم السلطان ( faro)سلفش  -م بغزو مدينة شلب المسلمة  0080 ملك البرتغال سانشواألول عام

الموحدي يعقوب المنصور بذلك جهز جيشه وعبر البحر الى األندلس وحاصر مدينة شلب وأخذها وأرسل في ذات الوقت جيشا من 

 .أربع مدن مما بأيدي المسيحيين من البالد التي كانوا قد أخذوها من المسلمين قبل ذلك بأربعين عاماالموحدين والعرب فغزا 

من جزيرة األندلس فنزل عليها  َقَصَد بطرو بن الريق مدينة شلب»: الحدث بتفصيل فيقول  ويروي عبد الواحد المراكشي       

ين وه على أن يجعل لهم سبي البلد بعساكره، وأعانه من البحر اإلفرنج بالبطس والشواني ه إليهم يستدعيهم إلى أن ي ع  ، وكان قد َوجَّ

ز أمير المؤمنين  وله هو المدينة خاصة، ففعلوا ذلك ونزلوا عليها من البر والبحر فملكوها وسبوا أهلها، وملك ابن الريق البلد، وتجهَّ

دينة شلب المذكورة ، فنزل عليها، فلم تطق الروم دفاعه، وخرجوا في جيوش عظيمة وسار حتى عبر البحر، ولم يكن له َهمٌّ إال م

ا يقال له ا من حصونهم عظيما طرش ثم عاد يعقوب المنصور : عنها وعما كانوا قد ملكوه من أعمالها، ولم يكف ه  ذلك حتى أخذ حصنا

عاصمة بالد  مراكش نين وعاد إلىس 3، ونتيجة لذلك طلب ألفونسو من السلطان الهدنة والصلح فهادنه   مراكش إلى عاصمته

 .  المغرب

       

 هجمات الممالك االسبانية      

ا فقتلوا وسبوا وغنموا وأسروا ، وإن       ا شديدا ضم اليهم ألفونسو بعد أقل من خمس سنوات عاث الفرنج فى االندلس عيثا

بعد انقضاء مدة الهدنة التي كانت بينه وبين المنصور الموحدي، فبعث إلى جميع الثغور اإلسالمية ي نذر بانتهاء الهدنة وكان  الثامن

. س، فعدل عن عزمه وبدأ في التفكير فى العبور إلى األندل  ضد الخارجين عليه من بني غانية المنصور منشغالا بمعاركه في المغرب

. 

                                  :للسلطان يعقوب المنصور يدعوه فيه إلى مواجهته وقتاله استهزاء وسخرية ألفونسو خطاب ارسل        

 الرسالةنص 

يخفى روح هللا وكلمته ، الرسول الفصيح، أما بعد  فإنه ال  بإسمك اللهمَّ فاطر السموات واألرض وصلى هللا على السيد المسيح”  

 .على ذي ذهن  ثاقب وال ذي عقل الزب، أنك أمير الملة الحنيفية كما أني أمير الملة النصرانية

كم       وقد علمَت اآلن ما عليه رؤساء أهل األندلس من التخاذل والتواكل وإهمال الرعية، وإخالدهم إلى الراحة، وأنا أسومهم بح 

بالرجال، وال عذر لك في التخلُّف عن نصرهم إذا أمكنتك يد القدرة، وأنتم تزعمون أن هللا  القهر وجالء الديار، وأسبي الذراري وأ َمثِّل

ا بواحد منكم، فاآلن َخفَّف هللا عنكم، وعلم أن فيكم ضعفاا، ونحن اآلن نقاتل عشرة منكم بواحد منا،  تعالى فرض عليكم قتال عشرة منَّ

ا ا وال تملكون امتناعا  .ال تستطيعون دفاعا

ر أخرى،        ْجالا وتؤخِّ م ر  ا بعد عام ت َقدِّ َي لي عنك أنك أخذَت في االحتفال وأشرفت على ربوة القتال، وتماطل نفسك عاما ك  وقد ح 

م بن أبطأ بك أم التكذيب بما وعد ربُّك، ثم قيل لي إنك ال تجد إلى جواز البحر سبيالا لعلَّة  ال يسوغ لك التقحُّ  .معها فال أدري أكان الج 

وها أنا أقول لك ما فيه الراحة لك وأعتذر لك وعنك، على أن تفي بالعهود والمواثيق واالستكثار من الرهان، وت رسل إليَّ       

جملة من عبيدك بالمراكب والشواني والطرائد والمسطحات، وأجوز بجملتي إليك وأقاتلك في أعزِّ األماكن لديك، فإن كانت لك فغنيمة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1191
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
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لبت إليك، وه ، كبيرة ج  ْين  كم على البرَّ دية عظيمة َمَثلَْت بين يديك، وإن كانت لي كانت يدي العليا عليك، واستحقيت إمارة الملََّتْين  والح 

ل اإلرادة، ال ربَّ غيره، وال خير إالَّ خيره، إن شاء هللا تعالى  " .وهللا تعالى ي َوفِّق  للسعادة وي َسهِّ

أرجع إليهم فلنأتينهم بجنود ال قبل لهم بها :اشتد حنقه وكتب على ظهر رقعة منه  فلما قرأ السلطان المنصور الخطاب      

ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون الجواب ما ترى ال ما تسمع،  وأمر بالتأهب للجهاد في األندلس، وأن يذاع الخطاب في جنود 

وسير قواته إلى األندلس، وعبر إلى   أنحاء المغرب الموحدين ليثير غيرتهم، فثار الناس للجهاد ودوت صيحة الجهاد في جميع 

رة نظم فيها ومكث بها مدة قصي إشبيليةالى بالسير  المنصورهـ، ولم يسترح بها إال قليالا ، ثم بادر 70/2/380الجزيرة الخضراء في 

سير أعالم النبالء، : الذهبي  الف حسب700جيشه وتزود بالمؤن وانضمت إليه الجيوش األندلسية فتجمع له جيش ضخم من 

70/508  5ألف مقاتل ويقول المؤرخون أن المسافة بين مقدمة الجيش ومؤخرته كانت مسيرة  000، بينما تقدره مصادر اخرى 

خمسة )الفا  773ألف مقاتل فقط ، بينما كان جيش ألفونسو الثامن ملك قشتالة قوامه  40و 10العدد بين أيام بينما يذكر آخرون أن 

وفرسان الداوية وقوات من مملكتى ليون ونافار ومعهم جماعة من اليهود  فرسان قلعة رباح، ويضم (وعشرين ألفاا ومائتي ألف 

 (.108)لشراء أسرى المسلمين لبيعهم في أوربا 

وقلعة األرك  قلعة رباح فبلغه أن ألفونسو حشد قواه في مكان بين مملكة قشتالة عاصمة طليطلة وبادر المنصور بالسير إلى      

عام  الثالث عشر من يونيو وكان ذلك فيفغير مساره إلى هناك وعسكر في مكان يبعد عن موضع جيش ألفونسو مسيرة يومين ، 

وتغافروا  هأرسل األمير  الموحدي رسالة إلى جيشه يقول فيها اغفروا ل إقتراب المعركةعند و   ـه 380 شعبان 8 الموافق 0083

اتكم ، وقام الخطباء يخطبون عن الجهاد ب وا نفوسكم وأخلصوا هلل نيَّ ووقعت المعركة عند ،  فيما بينكم فإنَّ هذا موضع غفران ، وَطيِّ

 giadad)غرب ( Sta Maria de Alarcos)لة ودولة األندلس ومحلُّها اليوم حصن األرك جنوب طليطلة على الحدود بين قشتا

real ) ، ن يبنصر المسلمالمعركة وانتهت المدينة الملكية الحديثة. 

ن فيه الثامن وهم يظنون أن ألفونسو  بعد المعركة ركأحاط المسلمون بحصن اال       دخلوه َعنوة وأضرموا النيران في فتحصَّ

ولوا على ما كان فيه من األموال والذخائر واألرزاق واألسلحة والعدد واألمتعة والدواب والنساء والذرية من زعماء أبوابه، وإست

الروم بلغت أربعة وعشرون ألف فارس أسارى   إمتنَّ عليهم أمير المؤمنين السلطان يعقوب المنصور بالحرية ، فعزَّ ذلك على 

َبوا ذلك سق س   .طة من سقطات الملوك الموحدين والمسلمين وح 

واصل ألفونسو هروبه إلى طليطلة ، فحلق رأسه ولحيته ونكس صليبه ، وآلى على نفسه اال ينام على فراش وال يقرب       

لَة وحاصره لَْيط  ا وال دابَّة حتى يأخذ بالثأر، وطارده السلطان إلى ط   ورماها بالمجانيق وضيَّق عليها ، فخرجت االنساء وال يركب فرسا

وَمنَّ عليهن بها السلطان الى حالهن فى البلد وشأنهم ، فرقَّ  نإليه والدة ألفونسو وبناته ونساؤه وَبَكْيَن بين يديه ، وسألنه تركه

نَّ مكرمات   ه  َبة  ووهبهنَّ من األموال والجواهر ما َجلَّ وردَّ م وعاد إلى ق ْرط  م الغنائم بمقتضى الشرع وخصص خ  ا ي َقسِّ سها ، فأقام شهرا

ا لذكرى األرك  .لبناء جامع  في إشبيلية تخليدا

استطاع االندلسيون استرجاع تروخلو وبالسينسيا وكوينكا وقلعة رباح وبينافينتي من نتائج النصر ان و      

وكلها تقع بالقرب من طليطلة عاصمة قشتالة ثم اتجه السلطان بجيشه إلى العاصمة وضرب عليها  وتالفيرا  وكاراكويل وماالغون

( يعني للمنصور)فخرجت إليه»ولم يبق إلى غزوها ويخبر المقري عن نتائج ذاك الحصار فيقول المجانيق حصارا واستخدم المسلمون

ن ومّن عليهن بها، ووهب لهن من وبناته ونساؤه وبكين بين يديه، وسألنه إبقاء البلد عليهن، فرّق له( ألفونسو)والدة األذفونش 

، وعفا بعد القدرة، وعاد إلى قرطبة، فأقام شهراا يقسم الغنائم، وجاءته رسل الفنش  األموال والجواهر ما جلّ، وردهن مكرمات 

   .«، وأّمن الناس مّدتهبطلب الصلح   فصالحه بهدنة عشر سنوات  بناء على طلب قشتالة ( ألفونسو)

وكان عّدة » نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و المسلمون في نتائج المعركة فيخبر المقري في كتابهويختلف مؤرخ        

مئة ألف وسّتة وأربعين ألفاا، وعّدة األسارى ثالثين ألفاّ، وعّدة الخيام مائة ألف وسّتة وخمسين ألف  -فيما قيل  -من قتل من الفرنج 

ر أربع مئة ألف، جاء بها الكّفر لحمل أثقالهم ألّنهم ال إبل لهم، وأّما الجواهر خيمة، والخيل ثمانين ألفاا، والبغال مائة ألف، والحمي

واألموال فال تحصى، وبيع األسير بدرهم، والسيف بنصف درهم، والفرس بخمسة دراهم، والحمار بدرهم، وقسم يعقوب الغنائم بين 

                                                           

108
)دولة اإلسالم في األندلس، : ، ومحمد عبد هللا عنان045، 8/047  ، 1/783تاريخ ابن خلدون : ، و ابن خلدون00/752الكامل في التاريخ : ابن األثير
 . 7/48تاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحدين : أشباخ ، ويوسف 3/705

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/591_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D9%85%D9%86_%D8%BA%D8%B5%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D8%A8
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ة في أسوأ حال، فحلق رأسه ولحيته، ونكس صليبه، ملك النصارى إلى طليطل( ألفونسو)المسلمين بمقتضى الشرع، ونجا ألفنش 

 50كر أن عدد القتلى فيذ ابن خلدون أما. «وآلى أن ال ينام على فراش، وال يقرب النساء، وال يركب فرساا وال دابة، حتى يأخذ بالثأر

 .ألف أسير 05ألفا و 81 ابن األثير ألفا ويجعلهم

 

قاب         موقعة الع 

 وهزيمة الموحدين              

هدنة السنوات العشر ألفونسو الثامن إستغل و (109)  إلبطائهم المدد ا سبب الهزيمةتونافار بأنهما كان قشتالة ليون إتهمت      

إنوسنت  وحصن مملكته وبعث إلى الباباهادن منافسيه السياسيين في أيبيريا ملوك البرتغال ونافارة وأراجون ففى االستعداد للحرب 

أو يشارك  همستجاب البابا وأعلنها حربا صليبية ال يحل الغفران على من ال يسافإيدعوه إلعالن حرب صليبية على االندلس  الثالث

م باقتحام حصن  0708الهدنة عام    ولما اطمأن للوضع نقض بحشد من القوات والمؤن  وفرنسا الدويالت اإليطاليةومدته فيها ، 

عقوب المنصور الجهاد وأمر بتجهيز أعلن السلطان ي  ف مرسية  ى جيان وبياسة وأجزاء من غارة علرباح وسط األندلس وأإل

بعض المؤرخين المسلمين أن تعداد الجيش اإلسالمي وصل لثالث مئة ألف مقاتل لكثرة المتطوعين فيه ، ووقعت  الجيوش ويذكر 

وهذا سبب تسميتها بمعركة الس نافاس دي  تولوسا اد يسميه اإلسبان نافاس قرب بلدة م  في و 0707يوليو  01المعركة في 

قاب ووقعت قرب حصن أموي قديم يسمى   تولوسا حسب التأريخ االسبانى  قاب  الع  ولذلك تسمى في التاريخ العربي باسم معركة الع 

قاب وانتهت بهزيمة ساحقة للمسلمين أو معركة حص  . ن الع 

ومن أسباب النكبة إساءة وزير السلطان للقواد األندلسيين وحبسه أعطيات الجنود المغاربة حسب تبريرمؤلف       

بل انهزموا عندما حمل عليهم اإلفرنج ، وعلى اية حال فبعد سبعة عشر عاما من .. أنهم لم يسلوا سيفا"   بقوله المعجب كتاب

قاب فكانت ضربة شديدة بدأ معها انحالل 0707انتصار المسلمين فى االرك  تمكن االسبان عام  م من هزيمة الموحدين فى موقعة الع 

مشيرا إلى هذا الحدث  ابن الدباغ اإلشبيلي هم وزوال دولتهم ومعها االندلس عامة    وهو ما استشعره اهل االندلس فأنشد الشاعرقوا

 :  بقوله

 ابـــــغدا سببا لمعركة العق** لها أفكر في عقاب فقلت 

 ابـوقد دخل البالَ من كل ب** فما في أرض أندلس مقام 

 

قاب هزيمةبعد   )االندلس        (  الع 

 نهاية دولة الموحدين  اوال ــ       

 ثورة االندلس بزعامة ابن هودو                    

 ودعوته للخليفة العباسى                                      

قب يخلفه0775/هـ170سنة  المنصور بعد وفاة السلطان ابو يعقوب        اعلن العادل والمأمون ابنا شقيقا السلطان    م  دون ع 

د ابو السي إستولى ففى البداية ، ن السلطة فى االندلس اإقتسم االخونفسيهما وريثا عرش الموحدين فى كل من االندلس والمغرب ، و

بعض االنحاء المتبقية من ستولى المأمون على حكم اشبيلية وعلى بلنسية بينما أامير غرناطة ( الملقب بالعادل)عبد هللا محمد 

 .االندلس 

تحالفهم مع االخوين  فى هذا التوقيت ثار االندلسيون بزعامة ابن هود على الموحدين فى أواخر عهدهم ، وزاد النقمة علي       

غتال الثوار العادل كعقاب له على خضوعه لملك اراجون تنازل لها عن عدد من الحصون ، فإالللقضاء على الثورة مقابل  ةقشتال

 . خيه المأمون الذى اصبح سلطانا على المغربإلى أ التابعة له ألت غرناطةف

أيضا كان سلطانه فى االندلس و اده ،رفضا الستبدكانت االحوال فى المغرب مضطربة بسبب ثورة القبائل على  المأمون        

م بزعامة 0774/  هـ173دولة الموحدين فى كال البلدين ، ففى االندلس  ثارت المناطق التابعة لمرسية عام  زوال يتداعى منذرا ب
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 . 754مجموعة رسائل موحدية ص: بروفنسال ، وليفي 7/83تاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحدين،  :يوسف أشباخ ( 
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=ابن_الدباغ_الإش%D8%25A
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حل امر ابن م يتمكن المأمون من وأد ثورة االندلس واستفول، ابن هود الذى دعى الى تخليص االندلس من الموحدين واالسبان معا 

هود الذى تمكن من االستيالء على مرسية واعلن طاعته للخليفة المستنصر العباسى ودعا له على المنابر وكاتبه بذلك فأيده ، وتمكن 

ولما الحت فى االفق بوادر ثورة جديدة فى المغرب قرر   وماردة وبطليوس ( م 0750/ هـ178عام )ابن هود من ضم جيان وقرطبة 

انهارت دولة الموحدين فى االندلس ، ولم يتبق  هم ، وبموت0750اليها لينقذ ملكة هناك لكنه مات فى الطريق عام يل رحالمأمون ال

فى ايدى فلولها من االمراء اال اشبيلية وما جاورها  ، وآلت الى ابن هود مرسية وشرقى االندلس والواليات الجنوبية وشواطئها فيما 

 .وفيما بين قرطبة وغرناطة بين الجزيرة الخضراء والمرية 

 

 ابن االحمر ثانيا ــ ظهور      

 الدولة النصرية فى غرناطة وتأسيس             

م وسليل 0084/هـ 383ظهرعلى الساحة محمد بن يوسف االحمر النصرى ، وهو من مواليد ارجونة عام تلك الفترة فى        

عمل محمد بن يوسف ، سبهم للصحابى الجليل سعد بن عبادة سيد الخزرج سادة حصنها وهم من اعرق البطون العربية ويتصل ن

هـ 178على نشر نفوذه فى االنحاء الوسطى وبعض القواعد الجنوبية ودخلت فى طاعته قرمونه وقرطبة واشبيلية حتى اواسط عام 

نه خسر اشبيلية وقرطبة لفترة م   ولك0755/ هـ 150  واستولى على بعض مدن الموحدين من اهمها جيان وشريش ومالقة عام 

عندما دعمته ( ابن هود)آلتا فيها الى ابن هود الذى كانت عالقة إبن االحمر به متقلبة فكان يصانعه تارة وي قاتله اخرى   فإنحاز اليه 

فى بعض المعارك  الخالفة العباسية ثم انقلب عليه وتحالف مع عدوه ابو مروان الباجى الذى انتزع منه اشبيلية بعد ان هزماه معا

(110  ). 

وبعد وفاة ابن هود وانهيار دولته سعى ابن االحمر لفرض سيطرته على انحاء االندلس فانتهز دعوة ثوار غرناطة له        

م بعد اشهر قالئل من وفاة 0754هـ 153لتولى حكمها بعد اغتيالهم عتبة المغيلى والى ابن هود الراحل    فدخلها فى رمضان عام 

د  واتخذها حاضرة ومقرا لحكمه ،  وبدأ  يتوسع فى ارض االسالم فأستولى على المرية بعد هروب حاكمها الرميمى وزير ابن هو

كمه وفضلوا الخضوع  لملك  ابن هود الى تونس ، وأيدته عامة الناس فى الجنوب اال بعض االمراء الذين رفضوا االنضواء تحت ح 

عام  من استسلموا م  و( 111)وهو ما كان ي شجعه اسبان قشتالة واراجون بكل االغراءات  قشتالة صلحا مقابل االحتفاظ بمناصبهم

 .حاكم مرسية محمد بن هود وحكام لقنت واوريولة وقرطاجة وجنجالةم 0785/ هـ 180

 

 مناجزة ابن االحمر قشتالة         

سلمين الفارين منها بثرواتهم وخبراتهم ، فتجمع بها من سقوط المدن االندلسية بإنضمام فلول المامارة غرناطة استفادت        

واصبحت ، ذخائر العلم والثروة وصفوة الخبرات   وإزدادت قوتها العسكرية وجيشها قوة بمن انضم اليه من جنود تلك المدن 

سواء العسكرية حمر من اهم دعامات ابن االبنى اشقيلولة وكبيرهم ابو الحسن غرناطة من القوة لتهزم قشتالة فى مرتش ، وكان 

منح ابن االحمر ابو الحسن والمشاركة فى السلطة فالصهار تجاوزت العالقة بينهما حدود السياسة الى ا   و ضد ابن هود او قشتالة

كم وادى آش  ومنح ولده االخر محمد حكم مالقة ، ولكن االمور ال تدوم فتهيب ابن االحمر من اطماعهم فى الحكم واخذ  اشقيلولة ح 

 . نب الحذر فتوترت العالقة بينهما جا
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بعد فترة دس ابن االحمر على حليفه من قتله ليخلوا له الجو   وحاول ان يستظل بأحد الحكام   ـ  71نهاية االندلس ومصير العرب المتنصرين  صـ ( 

وتلقى منه بعض العون  وقيل انه دعى بعد ذلك لبعض الوقت للخليفة العباسى ، وفي هذه األثناء ( تونس)لحفصى صاحب افريقيا الظاهرين فدعا البى زكريا ا
كونت برشلونة للقضاء على ما تبقَّى من دويالت األندلس ، فزحفت جيوشهم  وبرنغار ريموند افارا،ملك أراغون ون سانشو األول عقد ألفونسو حلفاا مع

روا القرى والمزارع المحيطة بها وطريف يةقور إلى    (   .م 0772/ هـ178عام ) .حتى ضواحي إشبيلية ، فأحرقوا ودمَّ
111

 . 50 -78نهاية االندلس ومصير العرب المتنصرين  صـ ( (

http://ar.wikipedia.org/wiki/سانشو_الأول_ملك_نا%D9%258
http://ar.wikipedia.org/wiki/برانجيه_ريموند_الث
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  ضغوط االسترداد  

 ما بين قشتالة  واراجون               

قاب المشار اليه عاليه  انتهز فرديناند الثالث اقتتال المسلمين ووضعهم المفكك       نهاية دولة الموحدين ــ ثورة )بعد موقعة الع 

قاب مباشرة وق تل و بعض المعاقل االسالمية وسارع بغز ،(  يين وإقتتالهماالندلس ألفا من أهلها وفى  10فسقطت أوبيدا بعد معركة الع 

م ، ثم هزم ابن هود وانتزع منه ماردة وبطليوس 0778ميوركة عام م و0774الغرب سقطت فى هذه الموجة بطليوس عام 

ندلس الحقيقى واالشد خطرا    فهزمه ثانية فى شريش ضغط عليه بإعتباره زعيم االالم ، واستمر فى 0755م وابدة عام 0750عام

وإشبيلية  0781 عام وجيانم 0787وشلب  0751 عام  قرطبةوم رغم التفوق العددى لجيش ابن هود 0755عام 

م وسقطت كل 0718 م وشريش عام0717م ، وسقطت قادس عام 0732وولبة ( 112) م 0788وشنتمرية الغرب  0784 عام

 .  وصيدا األندلسية  آركوس من

م  0757و م 0774 عامي    بين،  جزر البليار باحتالل  األول جيمس برشلونة وقام ملك أراغون وكونت      

م ، ولم ينقض القرن الثالث عشر الميالدى حتى كانت واليات االندلس الشرقية والوسطى كلها قد سقطت  0754 عام بلنسية ومدينة

مين سوى بضع واليات صغيرة فى الجنوب والح شبح الفناء واستئصال شأفتهم من شبه فى يد االسبان ، ولم يتبق فى يد المسل

 .الجزيرة االيبيرية لوال تدخل القدر بإنشغال االسبان بنزاعاتهم وحروبهم االهلية لفترة

 مهادنة ابن االحمر  قشتالة      

 التحالف المهين والخسران المبين                  

هده فى إخضاع الثغور الشرقية التى اصبحت لما إستعصت         غرناطة على فرديناند بوضعها الجديد تركها الى حين ، وركز ج 

 هامداداتوسائل اتصالها بالمغرب مصدر إقطع عزلها وبحصارا خنق غرناطة وهى فى محصلتها النهائية ستهدفه االول االكثر اهمية 

عدما تحقق غرضه التفت الي غرناطة  فاستولى على عدد من حصونها وحاصرها الختزال المدى الزمنى فى عملية االسترداد   وب

د بخسائر فادحة0788/هـ187عام  وفى العام التالى حاصر حصن ارجونة ، ولما رأى ابن االحمر قوة قشتالة قرر  ، م  ولكنه ر 

سنة يحكم بمقتضاه ابن االحمرغرناطه  اتفاق سالم لمدة عشرين( م0782/هـ185)مصانعتها فذهب الى معسكر فرديناند ووقع معه 

باسم الملك وتابعا له على ان يحضر ابن االحمر اجتماعات مجلس الكورتيس المجلس النيابى القشتالى ، وان يدفع جزية سنوية 

سن الطاعة عن جيان وارجونة وبركونة وبيغ والحجار وقلعة جا 030 بر الف قطعة ذهب للملك ، ويتنازل الى قشتالة كعربون ح 

واالخطر في هذا االتفاق موافقة ابن االحمر على معاونة قشتالة فى حروبها ضد اعدائها بمن فيهم من المسلمين     والفرنتيرة  

تثبيط  همة الجهاد لدى حكام مساعدتها فى وكان اول تطبيق عملى لهذا البند تقديمه العون الى قشتالة فى االستيالء على  قرمونة ، و

 .تسليمها مقابل شروطا سخية لسكانها المسلمين بم القالع بإقناعه

ثم هى م من وضع يدها على جميع الحصون المحيطة بأشبيلية 0782/هـ 183وبهذا االسلوب تمكنت قشتالة حتى عام       

مت م وكانت فى يد احد حكام الموحدين ، واستسل0782قوات ابن االحمر فى اغسطس عام  ةشاركذاتها وقعت ضحية الحصار بم

 .المدينة بعد ثمانية عشر شهرا مقابل تأمين اهلها على انفسهم وتأمين حريتهم فى البقاء او الهجرة

م ، وكان فتح اشبيلية اخر فتوح فرديناند 0784نوفمبر  75/ هـ 181رمضان سنة  72ودخل القشتاليون المدينة فى       

م بعد وفاة فرديناند الثالث 0717ن فى االستيالء على ثغر قادش عام م ، وساعد ابن االحمر القشتاليي0737الثالث قبل موته عام 

 .بعشرة اعوام   
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وضرب دولة الموحدين في عقر دارها إذ كانت فى حالة من الضعف  مضيق جبل طارق هذه االنتصارات الى عبور كان فريديناند الثالث يطمح بعد( 

 . 0737  واالنقسام والثورات ولم يمنعه من ذلك سوى موته في إشبيلية عام
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 تمرد ابن االحمر على قشتالة      

 واالستنجاد بمغرب بنى مرين                

هزم عدة مرات ومع اشتداد عود ابن االحمر آمل ان يتخلص من االتفاق المهين ، فتمرد على القشتاليين وهزمهم مرة وان      

الى مهادنة القشتاليين ( م0712)هـ 113على يد دون نونيو دى الرا قائد ملك قشتالة   فعاد ابن االحمر من جديد فى اواخر سنة

وتفرغ ابن ، مقابل التنازل لهم عن عدد كبير من البالد والحصون ي قدر عددها بمئة حصن ومدينة معظمها فى غرب االندلس 

عام  اصرهاكته واصالحها   ودبت الخإلفات بينه وبين اصهاره بنى اشقيلولة ، فإستقلوا بحكم مالقة فحلتنظيم ممل االحمر 

بعد ثالثة شهور من حصارها ، كما فشلت محاولته الثانية  فى استعادة المدينة ومعه قوة من قشتالة ، لكنه فشلم 0711/هـ113

 .م 0718/ هـ 114الستعادتها عام 

من جديد تحرشها بغرناطة رغم االتفاق الموقع بينهما  ، فإستنجد ابن االحمر بسلطان المغرب ابى يوسف عاودت قشتالة       

قبل ان يشهد نتيجة هذه  ( م0727)هـ 120عام  هتوماوصى ابنه بالتحالف مع بنى مرين لمواجهة خطر االسبان عند المرينى 

 .االستغاثة 

       

 شخصية االحمر او ابن االحمر       

كان يتمتع " يصف ابن الخطيب مؤرخ الدولة النصرية فى كتابه مملكة بنى االحمر ابن االحمر الكبير مؤسس الدولة فيقول       

بخالل باهرة من الشجاعة واالقدام والتواضع الجم وسالمة الطوية والجمهورية ، شهما عظيم التجلد رافضا للدعة والراحة مؤثرا 

بعيدا عن التصنع ، شديد العزم مرهوب االقدام يلبس الخشن ويستشعر الجد فى اموره شغوف بالجهاد للتقشف واالجتزاء باليسير 

فيرونه ابرع االمراء فى الدفاع عن االسالم والمسلمين وقت العصور المضطربة ، جريئا " اما الغربيون ، وله مقدرة على التنظيم 

لخلق السائد لدى خصومه الذين كان مرغما على مقارعتهم نقائصهم واخالق ماكرا ال يرجع فى ذلك الى طبيعة  خبيثة وانما الى ا

فى العصور الوسطى العهود والمعاهدات وشروط السلم الشريف ومجامالت الفروسية ت فهم بطريقة خاطئة ت كان، فقد عصره المنحلة 

لصيانة ملكه وتوطيد سلطانه فقد كان الغزو ن خضوعه العدائه سياسة حكيمة التدبير اقدم عليها أكثيرا ما تنتهك عن عمد  ، وو

المستمر يرهق مملكته التى كان عليها ان تستفيد بخبرات ونشاط وتراث وقيم وحضارة المهاجرين من الالجئين االندلسيين لدعم 

 .   "(113) حضارتها وهو ما كان اثمن مما لديهم من الثروة 

       

 جهاد بنى مرين فى االندلس       

 (والية ابن االحمر الفقيه   ــ  الجهاد العظيم)                      

قامت دولة بنى مرين فى المغرب على انقاض دولة الموحدين،  وكان اول احتكاك لها باالسبان عندما هاجمت اساطيلهم عام       

االحمر سلطان المغرب ابى يوسف م  ثغر سال المغربى وقتلوا وسبوا كثيرا من اهله ، ولما وصلت استغاثة ابن 0734/ هـ 132

خطورة الموقف فى االندلس ، ووجد ان   هـ    استشعر السلطان ابى يوسف المرينى 120المرينى وهو فى طريقه لغزو تلمسان عام 

فض الجهاد فيها اكبر من إقتتال المسلمين ، فبعث الى يغمراسن صاحب تلمسان يصالحة للتفرغ للجهاد فى االندلس ، لكن االخير ر

هـ 120وهزمه الى ان فر ، ولكن وقت النجدة كان قد فات بوفاة ابن االحمر عام (  م0727/هـ 120)طلب السلطان فقاتله 

 ( .م0727)

وبعد عامين من استغاثة ابن االحمر ، جدد ولده ابو عبد هللا محمد بن يوسف بن االحمر الملقب بالفقيه االستغاثة بالسلطان        

يف ورندة وثغر الجزيرة لتخدم عمليات انزال القوات المغربية واقامة قواعد االقامة واالمدادات ، ووصلت الى وتنازل له عن طر

 .سلطان المغرب رسائل استغاثة مماثلة من بنى اشقيلولة فى وقت كانت فيه دولة بنى مرين قد بلغت عنفوانها انذاك 

ه للمرة الثانية للتفرغ للجهاد فوافق االخير   فبادر السلطان بإرسال فأرسل السلطان ابى يوسف الى امير تلمسان يصالح      

م  الى طريف فى االندلس وهاجم شريش واغتنم 0723/ هـ  125ولده أبا زيان  مصحوبا بخمسة االف فارس فنزل فى ذى الحجة 

                                                           

113
 The Moorish Empire in Europe p 433-434نقال عن       82المرجع السابق صـ ( 
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 .م  فى جيش كثيف من البربر0723/ هـ  125وعاد الى الثغر ولحق به السلطان فى صفر

ومما يؤسف له ان عالقات ابن االحمر الفقيه والسلطان شابها التوتر منذ البداية بسبب اجارة السلطان لبنى اشقيلولة ،        

 مهادنةاالمر الذى اعتبره ابن االحمر الفقيه  محاولة لفرض المصالحة ، فأوجس خيفة وغادر مغاضبا السلطان مفكرا معاودة 

 . قشتالة

هدا ومعه قوات بنى اشقيلولة حتى بلغ ضواحى قرطبة ، فخرج له القشتاليون فهزمهم فى ربيع االول تقدم السلطان مجا       

وأرسل رأسه الى ابن  م وقتل قائدهم الدون نونيو دى الرا  صهر الملك الذى سبق له هزيمة غرناطة عدة مرات ،0723/هـ128

ا قد يخبئه له المستقبل من تدهور محتمل فى عالقته بالسلطان بسبب االحمر الفقيه فأرسله معطرا فى مجاملة لملك قشتالة تحسبا لم

وكان انتصار السلطان اول نصر باهر للمسلمين منذ هزيمتهم فى معركة العقاب ، يماثل انتصارهم     تقريبه بنى اشقيلولة كما اسلفنا

 .فى الزالقة واالرك

غازيا للمرة الثانية وتجاوز إشبيلية بعد تحصنها خلف ابوابها   وبعد اسبوعين من هذا النصر خرج السلطان ابو يوسف        

هـ بعد 128متقدما الى شريش فحاصرها ثم تراجع عنها استجابة لطلب رهبانها االمان والصلح  ،  وقفل عائدا الى المغرب فى رجب 

يلولة عن حكمها الى سلطان المغرب وبعد وفاة حاكم مالقة المنشق تنازل ابنه محمد بن اشق، خمسة اشهر قضاها فى االندلس  

ورحل لالقامة فى المغرب   فتهيب ابن االحمر الفقيه من ذلك وقرر االستيالء على مالقة قبل ان تصل اليها يد السلطان  فلم ينجح فى 

 .ذلك ، واغضب تصرف ابن االحمر السلطان

ونزل بمالقة ثم سار ومعه بنو اشقيلولة غازيا حتى  م قام السلطان بالعبور الى االندلس0724/هـ122وبعد عدة اشهر         

اشبيلية لكن القشتاليون إجتنبوا التصادم معه  ،  وحاول السلطان اثناء وجودة فى االندلس تصفية االمور مع ابن االحمر الفقيه 

 .فاستدعاه للقائه لكن سعيه لم ينجح فعاد الى المغرب 

هـ    بمحاولته من 122ر من جديد غضب السلطان بعدة اجراءات عدائية فى اواخر عام لم يلبث ابن االحمر الفقيه ان اثا       

جديد انتزاع مالقة قاعدة السلطان فى االندلس بعدما اقنع صاحبها بمبادلتها بثغرى المنكب وشلوبانية من امالك غرناطة على 

النزول الى الجزيرة باالندلس ، وسمح لقوات قشتالة  المتوسط   كما تحالف مع قشتالة من جديد ضد المغرب التى منع قواتها من

بالنزول فيها   وارسل الى خصم السلطان االمير يغمراسن فى المغرب االوسط يسأله العون ضد السلطان ، ولم يتمكن السلطان من 

نه ابا يعقوب على م ، أرسل اب0728/هـ 124واتته الفرصة عام  حتى الرد على هذه التجاوزات بسبب سوء الوضع فى المغرب 

رأس اسطول ضخم الحق هزيمة شديدة باسطول االسبان فى معركة هائلة فى بحر الزقاق دمر فيها سفنهم واستولى على بعضها 

 .هم عن الجزيرة واجال

نه ذلك واراد االمير ان ي عاقب ابن االحمر الفقيه بنفس منطقه بالتحالف مع قشتالة ضده ، اال ان السلطان انكر علي اب       

 .  لمخاطره على المسلمين ، فقام االمير بالزحف على ثغر مربلة من امالك غرناطة لالستيالء عليه فإمتنع عليه الثغر  

هـ  فإستعصت عليها ، 128انتهزت قشتالة تأزم الموقف بين ابن االحمر الفقيه والسلطان فزحفت على غرناطة عام        

سعى الى مصالحة السلطان فتقبل االخير تقديرا لدقه موقف المسلمين فى االندلس   فقة موقفه وعندها ادرك ابن االحمر الفقيه د

واشترط على ابن االحمر الفقيه ان يتنازل له عن مالقة لتكون قاعدة لعبور قواته الى االندلس الحقا ، لكن احداث الخوارج فى 

 .المغرب اقعدت السلطان لفترة عن جهاده 

سن ال        ةزعانمتالقشتالة استقطبت هى والمغرب اطراف التى حظ ان انشغلت قشتاله بخإلفاتها الداخلية عن غرناطة ومن ح 

م   طالبا عونها ضد اخيه الفونسو العاشر االمر الذى كاد ان 0720/هـ118طلبا للمساعدة االنفانت فيليب واعوانه سنة يهما الفلجأ 

الملك الفونسو العاشر عام اليها ايضا ل فيوال ملكة قشتالة الرضاء المنشقيين ، ثم لجأ يفجر الحرب بين المسلمين وقشتالة لوال تدخ

وفدا من االحبار الى سلطان المغرب يستغيث به فلم يتوان السلطان  فى فأرسل    هـ بعد ان انتزع ابنه العرش منه140/ م 0747

اليه الفونسو لف من الذهب ليستعين بها على حشد القوات ، وقدم نصرته فعبر اليه فى االندلس والتقاه فى الجزيرة وامده بمائة ا

وواصل زحفه الى طليطلة حتى وصل حصن  أنذاك قشتالةتحت يد وهى السلطان بمحاصرة قرطبة  هودعمرهنا لمعونته   تاجه 

 .مجريط 

لتفاهم مع الملك الجديد سانشو ، وحاول الفونسو العاشر خيفة ابن االحمر الفقيه فإتجه كعادته الى االسلطان وقد اثار دعم       

الحظ  هساعدذى استفزاز السلطان من جديد فهاجم ثغر المنكب وهى تحت يد السلطان ، فارتد السلطان لقتاله لوال تراجع ابن االحمر
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يتمكن من هـ ، ولكنه لم 147فى استرداد قمارش بعد وفاة حاكمها وصهره وعدوه ابا اسحاق بن ابى الحسن بن اشقيلوله عام 

التنازل عنها مستقويا بتحالفه مع قشتالة ، ولما تصالحت االخيرة مع  (ولد ابا اسحاق )استرداد وادى آش لرفض ابى الحسن 

 .كبديل لقشتالةالمسلمين انضوى ابا اسحاق تحت لواء المغرب 

هـ  بعد عامين من اندالعها   145/م0748عام إنتهت الحرب االهلية فى قشتالة بوفاة الملك المخلوع الفونسو العاشر       

هـ الى االندلس 148وكان هذا نذيرا بتجدد عدوانها على غرناطة فتحسب السلطان ابو يوسف وابنه ابا يعقوب لذلك فعبر فى عام 

ن مددا من للمرة الرابعة وغزى اراض قشتالة و طارد اساطيلها فى بحر الزقاق ، مما اثلج صدر ابن االحمر الفقيه فبعث الى السلطا

 .غرناطة تصالحا معه 

االمتناع عن العدوان على االندلس ونبذ الدس ب هلباط الذى صالح السلطان  ولما رأى سانشو ملك قشتالة عقم المقاومة        

على بين امرائها ورفع الضرائب عن تجار المسلمين بدار الحرب ، فوافق سانشو وحضر الى معسكر السلطان محمال بالهدايا ووافق 

 .ثالثة عشر حمالبلغت ذخيرة الكتب العربية المغتنمة من االندلس  فاس طلب السلطان تسليم

اقام السلطان قبل عودته الى المغرب ابنه أبا زيان حاكما على الثغور االندلسية واوصاه بعدم التدخل فى شئون الفقيه ،       

نو العالء المرينى الذين تولوا قيادة الجيش الغرناطى وكانت لهم مواقف هم بلدى ابن االحمر وترك بعض قرابته من مشاهير الغزاة 

هـ  وهو فى الجزيرة باالندلس ، وكان ابو يوسف من اعظم ملوك المغرب 143ادركت المنية السلطان فى محرم ، وجهادية مشكورة  

ما سمحا جوادا ي حسن الى اعدائه وهى ومن اعظم مجاهديها  ومن عظيم صفاته الصفح الشديد كثرة العفو حليما متواضعا كري

 .الصفات التى جعلته يصبر على تجاوزات ابن االحمر الفقيه

 

 جهاد السلطان أبو يعقوب       

 (والية ابن االحمر الفقيه)                         

م ، فإشتبكت معها 0780/هـ180 كعادتها حنثت قشتالة بعهدها وهاجمت الثغور االندلسية  التى تحت يد السلطان فى عام       

قوات المغرب المتمركزة هناك وحاول سانشو منع المؤن عنها فأرسل اسطوله الى بحر الزقاق ليحول دون قدوم االمدادات ، فبعث 

 باسطول للتصدى لقشتالة ، لكنه( المجاهد العظيم ابو يوسف المنصور)ابو يعقوب سلطان المغرب الجديد الذى سارعلى نهج والده 

م فأرسل اسطول أخر انسحبت قشتالة امامه ، كما عبرالسلطان بجيشه وغزا فى ارضها ثم عاد الى 0780إنهزم فى اغسطس 

 .هـ180المغرب عام 

وتفاهما على انتزاع ثغر طريف مدخل الجزيرة من يد محذرا من نوايا المغرب بن االحمر الفقيه لدس الحاول ملك قشتالة ا       

 شتالة ، وحاصرت قواتهما طريفابن االحمر الفقيه استالم الثغر عقب استعادته مقابل ما تنازل عنه من اراض لق السلطان ، واشترط

لكن وسقط الثغر بعد اربعة اشهر           بحرا بإسطول قشتالة وبرا بعسكر ابن االحمر الفقيه الذين عسكروا بمالقة لمعاونة االسبان 

الفقيه السلطان الذى رحب بإستقباله فى ارض العدوة بالمغرب اواخر عام صالح حمر الفقيه    فبن االملك قشتالة رفض تسليمه ال

ابن االحمر الفقيه عن الجزيرة ورندة واالراضى الغربية  وغيرها من الحصون التى كانت من قبل فى له م ، وتنازل 0787/هـ187

وفى ظل هذا المناخ من المودة تنازل السلطان ابا يعقوب ، مهمتها حملة لغزو طريف لم تنجح فى السلطان معه ارسل يد المغرب ، و

طوعا البن االحمر الفقيه طبقا لطلبه عن وادى آش التى ادخلها من قبل ابى الحسن ولد ابا اسحاق بنى اشقيلولة فى طاعة المغرب 

 . وبذلك اصبحت كل االندلس تحت يد ابن االحمر

م واستولى على قيجاطة وعلى الحصون التابعة لها 0783/هـ 183لزحف على قشتالة عام قام الفقيه إثر وفاة سانشو با       

م فعل نفس الشئ مع مدينة القبذاق ، وسعى من ناحية اخرى الى تحييد اراجون 0788/هـ 188واسكن بها المسلمين ، وفى صيف  

هـ 183لمعاهدة الصلح والتحالف الموقعة قبال عام تجديدا ( قبل وفاته)م 0500/ هـ200ديسمبر عام  50فوقع مع خايمى الثانى فى

تنص على عدم اضرار احدهما باالخر ، وان تعادى اراجون اعداء غرناطة مسلمين كانوا ام قشتاليين ، وبالمقابل   التى  م0788/

اراجون لسلطان غرناطة  يتعهد ملك غرناطة بمعاونة اراجون ضد ملك قشتالة واال يعقد معه صلحا اال بموافقة حليفه ، ويتعهد ملك

على نحو مماثل وان يقدم السلطان الى حليفه المعونة من الفرسان فى ارض مرسية اذا احتاج مثل هذا العون واال يعترض على ما 

ين على يأخذه ملك اراجون من اراضى قشتالة اال ما كان لغرناطة اصال فيرد اليها ، وان يفتح كال منهما بلدة امام تجار البلد االخر امن

 .اموالهم وانفسهم 
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م  بعد توقيع االتفاق بثالثة اشهر ، وبعد ثالثون عاما من 0500مايو / هـ200مات ابن االحمر الفقية فى شعبان عام        

 .الخطوب قضاها حاكما ،  نجح فى اقرار االستقرار ، وخلفه ابنه ابو عبد هللا محمد الملقب المخلوع  

 

 الملقب المخلوع  أبو عبد هللا محمد      

  التمرد على بنى مرين                       

تولى عبد هللا محمد الملقب المخلوع حكم غرناطة ، وكان ضريرا ذا نباهة وعزم ، محبا لالصالح واالنشاء ومن بين        

يره ابو عبد هللا اللخمى ، كما انشاءاته المسجد االعظم بالحمراء ، اضطربت االمور فى عهده القصير بسبب سطوة واستبداد وز

رغم انه كان فى بداية عهده على عالقة وثيقة   اضطربت عالقته بسالطين بنى مرين فى المغرب لغزوه سبتة فى اراضيها االفريقية 

هم ادوا مهمت بناء على طلب السلطان  عض الجند خبراء حصار الحصونإرساله بحصاره تلمسان بوساعده فى بالسلطان ابا يعقوب 

 .هـ 205على احسن وجه ،اال انه انقلب وعاد الى محالفة قشتالة كعادة اسالفه مما اغضب السلطان فرد اليه جنده عام

تمادى عبد هللا محمد المخلوع  فى غيه فحرض عمه ابى سعيد فرج بن اسماعيل حاكم مالقة على ان يستثير اهل سبته فى        

م قوة بحرية قادها عثمان ابن عالء المرينى  وهو 0501/هـ203فجهز ابى سعيد فرج عام المغرب للخروج على طاعة  السلطان   

من الذين تركهم السلطان السابق ابو يوسف فى بالط ابن االحمر لمساعدة جيشه   استولت علي سبتة  من امالك السلطان وارسلت 

 .حاكمها ابو سعيد اسيرا الى غرناطة 

فغضب لمسان ، ت والسلطان مشغول بحصارمغرب ابن االحمر المخلوع فى العبور للفكر ن  السلطارد فعل ل إستباقاو      

فشلت وطاردها عثمان المرينى قائد قوة غرناطة من الغرناطيين وارسل قوة بقيادة ابنه ابى سالم السترداد سبتة السلطان لهذا الغدر 

م قبل القيام بمهمته ، 0502/هـ201داد سبتة اال انه مات قتيال السلطان عملية استر ادقفهـ ، 201متوغال فى انحاء سبتة  عام 

 .واعقب مصرعه حربا بين ولديه ابى ثابت وابى سالم على العرش 

حتى   قد هزم تجريدة السلطان ابا يعقوب لما تصدت لتوسعه  فى ارض المغرب قبل وفاة السلطان ابى العالء المرينى كان       

هـ 202قاد جيش ضخم فى سنة السلطان الجديد نفسه بالملك مدعوما من بعض القبائل   لكن ابو ثابت بلغت به االطماع ان دعى ل

تطوان لنزول        وامر ببناء مدينة  وطارد عثمان بن ابى العالء الى سبتة وحاصرها  عدة حصون من الخارجين عليه بهاسترجع 

 عن حصارالثناء الحصار   وخلفه اخوه سليمان ابو الربيع الذى فك م ا0504عسكره الحكام حصار طويل ، لكنه مرض  ومات عام 

سبته ورجع  بجيشه الى فاس  فالحقه عثمان بن ابى العالء لكنه انهزم فى معركته مع السلطان الجديد ، وق تل من جنده الكثير ففر 

 .عائدا الى االندلس 

     

 ثورة ابو الجيوش نصر بن محمد الفقيه وعزل المخلوع  

 بتةــرب ســـرداد المغـاست                 

 وسقوط ثغرا المرية وجبل طارق فى يد االسبان                               

ووزيره المخلوع دبر ابو الجيوش نصر بن محمد الفقيه الثورة على اخيه ابو عبد هللا المخلوع لطغيانه ، وقتل الثوار        

هـ  بعث 208م  ، وتولى ابو الجيوش الفقيه عرش غرناطة  ،  وفى العام التالى 0508/هـ 204الفطر المستبد ابن الحكيم فى عيد 

اهل سبتة الى سلطان المغرب يدعونه لتخليصهم من حكم االندلسيين ، فارسل لهم حملة بقيادة تاشفين ابن يعقوب دخلت المدينة بعد 

 .نجاح الثورة فى طرد الغرناطيين منها 

ضع غرناطة متأزما بسبب تصرفات ابن االحمر فقد تدهورت عالقته مع المغرب ففقد الحليف الوحيد القادر على وكان        

هـ ووصلت جيوشه 208ستغلت قشتالة انقسام الحليفين المسلمين  ، فغزى فرديناند الرابع ارض غرناطة فى اوائل عام فإن صرته 

فى تطويق االندلس لضمان قطع االمدادات القادمة  هبل طارق إستكماال لمخططكما بعث اسطوله لحصار ج، الى الجزيرة  الخضراء 

ابن االحمر الفقيه كما اسلفنا الذى غابت عنه  عمن المغرب ،  وكانت قشتالة قد مهدت لهذا المخطط باستيالئها على طريف بتواطؤ م

ت عنه وهى واضحة للعيان من البسطاء ولم تغب قط عن ومن السذاجة ان نقول انها غابلقشتالة   المخاطر والنوايا االستراتيجية 

 .سالطين المغرب او االندلس على مدى الصراع 

ولضمان نجاح الحصار وسقوط جبل طارق حث خايمى ملك قشتالة ملك اراجون على المشاركة فى المخطط  بمحاصرة ثغر        
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 .ة التحالف التى تربطه بغرناطة المرية لشغل قوات االندلس ، فإستجاب له ملك اراجون رغم معاهد

لكن المخطط لم يكتمل فقد نجحت المرية فى افشال الحصار ، وتمكنت من هزيمة قوات اراجون التى حاولت التسلل الى        

يمة المدينة عبر انفاق تحت اسوار المدينة ، بينما ألحقت قوة اندلسية صغيرة جاءت لنجدة الثغر بقيادة عثمان بن ابى العالء هز

 .فادحة بقوات اراجون االخرى المتأهبة بالقرب من الثغر رغم ما بذلته اراجون من جهود جبارة فى القتال 

م  بعد عدة اشهر من 0500مارس / هـ  208فى االستيالء على جبل طارق نهاية عام من ناحية اخرى لكن قشتالة نجحت        

االولى ، وكان سقوط جبل طارق لحظة حاسمة فى تاريخ االندلس ادرك عندها الحصار الضارى رغم انتصار المسلمين فى المعارك 

ابن االحمر فداحة خطأه وضرورة استحضار قوة المغرب الى االندلس وعودة التحالف معها ، فأرسل فى مصالحة السلطان وتنازل له 

ولما رأى ابو الجيوش نصر بن   ، ل له المددعن الجزيرة ورندة وحصونهما ترغيبا له فى الجهاد واقترن باخت السلطان الذى ارس

اتجه الى مهادنة ان الوضع ال يمكن اصالحه محمد الفقيه بعدما ضاقت به السبل بسقوط جبل الطارق وانشغال المغرب بامورها ، 

سعيد فرج صاحب قشتالة من جديد ودفع لها الجزية مما اثار السخط عليه وبدأت بوادر ثورة فى االفق  ، فاعلن ابن عمه الرئيس 

العصيان وقاد الثوار فحازوا القواعد الجنوبية حتى غرناطة ، وتمكن من هزيمة الملك  نصر الذى قبل  ( صاحب غزوة سبته) مالقة 

م ، واقام الثوار ابا الوليد اسماعيل حفيد 0577/هـ277التنازل عن العرش مقابل حكمه وادى آش فقط  وبقى عليه حتى توفى عام 

 .و ابن االحمر الكبير راس االسرة النصرية ملكا اسماعيل اخ

 

 ابا الوليد اسماعيل        

 والجهاد ضد قشتالة                     

عرش غرناطة عام ( تولى ابا الوليد اسماعيل حفيد اسماعيل اخو ابن االحمر الكبير راس االسرة النصرية         

تشددا فى امور الدين فأخمد البدع وأقام الحدود وحرم المسكرات وطارد الفساد م وهو يتمتع بخالل باهرة وكان م0508/هـ205

االخالقى وحرم جلوس الفتيات فى والئم الرجال وكان مجاهدا نشطا لم يمهله العمر الستكمال جهاده الذى بدأه فى اوائل عهده 

على عدد من الحصون ، وتجهزت لمهاجمة  هـ واستولت منه205بمهاجمة قشتالة التى هزمته هزيمة شديدة فى وادى فرتونة 

الجزيرة لمنع االمدادات عن غرناطة اال ان تعجيل ابا الوليد بتحصينها واعداد االساطيل لحمايتها ، رد قشتالة عنها  فهاجمت بدال 

ليم عثمان بن ابى منها غرناطة المدينة ، فإستنجد ابا الوليد بالمغرب لكن السلطان ابى سعيد الغاضب رفض المساعدة وطالب بتس

 .العالء لما فعله فى بنى مرين فى غزوة سبتة  ، ولكن غرناطة رفضت طلبه 

وجد أبا اسماعيل نفسه وحيدا فى مواجهة قشتالة فبادر بمالقاتها ورد عدوانها فهزم قواتها بما فيها المتطوعين االنجليز        

لمعركة اوصياء العرش الدون بيدرو والدون خوان ، وكان الفضل فى م ، وق تل فى ا0504/ هـ 204هزيمة شديدة فى البيرة عام 

 .نصر غرناطة رغم قلة قواتها يعود الى شجاعة ابو سعيد عثمان بن ابى العالء المرينى شيخ الغزاة 

( م0570/هـ270عام )وبهذا النصر افتتحت غرناطة عهدا جديدا من القوة ، واكبه طلب خايمى الثانى ملك اراجون      

مصالحتها  لمدة خمسة اعوام ، وتضمنت االتفاقية بخالف النصوص المعتادة نصا جديدا يضمن خروج المدجنين بأهلهم واموالهم من 

االراضى المستردة الى ارض المسلمين ، مما كان له اكبر االثر في تعزيز وضع غرناطة اقتصاديا وثقافيا وعسكريا لتنوع خبرات 

 .هؤالء المهاجرين 

م مدينة بياسة وحاصرها حصارا شديدا واطلق عليها 0578/هـ278عاقبت غزوات غرناطة فغزى ابا اسماعيل سنة ت       

هـ استولى على مرتش وكانت اعظم غزواته لكنه ق تل غيلة 273الحديد والنار من آالت قاذفة تشبه المدفع حتى استسلمت ، وفى عام 

م على يد ابن عمه صاحب الجزيرة محمد بن اسماعيل  0573يونيو /  هـ273فىبباب قصره بعد عودته بثالثة ايام الى غرناطة 

 .    بسبب جارية رائعة الحسن من السبى انتزعها منه 

 

 ابو عبد هللا محمد          

 واستعادة جبل طارق              

ره وهو من ام اسبانية ، ومن اول اعماله خلف ابا الوليد اسماعيل ولده ابو عبد هللا محمد وكان فى الحادية عشر من عم       

م النقضاء اجلها   وقاتل اسرة المرينى وعلى 0571/هـ271تجديد معاهدة الصداقة مع اراجون بناء على طلب خايمى الثانى فى 
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، وكان رأسهم عثمان بن ابى العالء ومعهم عم السلطان محمد بن فرج ابن اسماعيل الذين اعتصموا بالمرية وبعض ثغور الجنوب 

 .القتال بين الفريقين سجاال  

إنتهزت قشتالة الفرصة فإستولت على ثغر البيرة وعدة حصون ولما تفاقم عدوانها تصالح ابو عبد هللا  مع هؤالء الخوارج        

سبق ان  هـ  واعاد له الجزيرة وحصونها التى278وترك لهم حكم وادى آش ، وسعى لالستنجاد بابى سعيد سلطان بنى مرين عام 

اوشى بقتل وزيره ابن ( هـ278)هـ عندما انشغلت بامورها الداخلية البن االحمر ، وفى  نفس العام 207تخلت عنها المغرب عام 

 .المحروق الستبداده بالحكم  

مغرب هـ مساعدة ال257استلزم معاودة نجدة االندلس استعادة جبل طارق باى وسيلة ، فطلب ابو عبد هللا محمد عام         

وذهب الى عدوة مستنجدا بالسطان ابى الحسن على بن عثمان بن ابى يعقوب الذى كان شغوفا بالجهاد ويدرك ان خطر االسبان ال 

يقتصر على االندلس وانما يطول المغرب ايضا   فبعث ولده ابى مالك باالمداد فحاصرت قواته وقوات غرناطة جبل طارق برا وبحرا 

عشر للتصدى لهم بقوة اضافية ، لكنه فوجئ قبل وصوله بهزيمة القوة االسبانية امام جبل طارق  فسارع الفونسو الحادى، 

م بعد حصار مشدد ، فانتهى للتصالح مع المسلمين ورجع الى حاضرته ، فاستردت غرناطة 0555/هـ 255واستسالم حاميتها فى 

 محمد الى غرناطة ا غتيل بتحريض من بنى ابى العالء فى ذى واثناء عودة  ابو عبد هللا، عاما  78جبل طارق من يد االسبان بعد 

م  لتوجسهم منه لتضرره من تدخلهم فى شئون الدولة ، وتولى اخوه  ابو الحجاج يوسف بن 0555/هـ 255الحجة من نفس العام

 .ابى الوليد

 

 ابو الحجاج يوسف بن ابى الوليد       

 نى مرين   انتكاسة جهاد ب                          

م  وكان فى السادسة عشر من العمر ومن اول اعماله مطاردته 0555/هـ 255تولى ابو الحجاج يوسف بن ابى الوليد عام      

قتلة اخيه بنى ابى العالء بمباركة من سلطان المغرب ابى الحسن ونفاهم الى تونس ، فارسلهم سلطانها ابى يحي بدوره الى ابا 

 .عا فيهم ، فعفا عنهم اال انه اودعهم السجن لتأمرهم عليه من جديد الحسن فى المغرب متشف

ولكثرة غزوات الفونسو الحادى عشر ملك قشتالة فى ارض غرناطة جدد ابو الحجاج يوسف بن ابى الوليد عام        

سل له ولده االمير ابن مالك م  معاهدة التحالف مع الفونسو الرابع ملك اراجون ، واستنجد  بالسلطان ابا الحسن فأر0553/هـ253

الذى تقدم فى اراض قشتالة حتى سهل بجانة وحصد الكثير من الغنائم فسيرت قشتالة واراجون والبرتغال اساطيلها المشتركة الى 

جبل طارق بقيادة الدون جوفرى تنوريو لقطع االمداد عن جيش المغرب ، وفاجأت القوات االسبانية جيش المسلمين وهزمته هزيمة 

م ، وواصلت القوات االسبانية تقدمها فى اعماق غرناطة حتى الجزيرة 0558/هـ280شديدة ق تل فيها ابن السلطان فى اواسط 

 .الخضراء وحاصروا طريف وتغلبوا على حاميتها 

ل سفينة وقوة كبيرة للثأر البنه ، فنزل سه 080م عبرالسلطان فى اسطول من  0580يوليو /هـ280وفى محرم عام       

اكتوبر وقعت المعركة غربى طريف على مقربة من نهر  50طريف ولحق به ملك غرناطة ابو الحجاج يوسف بن ابى الوليد ، وفى 

وقاتل االندلسيون القوة البرتغالية مستخدمين االنفاط فى المعركة ، ساالدو ونجح المغاربة فى البداية فى صد الفونسو الحادى عشر 

لمسلمين عندما اقتحم االسبان معسكر السلطان وذبحوا نسائه واوالده ، واستطاع  السلطان ابو الحسن ولكن الخلل دب فى صفوف ا

العبور الى المغرب مع جنوده ، وارتد ابو الحجاج يوسف الى غرناطة  وكانت محنة عظيمة لم يشهد المسلمون لها مثيال  منذ 

 .  هـ 287ها فاستولت على حصن بنى سعيد هزيمتهم فى العقاب ، و بعد الهزيمة واصلت قشتالة غزوات

م  اسطوله الى بحر الزقاق وسار بجيشه الى سبته 0587/هـ 285اعد السلطان ابو الحسن نفسه لالنتقام وارسل عام        

وسار وبادرت قشتالة للقائه ونشبت معركة بحرية انهزم فيها المسلمون وم زق اسطولهم ، وحاصر االسبان ثغر الجزيرة الخضراء 

اليهم ملك غرناطة يوسف لفك الحصار اال انه فشل رغم استخدامه االالت القاذفة ، واستسلم الثغر فأصبحت الجزيرة وطريف فى 

 .ايدى االسبان ولم يتبق غير جبل طارق همزة الوصل بين االندلس و المغرب 
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 السالم مع اراجون       

 وحصار قشتالة جبل طارق           

م جدد ابو الحجاج يوسف بن ابى الوليد سلطان غرناطة مع بيدرو الرابع ملك اراجون اتفاق 0583/هـ283اواخر عام  فى       

م  مع الفونسو الرابع ملك اراجون للمرة الثانية لتحقيق هدنة فى البر والبحر لمدة عشر سنوات ، 0553/هـ253الهدنة الموقع عام 

 .م عليه 0583يونيو / هـ 281فى صفر عام  واخذ موافقة سلطان المغرب ابو الحسن 

م  تعرضت المنطقة لوباء انتشر فى حوض المتوسط وفتك باهله وفقدت خالله االندلس الكثير من سكانها 0584وفى عام        

الى  م حاصرت قشتالة جبل طارق لمدة عام صمدت فيه القوة المغربية واضطر القشتاليون0588هـ230فى عام ووخيرة علمائها ، 

ند الحملة كان من بينهم الملك 0530/هـ 230رفع الحصار عام   .م بفضل هذا الوباء الكبير الذى حصد  تلك السنة كثير من ج 

هـ 233وبعد اعوام من الهدوء اغتيل ابو الحجاج يوسف وهو فى السابعة والثالثون من عمره اثناء صالته عيد الفطر عام       

ه  ، وقد شهد عهده بناء البرج االعظم بالحمراء بافخم اجنحته و ذاعت شهرة العلماء المسلمين ال م على يد معتو0583اكتوبر /

 .سيما فى الفلك والكيمياء 

ويصف لنا ابن بطوطة الذى زار غرناطة فى عهده  ما شاهده فى االندلس من خيرات وصناعات فريدة ويصف غرناطة        

شار الى ما بها من نهضة ادبية زاهرة ووجود جمهرة كبيرة من العلماء والكتاب والفقهاء برياضها وبساتينها بعروس االندلس وا

 .والشعراء من ابرزهم ابن الخطيب اعظم كتاب وشعراء االندلس الذى كان وزيرا للحجاج ابو يوسف  

 

 مراسالت المغرب ومصر       

 بخصوص الوضع فى االندلس                      

لطان المغرب ابو الحسن   الناصر محمد بن قالوون سلطان مصر والشام حول احداث االندلس   يخبره بجهوده خاطب س       

لنصرة االندلس ومساعدة صاحبها بالمال والرجال   واشار الستطالة الحرب ونفاذ االموال واالقوات وخسارته اسطول النجدة الذى 

لجزيرة لهم مبديا نيته فى االستمرار فى الجهاد ، ولم يطلب شيئا محددا فرد ارسلة واضطراره عقد الصلح مع النصارى وتسليم ا

هـ  بكالم عام يعزيه فى فقد االسطول وما لحقه من هزائم قائال ان الحرب سجال وان هللا 283عليه قالوون برسالة مؤرخة رمضان  

 (.114)قد يمن عليه بالنصر مرة اخرى 

 

 سانقطاع جهاد المغرب فى االندل      

 وترك غرناطة لمصيرها                                                

م بدأ انحالل دولة بنى مرين ، فانقطع عبورها الى االندلس اال مرات قليلة 0530/هـ237بوفاة السلطان ابو الحسن  عام        

ما ارسل ابو عنان سلطان بنى مرين ابنه ابا بكر م فى عهد محمد الملقب بالغنى باهلل ملك غرناطة   عند0533/هـ231اخرها عام 

السعيد ومعه قوة من الفرسان الى جبل طارق لتأمينه وتجديد تحصيناته بعد ثورة حاكمها عيسى بن الحسن الذى قبض عليه االهالى 

داخلية فقد كانت دولتهم وارسلوه ومعه ابنه الى المغرب حيث ا عدما   وترك بنى مرين االندلس الى مصيرها النشغالهم بامورهم ال

 . على اعتاب االنهيار 

 

 محمد بن يوسف بن اسماعيل الملقب بالغنى باهلل        

خلف محمد الملقب بالغنى باهلل ولده   وكان يافعا صغير السن وفى اول عهده امنت غرناطة شر قشتالة التى انصرفت عنها         

م  فر الغنى باهلل الى وادى آش اثر ثورة اطاحت به واقامت اخوه المعتقل 0538/هـ210رمضان عام  74بحروبها الداخلية ، وفى 

اسماعيل ملكا مكانه   تدخل سلطان المغرب ابى سالم ابو الحسن لدى سلطان غرناطة الجديد اسماعيل متشفعا فى اخيه المخلوع 

طان ابوعنان ، وتمكن من إحضاره الى المغرب ومعه الغنى باهلل لجميلة سابقة عليه عندما لجأ الي االندلس فرارا من اخيه السل
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 .هـ 210وزيره ابن الخطيب عام 

ملك قشتالة طبقا التفاقه معه    لكن االخير تجاهله وآثر ( 115) وحاول الغنى باهلل ان يستعيد ملكه بمساعدة بيدرو الثانى       

فعول الغنى باهلل على مساعدة وزير الدولة المغربية عمر بن  التعاون مع سلطان غرناطة الجديد للتفرغ لالضطرابات داخل مملكته ،

 .عبد هللا  الذى قام بشئون البالد بعد مصرع السلطان ابى سالم 

وواتت الغنى باهلل الفرصة بمقتل اخيه اسماعيل فى ثورة غرناطة على يد سعيد حاكم مالقة الذى سبق ان قاد الثورة ضدة         

لخطيب الى االندلس  واستولى على مالقة التى فر منها ابوسعيد الى حماية ملك قشتالة ، ثم تقدم الى غرناطة فجاز ومعه الوزير ابن ا

 .م 0510/هـ213واستعاد ملكه عام 

وفى واليته الثانية بعد ان استرد عرشه زاره ابن خلدون فى االندلس لعالقة وطيدة ربطتهما معا فى المغرب اثناء عمل         

م  مبعوثا الى بيدرو ملك قشتالة الذى 0515/هـ213بالطها ، واثناء وجوده فى االندلس ارسله  السلطان الغنى باهلل عام  االخير فى

 .اعجب بإبن خلدون وطلب منه البقاء فى خدمته لما عرف انه من مواليد اشبيلية لكنه اعتذر 

م  عقد  صلحا 0512/هـ214ده وزاده هذا قوة، وفى عام م تمكن الغنى باهلل من إفشال انقالب ض0511/هـ212وفى عام        

مع بيدرو الرابع ملك اراجون لمدة ثالثة سنوات باالصالة عن نفسه وبالنيابة عن ابى فارس سلطان المغرب ، يحق فيه لهما 

رة للمهجنين واالمتناع بمقتضاه االتجار المتبادل فى اراض البلدين والتجول دون اعتراض او مغارم ، وان تطلق اراجون حرية الهج

عن مساندة اعداء كل لالخر او االضرار به ، اما عالقته بقشتالة فقد غلب عليها التهادن اال قليال من المناوشات ، وقدم خاللها 

 .الحماية الى ملكها المخلوع بيدرو القاسى

 

 العالقات مع مصر      

من امير المسلمين باالندلس محمد بن يوسف " وزيره ابن الخطيب  كانت عالقاتة مع مصر متواصلة وهناك رسالة كتبها       

يعرب فيها عن اغتباطة لتلقى رسالة سلطان مصر ويهنئه فيها بنصره "  بن اسماعيل الغنى باهلل الى االشرف شعبان سلطان مصر

لنصر من اشفاق وعطف على م ، ملمحا الى ما يذكيه هذا ا0513/هـ212فى موقعة االسكندرية على لوسنيان ملك قبرص عام  

 (.116)االندلس التى يدهمها االعداء بال انقطاع   مذكرا إياه بجهاد غرناطة وتعرضها الدائم لهجمات العدو 

 

 جهاد الغنى باهلل     

 ضد قشتالة                    

من ايدى قشتالة بعد معارك  حرر محمد بن يوسف بن اسماعيل الغنى باهلل موقعين حصينين فى برغة ورندة الشرقية       

م   كانت تقطع بهما الطريق على ثغر مالقة   وتابع غزواته فى مدينة اطريرة وفتح حصن اشر فى 0511/هـ212طاحنة فى شعبان 

ودمر مدينة ابدة وعاد الى غرناطة   وفى اواخر م  0512/هـ218فى واقتحم مدينة جيان  ، ضواحى اشبيلية عاصمة قشتالة 

م زحف على اشبيلية 0520/هـ 220االسبان على اخالء الجزيرة الخضراء بعد قتال مرير وهدم اسوارها ، وفى عام  هـ أرغم218

وكانت المملكة فى عهده فى اوج قوتها   وكان عهده عهد رخاء فعنى باالنشاءات فبنى  ، وحاصر قرمونة واقتحم مرشانة 

م وتولى ابنه يوسف ابو الحجاج 0580/هـ285اد  ، وتوفى فى عام المارستان االعظم وعنى بتجديد الحصون وبث روح الجه

 (.يوسف الثانى)

 

 ( يوسف الثانى)يوسف ابو الحجاج        

م  واستهل عهده بمهادنة قشتالة وحدثت خروقات من 0580/هـ285عام ( يوسف الثانى ) تولى يوسف ابو الحجاج        

ليه ولده محمد اليثاره اخيه االكبر لوالية العهد ولكن الثوار تفرقوا بعدما وبخهم سفير الطرفين وهزم قشتالة هزيمة شديدة   وثار ع

م بعد حكم ثالثة سنوات وتولى ابنه محمد العرش بعد ان اقصى 0588/هـ282المغرب وطلب منهم الوحدة ضد االسبان ، ومات عام 
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 .اخيه االكبر يوسف 

 

 محمد بن يوسف          

 ده قشتالة وتهادنه مع اراجونجها               

م  بعد ان اقصى اخيه االكبر يوسف وسجنه   وابتدأ عهده  بمهادنة 0588/هـ282تولى  محمد بن يوسف العرش عام        

وراسل ملوك العدوة وتونس لمساعدته ،  قشتالة ولكنها لم تلتزم بالعهد فهاجم  والية الغرب وخربها   واستولى على حصن ايامونتى

ادركه ملوك تونس وتلمسان بنجدة بحرية انهزمت تجاه جبل طارق ، فعاود مهادنة هنرى الثالث لمدة عامين وعقد لجنة تحكيم ، ف

 .م0801أكتوبر  1لتقدير االضرار فى 

وبعد وفاة هنرى فى اخر العام نقض فرديناند الوصى وعم ولى العهد الهدنة  وهاجم غرناطة واستولى على عدد من        

م بهدنة جديدة لمدة ثمانية 0804/ هـ400صون فرد محمد ابو يوسف بغزو ارض قشتالة  وبعد عدة معارك انتهى االمر عامالح

م لمدة خمس سنوات مع مرتين ملك اراجون وابنه ملك صقلية ونص االتفاق 0803واثناء قتاله قشتالة عقد صلحا فى عام   ، شهور

صقلية فى الحرب على اعدائهما متى  كانوا من غير اصدقاء غرناطة  بأربعمائة او  على ان تعاون غرناطة ملك اراجون او ملك

ويقوم ملكا البلدين بإعانة غرناطة بخمس سفن محملة بالرجال والعتاد على ان يتكفال بالنفقات على اال يكون عدو     خمسمائة فارس

لثوار من الجانبين ، وضمان حرية االنتقال واالتجار بين رعايا غرناطة صديقا للملكين ، وان تمتنع االطراف عن مساعدة الخوارج وا

االطراف فى ارض كل لالخر امنين على انفسهم واموالهم وان يسمح باصالح السفن المعطوبة لكل طرف فى موانئ االخر متى لجأت 

نئ  الطرف االخر وان ي سمح لرعايا واال ي سمح لسفن االعداء التى استولت على بضائع اى طرف ان تبيع ما غنمته فى موا، اليها 

كل طرف او سفنه متى كانوا فى اسر العدو وتم االستيالء على هذه االرض بفك اسرهم بمالهم مقابل مائة  دينار ذهبا عن الشخص 

 .  م  وتولى اخوه يوسف الثالث الذى كان سجينا طوال عمره فى احدى القالع الحصينة 0804/ هـ400الخ ، وتوفى السلطان عام

 

 يوسف الثالث       

 ثورة اهل جبل طارق           

 مع قشتالة هوفاقوخالفه مع المغرب                 

سعى  يوسف الثالث فى اول عهده الى مد الهدنة مع قشتالة لمدة عامين لكن القشتاليون ابوا تجديدها وطلبوا اليه الخضوع        

انتهت الهدنة حاصرت قشتالة مدينة انتقيرة فتصدى لها فانهزم واستسلمت المدينة عام لسلطانهم ان اراد السلم    فرفض ولما 

وفى عهده ثار اهل جبل طارق ودعوا سلطان المغرب ابا سعيد ،  م  وتم بعدها الصلح مقابل اطالق غرناطة السرى قشتالة 0807

عبد هللا تخلصا منه فهزمته غرناطة واسرته ثم ردته الى المرينى الحتالل الثغر باعتباره االقدر على حمايتهم فبعث اليهم اخاه 

وبعد ذلك ساد الوفاق بينه   لقبائل ان  ينتزع الملك من اخيه ، المغرب بعد ان زودوه بالمال ليناهض اخاه  فاستطاع بمساعدة ا

ن واالشراف من االسبان الذين وقشتالة فاستقرت االوضاع مثلما لم تشهد له غرناطة مثيال من قبل ، فكانت غرناطة تغص بالفرسا

اجتذبتهم ابهة بالطها  وفروسيتها ، حيث كانت تعقد حفالت المبارزة بين فرسان البلدين فى اعظم ساحات المدينة ، فى احتفاالت 

م  بعد حكم دام 0802/ه470مبهرة تحضرها الفتيات سافرات   وتمتعت غرناطة فى عهده بالرخاء واالمن ، وتوفى السلطان عام 

 .تسعة اعوام وخلفه ابنه االيسر 

  

 (االنقالبات ودعم قشتالة وفتنها ) االيسر        

م    وكان سئ الخالل متعاليا   خفف من سوء خالله لين وزيره يوسف بن سراج زعيم 0802/هـ470تولى  االيسر عام        

، وكان عهده  كل مرةعرشه لعته عدة مرات لكنه استرد اسرة من اعرق البطون العربية فى غرناطة ،       ثارت عليه  غرناطة وخ

تربص به االسبان مستغلين ضعف مركزه بين االندلسيين ،  وكانت قشتالة تشجع الثوار الذين يستلهمون وحيها ثم ف اضطربم

يسر الى تونس م فزادت االمور اضطرابا ، فزحف الثوار على غرناطة الهماله رد عدوانها ، فهرب اال0874/هـ450هاجمته عام 

 . ليحتمى بسلطانها ابا فارس الحفصى  

الملقب بالزغير ملكا و تتناقض الروايات حول قرابته من االيسر (  الثالث)أقام الغرناطيون  محمد بن محمد بن يوسف         
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ر ، ونجح باالتفاق معها على فقائل بأنه ابن اخيه وقائل بأنه ابنه ، وهرب يوسف ابن سراج وزير االيسر الى قشتالة من بطش الزغي

فعبر االيسر الى االندلس  ، اعادة االيسر للعرش  بمعونة سلطان تونس الذى زوده بفرقة من الفرسان التونسيين وهدايا لملك قشتالة

م االيسر و نزل فى المرية فاستقبله الشعب بحفاوة ، و لما علم الزغير بقدومه ارسل للقبض عليه ، فإنضم معظم الجند اليه، فتقد

م وسط ترحيب شعبى ، وقبض على الزغير وقطع رأسه 0850وحاصر غرناطة بشدة فسلمها اليه انصار الزغير ، ودخلها عام 

 .وانتهت واليته بعد حكم عامين وبضعة اشهر

سترداد ال ا انفقتهم قشتالةلاالمور حاول تجديد الهدنة مع قشتالة فرفض خوان الثانى اال بعد ان  يسدد االيسر بعدما نظم        

قشتالة التى ما كادت تنتهى من الفتنة الداخلية حتى  اتتهديدعبأ بولم يااليسر جزية سنوية اعترافا بالطاعة   فرفض ه فوقوعرشه 

 .تمكن من ردها فعاود ملك قشتالة الهجوم على عدد من الحصون وسبى وغنم  االيسر هاجمت غرناطة ، لكن

 

 ل الحجاج يوسف بن المو      

 قشتالة الغتصاب الحكمستعانة باال                    

والتف خصوم االيسر حول الحجاج يوسف بن   بدات الفتن من جديد شيعا متنافسة غرناطة مع تدهور الوضع وانقسام و       

وان الثانى ملك قشتالة  المول وام ابنة السلطان محمد بن يوسف بن الغنى باهلل  ، وهو امير قوى وافر الثراء  انتهز وجود خ

سبتمبر  01/ هـ 453محرم سنة  2معسكرا بالقرب من غرناطة يراقب االحداث  فلجأ اليه طالبا العون ووقع معه معاهدة فى 

م  بأن يحكم بإسمه وتحت طاعته وعقد معه وثيقة خضوع ، يقر فيها بأنه من اتباعه وخدامه ، وانه سيحضر جلسات 0850

ن منعقدا جنوب طليطلة او بمندوب ان انعقد فى قشتالة ، وأن يدفع له عشرون الف دينار من الذهب  جزية الكورتس بنفسه ان كا

وتعهد لخوان الثانى  بتحرير االسرى النصارى اذا حاز العرش   سنوية ويمده بالف فارس لمحاربة اعدائه نصارى كانوا او مسلمين 

ئه من بعده وأن يكون فى عونه ضد اعدائه من المسلمين او النصارى واال يحمى من تعهد ملك قشتالة بالصلح معه وابنابالمقابل و، 

 .يلتجئ اليه من االعداء

قوة غزت مرج غرناطة وهزمت االيسر هزيمة شديدة   ومد يوسف بقوة قشتالية  خوان الثانى وتنفيذا لالتفاق ارسل الملك      

 .م   وفر االيسر الى مالقة التى بقيت على طاعته 0857طة فى يناير مكنته من غزو بعض القواعد وهزم االيسر ودخل غرنا

على غرار ما فعله وندم عليه رأس م 0857يناير  72بعد ايام من دخوله غرناطة وقع يوسف عهد الخضوع لقشتالة فى  و       

 .اليسر الى عرشهااالحزاب فمات بعد ستة اشهر لكبر سنه ومرضه ، فردت  هالدولة النصرية من قبل   ولم يمتد العمر ب

  

 عودة االيسر للحكم 

 مهادنة ومجاهدة قشتالة                     

 معونة  مصر هطلبو                                   

مها وجاست فى اراض غرناطة كعادتها لم تحتر، وبعد عودة االيسر الى العرش بادر بعقد السلم مع قشتالة لمدة عام        

فى العام االيسر تمكن ، وم  0858/هـ454عند مدينة ارشدونة عام  وقتلوا واسروا عدد كبير من القشتاليين المسلمونها فهزم

القشتاليون على وادى اش واستولوا على بعض  اغارفعندما   التالى من هزيمة قشتالة اكثر من مرة فى اهواز غرناطة ووادى آش 

م    وتقاتل الفريقان 0851/هـ 480وهزموهم وقتلوا قائد الحملة وكثرة من جنودها الهالى االحصون وهاجموا جبل طارق   باغتهم 

 .قرب كازورال واصيبا بخسائر فادحة لكن النصر كان حليف المسلمين  ، وساد الهدوء بعد ان هدت الخسائر الجسيمة الطرفين 

 

 االتصال بمصر      

/ هـ 488فى رجب عام سفارة الى سلطان مصر الظاهر جقمق  فى اواخر عهده يسرأرسل اال  ولما اشتدت قشتالة من جديد       



- 93 - 

 

- 93 - 

 

لنجدة االندلس    ولما اكد سفراء ( يقصد العثمانيين)طلبا للعون واالنجاد فوعده بمخاطبة ابن عثمان  ( 117)م 0880ديسمبر عام 

ولما طلبوا دعما ماليا وعتادا وعدهم ولكن االخبار ان الطلب موجه الى مصر اعتذر عن تقديم عون عسكرى لب عد الشقة ، االيسر له 

 (.118)لم ت فد بوفائه بذلك 

      

 خلع االيسر والتنازع على الم لك        

لجأ االول منهم وإنقسموا الى فريقين    غرناطة سادةن سوء ادارته الداخلية اثار غضب رغم بالء االيسر فى الجهاد اال ا       

المير بزعامة اناصر خر االفريق الواالمير يوسف بن احمد حفيد السلطان يوسف الثانى وابن عم االيسر ،  منهموالى ملك قشتالة 

ولما   محمد بن نصر بن محمد الغنى باهلل الملقب باالحنف الذى افلح فى دخول غرناطة سرا هو وعصبته واخذ فى تأجيج الثورة 

االمور لم ، اال ان  م 0880وزج به فى السجن ونادى بنفسه ملكا فى اوائل  وجد الفرصة مواتية هاجم الحمراء وقبض على االيسر

من مؤيديه كان لقسوته وت ؤيد االمير يوسف بن اسماعيل الالجئ الى قشتالة   وكانت معظم االسر الكبيرة تعارضه فقد  ه تستقر ل

 ةغادرمن ماالمير يوسف  فى الوقت الذى تمكن فيه،  تمكن من السيطرة علي قرطبة لعدة اشهر  لوزير ابن عبد البر بنى سراج الذىا

 .فى غرناطة الى جانبهب بعض البالد والحصون استقطإوقشتالة 

قشتالة لتعقب يوسف بن اسماعيل وحليفته تحالف مع اراجون للتفرغ م 0881غرناطة فى اوائل االحنف  استردولما        

ز يعزتوالى تسوية خإلفاته مع اراجون خوان الثانى  أدت بملكهام   0830شديدة قرب جنجالة سنة  هزيمة تهاهزيم تمكن منف

 .م 0838العرش سنة ووصل الى  ههزمفللتصدى لالحنف ه بقوات زودوالمير يوسف بن اسماعيل ته لمساعد

 

 غرناطة على ملوك التبدل       

 وسقوط جبل طارق                      

 الجهاد  ةولة بنى مرين داعمدتداعى و                         

فى فترة زمنية قصيرة العديد من الملوك يتبدلهم المعارضون من االمراء وزعماء الطوائف على حكم غرناطة ناوب ت       

االقوياء ومعهم قشتالة احيانا او ورائهم فى فترة تردى فيها الوضع الداخلى نتيجة اإلصطراع بين زعماء الطوائف بما هدد كيان 

االمير سعد بن على حفيد يوسف الثانى لمدة اربعة اعوام ، وا عيد ولة خاصة اإلصطراع بين بنى سراج وبنى الثغرى ، فتولى الد

هادن خوان الثانى ملك قشتالة  وفى اول عهده ،حكم وكان عادال محبا لالصالح واالنشاء للالسلطان يوسف الخامس بن اسماعيل 

 .بنى سراج تفجرت فتنة خطيرةالقضاء على لوضع الداخلى وعندما حاول لتفرغ للغتناما للسلم  الجزية اله  وأدىله  خضوعهواعلن 

اغار والسلطان ابن اسماعيل اعالن الطاعة لـهنرى الرابع ملك قشتالة الجديد رفض  0838 عام بعد موت خوان الثانىو      

اخطر حدث فى كان و    الحق به المسلمون خسائر فادحة بجيش كثيف وعاث قتال وسبيا عليها   فرد هنرى بغزو اراض غرناطة 

عزلت ، فكانت ضربة قاسية بنى مرين المغربية حامية م عندما فاجأ الدوق مدينا سيدونيا 0817سقوط جبل طارق عام ثناء تلك اال

دعم االندلس على  التى تعهدت( م0818)تضاءل مددها لتداعى دولة بنى مرين تى المغرب التواصلها مع طريق وسدت غرناطة 

 .مدى قرنين 

 

 

 

 

 

                                                           

117
بن ابى الغالب باهلل عبد هللا / عبد هللا بن محمد ابن نصر و يسميه المقريزى /اختلفت الرواية المصرية فى اسم سلطان غرناطة  فيسميه السخاوى (  

حمد الجيوش نصر وليس االيسر وحسب رأى محمد عنان كاتب نهاية االندلس ومصير العرب المتنصرين  يرى ان المقصود هو االمير محمد بن نصر بن م
 .م 0880الغنى باهلل الذى تولى اوائل 

118
 . 084و082نهاية االندلس ومصير العرب المتنصرين  صـ ( 
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 الثانى الفصل 

 السقـــــــــــــــــــــــــــــوط

 (م  0887-0815/هـ 482- 414) 

 

 انقسام غرناطة 

 على العرش   اسرة المستعين باهلل ع انز              

تولى على العرش بعد فرار السلطان اسماعيل الحمراء وإس( إبن االحمر)م  هاجم االمير سعد المستعين باهلل 0815فى عام       

وتولى حكمها وهو فى  ه من غرناطةوالد ، وما كاد يقعد على العرش حتى ثار عليه ابنه ابو الحسن بتحريض من بنى سراج واخرج

، ودب عين باهلل مات المستاخر العام وفى    هـ 414، ولما اشتد ضغط النصارى علي ابو الحسن صالح والده عام الثالثين من العمر 

و الحسن الحاكم الفعلى واخويه ابى الحجاج انتهى بوفاة االخير بينما استمر الصراع مع نائه أببين أالخالف من جديد حول العرش ب

  فى وقت قويت فيه شوكة االسبان بتوحد ( 119)والي مالقة   ( الشجاع اى) اخيه االخر السيد ابو عبد هللا محمد المعروف بالزغل 

هنرى الرابع ملك قشتالة عام  م وطلب العون من0818/هـ428الى قشتالة عاملجأ الزغل ف  لة واراجون تحت عرش واحد قشتا

فى العام الذى يليه وانتزع  م ثم0820م لمعاونته ضد اخيه ، فبادر السلطان ابو الحسن باالغارة على قشتالة عام 0818/هـ428

 .بعض أراضيها

واستدعى الثوار ابو عبد هللا محمد الزغل اخو السلطان من قشتالة الفرسوطى حاكم مالقة على السلطان  ثارفى تلك االثناء       

، فإنشغل السلطان الذى لم يفلح فى استعادة الثغر بمقاتلة اخيه عن مناجزة قشتالة لمدة ثالثة اعوام انصرفت فيها هى واقاموه ملكا 

، وبذلك انقسمت المملكة شطرين متناحرين انتهى االمر بينهما بهدنة تعترف م 0828 ايضا الى معالجة خإلفاتها الداخلية حتى عام

الفترة ما  فى باالمر الواقع ، وفى نفس الوقت وقعت هدنة بين المسلمين و قشتالة التى تفرغت للتصدى لغزو ملك البرتغال ارضيها

 .م ارتد بعدها البرتغاليون   0821م و حتى فبراير 0823بين  

 

 وحدة قشتالة واراجون     

 ومحاوالت ابو الحسن التفاهم مع قشتالة              

ابن حكمها الى اخته االميرة ايزابيال زوجة االمير فرديناند  ة والم ، مات هنرى الرابع ملك قشتال0828فى تلك االونة        

وبذلك توحدت المملكتين الول مرة ، د تنازل ابيه م تولى زوجها عرش اراجون بع0828وريث العرش االراجونى    وفى عام عمها 

ضد غرناطة المنقسمة والضعيفة امر واقع خطير وادرك االسبان ان تشديد الضغط فى هذه  اتحت عرش واحد  واصبح النضال موحد

 .سيثمر بنجاح االستراتيجية طويلة المدى التى اتبعوها لالسترداد التى يقتتل فيها الغرناطيين ( 120)االونة 

م 0824/هـ445محاوالت ابو الحسن عام    فرفض فرديناند وايزابيال وهما يقدران الوضع فى غرناطة على وجه صحيح       

خضوع لهما  وتأدية الجزية السنوية التى كان يؤديها السالطين قبله فرفض ،  فأغارت قشتالة على حصن إعالنه التجديد الهدنة اال ب

 .                                            م 0840بو الحسن باسترداد حصن الصخرة  وقتل حاميتها وسبى سكانها فى ديسمبر عام فرد ا  بللنقة واستولت عليه 

 وصل السلطان إلعتقال زوجته الحرةمما أ   االوالدهكل الصراع بين زوجتا السلطان القتناص السلطة إحتدم فى تلك االونة        

الغتنام العرش البنها ، لكن االسيرين الملكيين تمكنا من الهروب الى وادى التى سعت ض من محظيته االسبانية بتحري وولداه منها

                                                           

119
م ، هو عبد الباسط بن خليل الحنفى فى كتابه 0847/ هـ442هـ وتابع احداثها الى عام420حالة مصرى زار البالد عام وهذا التأريخ ورد على لسان ر(  

 . 035الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم ـ المرجع السابق صـ
120
حدة ، فقد ظلتا عرشين مستقلين ويوقعان معا على الرسائل لم ينشأ عن زواج فرناندو ملك اراجون وإيزابيال ملكة قشتالة توحيد المملكتين فى إسبانيا مو(  

وصيتها عام  ويخاطبهما رؤساء الدول االخرى ث نائيا، ورغم تصريف فرناندو امور الحرب مع غرناطة وحده اال ان إيزابيال ظلت الملكة الحاكمة ، وعكست
لة لخوانا وريثتها المباشرة  وهوالوضع الطبيعي الذى ارادت به الملكة الحاكمة هذا المعنى فقد حددتا أنه حال موتها على فرناندو تسليم تاج قشتا 0308

 .لقشتالة حرمان زوجها من ارتقاء العرش 
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 .آش ونازعا والدهما السلطان

الواقعة بين غرناطة ومالقة منطقة غرناطة واستولت على الهـ  442محرم / م 0847انذاك فى فبراير قشتالة هاجمت       

م واستولى منهم على بعض االنفاط 0847هـ يوليو 442قشتالة امام لوشة فى  تهن هزيمبالرغم مادها عن استردالسلطان وعجز

 .التى تستخدم فى حصار المدن 

الى السلطان ابنه ابو عبد هللا بسبب مفاسده وتعسفه هو ووزيره ، ففر  ىمؤيدفوجئ بثورة السلطان غرناطة عودة وعند       

هـ تربع ابو عبد هللا على العرش وهو فى العشرين من عمره 442ت حصار قشتالة ، وفى اواخر عام اخيه الزغل فى مالقة وهى تح

 .فأطاعته وادى آش بينما بقيت مالقة وغرب االندلس على طاعتها البيه السلطان

عبد هللا عددا من  ولما كان الجهاد فى االندلس له تقديره بين اوساط الشعب الذى يستشعر الخطر المحدق به  اجتاح ابو      

لسلطان ابو الحسن الى احزاب غرناطة ا اعادتاثناء عودته ، فلكنها أَسرته هزم قشتالة فى عدة معارك و م0845/هـ444  الحصون

 .تنازل عنه الخيه الزغل (م0843/هـ480مات ابو الحسن عام )لكبر سنه وكفاف بصره العرش لكنه 

م فى معركة الشرقية    كما إنتزع بمساعدة 0845/هـ444الى خسائر فادحة فى صفر تمكن الزغل من تكبيد الجيش القشت       

السلطان نفسه بسبب توسع اخيه مؤيديه المرية من يد يوسف ابو الحجاج ابن اخيه السلطان السابق   ويقال ان ذلك تم بايعاز من 

االستيالء على ماكلين   ةحاولماالمان ، و رغم وعد ها ر اهليهجتم و0843ابريل / هـ480رندة عام  اإلستيالء على) المد القشتالى

 .م0843يوليو /هـ480هزمها فى الزغل الذى كان بالمدينة يجدد حصونها  لكن

بعد انتصار المسلمون فى ماكلين ، رأى فرديناند ملك قشتالة ان يستفيد من اسيره الملكى ابو عبد هللا فى تأجيج الموقف        

ليفت عضد المسلمين   فأطلق   وليروج االنهزامية بين المسلمين ويحرضهم على االستسالم قين المتنازعينفى غرناطة بين الفري

فأعلن ابو عبد هللا  نفسه ملكا واخذ يدعوا للسالم مع قشتالة     طمأن الى تعاونه وحصل منه على عهد بالخضوعإبعد ان  هسراح

م  واهل الحى معروف 0841/هـ480رة حى البيازين الشعبى داخل غرناطة عام ودخول االمان معها بضمانته ، وعمل على تأجيج ثو

 .تنة بعد شهرين بإتفاق يحكم فيه ابو عبد هللا المناطق الشرقية تحت طاعة الزغل انهم دائما عنصر فتن   وانتهت الفعنهم 

حيل قشتالة مقابل االمان والر مجيد الىعندما إستسلمت بعد دفاع لوشةكان ابو عبد هللا متحصنا بـ م 0841/هـ480وفى       

 إزدادت الفتنة ، فى وقتباموالهم ، فأخذه فرديناند واطلق سراحه بدون سبب واضح بعد ان أمده بالسالح والرجال لمناجزة عمه 

م التى 0842مارس / هـ478الزغل إنشغل عنها بمواجهة هجوم قشتالة على بلش مالقة فى ربيع النشغال بين اهل البيازين  اشتعاال

وعند عودته من المعركة علم الزغل بدخول ابو عبد هللا غرناطة فى ابريل من نفس العام بناء على  ، سقطت فى ايدى القشتاليين 

رغبة اهلها   طمعا فى ان تنقذهم محالفته االسبان من النهاية المأسوية المحتومة ، فإرتد الزغل الى واد آش وتحصن به وانقسمت 

 .ك الى شطرين المملكة بذل

ناطة رغم مقاومة اهلها توالى بعد ذلك سقوط المدن االندلسية  ، واستولى االسبان على سلسلة من الحصون المحيطة بغر       

كان مصير اهلها الطرد ، وهاجمت قشتالة مالقة اخر ثغور المسلمين واستولت عليها بعد و  (121)بفضل استخدام االنفاط الباسلة 

م   بعد ان حصل اهلها على امانا حنث به فرديناند 0842اغسطس / هـ478اواخر شعبان  فىالحصار الشديد وذلك ثالثة شهور من 

بعد ذلك عندما قرر إستعبادهم اوافتداء انفسهم ، وقدم السفن لمن شاءالرحيل الى المغرب   ولم ي سمح لالخرين منهم باالقامة فى 

 .باالقامة فى قشتالة  غرناطة وان كان قد إستثنى البعض وسمح لهم

 

 

 

 

                                                           

121
م ضد جيوش الفونسو 0732/هـ133استخدم العرب االنفاط  ضد لويس فى المنصورة على نحو ما سيرد الحقا واستعمله الموحدون فى حصار لبة (   

م وفى الدفاع عن الجزيرة 0580م فى عهد ابو الوليد اسماعيل  وفى وادى لكة 0578/هـ278ة   واستخدمها االندلسيون فى حصار بياسة العاشر ملك قشتال
فى عهد ابى الحجاج يوسف ،و لم يتمكن االندلسيون بعد سقوط ثغورهم  من الحصول على موادها فى الوقت الذى استخدمها  االسبان بكثرة   0587هم  287
 .د ان استنسخوها من االندلسيين وتوفرت موادها لديهم بع
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 إستغاثة االندلس بدول االسالم

 هوان امة على امتها

 

 موقف سالطين بني مرين       

 والمرينيين والموحدين المرابطينأيا كانت دولهم  سواء  المغرب ملوكب كلما اشتد بهم األمر استنجدوا األندلس مسلمو كان      

قاب التى اذنت بزوال االسالم  ركة الزالقةفى مع المرابطون، فنصرهم  والموحدون فى معركة االرك وانهزموا واالندلس فى معركة الع 

لم يتمكنوا من تحقيق انتصارات  اال انهم من اسبانيا ، اما بنو مرين فقد استماتوا فى الدفاع عن االندلس وهى تنازع الرمق االخير

ويرجع هذا إلى أن المرينيين كانوا يقاتلون ،  معركة األرك ، والموحدون فيمعركة الزالقة ساحـقة كتلك التي حققها المرابطون في

أبو يوسف  يقاتلون بإمكانيات المغرب العربي كله ، فالسلطان المريني والموحدون المرابطون بإمكانياتهم الذاتية  بينما كان

وهي  مدريد بل إلى وقرطبة ،طليطلة وشه إلىعبر إلى األندلس أربع مرات إلغاثة أهلها ووصلت جي( م0741/هـ 403) المنصور

وإنقاذها من االنهيار السريع أمام   فأطال عمر غرناطة قريبة من آخر معقل وصل إليه اإلسالم في األندلس،

 .  وأرغون قشتالة ملوك ضربات

ومهما كان  فإن بني مرين ساهموا بدور فعال في حماية األندلس قبل أن يدخلوا في دوامة من الفوضى واالضطرابات       

ى األوضاع االقتصادية المزرية التي كان يمر بها المغرب في هذه الفترة الداخلية والخارجية مع جيرانهم من جهة ثانية باإلضافة إل

من إنقاذ األندلس بل جعلتهم عاجزين  ليس فقط الوطاسيين من تاريخه على وجه الخصوص ، والتي حالت دون تمكن المرينين أو

أوضاع  عبد الباسط بن خليل الحنفي المؤرخ المصريالرحالة  ويصف    ن حماية سواحلهم من االحتالل اإلسباني والبرتغاليع حتى

وأعمالها  بفاس ووقع" فيقول  ، القرن السادس عشر المغرب في هذه الفترة من خالل مشاهدته خالل زيارته شمال إفريقيا في مطلع

وال، وفساد عظيم، وخراب بالد وهالك عباد ، وأخذت الفرنج في تلك الفترات عدة مدن من منابر العـدوة خطوب وحروب وفتن وأه

يقول المؤرخ و  " ، بل إلى يومنا هذاوال زالت الفتن والشرور قائمة مستصحبة بتلك البالد مدة سنين.. ذلك وأصيال وغير طنجة مثل

إن "المغرب، فيقول  عن عدم ق درة المغرب الرد على إستغاثة أهل األندلس بملوك غرناطة األندلسي المجهول الذي عاصر مأساة

بنى علينا ، فلم يأتنا أحد منهم وال عرج على نصرتنا وإغاثتنا، وعدونا قد  إخواننا المسلمين من أهل عدوة المغرب بعثنا إليهم

 "...، والمدد يأتيه من بالده، ونحن ال مـدد لـنا وسكن، وهو يزداد قوة ونحن نزداد ضعفا

  

 سالطين الحفصيينموقف      

فعندما سقطت بني حفص فى تونس   كانوا يستغيثون بملوك   المغرب أذانا صاغية ملوك منأهل األندلس  عندما ال يجدو     

ار الق ضاعي ،  زكريا الحفصي يستمدون منه النجدة والمدد بلنسية أرسل أهلها إلى أبي وجعلوا على رأس بعثتهم شاعرهم ابن األبَّ

 : الذي ألقى بين يديه قصيدته الشهيرة التي مطلعها

 إن السبيل إلى منجاتها قد درسا                أدرك بخيلك خيل هللا أندلسا 

  ألندلسايكن يملك القوة الكافية التي تمكنه من اقتحام طلبا للمدد ولكنه لم  يَّـةكذلك أهل إشبيلية وأهل المرلجأ اليه و      

لم يصل إلى   والسالح والمال مؤناكتفى بإرسال أسطول مشحون بال، وإنما  الطوائف ملوك والقضاء على رؤوس الفتنة من

وهى فى الرمق  غرناطة أثناء حصار، و سبانالاستولى عليه ا آخر أثناء حصار إشبيلية اأرسل مددو ،  المحصورين في بلنسية

كات عاجزةا عن صد أي عدوان داخلى او خارجى بل أن سواحل  لم يكن بمقدور الدولة الحفصية التى كانت تعيش أخر أيامـهااالخير 

 .تونس نفسها لم تنج من االحتالل اإلسباني

 

 الدولة الزيانية ملوك موقف         

بأبي ملكها أبو عبد هللا نجد أست غرناطة ضيق اإلسبان الخناق على فعندما   بني زيان ملوك ألندلسم االيه تلجأ ممنو         

 : بقصيدة من نظم الشيخ الفقيه أبي البركات محمد بن أبي إبراهيم البلفيقي مطلعها حمو الزياني

 أم من مجير للغريب المفرد          هل من مجيب دعوة المستنجد

 لم يعانوا منذ أن فتحت األندلس شـدة، وضيقا أشّد مما هم عليه اآلن:"...  اء الوزير ابن الخطيب يذكر فيها أنهموبرسالة من إنش

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/815_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1286
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B7_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9
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ن مغيث يلجأون إليه يلمسلمليس ل و قاموا بإحراق الزروع ،و النصرانيةوذكر بأن ملك النصارى جمع لهم جيوشا من سائر األمم   

 وذكر أنهم أعلموا المرينيين بهذا الخطر وأنهم يقومون بما يقدرون عليه من دعم ومساندة   سوى إخوانهم في الدين –بعد هللا  –

 " . سبيل هللا وهم ينتظرون نجدتكم  ال يملكون غير أنفسهم وقد بذلوها فيو

حتى للدفاع عن ولما كانت المملكة الزيانية تعيش نفس الظروف المتدهورة كبقية دول المغرب العربى وال تؤهلها ظروفها        

قام أبو حمو الزياني بإرسال األحمال العديدة من الذهب والفضة والخيل     غرناطة نفسها وتعذر عليها تقديم أي دعم جدي ألهل

 .أن يثبتوا للدفاع عن مدينتهم فترة أطول غرناطة وبفضل هذا المدد أمكن ألهل    والطعام

 

 ر  ــــــــــــــــــــــــمص  موقف      

 مصر بعثة الزغل الى

مصر وتونس وم ارسل السلطان الزغل استغاثة الى ملوك االسالم فى المغرب 0842مالقة فى يونيو  قشتالة أثناء حصار      

والقسطنطينية ، ولم تكن دول االسالم بعيدة عن اخبار االندلس ، فقد كانت شعوب االسالم  تتابع نضال شعبها شغفا وجزعا وحسرة 

قدرة على نجدتهم ، وروج شعر ابن الخطيب الوزير والعالم االندلسى الشهير اخبار المأساة االندلسية ، والشعر عند على عدم ال

اذاعت رحالت كل من ابن بطوطة ، كما  العرب من اهم  وسائل تداول االخبار، كما تتبع ابن اياس المؤرخ المصرى اخبارها اوال باول

قلها التجار المصريين الذين كانوا على عالقات تجارية وثيقة مع ثغور االندلس فى مالقة والمرية ا وابن خلدون اخبار االندلس ، وتنا

كشهود عيان ومنهم عبد الباسط بن خليل الحنفى المصرى فى كتابه الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم   الذى زار البالد فى 

 .م 0847/ هـ442هـ وتابع احداثها الى عام420عام 

طلب وتضمنت السلطان االشرف قايتباى  سلمهام بعد سقوط مالقة   وت0842فى نوفمبر عام الى مصر  سفارته وصلت       

وكانت ولما كانت الظروف فى مصر غير مواتية بسبب تربص االتراك والوضع الداخلى ،  تجريدة الن غرناطة على وشك السقوط 

سيطرة مصر على االراضى المقدسة فى يستمد فعاليته من ( عون العاجز)دبلوماسى تقديم عون بقايتباى إكتفى  مالقة قد سقطت  

بيت المقدس ، فأرسل سفارة من راهبين من رعاياه النصارى احدهم القس انطونيو ميالن رئيس دير القديس فرنسيس فى بيت 

ناند وايزابيال ملكا قشتالة واراجون المتحدتين فردي و، ( نابولى ) المقدس الى كل من البابا انوسان الثامن وفرديناند ملك نابل 

المعنيين الرئيسيين يعاتبهما فيه لما يحدث على ايديهم للمسلمين فى االندلس ، وطالبهم بالكف عن ذلك ورد االراضي التى بصفتهما 

 .قدسة حازوها من المسلمين ، وهدد بمنع الحج والتنكيل بكبار االحبار وهدم جميع االديرة فى االراضى الم

اصحاب ، و جاء رد فرديناند وايزابيال من انطالقها  بعد عام ونصفم 0848وصلت السفارة الى مقصدها االخير اسبانيا عام      

بحقوق المواطنة ون تمتعنهم ييحدث للمسلمين وااالتهامات فيما وديا مصحوبا ببعض الهدايا انكرا فيه اليد العليا فى االمر 

على استرداد االندلس النهما اليستطيعان صبرا على ترك ارض االباء واالجداد فى يد  هماعلى اصرارقوة  ب كالمسيحيين ، واكدا

 ( .  122)االغراب 

وت ردد بعض المصادر الغربية أن دول المشرق التى اثارها السقوط السريع للقواعد االندلسية قررت نجدة االندلس ، وان        

شرف قايتباى سلطان مصر تهادنا رغم المعارك الدموية بينهما واتفقا على انجاد االندلس بان تقوم بايزيد الثانى سلطان الترك واال

جندا ( تونس)تركيا بإرسال اسطول قوى لغزو صقلية الخاضعة لمملكة اراجون  لشغل فرديناند وايزابيال وان تبعث مصر وافريقية 

 .  يس اال  شائعة اكثر منها حقيقة كثيفا يعبر الى االندلس لنجدتها ، ويبدوا ان االمر ل

سلطان المماليك فى مصر والشام  ،  داعين (  0301-0300) الملك األشرف قانصو الغوري فى عهد  ةستغاثالكرر األندلسيون ا

،   لمورسكييناوقف أعمال االضطهاد ضد واالستســالم  ةإياه أن يتوسط لدى الملكين الكاثوليكيين  فرديناندو وإيزابيال الحترام معاهد

فأرسل الغوري وفدا إلى الملكين يبين لهما أنه سوف يجبر النصارى المقيمين في بالده على الدخول في اإلسالم ، إذا لم تراع 

 . االتفاقات السابقة بينهما وبين المسلمين 
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سن نوها فيه م ، ي0300ى اغسطس حمله الحبر بيترو مارتيرى دى انجلريا فدا فرديناند وايزابيال ر  فأرسل إليه الملكان       بح 

م واستقبله االشرف جان بالط الذى انهى اللقاء 0307للمسلمين فى اراض االسبان ، ووصل الحبر القاهرة اواخر يناير  مامعاملته

 تحت الحاحاالشرف عاد بعد اعتراض البعض ومنهم مهاجرين اندلسيين على استقبال رسول ملك استولى على ارض المسلمين ، و

كما دون مشاكل اليها بوصول االسر المسلمة ت فيد وتلقى منه شهادات الموانى المغربية  م0300فبراير  1سرا فى إستقبله  والحبر 

انه ليس هناك تنصير اجبارى ،  و لم يكن السفير الحبر صادقا فيما يتعلق بالتنصير االجبارى الذى كان قد بدأ فعال ومعه محاكم 

نصارى بيت المقدس من   على اعفاء قانصو الغوري م واالدهى ان الحبر حصل من0888ت مهامها منذ عام التفتيش التى استأنف

       .الفروض والمغارم اى الضرائب 

 

 الدولة العثمانية موقف      

 وابنه السلطان بايزيد الثاني   السلطان محمد الفاتحفى عهدى                   

بأربعة عشر عاما   سفارة الى إستانبول وجهت فيه نظر  غرناطة قبل سقوط 0822منتصف سنة في  غرناطة رسل أهلا      

السلطان محمد الفاتح إلى تدهور أوضاع المسلمين في األندلس وناشدوه التدخل إلنقاذهم ، لكن الظروف لم تساعد السلطان الفاتح 

، وجنوة ونابولي والمجر وترانسلفانيا (Sixte0820-0848 (ع ألنه كان هو اآلخر يواجه تحالفا صليبيا ضم البابا سكست الراب

 .وفرسان القديس يوحنا في جزيرة رودس  وعددا من الزعماء األلبان الذين كانوا يضمرون عداء شديدا للدولة العثمانية

حمت عليه أالزمات ، الذى تزا(م0300-0840) بايزيد الثاني بعد وفاة الفاتح عاود األندلسيون الكرة مع إبنه السلطانو      

مع  حربهو 0880-0843فى الفترة  أدنة في المماليك ـ حربه مع( م0883-0840)صراعه مع أخيه جم )الداخلية والخارجية 

عن انيين التى أسفرت عن تنازل العثم(  يوليوس الثاني الباباو وفرنسا والبندقية والمجر ترانسلفانياالذى ضم )التحالف الصليبى 

بعض ممتلكاتهم ، ورغم ظروفه الصعبة لم يهمل السلطان بايزيد استغاثة أهل األندلس فأرسل إلى البابا رسوال يعلمه بأنه سوف 

على االستمرار في محاصرة المسلمين  قشتالة وسائر مملكته بنفس المعاملة إذا أصر ملك إستانبول فييعامل المسيحيين 

قام بإحراق  ؛ 0841بالفعل أرسل أسطوال بحريا بقيادة كمال ريس إلى الشواطئ اإلسبانية سنة، و والتضييق عليهم غرناطة في

واليهود إلى تركيا ، ولكن عمليات االسطول  وتخريب السواحل اإلسبانية واإليطالية ومالطا ونقل أولى قوافل المهاجرين المسلمين

 .العثمانى لم تثن الملكين اإلسبانيين عن استراتيجيتهم فى إنهاء الوجود اإلسالمي فى إسبانيا 

 

 تطويق غرناطة وسقوط اخر الثغور       

يونية / هـ488طة منذ رجب قررت قشتالة الضغط على الزغل باعتباره الخطر الحقيقى الذى لم يتم ترويضه   فحاصرت بس       

م لمدة ثالثة شهور صمدت خاللها المدينة بإستبسال ، و لما ايس قائدها يحي النيار من النصر قبل اغراءات االسبان السخية 0848

يناند بقبول فردحقوقا مميزة ، ويقضى االتفاق ( ولده وابناء عمه )مقابل االستسالم ووقع اتفاقا معهم  فى ديسمبر يضمن له والهله 

واال تدفع انت واهلك واعقابك وحشمك اى جزية او مغرم ابدا فى سائر مملكتى ، واذا تنازل صهرك ملك "  ....  وفيما يلى النص  

عن نصف المالحات التى اهبها اليه ادفع لك خمسمائه وخمسون الف مرافيدى فى مالحات دالية ، واذا تم ( يعنى الزغل) وادى اش

لموعد المحدد اكافئك على جهودك فى خدمتى بعشرة االف لاير ، واذا صحت عزيمتك على التنصر وعلى تسليمى وادى اش فى ا

خدمتى فسوف اكتم ذلك خالل الفتح حتى ال يتقول عليك رجالك ، وسوف تستقبل التعميد سرا فى غرفتى حتى ال يعرفه المسلمون اال 

 ( " .123)بعد تسليم وادى اش 

فاق استسلمت بسطة فى ديسمبر من نفس العام وغادر معظم اهلها الى وادى اش   وخالل نفس الشهر وبناء على هذا االت       

سقطت بقية الحصون اما بعد معارك شديدة او باالستسالم بشروط سخية ، وكان الغرض من تقديم مثل هذه الشروط هو ( ديسمبر)

ة يحي النيار بالتدخل القناع الزغل فإستسلم بشروط مناسبة من واثمرت خيان ، تشجيع غيرها على االمتثال لمثل هذه االغراءات 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1486
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االمتيازات معاش مناسب ونصف دخل المالحات  واحتفاظه بامالكة بشرط موافقة البابا على هذه العهود    ودخل االسبان وادى اش 

عن حقوقه لقاء مبلغ ضخم ورحل الى  م ، اال ان كرامة الزغل منعته من االستمرار فى هذه االتفاقية ، فنزل0848ديسمبر  50فى 

 .المغرب ومعه كثير من الكبراء ووصل وهران واستقر فى تلمسان

وبذلك جاء الدور على الجزء الخاضع للسلطان ابو عبد هللا وهو جزء صغير متبقى من غرناطة لم تلتهمه قشتالة بعد ،       

البحرى المتبقى مع المسلمين  الذى يعتمدون عليهما للحصول على المؤن  فتقدم االسبان لالستيالء على ثغور المنكب والمرية المنفذ

هـ  واستسلمت االخيرة 483/م0848، وكان البد من االستيالء عليهما الحكام الطوق على االندلس فإستسلمت االولى فى ديسمبر 

 .فى فبراير من العام التالى 
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 الفصل الثالث

 االندلـس ــــــــــــــــــــة ــنهاي

  غرنــاطـةســــــــــــــــــــــــــــقوط 

 ـالمزوال حــــــــــــــــكم االسـو

 

 سقوط الحمراء       

 واستسال م ابو عبد هللا                

نيه عن هذا المطلب ، ولما فشلت طلب فرديناند من ابو عبد هللا تسليم حصن الحمراء لكنه ماطل وارسل الرسل اليه يث      

م لكنه انسحب بعد معارك دموية   خرج بعدها السلطان ابو عبد 0880جهوده قامت الحرب وتقدم فرديناند حتى حاصر غرناطة فى 

/ هـ 483وعلى همدان فى رمضان ( استردها االسبان بعد اسابيع ) هـ 483هللا ليسترد بعض الحصون فإستولى على اندرش 

م وغنم منها ذخيرة واطعمة كثيرة واسر مئتين من جنودها ، ثم توجه الى ثغر المنكب فى اخر رمضان العادة  0880اغسطس 

 .الصلة مع المغرب فتحرك االسبان النجادها 

شجع هذا الخروج الجهادى اهل البشرات ووادى اش لالنتفاضة ضد االسبان ، وبعث الثوار الى السلطان طلبا للعون       

هنا قرر ناطة و لحق بهم اهل المرية وبسطة  ، وخرج اهل وادى اش الى الروابى خوفا من القتال فنقلهم ابو عبد هللا الى غر والنجدة

فرديناند ان الوقت قد حان لالجهاز على غرناطة فقد اصبحت منهكة وضعيفة بما يكفى السقاطها ، فهى فى رمقها االخير وال حليف 

تاريخى الوحيد بات فى حالة من الضعف غير قادر معها على التحرك او حتى تقديم النجدة   لخشيته من ينجدها   فالمغرب حليفها ال

 .بأس اسبانيا البحرى فى وقت إنشغل فيه بمواجهة البرتغال التى احتلت معظم ثغوره بما فيها سبتة وطنجة

م واتلف ما حول غرناطة من مزارع وهدم 0880عام أعد فرديناند خمسون الفا من الرجال مزودين بالمدافع ، وخرج اوائل      

قراها وقتل واسر اهلها استعدادا لحصار غرناطة حصارا طويال   فأقام مدينة امامها اليواء جنده فى الشتاء   وشدد فرديناند حصاره 

التحركات البحرية لضمان برا على غرناطة وطوق جبال سييرا نيفادا لمنع وصول المؤن عن طريق البشرات   واطلق سفنه لمراقبة 

ومع اشتداد الجوع والمرض بأهل غرناطة نتيجة للحصار الممتد ، كانت فرسانها تخرج من   عدم تسرب المؤن من الشمال االفريقى 

حين الخر لالغارة على جيش قشتالة لرفع الروح المعنوية  وكان موسى بن ابى الغسان يقود المسلمين فى هذه االغارات ، وهذا 

وحث السلطان على رفض مطلب فرديناند تسليم   ئد الشجاع تزعم المحرضين على القتال وعدم استسالم المدينة حتى الشهادة القا

اتعتقدون ان القشتاليين " الحمراء ، وكان ناقما على السلطان النهزاميته والقى فى ذلك خطبة عصماء تنبأ فيها بالمصير فقال 

لشد ما تخطئون انهم جميعا ظمئون ! الملك الظافر من الشهامة والكرم ما له من حسن الطالع يحفظون عهودهم ، وان يكون لهذا 

الى دمنا والموت خير ما تلقون منهم ، واغتصاب نسائكم وبناتكم وتدنيس مساجدكم ، تنتظركم المحارق الملتهبة لتجعل منكم حطاما 

 " .هشيما 

ن العامة فخرجت الجماهير الصاخبة تنذر بالفوضى  ، ورغم رفض العامة وبعد ثمانية اشهر من الحصار دب اليأس بي      

ومعهم موسى بن ابى الغسان االستسالم اال ان السلطان ازاء الوضع المتردى مال ومعه زعماء  اخرون الى االستسالم  فأرسل 

 .  يتفاوض سرا مقابل شروط سخية الشخاصهم ال نصيب للشعب فيها 

 

 ليزية ـــــــــــــــــــــــــقة إنجـــــــــــوثي       

  تكشف معاناة غرناطة قبل سقوطها          

كشف الدكتور خوسيه غوميث سولينيو في المؤتمر الثامن عشر للغة واالدب والمجتمع األسباني في مدينة مالقة بجنوب        

كان أكثر شراسة مما هو معروف حتى اآلن ان »  اطةإسبانيا عن وثيقة إنجليزية تؤكد ان الحصار الذي عانت منه مدينة غرن

مروا بمعاناة قاسية خالل اعوام الحصار عندما قامت القوات األسبانية بتحطيم وحرق الحقول المجاورة للمدينة مما  غرناطة اهالي»

دفعوا ثمنا باهظا للغاية  ، ولهذا السبب اضطر االهالي إلى أكل الكالب والقطط ، وان العرب تسبب في مجاعة رهيبة بين السكان

 .كان أكبر بكثير من عدد القوات الغرناطية غرناطة بسقوط آخر جوهرة لهم في أوروبا   ويذكر المؤلف ان عدد القوات التي حاصرت



- 101 - 

 

- 101 - 

 

مصباح  500كان هناك  غرناطة ففي مسجد»تعرض الوثيقة أيضا للكنوز الهائلة التي حصل عليها األسبان بعد الفتح سوت      

، ويذكر المؤلف اإلنجليزي ان « وعثر ملك إسبانيا على كميات هائلة من الذهب وبها بنى الكنيسة مكان المسجد.. الذهب والفضةمن 

الملك فرناندو لم يسمح للمسلمين اال بما يستطيع كل واحد منهم ان يحمله على ظهره من حاجات، ما عدا الذهب والفضة »

غوميث . ويقول د ن األسلحة من سيوف ودروع ومناجيق  ي وجد عند دخوله المدينة اآلالف م، ولهذا فان الجيش األسبان«والسالح

سولينيو ان انهيار الحكم العربي في هذه المدينة كان له صدى كبير وواسع جدا ليس فقط في إسبانيا وانما في كل أوروبا، فأقيمت 

 .الصلوات في العديد من المناطق

 

 مفاوضات االستسالم        

م ، وتم 0880نوفمبر  73تولى القائد ابو القاسم عبد الملك والوزير يوسف ابو كماشة التفاوض منذ بداية سبتمبر  الى        

تسليم المدينة خالل ستين يوما على ان يرتهن السلطان قبل تسليم الحمراء بيوم " مادة تنص على  31التوقيع علي اتفاقا يضم 

ويتعهد فرديناند  ،  السلطان واخوة وابناء الزعماء لدى قشتالة لمدة عشرة ايام إلصالح قصر الحمراءخمسمائة رهينة من بينهم ابن 

باالحتكام الى شريعتهم وان تترك لهم مساجدهم ، وي ترك للمسلمين سالحهم اال المدافع ( االندلسى)ومن يخلفه الى االبد بترك الشعب 

فرديناند ) بالد الى المغرب ان يبيعوا اموالهم المنقولة لمن شاءوا ويحق للملكين كبيرها وصغيرها ،  ويحق لمن يشاء مغادرة ال

شراؤها ، كما يتعهد فرديناند بتوفير السفن لنقلهم الى المغرب خالل عشرة ايام ولمدة الثالث اعوام الالحقة بدون اجر ، (  وايزابيال 

اسلمت على االرتداد اال بعد سؤالها   وضمنت االتفاقية حقوقا لليهود منها  واال ي رغم مسلم على اعتناق النصرانية  وال ت جبر مسيحية

وتم فى الوقت ،  (124)حقهم فى المغادرة الى المغرب أوغيرها   وضمان امن السفن المغربية القادمة لتقل المهاجرين بين البلدين

واحتفاظه واوالد واهله بممتلكاتهم ، واعفائهم من نفسه توقيع خطاب االمتيازات الخاصة باقطاع السلطان بعض االراضى والحصون 

الضرائب ، ومنحه هبة بعد تسليم الحمراء مقدارها ثالثون الف جنيه قشتالى من الذهب وتوفير السفن لنقله واهله واتباعه واموالهم 

 .نتيجة بيع اراضيهم  الى المغرب ان شاء 

ع وثالثون يوما من توقيع االتفاق وقبل موعد الستون يوما المنصوص م    بعد تس0887يناير  7وتم تسليم الحمراء فى       

عليه لتسليمها   خوفا من عواقب االمور بعد غضب العامة لما علموا بالنصوص السرية للسلطان وخاصته ، وتفشت حالة من 

ه    منادين بالمقاومة حتى الصدمة والحزن بعد معرفة نصوص االتفاق  وتعالت االصوات الغاضبة على السلطان واسرته واصحاب

خط والدته عائشة فأنشدت البيت الشهير    النفس االخير  وترك ابو عبد هللا غرناطة وهو فى الثالثين من العمر حزينا باكيا ، فأثار س 

: 

 

لكا لم      تستطع ان تدافــع عنه كالرج  الــــــــــــــأجل فلتبك كالنســــــــــاء م 

 :س   منها مرثية اندلسية مجهولة المصدر ـوط االندلـــــــلسقوانطلقت المراثى   

 احقا خبا من جو رندة نورها           وقد كسفت بعد الشموس بدورها

 :وفى مقطع اخر يقول 

ولت      اـوكانت الى البيت الحرام شطوره   فوا حسرتا كم من مساجد ح 

 لفراق وســـــــورهاواياتها تشكو ا  فمحرابها يشكو لمنبرها الجوى      

 اـفـورهـوكم طفلة حسناء فيها مصونة        اذا اسفرت يسبى العقول س

 اـفأضحت بأيدى الكافرين رهينة        وقد هتكت بالرغم منها ستــــوره

 ...ان يقول عن التخلى عن الدين  الى

 .................الى  ..............وكم من صغير بدل الدهر دينه         

 ـــــــورهاــوجاءت الى استئصال شأفة ديننا      جيوش كموج هبت دبـ

                                                           

124
 .من كتاب نهاية االندلس ومصير العرب المتنصرين   751النصوص كاملة ص   ( 



- 102 - 

 

- 102 - 

 

 :ولاليجاز نستأثر بمرثية امير الشعراء احمد شوقى التى جاء فيها 

 حسبهم هذا الطلول عظات               من جديد على الدهـــــور ودرس

 أسىــــــالت واذا فاتك التفات الى المــــــــــــــــــاضى فقد غاب عنك وجه

 

استقر ابو عبد هللا واسرته وخاصته من سادة االندلس  فى بلدة اندرش فى منطقة البشرات التى وهبها له فرديناند ، يقضى       

بسبب  المورسكيينوقته فى الصيد   ولم تغمض عينا فرديناند وايزابيال عنه وعصبته خاصة وان االمر لم يستقر لهما بعد مع 

 .ضاعهم الصعبة التى يعايشونها بعد سقوط دولتهم تذمرهم من او

وكان فرديناند وايزابيال  يفهمان جيدا قدرة هذا الشعب على تجاوز المحن والشدائد ونهوضه من بين نكباته التى خبراها فى      

القالقل ، وسعيا الى ارغامه  نضال قشتالة معهم    فوضعا ابو عبد هللا تحت رقابة مشددة لضمان عدم تجمع االندلسيون حوله الثارة

م بعد عام من مغادرته 0885على الرحيل الى المغرب وجرت مفاوضات من وراء ظهره فى هذا الخصوص مع وزيره فى مارس 

 .الحمراء وكاد ابو عبد هللا يفتك بالوزير لما علم بأالمر 

الف جنيه قشتالى من الذهب وتنازله عن اختصاصه  ويقضى االتفاق بتنازل السلطان المخلوع عن كافة امالكه مقابل عشرون     

المدنى والجنائى ،  وقيام  ملك قشتالة بشراء امالك االميرات و مرافقيه على ان يغادروا جميعا الى المغرب فى موعد اقصاه اكتوبر 

 .م0885

تقر نادما ينفى عن نفسه تهمة ورحل ابو عبد هللا ومعه الف ومائة وثالثون شخصا من كبراء الدولة الى المغرب حيث اس    

 :الخيانة والتفريط فى االندلس قائال شعرا 

ط مستورها فى اللوح بالق  لمـوال ت عاتب على اشياء قد ق درت            وخ 

 وعد عما مضى اذ ال ارتجاع له            وعد احرارنا فى جملة الخـــــدم
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 رابع الفصل ال

 وط ما بعد السق

 المأساة االسالمية 

 (ىالمورسكالهوان ) 

 المأساة والنضال

 (م0108-0887/// هـ 0004- 482)

 (التنصيراالجبارى ــ محاكم التفتيش ـــ الخروج) 

 

 معاملة االسبان للمدجنين      

 ( maures "الموروس" المورسكيين)                        

ما زالت غرناطة قادرة على النضال وي عمل لها حساب ، ولم يكن فى االفق ما يشير الى  أثناء حرب االسترداد   وفى وقت       

كمهم  بال ( المدجنين)ق رب زوال دولة االسالم فى االندلس   عامل االسبان المسلمين  الذين اضطرتهم ظروف الحياة للبقاء تحت ح 

ح البابا انوسان الرابع بإسترقاق او تنصير المدجنين ، ولم يكن م  بإلحا0784تطرف فى معظم االحوال   ولم يبال ملوكهم منذ عام

سن المعاملة تشجيع بقية المدن المسلمة على االستسالم سلما  ذلك مرجعه الرحمة االصيلة وانما المصلحة ، فكانوا يقصدون من ح 

 .تجنبا لعناء الحرب واعبائها 

الحا لم ي نتزع   عمال خطيرا يؤدى الى القالقل والثورة ، كما ان فالضغط على هؤالء المدجنين وما زال فى ايديهم س      

ترحيلهم وهم ائمة المهن وعصب الحياة االقتصادية سيقوض إقتصاد البالد وهى ما زالت فى حاجة ماسة لخبراتهم فى جميع 

والبناء والصناعات الدقيقة ، وعليهم  المجاالت ، فقد كانوا يستأثرون بالتفوق فى العلوم والمهن والفنون والزراعة والطب والهندسة

صيانة مشاريع الرى التى سبق ان اقاموها واالستفادة بخبرتهم فى زراعة المحاصيل التى سبق ان استحدثوها عالوة على ان 

 .نشاطهم االقتصادى مصدر هام للضرائب 

مى وادى اوشوا امتيازات كثيرة  نص عليها وإتبع خايمى الفاتح ملك اراجون نفس المنهج المعتدل فى البداية فمنح مسل      

بأن يقيلهم من الجرائم التى أ رت كبت في الوادى ومن الديون التى عليهم لليهود وان يستمروا فى تطبيق شريعتهم وان " اتفاق االمان 

كانوا يدفعونه لملوكهم  ي علموا اوالدهم القرآن جهرا والقيام بسائر شريعتهم ويعفون من الضرائب فى السنة االولى ويدفعون ما

 " .الى اخرة من قرارات سمحة مقابل تعهدهم بعدم االقتراب من مناطق الحروب واال يساعدوا اعداء اراجون " المسلمين 

بيد انه كانت هناك طوائف من المدجنين اقل حظا فى المناطق االخرى  ففى بعض الحاالت كان هناك حظرا على ممارسة       

رم عليهم االكل العبادات فى الع لن ، و فى حاالت اخرى حصلوا على حرية التعبد وضمان االمالك لكن ف رضت عليهم قيود   فح 

، ( 125)واالستحمام مع االسبان او عالج النصارى او إتخاذهم رقيقا او خدما ، واال يتخذوا مسائل الدين المسيحى موضعا للمناقشة

ت انتقامية فى حال تكب دهم كثير من القتلى فى المعارك ، فكانوا يصبوا جام غضبهم وهناك حاالت من التطرف فى سلوك االسبان كان

 .على االسرى واهل المنطقة

وفى اواخر القرن الخامس عشر لما الحت نهاية غرناطة ، تغيرت معاملة االسبان للمدجنين الى االسوء إستجابة  لضغوط       

تأكلت العهود فتعرض المسلمون للمحن تعد هناك قوى ي حسب لها حساب ، ف نهائيا ولمالكنيسة ، وتزايدت سوءا بزوال حكم االسالم 

هى ، و بدأ من منعهم من مزاولة مناسكهم مرورا بإرغامهم على التنصر وانتهاءا بفظائع المحن على ايدى محاكم التفتيش وبالترحيل

م ما عاهد عليه فرديناند العرب بعد سقوط غرناطة عام رغ" جوستاف لوبون فيقول . محن ليس لها مثيل فى التاريخ يسجلها  د

م ، ودام ذلك قرونا ابتداء بالتنصير ثم االحالة 0888م   على حرية العقيدة واللغة فقد حل االضطهاد والتعذيب  مع حلول عام 0887

 .الى محاكم التفتيش الرهيبة التى احرقت المسلمين بما فيهم كثير من المتعمدين والمتنصرين 
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 التنصير االجبارى وديوان التحقيق                                  

 "  La Inquisisionمحاكم  التفتيش "                  

بعد سقوط غرناطة اقبل بعض المسلمون االندلسيون من ذوى االصول االسبانية على اعتناق المسيحية طمعا فى عطف        

مالكهم وضياعهم ، ومن هؤالء سعد ونصر ولدا السلطان ابى الحسن من زوجته االسبانية وم نحا االسبان وضمان عدم المساس با

لذلك ضياعا فى ارجبة وتسمى احدهما الدوق فرناندو واالخر دون خوان دى جرانادا اى صاحب غرناطة وخدم قائدا فى جيش قشتالة 

وتسمى الدون بيدروا دى جرانادا وزوجه مريم  بنت بنغيش ( االحمرابن عم الزغل وسليل )، وتنصر سيدى يحي النيار قائد المرية  

، وتنصر الوزير   Los Venegasوابنه ، وتنصر الوزير ابو القاسم بنيغيش ومعظم افراد اسرته وعادوا السم االسرة القديم 

سف وتنكيل السلطات االسبانية يوسف بن كماشة الذى اصبح راهبا   كما تنصر اغلب سكان غرناطة من بادية وحاضرة فرارا من تع

 .ان لم يكن طمعا فى االغراءات المقدمة  ، كما عم التنصير بقية االنحاء بالترغيب والترهيب تحت ضغط االسبان

حتى ذلك الحين لم يكن التنصير قد ف رض كسياسة اجبارية بسبب مقاومة فرديناند لضغوط الكنيسة فى هذا الشأن  ،  لكنه       

م وبدأ بإستخدام الترغيب كما حدث فى البشرات ووادى الكرين والنخرون عندما اعفى اهل هذه االنحاء الذين 0888ام استسلم فى ع

يين بالنسبة المالكهم المورسكم من جميع االلتزامات والضرائب المفروضة على  0300تنصروا او يتنصرون بمرسوم فى يوليو عام 

 .التى فرضت لمشاركتهم فى الثورة وقدرها خمسون الف دوقية وغيرها من منح واعفاءات  الثابتة والمنقولة واعفاهم من الغرامات

  Morriaو فى سبتمبر من نفس العام  حصل سكان مدينة بسطة المتنصرين على مثل ذلك من مزايا ، وايضا سكان حى       

بالزام المسلمين بسكنى احياء خاصة كاليهود   وكان فرديناند قد اصدر مرسوما ( جيتو)فى غرناطة المخصص لسكنى المسلمين 

ثم تحول موقفه    ، وكانت تفصلها عن احياء المسيحيين اسوار عالية  المورسكيوناى المور او Morriaوكانت هذه االحياء تسمى 

جبارى على امة م  بتطبيق التنصير العام اال0300يوليو عام  70من التنصير بالترغيب الى التنصير االجبارى فأصدر مرسوما فى 

المعروف بمحاكم التفتيش ليتم "  La Inquisision”   بأسرها من االندلسيين المسلمين ووضعهم تحت إشراف ديوان التحقيق

 .التحقق والوثوق من صحة اعتناقهم المسيحية 

دمينيكان والفرنسيسكان لتعقب وديوان التفتيش مؤسسة قديمة شكلتها الكنيسة مع بداية القرن الثالث عشر   من االساقفة ال      

م فى مالحقة المالحدة االلبيين 05المارقيين على الدين فى المانيا وايطاليا وفرنسا ،  واخذت بتطبيقه مملكة اراجون فى اوائل القرن 

تبرتها من ، وتوسعت مهمة المحاكم لتشمل تعقب السحرة والمهرطقين واحراق كتبهم ومعها كتب الدين االسالمى والعلوم التى اع

واستخدمت الدواوين اساليب رهيبة فى تعذيب المتهمين وقضت بإحراق واعدام المارقين ومصادرة امالكهم  ،  ومن   كتب الهرطقة 

ال ينتفع بها ذويه وبين التنكيل الذى فرضته هذه المحاكم انها كانت  تغطى مصاريف سجن المتهم من امالكه حتى ت بدد امواله  

م على المتنصرين اليهود ، و لم يلتزم بها  0813قشتالة طبق هنرى الرابع الول مرة محاكم التفتيش عام وفى       (  126)

م لمكانة اليهود المالية الكبيرة عندما اعادها من جديد ضد اليهود ومن بعدهم المسلمين بضغوط البابا 0840فرديناند حتى سبتمبر 

 .الشديدة 

بألقسوة الشائنة " لمؤرخ   اهوال محاكم التفتيش واساليبها القاسية ضد المسلمين ويصفها وينتقد دون لورينتى الحبر ا      

التى جعلت المسلمون ينفرون من اعتناق المسيحية بينما كان ممكنا بيسر تحقيق التنصير باساليب انسانية   ادى تجاهلها الى إزدياد 

م الى نفى هذا الشعب البالغ 0108كان سببا لقالقل واضطرابات  ادت عام وهو ما  ، مقت المسلمون لدين حملتهم القوة على اعتناقة

"  المليون ، ويقدر عدد من انتزعهم ديوان التحقيق فى مائة وتسع وثالثين عاما بثالثة ماليين ما بين يهود ومسلميين مورسكيين  

 "  .ت صحف االنسانية جرأة ووحشية بأنها اشد ما سجل" ردينال والحبر الفرنسى ريشليو المأساة ابينما يصف الك ،

ومن أنواع التعذيب إمالء البطن بالماء حتى اإلختناق وإستخدام األسياخ المحمية وتمزيق األرجل و فسخ الفك وكانت أغلب        

 .األحكام باإلحراق
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محاكم إستمروا فى القتل والتعذيب أصحاب هذه ال( الجزويت)محاكم التفتيش ولكن رهبان  ىلغأبليون ألسبانيا اإحتالل نوبعد       

ألف جندى وأربعمائة مدفع وهاجم دير الديوان  همعو( ليمونكى)مدريد الكولونيل لسولت الحاكم العسكرى  ريشالافأرسل المسرا   

 : الوضع فى االتى  الكولونيل فى مذكراتهف يصو، سلم يؤدى إلى باطن األرض  بدقة عثر على  وبعد تفتيش الدير

بطت فى وسطها عمود من رخام به حلقة حديدية ضخمة ر     كمة حفإذا نحن فى غرفة كبيرة مربعة وهى عندهم قاعة الم "       

س عليها رئيس لوهو عبارة عن دكة يج( الدينونة)أمام ذلك العمود عرش رهن المحاكمة ووهم الفرائس بها ت ربط بسالسل كانت 

متد تلك الغرف تو، أالت لتعذيب وتمزيق األجساد البشرية    وتوجدعا لبقية القضاة محكمة وإلى جواره مقاعد أخرى أقل إرتفاال

رة فى حجم اإلنسان بعضها رأينا غرفا صغي   إلى التقزز ما حييت  استفز نفسى ويدعوإها في هرأيت ماو، مسافات كبيرة تحت األرض 

يبقى سجين األفقية ممددا بها ة سجنه حتى يقضى عليه ورجليه مد بعضها رأسى فيبقى سجين العمودية واقفا فيها علىعمودى و

ولتصريف الروائح الكريهة المنبثقة من األجداث  ، حتى الموت وتبقى الجثة بالسجن الضيق حتى تبلى ويتساقط اللحم عن العظم

جناء كانوا رجال ونساء البالية تفتح كوة صغيرة إلى الخارج وقد عثرنا على عدة هياكل بشرية ال زالت فى أغاللها سجينة والس

رأينا ما تقشعر لهوله األبدان و، عراة كانوا يستبقوهم السجناء زيادة فى النكاية بما بين الرابعة عشر إلى السبعين و اوشيوخ وأطفاال

 صندوق فى حجم الرأس تماما يوضع فيه رأس المعذبيه عثرنا عل مماأالت لتكسير العظام وسحق الجسم ومن الغرف األخرى فى 

 ، من أعلى الصندوق نقطة نقطة الماء البارد على رأسه  ونبقطرو يقوى على الحركة بالسالسل حتى الربط يديه وقدميه ت  بعد أن 

وعثرنا على ألة تسمى السيدة الجميلة وهى عبارة عن تابوت تنام فيه صورة فتاة الى جنون الكثير ب يعذتهذا اللون من الادى قد و

اإلستعداد لعناق من ينام معها وقد برزت من جوانبها عدة سكاكين حادة وكانوا يطرحون الشاب المعذب  جميلة مصنوعة على هيئة

فوق هذه الصورة ثم يطبقون عليه باب التابوت بسكاكينه و خناجره فإذا أغلق الباب مزق الشاب إربا كما عثرنا على ألة لسل اللسان 

حتى يتناثر  ةة كالليب فظيعة ومجالد من الحديد الشائك لضرب المعذبين العرااسطسحبها من الصدور بوولتمزيق أثداء النساء و

 ."م من العظمحالل

 

 الثورة ضد التنصير العام       

فتفجرت ثوراتهم من حين الخر ، وتحول االمر فى بعض  ، اثار التنصير االجبارى وقسوة ديوان التحقيق تذمر المسلمين      

م احتشدت بعض البطون الورسكية فى منطقة رندة بالجبال الحمراء  0300ال   ففى مارس عام  الحاالت الغاضبة الى القت

فسير فرديناند حملة قوية انهزمت هزيمة شديدة وق تل قائدها دوق قرطبة ، فهرع    واستطاعت اقتحام الجبل والفتك بعمال الحكومة 

ار بشرط اعتناقهم النصرانية فى ظرف ثالثة اشهر او مغادرة اسبانيا فرديناند الى غرناطة للثأر لكنه جنح للهدوء وعفى عن الثو

ومصادرة امالكهم ، فهاجرت على االمان جموع كثيرة الى المغرب قدمت اسبانيا لهم السفن وهى مغتبطة بالتخلص منهم بإعتبارهم  

 .اشد العناصر االندلسية جنوحا للثورة  

م لحرمانهم من قوتهم االقتصادية ، واضعاف 0303عدة اجراءات فى فبراير عام يين اتخذ االسبان المورسكوالضعاف        

قدرتهم على الحشد والتجمع لوأد اى تمرد مسبق ، ومنعهم من تهريب ثرواتهم الى المغرب اذا ما فكروا فى الهرب   فحرموا على 

فيها تحسبا من الثورة ، وحظروا عليهم  بيع امالكهم المتنصرين والمدجنين المقيمين فى قشتالة التوجه الى غرناطة خشية االحتشاد 

بدون ترخيص ومن يفعل ذلك ي عاقب بالموت ومصادرة امالكه حتى يضمنوا عدم هروبهم الى المغرب بثرواتهم والعودة الى االسالم 

رمان المتنصرين من ، عالوة على اجراءات اخرى الحقة كنزع السالح وح( 127)حسبما ذكره المرسوم فقد كان االسالم  شاغلهم 

بعقوبة االعدام ومصادرة االمالك  المورسكيينالهجرة الى المغرب منعا الرتدادهم الى االسالم ، وتشدد االسبان فى معاقبة 

 . واالسترقاق 

، ( م 0333الى  0301فترة حكمه امتدت من ) م اصدر االمبراطور شارلكان خليفة فرديناند وحفيده  0378وفى عام        

عاقبة كل من لم ينفذ ذلك خالل المدة مرس وما يجدد فيه ضرورة تنصير كل من بقى على االسالم واخراج من يأبى من اسبانيا وم 

م تظلم 0371وفى عام  ، الممنوحة بالرق مدى الحياة ، ونص المرسوم على تحويل ما تبقى من المساجد الى كنائس فى الحال 
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من اصول اسبانية اصدر االمبراطور  المورسكيينمبراطور امرهم للتحقيق ، وبعد تدخل كبار يون من قرار الترحيل فأحال االالمورسك

كان صحيحا بمسارعتهم بقبوله بمحض ارادتهم اتقاء لما هو اشر  المورسكيينطالما ان تنصير " مرسوما يلغى الترحيل ، مفاده أنه 

 .نصر كل اوالدهم فإذا ارتدوا ق ضى عليهم بالموت والمصادرة  منه ، وبإعتبارهم نصارى يمنعون من مغادرة اسبانيا ، وان ي  

فى نفس الوقت حاول نبالء اراجون مع االمبراطور الستثناء الجالية المسلمة من التنصير على اساس انه لم تبدر منهم        

ه ولهم وخرابا لضياعهم ومزارعهم خطيئة سياسية او دينية وان إخراجهم ومعظمهم من العاملين فى ارضه خسارة اقتصادية فادحة ل

، فالجالية المسلمه تشكل قوة العمل فى المنطقة فهم المزارعون والصناع المهرة ، ولكن االمبراطور اصر على قراره وكلف محاكم 

 .م 0371التفتيش بالمهمة وتم تنصيرهم عام

مع استمرار تنكيل االسبان بهم وبسبب القرارات  المسلمين فى بلنسية وسرقسطة ومعظم االنحاءيين المورسكثارت ثائرة        

، فقد تمكنت ( تضم سبعة وعشرين الف اسرة)، لكن االسبان تمكنوا من قمعها  تباعا اال بلنسية ذات الكتلة المسلمة الكبيرة الظالمة 

 .من الصمود وساعدها على  ذلك سهولة تلقيها العون من المغرب لوقوعها على البحر 

شتدت الثورة جردت الحكومة قوة كبيرة مزودة بالمدافع وارغمت المدينة على االستسالم على ان يمنحها االمبراطور ولما ا       

دلت عقوبة االسترقاق بالنسبة للثوار الى الغرامة ، ولما تكرر تذمر اهل بلنسية قرر االمبراطور طرد  االمان مقابل التنصر ، وع 

تبقائهم فى ضياعهم ، فعاد المسلمون الى الثورة لكنها ما لبثت ان ا خمدت   وإنصاع اهل المسلمين منها وحظر على النبالء إس

المدينة امام عدم الحيلة فى النهاية ، وطلبوا مقابل الدخول فى النصرانية اال تمتد اليهم يد ديوان التحقيق لمدة اربعين سنة ، وان 

ض حقوق الميراث والزواج ويسمح لهم بحمل السالح وتخفيف الضرائب ، يحتفظوا خالل هذه المدة بلغتهم ومالبسهم القومية وبع

فضت مطالبهم اال فيم يتعلق  وا ستخدام اوقافهم على االنفاق على الفقهاء وما تبقى من ريعها بعد ذلك  ي رصد لبناء الكنائس   وقد ر 

بعض االمتيازات بالنسبة للضرائب والزواج ،  بمهلة استخدام المالبس واللغة فسمح لهم االمبراطور بعشرة اعوام فقط ومنحهم

 . فاقبلت اغلبية اهالى بلنسية على التنصر اال اقلية فضلت المقاومة فمزقتها جند االمبراطور بعد قليل 

م بطلب تخفيف قيود محاكم التفتيش ومطاردتها لهم ، 0371تقدم مسلمو غرناطة الى االمبراطور اثناء زيارته للمدينة عام        

يين عن لغتهم وثيابهم القومية واسماؤهم العربية واال يتسمون بها بعد ذلك ، المورسكفاحال مطالبهم الى التحقيق الذى اوصى بتخلى 

واال  يستخدمون الحمامات وان ت فتح منازلهم ايام الجمع والسبت للتأكد من انهم ال يمارسون االسالم سرا ،  وا رجئ تنفيذ هذه 

، وتمكنوا بعد دفع مبلغ طائل الى االمبراطور من قبول حقهم فى ارتداء مالبسهم القومية واالعفاء من مطاردة  القرارات عدة مرات

 .محاكم التفتيش اذا ا تهموا بالردة فأصدر عفوا عن مخالفاتهم السابقة  

تعباد وإثقالهم بالضرائب فباتوا ولما لم تتحقق وعود االمبراطور بالمساواة بين المسلمين وبين رعاياه   وشعورهم باالس      

م النزوح الى بلنسية او ايا من 0380يفرون الى المغرب عبر بلنسية ، ولما ادرك ذلك االمبراطور حظر عليهم االمبراطور عام 

مسير  يونالمورسكالثغور أو تغيير مساكنهم اال بموافقة ملكية نظير رسم فادح لعرقلة هجرتهم الى المغرب ، ونتيجة هذا الحظر غير 

الهجرة للتمويه على السلطات فاصبحت تمر عبر الثغور االيطالية حتى ال تلتفت اليهم عيون محاكم التفتيش التى ركزت مراقبتها على 

ومن ضمن االجراءات االخرى الهادفة الى عدم تسرب الثروات من اسبانيا وحرمان  ، منع الهجرة الى ارض االسالم فى المغرب  

يين  بيع الحرير والذهب والفضة والحلى واالحجار الكريمة المورسكروب بأموالهم ، حظر االمبراطور شارلكان على الفارين من اله

حتى اليستطيعون استبدال امالكهم بما خف حمله وغلى ثمنه ويفرون بثرواتهم الى المغرب ، ومنعهم من حمل السالح حتى ما 

،  وا مر المسلمين بالسجود فى الشوارع عند مرور كبير االحبار وان يحمل المسلم  استصغر منه منعا للثورة وعقوبة المخالف الجلد

 .شارة زرقاء فى قبعته حتى ي مكن التعرف اليهم لمراقبة سلوكهم  

م اصدر عفوا عن اهل دلكامبو واريفالو عما ارتكبوه 0385وفى بعض االحيان اتخذ االمبراطور مواقف معتدلة ففى عام        

ودرت  الي االحياء منهم  ، وسمح لهم بتزويج  من ك فر ومروق واالكتفاء باعترافهم بذنوبهم امام الديوان ورد امالكهم التى ص 

اوالدهم الى النصارى الخلص واال ت صادر المهور التى دفعوها للخزينة بسبب ذنوبهم بل ترد الى نسلهم من هذا الزواج وتؤل االمالك 

 .لص سواء برسم الزواج او الميراث الى الزوجات النصرانيات الخ

 

 تحريم حمل السالح       

يين حمل السالح وجرد اهل بلنسية بعد ثورتهم منه بالجملة   ورخص فقط بحمل االسلحة المورسكحرم فرديناند على        
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ن فذ بشئ من ، لسالح كافة انواع ام صدر تحريم 0383خيص  ، وفى عام المنزلية الصغيرة ، ولكن السلطات  تشددت فى منح الترا

 .اللين 

رم علي المسلمين عام ( م 0384-0333)وفى عهد فيليب الثانى         م  حمل السالح الشخصى 0315ات خذت تدابير اشد فح 

نح الذى كانوا يستخدمونه للدفاع عن تجارتهم فى االماكن النائية  واشترط لذلك موافقة الحاكم العام ،  الذى اثار بتشدده فى م

 .يين المقيمين فى النواحى النائية الذين ال يمكنهم التخلى عن السالح الشخصى فى الدفاع عن سالمتهم المورسكالتراخيص غضب 

م   جدد  فيليب قانون تحريم استخدام اللغة والثياب 0312وفى االحتفال بالعيد القومى لسقوط غرناطة  فى يناير عام        

م فى عهد والده ، وحدد ثالث سنوات ينتهى بعدها استخدام اللغة واوقف صناعة المالبس العربية 0371 العربية السابق صدوره عام

، وسمح باستخدام الموجود منها عامين بالنسبة للمالبس الصوفية وعام للحريرية ، وحرم عليهم االستحمام بالحمامات واكد على 

مسلمين فتح منازلهم ايام الجمع واالعياد ليستطيع القسس ورجال ، وطلب من ال( 128)وجوب هدم الحمامات العامة والخاصة 

 .يين المورسكالسلطة مراقبة ما يقع بداخلها  وغيرها من قرارات تتعلق بالكف عن العادات االسالمية وغيرها لمضايقة 

     

 ية الك برى وإعالن االستقاللالمورسكالثورة       

ن فهبوا لتعديله لكن االمبراطور اصر على التنفيذ مستثنيا بلنسية لوجود كتله اسالمية ييالمورسكاثار هذا القانون غضب       

كبيرة بها تغلب عليها روح التمرد فوافق بعد وساطة على معاملة اهلها برفق فى شئون الردة فال ت نزع امالكهم على ان يدفعوا اتاوة 

م اهل غرناطة على الثورة بزعامة فرج بن فرج وهو صباغ ينتسب لبنى وعز   سنوية قدرها الفان وخمسمائة مثقال لديوان التحقيق

سراج من اشراف غرناطة ومن فرسانها ايام الدولة االسالمية ، فخطط مع اهل البشرات على مهاجمة غرناطة يوم احتفال االسبان 

العام ، واستغل فرج الوقت فى بث روح م ، لكن تسرب االخبار ارجأ التنفيذ الى ديسمبر من نفس 0314بالخميس المقدس من ابريل 

يون مجموعة من القضاة والمأمورين االسبان كانوا فى المورسكالثورة فى انحاء االندلس    وجاءته الفرصة عندما هاجم بعض 

ة فأبى طريقهم الى غرناطة وجردوا القوة التى رافقتهم من كمية كبيرة من البنادق ، فسار بها فرج  ومعه مائتى فرد الى غرناط

سكان البيازين مساعدتهم خوفا من رد فعل السلطة االسبانية واكتفوا بتقديم مساعدات مادية ، فإرتد فرج بمجموعته وتحصن فى 

 .يون االسبان المورسكجبل سييرا نفادا ولحقت به الجموع وعمت الثورة االرجاء وهاجم 

فى العشرين من عمره من بنى اميه هو الدون فرناندو دى كردوبا م  فتى 0314اعلن الثوار االستقالل وتوجوا فى ديسمبر       

ابن السلطان ابى الحسن من زوجته االسبانية ، وسموه محمد بن امية  وكان يعمل مستشارا فى بلدية غرناطة ، واتخذ عمه فرناندو 

بخلع طاعة االسبان  المورسكيين  وناشد  واسمه العربى ابن جوهر قائدا عاما للقوات ، وابن فرج كبيرا للوزراء( الصغير)الزغوير 

والعودة الى االسالم   ووقعت نقمة الثوار اول ما وقعت على مضطهديهم خاصة عمال الحكومة وقسس محاكم التفتيش وتمادى ابن 

 .جاهدين فرج فى االنتقام وجعلها مذبحة عامة وجل منها المسلمون والنصارى فعزله محمد بن امية ، فنزل راضيا الى صفوف الم

 

 محمد بن امية واغتيالهالثائرمفاوضة االسبان       

عمت الثورة معظم االندلس ونجحت فى التغلب على معظم الحاميات االسبانية االخرى عدا مربلة و مالقة ورندة لوجود       

م الى آكام بوكيرا حصن الثوارالذين 0318يناير 7حاميات اسبانية قوية بها ، فتوجهت قوة اسبانية بقيادة منديخاور حاكم غرناطة فى

تصدوا لها رغم نقص االسلحة والعتاد وبعد معركة عنيفة تقهقروا الى سهول بطرنة فنكل االسبان بمن تخلف منهم ال سيما النساء  

 .واالطفال 

يين وسليل االسرة المورسكحاول منديخاور التفاهم مع الثوار على العفو مقابل السكينة ، ووسط فى االمر بنيغيش من كبار 

الغرناطية العريقة ، فكاتب بنيغيش ابن امية مؤنبا اياه لتعريض اهله وامته للهالك ناصحا له بالتوبة والتماس العفو ، فمال ابن امية 

بان للتصالح وارسل اليه فى امر التسليم لكن المتطرفون من المتطوعين المغاربة رفضوا االستسالم فإستمرت المعارك واصابوا االس

 .بهزيمة شديدة فى آكام جواخاريس وقتلوا منهم مائة وخمسين جنديا وضابط   لكنهم اثروا االرتداد بعد قتال شديد 

                                                           

128
ثر نظافة من وهو مايدل على  انهم اك  515المرجع السابق صـ  -بأنهم يستحمون فى ديسمبر ،  ( م0313سنة )ينتقد المطران جريرو المورسكيين ( 

 .االسبان 
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فر ابن امية ولم يظفر االسبان به انما اسروا امه وزوجه واخواته ، واسترق االسبان من اختاروهم من االسرى  وقتلوا من       

ن االسرى الزمار زعيم الثوار وابنته الصغيرة ، وكان مصيره فظيعا الستبساله فى المعارك فأرسلوه تخلف بعد ان نكلوا بهم ، ومن بي

 .الى غرناطة حيث عذبوه بوحشية وإنتزعوا لحمه من عظامه حيا ثم مزقوه اشالءا 

المركيز لوس فيليس  أعاد الثوار احتشادهم من جديد فى شرق البشرات فى حشود عظيمة واخذوا يهددون المرية ، فسار       

على رأس جيش كبير تمكن بعد معارك شديدة من هزيمتهم  ونكل باسراه من المقاتلين واسرهم ، كما ذبح االسبان مائة وخمسون 

 .ين فى غرناطة كانوا رهيئة فى سجنها عندما تردد ان الثوار قادمون لتحرير المدينة المورسكمن اعيان 

ين فى النواحى الشمالية الضعافهم ووأد ميلهم للثورة   فكانت مأساه جديدة فرقت االسرة يالمورسكصدر قرار بتشتيت       

يون فانقضوا المورسكالواحدة وافقدتها امالكها باالضطرار ببيعها بأبخث االسعار لالنتقال لالماكن الجديدة ، وأهاجت هذه االجراءات 

موعهم فى ثورة من جديد فى الهضاب والسهول ، وإنضم اليهم ابن امية على الحاميات االسبانية فى البشرات ومزقوها واحتشدت ج

لقيادة الثورة وقرر التوجه الى العالم االسالمى طلبا للعون فبعث اخاه الى القسطنطينية فلم ياتيه ردا واعتذرت الجزائر مكتفية 

 .فرقة من المرتزقة الترك بالتشجيع  ووعد سلطان مراكش بالغوث ، ولم ي غثهم سوى عدد من مجاهدى المغرب و

سار المركيز لوس فيليس لمقاتلة الثوار لكنه فشل فى حسم المعارك ، فألقى بفشله على منديخاور حاكم غرناطة قائد قطاع       

بن  يين وعزله    وفى تلك االونة اغتال المرتزقة الترك ابن امية بخديعة حاكها ديجوالمورسكمن القوات متهما إياه بالتعاطف مع 

انتقاما منه الستيالئه على جاريته الحسناء   فزور بالتعاون مع تلك الجارية  خطابا ممهورا بإسم ابن امية الى ( الوزير)الجوازيل 

 .ابن عبو قائد الجيوش يتوعد فيه الترك وقام بتسريبه اليهم فقاموا باقتحام المعسكر وإغتيال ابن امية 

 

 بن امية واغتياله مفاوضة االسبان الثائرمحمد       

الذى تسمى  بموالى عبد هللا محمد   واعلنوه ( ى ديجو لوبيزالمورسكاسمه )اختار الثوار ابن عم الملك القتيل ابن عبو       

ملكا على االندلس وكان اكثر فطنة وروية وتدبرا فكون جيشا مدربا واكثر تنظيما من عشرة االف بين مجاهد ومرتزق ومغامر وجلب 

م الى ارجبة مفتاح غرناطة واستولى عليها بعد حصار قصير وذاعت شهرته فأعلن 0318من المغرب ، وسار عام  السالح

 .يون الطاعة له وكثرت غاراته على ضواحى غرناطة المورسك

 

 القتال والتفاوض        

لدون خوان قائدا عاما لغرناطة ، وبعثه فى تفاقم الموقف بعد عجز االسبان عن قمع الثورة ، فعين الملك فيليب الثانى اخوه ا      

يين ، وكان يدافع عنها ثالثة المورسكديسمبر على رأس جيش النهاء الثورة ، فحاصر جليرا فى وادى آش وهى من امنع قواعد 

د كبير من م  بعد معارك هائلة استبسلت فيها النساء وق تل فيها عد0320االف مقاتل منهم فرقة تركية ، فسقطت فى فبراير عام 

 .       كبراء االسبان ، فإنتقم االسبان بقتل كل من فيها نساءا واطفاال 

فاجأ عدة االف من الثوار بقيادة الحبقى الدون خوان فى شعب الجبال ق رب بسطة فى سيرون ومزقوا بعض سرايا االسبان        

م ولما استعصى عليه االمر   ارسل 0320تى اندرش فى مايو وقتلوا عددا كبيرا منها ،  فاعاد خوان تنظيم قواته بصعوبة وسار ح

فى مالينة الحبقى ووعده بالعفو التام ان اعلن فى ظرف عشرون يوما الخضوع على ان يتقدم بظالماتهم للنظر فيها  ومن لم يعلن 

 .عود فعاد خوان الى قتالهم خضوعة سي قتل عدا النساء واالطفال دون الرابعة عشر ، فرفض الثوار لعلمهم خيانة االسبان للو

ارسل فيليب قوة اخرى بقيادة دون سيزا قاتلت موالى عبد هللا فى شمال البشرات لم تتمكن من حسم الموقف ، وبعد فترة       

يين ، المورسكمال الجميع للمفاوضات بوساطة الدون فرناندو دى براداس ، وهو من اهل وادى آش  وله صالت طيبة بزعماء 

لحبقى على الخضوع لفيليب مقابل العفو عن الثوار ، ولكن موالى عبدهللا وبقية الزعماء رفضوا االتفاق لما تضمنه من نفيهم فوافق ا

ولما ارسل خوان الى  موالى عبد هللا للصلح ، ، ولما رأوا اصرارا الحبقى على الترويج لالتفاق  استدرجوه الى معسكرهم وقتلوه 

تال حتى النهاية ولن يموت اال مسلما ، وبذلك تأججت الثورة حول رندة من جديد ، فسير االسبان ثالثة رفض االخير م صرا على الق

جيوش فى اتجاه البشرات والثانى الى وادى اش والثالث الى بسائط رندة ، واجتاحوا كل شئ فى طريقهم وامعنوا فى القتل وهدموا 

يين الى المغرب ، وبقى المورسكاالنهيار امام هذا الجبروت ، وفر كثير من الضياع والقرى وخربوا الحقول ، فأخذت الثورة فى 

 .موالى عبد هللا وجيشه الصغير الذى امتنع عن االسبان 
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 يين فى الداخلالمورسكتشتيت       

معين الثوار يين من معاقلهم خصوصا اهل البيازين حتى ينضب المورسكم  امرا بتشتيت 0320اكتوبر  74اصدر فيليب فى       

ين فصادر عقاراتهم ونهب جنوده اموالهم وفتكوا بالنساء واالطفال فهلك الكثير خالل عمليات المورسكمن مدد الرجال ، ونكل ب

يون الى السهل وهاجموا وقتلوا الكثير من الجند المثقليين بالغنائم   واستطاع االسبان كشف مخبأ موالى المورسكالترحيل ، فهرب 

شاية قائد مغربى مقابل وعد بالعفو عنه ورد زوجته وابنته االسيرتان لديهم ان سلمهم عبد هللا حيا او ميتا ، مستغلين عبد هللا بو

حنق هذا المغربى على عبد هللا لمنعه إياه من العودة للمغرب ، فقام ومعه شرذمة من الجند وقتلو الملك والقوا بجثته الى االسبان 

 .يين الك برىالمورسكر ذلك استسلم كثير من الثوار وانتهت ثورة الذين مثلوا بها   وعلى اث

م حتى وفاته عام 0347يين فى الفترة من عام المورسكاستمر االسبان فى مناقشة مشروع قرار فيليب الثانى تشتيت       

يرا وبين ارسال االالف منهم م ، وتراوحت االراء ما بين االسترقاق وهو موقف االحبار المتطرفين وعلى رأسهم المطران رب0384

كل عام  للعمل فى السفن ومناجم الهند حتى يفنوا ، وذهب البعض الى قتلهم دفعة واحدة او قتل البالغين واسترقاق الباقين وبيعهم 

 . عبيدا ورأى بعض الوزراء اغراقهم فى البحر

 

  ىالمغربجهاد روح اليستنهضون  نيالمورسكيثوار      

 (مأسى الرحيل) رسكيينموالفى عاقب بنقشتالة ت                             

ية ، يقضى المورسكم مشروعا متطرفا للتخلص من المشكلة 0388فى اوائل عهد فيليب الثالث وضع الدوق دى ليرما عام        

المغرب وايداع االطفال معاهد بإعدام الشبان والكهول ما بين الخامسة عشر والستين أو إسترقاقهم ونفى النساء فوق الستين الى 

ان لجأ الشيخ مأمون بعد هزيمته امام ( هـ0002/م0104عام )كنسية ، ونزع امالكهم واقر مجلس الدولة المشروع  ، وحدث انذاك 

تعهدا منحه ث غر العرائش نظير معاونته  .اخيه السلطان زيدان فى المغرب الى فيليب طلبا لعونه  م 

دد من السفن استولت على الثغر ولكن مؤيديه انفضوا من حوله لخيانته ولم يساندوه فى معاركه فانهزم فارسل فيليب معه ع      

بخيانة الشيخ ارسلوا الى السلطان زيدان يبدون استعدادهم لتزويده بمائتى الف مقاتل ان اقدم  المورسكيونوق تل بعد ذلك    ولما علم 

طان رفض القتال خارج اراضيه واستمر فى معاركه مع االسبان فى المغرب حتى وفاته على احتالل احد ثغور اسبانيا ، ولكن السل

 .هـ 0052/م0172عام 

وجماعة معه ، لم تعط الوثائق اسمه النصراني ، وهو من المرية وينسب نفسه إلى " طاهر الحر"م ، ثار 0188وفى  عام        

دة الدولة اإلسالمية بالتعاون مع مورسيكي الرباط حيث كان مقررا أن يبحروا بيت بني األحمر ، وكان يخطط لتحرير االندلس  وإستعا

من المغرب الى إشبيلية ويدخلوها من مصب الوادي الكبير بالسفن ويحتلوها بمساعدة ملك البرتغال الذى يسعى لالنفصال عن 

هم االمر فى الداخل دوق مدينة سيدونيا حاكم إسبانيا التى سبق ان ضمتتها بعد هزيمة بالده في معركة وادى المخازن ، ويمهد ل

 (.129)منطقة األندلس ، ولكن لم نجد مصدرا متاح يشير الى ذلك 

يين سلطان المغرب واستعدادهم للعودة الى الثورة ، إجتمع مجلس الدولة فى اوائل المورسكولما علم االسبان بتحريض        

، واقترح المطران ربيرا النفى كأرفق حل وايده معظم االعضاء للتخلص من يين من جديد المورسكم  للنظر فى مصير 0104عام 

يين الذين يهدد تناسلهم السريع بمعدالت تزيد عن معدل توالد النصارى التركيبة السكانية للبالد ويهدد امنها ، وأمهل المورسك

والمورسكالمجلس   .قب بالموت ومصادرة امواله يين شهرا لبيع امالكهم وتدبير امورهم للرحيل ،  ومن تخلف ع 

م وإحتشدت عشرات السفن فى مياه ميورقة تم جمعها من نابلى وصقلية 0108سبتمبر77وصدر مرسوم بالنفى النهائى فى      

                                                           

129
باالسبانية  ،  لدوقة مدينة سيدونيا سليلة حاكم االندلس المسلم ، ان جدها االكبر  7000الصادر في نهاية سنة " من إفريقيا إلى أميركا"من وثائق كتاب( 

 .  احتفظ سرا فى قصره بمسجدا سريا
. 
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وميالن لنقل المنفيين ، وقلص المرسوم المهلة بالنسبة الهالى بلنسية من شهر المسموح به الى ثالثة ايام فقط للتجمع   وضيق 

فيما يحملونه من متاع بمقدار ما يستطيعون حمله على ظهورهم فقط ، وشدد عليهم عقوبة التخلف بأن من يضبط بعد ذلك  عليهم

تكون عقوبته الموت اذا ما ابدى مقاومة وما عدا ذلك ت صادر امواله وي حاكم ، وقرر المرسوم عقوبة جماعية لجميع سكان الناحية 

ى امالك المرحليين من المزارع او المنازل او اخفى متاعا  ووهب القرار تلك الممتلكات الى النبالء بالموت اذا ما أضرم احدهم نارا ف

يين بغرض القيام بأعمال  صيانة المورسكمن % 1يين المرحليين   بينما ا عفى من الترحيل المورسكاالسبان وشدد عقوبة  اخفاء 

 .وتنظيم شئون الرى  المبانى وتشغيل مصانع السكر والعناية بمحصول االرز

يين على طريق االالم الطويل فأنقسمت وتشتت االسر المورسكادت هذه االجراءات الى كارثة انسانية كانت اول ما ا بتلى به       

وتفرقت االسرة الواحدة اذا كان من بين ابنائها نصارى   فيتم ترحيل الطرف المسلم دون الطرف النصرانى مع استبقاء االوالد ، 

 . سمح القرار بعودة عشرة مرحلين من الذين وصلوا الى المغرب مع السفن العائدة لطمأنة االخرين على سير العمليةو

 

 يون المورسكتـــمـــرد        

يين   وترددوا فى الرحيل لمعرفتهم بمشاكل الهجرة الجماعية المتعجلة فهى بمثابة المورسكروع القرار بحيثياته المجحفة        

عاناة اال نهيار الذى سبق ان خبروه على مدى تاريخهم بعد تساقط مدنهم ، حيث يتبدد االستقرار وتضيع الممتلكات واالموال وم 

يون وأقروا الرحيل واعتبروا من يبقى مرتدا مارقا   ولصعوبة المورسكاالنتقال الى المجهول ، وفى ظل هذا التردد إجتمع فقهاء 

وتعذر إخماد ثورة وادى اجوار    ض المناطق فتم اخماد الثورة بعد ان اسفرت عن عدد كبير من القتلى يون فى بعالمورسكاالمر ثار 

لضخامة اعداد الثوار الذين تحصنوا بها وهم خمسة عشر الفا  ، ولكن الحكومة نجحت فى النهاية فى الفتك باالالف منهم وسبي 

الى الموانى ، بينما تعذر اخماد ثورة مويال دى كورتيس اال بعد عام لتحصن النساء واالطفال وباعوهم رقيقا ون قل الباقون قسرا 

 .تسعة االف ثائر بها تبقى منهم حوالى ثالثة االف عند الترحيل

كان الترحيل الى الموانى يتم فى حراسة الجند لضمان عدم فرارهم ولحمايتهم من عصابات االسبان التى تعترض مسيرتهم        

ديسمبر بدأ تنفيذ  03احيانا ، ومن الموانئ تنقلهم السفن الى وهران التى كانت بيد االسبان ومنها الى تلمسان ، وفى للنهب والقتل 

وحاول من لديه اطفال السفر إختياريا بدون ترحيل لالحتفاظ  باوالدهم  ين فى قشتالة ومنحهم  شهرا مهلة ،القرار على المقيم

، فسافر عشرة االف الى قرطاجة ثم تسربوا الى المغرب ، وقصد  سبعة عشر الفا الى فرنسا الصغار بدعوى السفر داخل اسبانيا 

الفا من اراضى اراجون الى نافار الفرنسية بعدما سمح لهم هنرى الرابع بالتوطن فيما وراء نهر  73عبر اراضى  قشتالة ، وتوجه 

 .لهم السفن للسفر الى المغرب الجارون بشرط بقائهم على الكاثوليكية ومن ال يرغب فقد  هيأ 

وفى غرناطة صدر قرار الترحيل بنفس النصوص مع إباحه بيع امالكهم المنقولة مقابل بضائع اسبانية ، وال ي سمح لهم        

ودرت عقاراتهم لصالح العرش ، ونزح من اهلها مئة الفا  ،  بإصطحاب الذهب او الحلى او النقود اال ما يكفى نفقات الرحلة ، وص 

 .م  0108وإستغرقت عملية الترحيل خمس سنوات حتى يناير 

 

 لخروج الثانىا      

 الهروب عبر االطلنطى        

 من المستعمرات االسبانية فى امريكا يينالمورسكوطرد                         

يين ، فرت بعض العناصر المورسك خالل فترات المعاناة وتضييق االسبان على طرق المالحة الى المغرب لمنع هروب       

االندلسية من اسبانيا والبرتغال الى جزر االطلنطى واالمريكتين فقد كانت لهم سابق معرفة بدروبها قبل ان يكتشفها كريستوفر 

          يين طردهم شارل الخامس ملك اسبانيا من اراضى الدولة ومستعمراتها المورسككولمبس ، ولحقت بهم عناصر اخرى من احفاد 
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، ( 130)بطرد احفاد المسلميين الذين ا حرقتهم محاكم التفتيش من غرب االنديز  (  0385ا قر عام ) 0358بعد قراره الصادر عام  

يين من الممتلكات االسبانية فى االمريكتين بدعوى انهم ينشرون االسالم ، وقد وصلت هذه المورسكوتطور االمر لعملية واسعة لطرد 

 .ماكن اخرى فى شمال امريكا العناصر الى ا

 

 (نهب المنفيين واالعتداء عليهم)مأسى الطريق        

لوبون ان اكثر المهاجرون .تعرض المنفيون خالل رحلة االالم لمالحقة العصابات االسبانية او البدو فى افريقيا  ، ويقول د       

بليد القتلى بثالثة ارباع المنفيين وكان راضيا بذلك فقد  قتل هو  ق تلوا فى طريق الترحيل على االرض االسبانية ، و يقدر الراهب

فى لم يرحمهم االعراب    كما ( " 131)الفا كانت تضمهم قافلة واحدة على االرض االسبانية  080واعوانه  مئة الف من بين 

ن فضلوا البقاء فى وهران خوفا من ييالمورسكفنهبوهم وسبوا نسائهم ، ويعلق  الكونت اجيالر حاكم وهران بان كثير من المغرب 

اعتداءات االعراب ،       وفى فرنسا تعرض الكثيرون ايضا للعدوان والنهب االمر الذى كان مثار احتجاج  احمد سلطان الترك الى 

 .مارى دى مديتشى  الوصية على العرش طالبا منها حماية المنفيين 

ض واالعتداءات وعاد الكثيرون منهم ممن وصل الى المغرب الى الموانى االسبانية ويتردد ان ثلثا المنفيين أهلكتهم االمرا       

م ملتمسين التنصر والعبودية لدى اسر يعرفونها ، 0174بعد الشدة العظيمة التى اصابت اهل فاس من الجوع والغالء والوباء عام 

فض ، وتمكن البعض منهم من التسرب الى داخل اسبانيا   يين المورسكوي قدر المؤرخ  نافاريتى اعداد المنفيين   ولكن مطلبهم ر 

خالل الترحيل بحوالى خمسة ماليين بينهم مليونا يهودى ، ويقدرهم دون لورنتى مؤرخ ديوان التحقيق المرحلين بمليون مسلم 

 . م 0383ر البندقية عام م من اجمالى سكان اسبانيا البالغ ثمانية ماليين حسب تق دير سفي0108ويهودى هم تعداد هذا الشعب عام 

وعمن مات خالل عصور االضطهاد تشير بعض التقديرات الى ان اجمالى من مات منذ فتح فرديناند لغرناطة بحوالى ثالثة        

مائة و تسع و )عاما  058ماليين مسلم ، بينما يقدر الحبر دون لورينتى مؤرخ ديوان التحقيق من انتزعهم ديوان التحقيق خالل 

 (.132)بحوالى ثالثة ماليين ما بين يهود ومسلمين ( ون عاماثالث

. ، ويراها د(  133" )بأنها اشد ما سجلت صحف االنسانية تجاوزا ووحشية " ويصف الكردينال الفرنسى ريشليو المأساة        

ماليين الذين كانت لهم مما يؤسف له ان ذلك حرم اسبانيا عمدا من هؤالء ال" جوستاف لوبون مأساة حضارية السبانيا فيقول 

االمامة الثقافية والصناعية فى وقت افتقر فيه االسبان الفاتحون لكفاءات مماثلة ، فعانت لقرون من الفراغ الذى خلفه مصرع وهجرة 

 .هؤالء الماليين  

 

 يون كــــــــــــــــــــــــالمورس      

 خصالهم ومقوماتهم                       

الشعب خليط من البربر والعرب المولدين مع القوط ، يقول فيهم ابن الخطيب أن انسابهم عربية فيهم كثير من البربر هذا         

والمهاجرين ، شعب طيب الخصال حسن الصورة ذوى انوف معتدلة ، الوانهم بيضاء شعورهم سوداء متوسطى القد باعتدال لسانهم 

سن الطاعة واإلباء   ويصف نساءهم بالجمال والرشاقة والسحر ون بل عربى فصيح ، يتسمون بنضرة اللون واناقة ا لملبس وح 

بالغن فى الزينة والتبرج  ، وهناك من يصف نساؤهم بالجمال والسحر واعتدال السمن وحسن المحاورة  يندر فيهن الطول  الخالل م 

 .قلنسوة اال القضاه احتفظوا بعمامتهم يسرفن فى الزينة والتعطر ، ورجالهم تخلوا عن لبس العمامة واستبدلوها بال

م   بأنهم مجتمع متماسك وشعب ينموا بإطراد عددا  وثروة يكرسون 0383يين سنة المورسكويصف سفير البندقية       

                                                           

130
، "The white of the Appalachians"ش بشرق الواليات المتحدة ، وي سمون أحيانا استقر المورسكيون الفارون من البرتغال فى جبال األباال( 

عن أصول المالينجرز بتمويل من جامعة فرجينيا الغربية، يقول انه تبين أن أصول هؤالء " The Malingers"فى كتابه  " Brand Kennedy"طبقا لـ 
، المصدر محاضرة الدكتور علي بن المنتصر "أبراهام لينكولن"إلسالمية باقية إلى اآلن ، ومنهم ينحدر إسالمية فهم من أندلسيي البرتغال ، وما زالت عاداتهم ا

 .  اإلسالمية في أوروبا وأمريكا والمحاضرة مرفقة بالمالحق  الكتاني عن المسلمون االفارقة والمورسكيون في األمريكتين قبل كريستوفر كولومبس
131
 .720حضارة العرب  صـ (  
132
 . 727حضارة العرب  صـ (  
133
 .558المرجع السابق صـ (  
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ون انهم يتكاثرون فجميعهم يتزوج  وهم اغنى طوائف اسبانيا يقتصد" نشاطهم فى التجارة    وعنهم يقول ثرفانتس الكاتب االسبانى 

فى االنفاق ويكتنزون المال وال يشترون العقارات ، وال ي دخلون اوالدهم الجيش او سلك الكهنوت ، ويصفهم  دى بدرانا المؤرخ 

 . الحبر بانهم شعب ذو اخالق متينة اشراف فى معامالتهم ليس بينهم عاطل يعطفون على فقرائهم 

المقيمين فى تطوان بالمغرب بأنهم ظرفاء ومتحضرين ولطفاء مع   maures "الموروس"وتنعت مؤلفات الرحالة األوربيين  

 .المسيحيين

يين  ما بين ثالثة الى خمسة ماليين جملة سكان مملكة غرناطة عند الخروج ، فقد احتشدت فيها االمة المورسكبلغت اعداد        

ابع الهجرى ،  منهم نصف مليون سكان مدينة غرناطة االندلسية المتداعية من كافة االرجاء على مدار قرون التراجع منذ القرن الس

 .وحدها 

 

 المورسكيين الى المغرب االندلسيين وهجرات       

 (134)على مر التاريخ االسالمى                                   

ندلس، ولعل أقدمها تلك التي هجرة االندلسيين بإتجاه المغرب عادة فرضتها االخوة فى العرق والدين والجوار منذ قيام اال      

، «خرج أهل األندلس إلى طنجة وأصيال وريف البربر مجتازين ومرتحلين»، بسبب الفتنة والمجاعة، حينما ه 055 كانت في سنة

، مثلها في ذلك مثل هجرة الربضيين المشهورة إلى ([1])«آثار إيجابية على عمران الشمال وتعريبه»وكان لهذه الهجرة المبكرة 

عدوة )الثامن الميالدي، على عهد الحكم بن هشام األموي، والذين استقروا بالعدوة التي تحمل اسمهم / فاس أواخر القرن الثاني

لس في القرون الالحقة عندما أصبحت األندلس جزء من اإلمبراطورية المغربية توّطدت عرى االخوة بين المغرب واألند  و (األندلس

على عهد المرابطين والموحدين وحصصن الجهاد فى االندلس ، وقد اتخذ توافد األندلسيين الى المغرب أحيانا شكال رسميا كهجرة 

 .م 0780 /ه 152 الرشيد سنة أهل شرق األندلس الذين استقروا برباط الفتح بناء على ظهير للخليفة الموحدي

واستمّرت هجرات األندلسيين إلى المغرب في العصر المريني ، لتصل إلى مداها عقب سقوط غرناطة       

م، بحيث توافد األندلسيون على المغرب واستقروا في م دنه وبواديه، في تطوان وأحوازها، وشفشاون،  0887 /ه 482 سنة

بيد أن أهم فترات الهجرات األندلسية االضطرارية ،  ريفية، وأصيال، وسال، وآسفي، وآزمور وأنفاوبادس، وطنجة، وقبائل غمارة ال

وتميزت بكونها هجرات  م، 0108 أبريل 8 هي تلك التي أعقبت قرار طرد المورسكيين من إسبانيا المتخذ في مجلس الدولة يوم

قت ل عت مجتمعات بأكملها من محيطها االجتماعي األندلسي لتغرس جماعية  تمت تحت ضغط االسبان وارهاب محاكم التفتيش ، حيث أ

وقد تنّوع استقرار هؤالء األندلسيين بالمغرب تنوعاا كبيراا، إذ لم يقتصر على مناطق معينة، بل . في عدد من مدن المغرب وبواديه

دلسيين هي تجمعات مصّب أبي رقراق على أن أهّم تجمعات األن. شمل مناطق عّدة من أقصى شمال المغرب إلى أقصى بالد سوس

 .   وتطوان

   

 استقرار المورسكيين فى تطوان      

مما ال شك فيه أن الهجرة المعروفة واألكثر أهمية من األندلس إلى مدينة تطوان، هي تلك التي حدثت سنوات قليلة قبل       

المسيحيين نهاية القرن الخامس عشر الميالدي، أي حينما  سقوط مملكة غرناطة، آخر معقل لإلسالم بشبه الجزيرة اإليبيرية بيد

وقد هاجر بصحبة القائد     هاجر أبو الحسن علي المنظري نحو هذه المدينة التي كانت آنئذ مدينة مخربة ومهجورة خالل قرن تقريبا

، واستقرت بها بعيالها وتقاليدها م 0848 /ه 448 المنظرى عدد من العائالت الغرناطية التي تولت إعادة بناء تطوان حوالي سنة

" غرناطة الصغيرة"وعاداتها، مجسدة بذلك الحياة الجديدة لألندلسيين المغاربة في هذه المدينة التي أضحت تعرف منذ تلك الفترة بـ

 .، نظرا لطابع الحياة الذي كان يحياه سكانها الجدد، والمطبوع بروح غرناطية"أخت غرناطة"وبـ

فهم لم يهاجروا من غرناطة وأحوازها فقط، بل من  تدّفق المهاجرين األندلسيين على تطوان بوتيرة متباينة،ولقد استمر       

                                                           

 تطوان -أستاذة باحثة -  الدكتورة سلوى الزاهري  -الجذور واالمتدادات  -المورسكية بتطوان  -البيوتات األندلسية ( 134
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جميع أرجاء إسبانيا، وخاصة من قشتالة وأرغون، وكان هؤالء المورسكيون الذين تنّصروا في الظاهر يدينون باإلسالم سرا، ولم 

م فقد شملتهم  0108 ما عملية الّطرد الكبرى التي أمر بها فليب الثالث سنة، أ 0312-0311 تشملهم قرارات النفي األولى في

ولعل أبرز مثل على ذلك، جماعة . واستقبلت تطوان كذلك مهاجرين أندلسيين كانوا قاصدين مدنا ونواحي أخرى من المغرب .جميعا

 .لرباط حيث استقرت بصفة نهائيةبأسرها، وهي جماعة الهرناتشيين التي مّرت بتطوان قبل أن تتابع طريقها نحو ا

وكان هؤالء المهاجرون المتأثرون بالمجتمع السائد الذي عاشوا فيه منذ األسالف األوائل قد وجدوا صعوبة أكثر للتكيف مع       

هال نسبيا نظراا االجتماعي للمهاجرين س ، وكان االندماج(كما في الشاون)إال أن هذه الصعوبات كانت أقلّ في تطوان  المجتمع المغربي،

بالسكان المستقبلين، ونظراا أيضا للتشابه بين الوطن األصلي وبلد االستيطان، الشيء الذي لم  أوال ألواصر القرابة التي كانت تربطهم

 (.بالنسبة لهورنتشيي الرباط مثال)يتوّفر في مناطق أخرى من المغرب 

استنشاق »ين ألسباب كثيرة، أهمها قربها من األندلس، والذي مكنهم نالت تطوان حظا وافرا من حصة المهاجرين األندلسي      

إذ يكاد المهاجر يقطع بوغاز جبل طارق حتى يجد تطوان في مقدمة المدن التي تستقبله، Rojas (135 )، كما قال «هواء إسبانيا

ددها أبا الحسن علي المنظري، قائد فيفضل اإلقامة بها على مواصلة الترحال إلى مدن أخرى، ولسبب آخر بالغ األهمية هو أن مج

عدم تعّرضهم للّنهب  مثلما حدث  بما تثيره لديهم من اشجان ، عالوة على  أندلسي، جددها على الصورة التي كانت عليها غرناطة

سن استقبال الوافدين األندلسيين بتطوان في جهات أخرى وح 
، وعلى ( 137)   آل النقسيس ذوي األصول األندلسية وعناية،   (136 ) 

فقد ع رف   الهجرات األولى بعد قرار الطرد  ( م 0177-0104)رأسهم أحمد بن عيسى النقسيس الذي تلّقت المدينة خالل حكمه 

 . في قراراته  اكهم في اجتماعاته واستشارتهمبتعاطفه مع المورسكيين القادمين من اسبانيا، وبإشر

عدد المهاجرين الذين استقبلتهم تطوان خالل فترة سلوى الزاهري الباحثة بإختالف التقديرات بالنسبة لتعلق الدكتورة و      

وقد قّدم . مبالغا فيهالّطرد، فقد أشار المورسكي أحمد بن قاسم الحجري إلى سبعين ألفا مورسكي، وهذا التقدير اعتبره المهتمون 

دوق مدينة شذونة إحصائية أكثر توازنا، وذلك بحصر هذا العدد في عشرة آالف مورسكي كانوا بمدينة تطوان 

وفى تطوان تعايشت العائالت األندلسية واإلسبانية خالل فترة الحماية اإلسبانية وبعدها   فلقد احتلت  م 0105 /ه 0077 سنة

، أعائالت (م 0831-0807)م، والثانية خالل فترة الحماية  0410 ليتْين، األولى خالل حرب تطوان سنةإسبانيا تطوان مرتْين متتا

)السلف مسلمة وعائالت مسيحية تحمل نفس اإلسم العائلي، ، وقد تكون منحدرة من نفس
[30]

أرغون، بايزة، : مثل عائالت  (  

لينة، م راليش، بايْص، روكاش، الرويز، َصالص، الطريس،  برميخو، بوير، قشتيلو، لوقش، مرشينة، مرين، مرتين، ْمدينة، م 

طميور، الزكري ، بيلين، بالشكو، قبريرة، قردناش، شابيس، كونشة، فيديريكو، غارسية، الغراندي، ليون، مادونادو، مندوصة، مون

  .بريدة، راميريز، رامون، الرضوندو، الرينة، رودريكو

            

 مساهمة العائالت األندلسية       

  في الحياة المغربية                    

اه فمال أهل البادية إلى ما اعتادوه فاستنبطوا المي... المغرب األقصىمجاالت العمل المختلفة فى أهل األندلس بالتحق       

أشياء لم يكونوا يعلمونها فكثرت مستغالتهم وعمت الخيرات،  حى الطاحنة بالماء وعلموا أهل المغرب وغرسوا األشجار وأحدثوا األر

ومال أهل الحواضر إلى المدن فاستوطنوها ففاق أهل الصنائع أهل البالد وصيروهم أتباعاا لهم ومتصرفين بين أيديهم، ومتى دخلوا 

[51])«أقرب مدة وأفرغوا فيه من أنواع الحذق والتجويدفي شغل عملوه في 
واعترف المؤرخ اإلسباني بالدور اإليجابي     (

المغرب، وقد غمر المورسكيون مساجد المغرب بالفقهاء لقد سال الّدم المورسكي بسخاء في »: للمورسكيين بالمغرب، وكتب قائال

ومدارسها باألساتذة، وحكوماتها بالوزراء، وكل وظائفها بمستشارين وقادة وفنانين وصناع وجنود وتجار وبحارين وأدباء وقضاة، 

                                                           

135
  (   Hossein Bouzineb; Gerard Wiegers, «Tetuán y la expulsion de los moriscos», op. cit.,  p. 77. 

  .10 .، ص7 ، ج0844 نفح الطيب، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، المقري،(  136
137

ندوة تطوان والتوثيق، منشورات كلية  ، ضمن أعمال"نموذج من األرشيف العام بسيمنكاس: تطوان وحصيلة توثيق الهجرات األندلسية"حسن الفكيكي،    (
                                                                        .75 .، ص7002 اآلداب بتطوان،
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 .(138)«إلخ، حتى تشربت حضارة إفريقية ببريق أندلسي

أسر اشتهرت في ميدان  ، و السكيرج وسكيرج، أو Pareda ْبريدة- ثل عائالت اشتهرت بالعلم واألدب والتدريس م      

[078)«كانت صنعتهم صنَع األسرة للمكاحل البلدية وغيرها» Ruiz الرويز التوثيق والقضاء وعائالت امتهنت الفالحة والحرف الصناعية
) 

تخصصت في صناعة الورق، يذكر  فدريكو    «البنزي عائلة تصنع الحديد ،  عائلة أندلسية جلها فخارون، ال زالوا إلى اآلنزرقيق ، 

ن أحمد عبد الرحمان ب ، ومن أشهر أفراده«هللا يرحم عمي فديكو اللّي خال كل شي في طريقو»: اسمها في المثل التطواني الذي يقول

قاسم بن    م 0171 /ه 0053 فدريكو، كان يصنع الورق حسب تقنية ورثها عن أجداده، وعلمها البنه عبد السالم، وكان بقيد الحياة سنة

   م 0150 /ه 0080 أحمد فدريكو، كان يصنع الورق حسب تقنية ورثها عن أجداده وعلمها البنه عبد القادر، وكان بقيد الحياة سنة

،  م 0470  /ه 0751  اشتهر أفرادها بمهارتهم في الرمي بالمدافع، وأسرة أَخّطاب  منها   شتغلت بالوظائف العسكريةأسر اوهناك 

أسرة فرتلة من أشهر أفرادها الحاج محمد فرتلة، كان  ، و. م 0450 /ه 0781 عبد الكريم أّطاب يرأس فرقة المدفعية بتطوان عامو

أسرة الّشولو عرف منها الشولو عبد الرحمان، الخبير في  ، و. م 0450 /ه 0781 طوان سنةمن فرقة البحرية التابعة لحامية ت

وباإلضافة إلى . شراء المدافع للمدينة من طرف الباشا عبد القادر أشعاشم لتطوان ل 0417 ماي 3 لسلطان فيالمدفعية، بعثه ا

م  0415 /ه 0740 ل ميقاتيا بالمسجد األعظم التطواني من سنةعمله كرئيس لفرقة المدفعية بحامية تطوان، كان الخبير الشولو يعم

 .م 0420 إلى حين وفاته سنة

 

 م 01يين فى القرن المورسكإستنقاذ       

 نةــــــــــــــــــــــــاد القراصـــــــــــــــــــجه                          

م ، ولكن ظهور 0303سع فى المغرب العربى   فإحتلت ثغر وهران عام بعد سقوط غرناطة مهدت اسبانيا لمخططاتها بالتو       

بارباروسا او ذى اللحية ) القراصنة االتراك بدعم من العثمانيين فى المياة المغربية وعلى رأسهم القرصان التركى الشهير عروج 

م 0302منطقة   فقد نزل عروج بالجزائر عام ومن بعده اخيه خير الدين افشل الكثير من مخططات االسبان البحرية فى ال(  الحمراء

وبعد  ،  وإتخذها قاعدة لالغارة على االرض والسفن االسبانية ، لكن القدر لم يمهله كثيرا فق تل فى احدى المعارك فى العام التالى

امهر الربابنة االتراك الذين  مقتله قاد عمليات القرصنة اخيه خير الدين الذى استولى على معظم الثغور المغربية وكان لديه نخبة من

اشتهروا بالجرأة والبراعة وتألق اسمه كأحد امراء البحر، وعينه السلطان سليم العثمانى حاكما عليها وامده بالسفن والجند فتوسع 

 .بنشاطه فى المتوسط 

بل الهجرة الى يون ث قل القبضة االسبانية إندفعوا يفرون الى المغرب ، ولما ضيق المورسكولما استشعر        عليهم االسبان س 

يون ، وبدأوا  المورسكالمغرب ، استعانوا بالقراصنة الترك والمغاربة لتسهيل فرارهم والتف حول خير الدين المجاهدون المغاربة و

عددا كبيرا  إغاراتهم على الشواطئ الشرقية السبانيا لمدة ثالثة شهور اسروا خاللها كثير من االسبان وعاثوا في المنطقة وجمعوا

 .الفارين من البقاع الساحلية  المورسكيينمن 

م  قامت سفن خير الدين بعملية إنزال برى لقواته فى اوليفا شمال غربى دانية امام مصب نهر التيا ، 0378وفى عام       

نى سفنه حتى جزرالبليار ، استطاعت فيها تجميع واجالء ستمائة شخص من من بلنسية  ، وبعد اتمام المهمة طارد االسطول االسبا

يين واالسرى االسبان المورسكوهناك إنقلبت سفنه للهجوم واغرقت بعض السفن االسبانية واسرت بعضا منها ، وعادت بأحمالها من 

الفا سالمة الى الجزائر ، وتتابعت اغارات خير الدين على السواحل االسبانية وت قدر اعداد من إستنقذهم فى اغاراته بحوالى سبعين 

(139. ) 

م بغارة كبيرة استطاع ان ينقل فيها الفى وخمسمائة  0338وبعد وفاته خلفه امير البحر التركى غرود الذى قام عام       

م  حمل اسطول من 0340يين فى بالميرا ، وعام المورسكم استطاعت سفن القراصنة ان تحمل جميع 0320مورسكي   وفى عام 

                                                           

138  05 معلمة المغرب م  021 ، ص5 عمدة الراوين، ج    ، 48 " بالمغرب المورسكيون: "كونثاليث بوسطو كتابه اإلسباني غييرمو(  
                  .8884 ص

 
139
 . الستاذ الين بول الذى يتناول هذه الغارات ، وكتاب غزوات عروج ل_   The Barbary Corsairsنقال عن 520حضارة العرب  صـ (  
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 .لنسية  ، وفى العام التالى قامت سفن مماثلة بحمل جميع سكان كالوسا الجزائر الفين وثالثمائة من ب

-0384/ هـ0008-0002وشارك تونسيون  فى االغارة على اسبانيا ، ومن اشهر المغيرين عمر محمد باي فى الفترة       

ه المغاربة ركز فيها على م شارك فى االغارات قرصان انجليزى بتشجيع من بحارت0107م من عهد عثمان داى ، وفى عام 0100

 .اقتناص االسبان وبيعهم فى اسواق الرقيق بالمغرب 

من )يين فى المغرب  مثل الريس بالنكيو والريس احمد ابو على المورسكوساهم بقدر كبير فى عمليات االغاثة زعماء        

يين الذين ابلوا بالء حسنا و كانوا خير المورسكن ومراد الكبير جواديانو من المدينة الملكية ثيوداد رويال ، وغيرهم م(  اشونية

م حوالى ثالثة وثالثين غارة عدا إغارات السفن 0348 -0374مرشد للقراصنة الحكام غاراتهم ،  وبلغت أغارات االغاثة فى الفترة 

م ون قل الى الجزائر 0323م الصغيرة ، ومن اهم من وقع فى اسر القراصنة فى تلك الفترة  الكاتب االسبانى ثرفانتس الذى ا سر عا

ولالسف تواطأ بعض امراء الثغور فى شمال افريقيا مع االسبان ضد قراصنة الترك الذين ضايقوهم بفرض  ، م 0340وإفت دى عام 

يين متأججة فى اسبانيا بعد ، فقد خاطب ابى عبد هللا محمد الحسن سلطان تونس المورسكاالتاوات ، ولم تكن مأساة اخوانهم 

هـ يطلب حمايته من الترك مقابل تسليمه مدينة بونة مما سمح لسفن 887صفر 07/م 0353اغسطس  05راطور شارلكان فى االمب

م ، كما كاتب ابى عبد هللا محمد بن 0353االسبان بالخوض فى مياه تونس بعد انضواء اميرها الحفصى المعزول تحت لوائهم سنة 

م يستحثه على قتال الترك واراحة الناس 0387/هـ888مبراطور شارلكان سنة القاضى صاحب حصن كوكو بالمغرب االوسط  اال

 .منهم

ولم تستطع اسبانيا سيدة البحار انذاك النيل من القراصنة امام استشراء إغاراتهم فى القرن السادس عشر ، وتحول        

ة وسمح لها  الوالة االتراك فى طرابلس وتونس الى النهب والقرصن المورسكيينالقراصنة من اعمال االغاثة بعد انتهاء ترحيل 

والجزائر باستخدام شواطئهم مقابل ضريبة على الغنائم كما استخدمتهم بعض الدول االوروبية فى مضايقة بعضها البعض واالضرار 

 .         د احتالل فرنسا للجزائر بتجارة االخر  ، وقاومت اغاراتهم  كل من انجلترا وفرنسا وهولندا فى القرن السابع عشر ولم تنقطع اال بع

 

 يين اليوم المورسكقضية        

 المطالبة بالحقوق                      

مؤتمرا بمدينة شفشاون في شمال المغرب ، دعوا فيه إسبانيا  7007يين في بلدان المغرب العربي عام المورسكعقد أحفاد       

محاكم التفتيش بحق اجدادهم وطالبوها برد الجنسية االسبانية للراغبين اعماال بحق المساواة  إلى االعتذار عن الفظائع التى اقترفتها 

 .يين المورسكبينهم وبين أحفاد اليهود 

تشرين / نوفمبر 07وتبنى خوسي أنطونيو بيريث تابياس عضو الحزب االشتراكي الحاكم فى اسبانيا والناطق باسمه في        

ألف  500فتقدم الي مجلس النواب اإلسباني بمشروع قانون لإلعتراف بالظلم الذي لحق بأكثر من  مطالبهم ، 7008الثاني 

 0887مورسيكي ممن طردوا من إسبانيا في القرن السابع عشر ، اسوة بما تم بشأن اليهود السفارديم الذين طردوا من إسبانيا عام 

هم بأن تتخذ الحكومة اإلسبانية كل اإلجراءات الكفيلة بتعزيز الصالت يين فى المغرب وتعويضالمورسك، وطالب باالعتذار ألحفاد 

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية معهم 

 

 تعـــــــقــــــــــــــيب      

لهى مأساة االسالمية ليس لها مثيل فى تاريخ ن  ، وقراكثر من سبعة ان يتم طرد شعب بكامله من ارض عاش فيها       

وانصرفوا للهو  فلم يصونوا االمانةمأساة تسبب فيها قادة غضوا الطرف عن مصالح امة وضعت قدرها فى ايديهم البشرية   

والتنافس على السلطة والجاه واالستقواء فى سبيلها باعدائهم على اخوانهم وهم مدركون للخطر المحدق بامتهم فاستحقوا ان تذهب 

الى الهاوية ، كان  فيها الشعب  وأالمها معهم امة بحسرتها  وارج تجاوزتهم فجئانتريحهم ويرحلوا الى غير رجعة   ولكن ال

تركهم يلعبون بمقدراته وهو يرى قدره المحتوم يقترب ، امة رفضت  فلولها القهر وثارت لدينها وعلى مذبحها ال فاعال  140شاهدا
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ادة المسلمين عن نصرتها اال بما تيسر لديهم من الدعاء وقوميتها ، ولم يثنيها عن المضى فى الثورة اال  انقطاع المدد وانصراف ق

 .   واالسى  وهى ذخائر ال تنفع فى رد عدو فاستسلمت مقهورة لقدرها 

ان اجبار امة عزيزه بحضارتها    على ترك موروثاتها التى اضاءت دنيا ذلك الزمان قسرا وطردها من وطن عاشت فيه        

، فالعرب عندما لغرناطة اجعة أبدية   وال مجال للمقارنة بين فتح العرب لالندلس وفتح االسبان مع غيرها  فى تسامح  لهو حقا ف

والقبائل تتحرك فى كل اتجاه  الحدود والدول تتغير مدا وجزرا  فتحوا االندلس لم يخرجوا عن نحل ذلك الزمان الذى كانت فيه

وا أمالكا وال طردوا شعبا او غصبوه على الهجرة من بالده وارضه وال ولم يكن الفتح إغتصابا الرض فال هم صادر    عبرالقارات 

 .ارغموه على ترك عقيدته العتناق االسالم 

لم يعانوا من حكم االسالم فهم على عالقات وثيقة بالمغرب  العربى منذ عهد الرومان عرقيا  القوط اهل الجزيرة االصليينف       

كما ان القرطاجيين لهم امتداداتهم العرقية والثقافية القديمة فى ايبيريا ، ولما جاء المسلمون فالبربر لهم انتدادات عرقية بينهم 

حمص وا عندما دخل، وهو ما فعله المسلمون من قبل بتسامح ورضى ومنافع متبادلة ولم يغتصبوا حقوقه وارض سكانه ا شوا معيعات

، ولم يستولوا على المساكن العامرة وهو ما ( 141)لحدائق الشاغرة تصالحوا مع اهلها على تقاسم الدور وافقد م 151/152عام 

 .بما فيها ايبيريا حدث مع اهل كل البالد التى فتحوها 

كمهم فقد كانوا اقل جباية من البيزنطيين والساسانيينمسلمون واعتدال ال        وعدلهم من اسباب سرعة فتوحهم واستقرار ح 

تقاما من الشعوب التى افتتحوها اذا ما قاومتهم وكبدتهم خسائر كبيرة  كما فعل المغول واالسبان  ، ، ولم يعمدوا للتخريب ان للضرائب

 .وإنما كان العرب مخلصين لهذه الشعوب

 الكبرى صلحا وبدون مقاومة بفضل وساطة هادخلوا مدنوولعل السهولة والسرعة التى اجتاز بها العرب جزيرة القوط        

يس اساقفة اشبيلية   يعكس مدى تقبل القوط  للمسلمين لما راؤا فيهم عدال وعدم جور او انتهاك لمقدساتهم االمير ي ليان ورئ

ويؤكد د لوبون على ان اهل الجزيرة االيبيرية االصليون كانوا  ، وموروثاتهم فضال عن عدم المساس بأوضاعهم وممتلكاتهم 

أمام فى الدفاع عنهم  بسبب ذلك فترت القوطيين الذين وكامهم الغرباء ، ينظرون للعرب على انهم  مخلصين لهم من استبداد ح  

لمسلمين ، فتغيير حكام غرباء بأخرين ال يعنيهم طالما احسن الحكام الجدد معاملتهم ولم يتدخلوا فى شئونهم   وهو ما فعله العرب ا

ارتضاه اهل البالد االصليين وهو دينارا سنويا عن بما ية فأحسنوا معاملة سكان البالد وتركوهم واموالهم ، واعتدلوا فى مقدار الجز

 (.142)الحر، ونصف دينار عن المملوك 

ر عالقتهم بدولة بنى اهدبإثغور  النجدة  حكامها ان سقوط غرناطة فى اخر عهدها استغرق اقل من خمسين عاما أضاع فيها      

عن الجد وباالصطراع حول الصغائر عن التصدى للكبائر واالعداء ، مرين المجاهد االعظم الستحياء االندلس ، وإنشغلوا بالهزل 

بقاء فى السلطة ولم يتركوها لمن هم الوانقلبوا على من ساعدوهم فخسروا كل شئ   وافسدوا سنن التغيير ومحاسن التبديل بطول 

ون على حكم البالد عجزوا عن تقدير سرة االحمر رغم عجزها عن مواجهة قشتالة تركت صغارا عديمى الخبرة يتناوباهل لها ، فأ  

لذر الرماد فى اعين شعبهم مجرد انتصار هنا وانتصار هناك ومعركة هنا واخرى وايعملون وكان، الموقف الصحيح فى المدى الطويل 

ا هناك تعلن مواصلة الجهاد دون ان يكون هناك خط ثابت السترداد ما خسروه من ارض ومعهم من السالح والمال والحضارة م

لم يكن هناك الناصح االمين وال القوى القادر الذى يلتف حوله العقالء والمجاهدون لتسيير االمور على  ، تفوقوا به على االسبان 

نحو صحيح ولالسف تنعموا ففترت همتهم    وحال العرب اليوم ي ذكر بتاريخ االمس فتاريخهم بمأسيه دورة تتماثل كل حين وتتكرر 

 .وال مجيب واع  
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 الثكتاب الثال

 البعد االسالمى

 فى افريقيا جنوب الصحراء

 الفصل االول

 الحضارة والجهاد فى السودان الغربى

  

 إفريقيا الغربية قبل االسالم     

إقتضت تجربة الكاتب العملية فى غانا وسيراليون فى غرب إفريقيا ، البدء من تلك  المنطقة السباب إرتآها ،  فتاريخ       

قدة اإل سالم فيها يمثل فصالا فريداا فى تاريخ حضارة اإلسالم من جهة والمنطقة من جهة اخرى ، فهو الذي حررها من عزلتها وفك ع 

جمودها وخلصها من أزمة تطورها ، فانفتح بها علي الحضارة اإلنسانية لتستلهم طريق النهضة ، فأصبحت المنطقة خالل قرون 

لمد الحضاري    فالغرب االفريقى رغم حداثة عهده على عالم الحضارة أحرز مكانة مميزة وتعاظم قليلة منطقة رائدة من مناطق ا

شأنه بالتحاقه بعالم اإلسالم ، فدائرة تجارة االسالم العالمية هيأت له مكانة اقتصادية لم يكن بالغها اال من خالل هذا االنتماء ، 

كعبتا علمه " جني " و "  تمبكتو " تها في سائر جنوب الصحراء وبلغ صيت وتراكمت لديه ثروة ذاخرة من الثقافة فاقت مثيال

 .، وقامت باالسالم إمبراطوريات ألول مرة فى تاريخه  لم تضاهيها امبراطوريات االسالم فى شرق القارة (143)االفاق 

بية على مد اإلسالم ومجتمعاته ولكن بيئة من الظروف الصعبة حلت وتجذرت فى غرب إفريقيا ، تركت تداعيات خطيرة وسل      

، الذى إغرق الساحل الغربى فى فوضى دموية وهمجية وحشية فى الفترة من منتصف " االضطراب العظيم " لقرون   بدءا من 

االمريكية واسعة النطاق   زاده / م نتيجة اعمال قنص البشر لصالح  تجارة النخاسة األوروبية  08م الى منتصف القرن  03القرن 

طرابا على اضطراب المد االستعمارى وما احدثه  من نهب للثروات وتدمير الثقإفات واستعباد البشر وافراغ الشخصية األفريقية اض

ليضمن الهيمنة علي تلك "  االحالل الثقافي " من هويتها الوطنية ومضمونها الثقافى وإعادة صياغتها فى اطار من ثقافة المستعمر 

 .يئته إلقتالع جذور مقاومتها الشخصية ، واخضاعها لمش

واإلستعمار الفرنسي من الرواد االوائل فى هذا المجال ، فهو اول القوى اإلستعمارية التى  تبنت هذا النوع من السياسات ،        

من بلبلة فى وطبقها بضراوة ال مثيل لها   وأبلغ دليل حي على األثر التخريبي لهذه السياسة ما تعانيه بعض دول المغرب العربى 

 .الهوية ، لم تتعافى منها بالرغم من مضي حقب طويلة علي استقاللها 

 

وساهم التبشير أالوروبى بدور فى خلق هذا المناخ المضطرب ، عندما خرج عن دائرة الدعوة وظيفته االساسية ، ليتحالف        

عوب القارة ،  وكان تطبيقه سياسات تبشيرية واسعة النطاق مع االستعمار ضد االمال الوطنية لالفريقيين فى نيل الحرية فإستفز ش

فى مناطق نفوذ االسالم التاريخية سببا لوقوعه فى صدام ال مفر منه مع اإلسالم الذى هبت مجتمعاته للزود عن هويتها وتراثها   

بدرجة اقل على يد االنجليز    وفي الوقت الذي عانت فيه المنطقة من تلك البيئة الضارية بيد الفرنسيين على وجه الخصوص و

تعرضت المنطقة االسالمية فى الشرق على يد البرتغال لضراوة أبشع زادها فظاعة انقضاضها بكراهية على مناطق الساحل الشرقى 

 .بحرب ابادة وحشية مشحونة بالعداء والثأر ضد اإلسالم ، استنفرت فيه اثيوبيا 

قتين ، إال أن وقعها فى الشرق خفف من وطأته ق ربه من قلب عالم االسالم الذى عزز وبالرغم من وحدة الم صاب فى المنط       

ويتها اإلسالمية    صمودها وهب لنجدتها   بينما إعتمدت شعوب الغرب التى عزلتها وحشة الصحراء على الذات في الدفاع عن ه 

في الشرق   ففى الغرب يمكن تمييز العرق االفريقى بنقاء ومن بين اسباب االختيار االخرى غلبة الهوية اإلفريقية في الغرب عنها 

عما هو عليه فى الشرق ، فرغم ما شهدته المنطقتين من تصاهر عرقي واسع النطاق بين البربر والعرب وبينهم وبين اإلفريقيين فى 

في الغرب على أصالتها اإلفريقية الغرب والوسط  ، وبين االفريقيين والعرب على وجه غالب فى الشرق   بقيت بطون هذا االنصهار 

لغلبة عنصرها وطغيانه العرقى فى بحر افريقى صافى ، بينما غلبت فى الشـرق االصالة العربية مشربة بمالمح أفريقية ، كانت 

                                                           

143
 .7002اهلت روائع تمبكتو  المدينة للترش ح ضمن عجائب الدنيا السبع الجديدة في عام ( 
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في    وهذا التباين يجعل الحديث عن حضارة إسالمية إفريقية خالصة الطابع( السواحيلية)خالصته هجينا عرقيا وثقافيا مشتركا 

 .الغرب أكثر وضوحا عما هو عليه الحال في الشرق

كما أن الغرب خزان بشرى هائل فهو أكثر مناطق إفريقيا إزدحاما بالسكان   تدين غالبيتها باالسالم وهى مازالت تزاول       

إلسالم بفضل حركة الكتل البشرية دورها في دفعه في إقليم لم ت حسم بعد هويته الدينية بشكل قاطع ، وهو ما يفسح المجال امام تقدم ا

اإلسالمية وإنسياب قبائلها بعرض إمتدادها العرقى عبر حدود اإلقليم ، يساعدها على  ذلك  طبيعة التسامح األفريقية التى تتحلى بها 

 .قبائل تضم  بطونها كل العقائد دون حساسية

ن الثروات الطبيعية ضخم ، وهو بكتلته اإلسالمية وبثقله ما يحظى به اإلقليم من وزن على المستوى االفريقى فرصيده م      

االقليمى يمكنه المساهمة فى خدمة الدائرة اإلسالمية ، يدعمه فى ذلك جاليات عربية ذات وزن اقتصادي ونفوذ سياسى تقوم بنفس 

ون بدون حساسية فى خدمة مقاصد دور تجار اإلسالم فى دفع مده   ومن االيجابيات التى رصدناها ان مسيحيو هذه الجاليات يتعاون

قوميتهم العربية بما فيها المحتوى اإلسالمي   وهى ظاهرة ايجابية تستمد قوتها من وحدة االنتماء القومي للثقافة اإلسالمية ، 

  .متجاوزة االنتماء العقيدى ولعل د بطرس غالى كان بليغا فى التعبير عن هذا البعد بقوله اننى ابن الثقافة اإلسالمية

 - 0848واخيرا ما تضفيه خبرة الكاتب العملية علي الدراسة من صدقية الحتكاكه المباشر بالمنطقة علي مدار سنوات ثالث       

 .، اقتضت فيها واجبات وظيفته مسئولية خدمة البعــد اإلسالمي في كل من غانا وسيراليون  0842

إلي ثالث نطاقات يتداخل فيها نطاقا الصحراء والسافانا ، األول  ومن هذا المنظور سوف نقسم مبحثنا جنوب الصحراء      

الصحراء وغرب افريقيا او السودان الغربى علي إمتداد المنطقة مابين تشاد وحتى الساحل الغربي وبعمقها جنوبا حتى المحيط 

ها لظروف مشتركة وعالقات لخضوع هذه المنطقة لظروف واحدة ، والثاني يضم الساحل الشرقي وهضبة الحبشة كوحدة لخضوع

 .متشابكة ممتدة   وبينهما السودان النيلي بإعتباره نطاقا وسيطا له عالقات بالنطاقين 

 

 العزلة ومبادرة قرطاجة -القليم ا      

لعالم لم تكن إفريقيا جنوب الصحراء بالمكان المألوف لعالم األمس ، فقد عاشت عزلة طاغية لقرون طويلة عن بقية أجزاء ا      

رم منعزل في كوكب آخر ،     غابت فيها عن فوران الحضارة اإلنسانية فلم تشارك في مـدها بالفعل أو التفاعل وعاشت وكأنها ج 

وعندما أطلت عليها تباشـير الحضارة من بعيد ، وصلتها ضعيفة واهية ما لبثت أن تالشت دون أثر يمكن تقصيه ، بسبب الجمود 

،  فأصبح االقليم اسير دائرة مقفلة من الجمود ال فكاك “ التطور" معه األوضاع السائدة عقبة كأداء أمام الذي استكانت له وباتت 

 .منها إال بنظام قادر علي كسر تلك الدائرة 

وكانت ظروف الجغرافيا ممثلة فى الصحراء الكبرى سببا رئيسا فى هذه العزلة ، فقامت الصحراء كحاجز منيع يفصل بين       

افريقيا وجنوبها   وحالت بإتساعها وقسوتها  دون قيام إتصال سلس بين جزئى القارة بشكل دائم وفعال ، فكانت سبباا في بقاء  شمال

الجنوب بمعزل عن نبض الحضارة اإلنسانية فى مربضها فى حوض المتوسط    فلم ينفذ من مدها إلى المنطقة  سوى صدي خافت 

 .السائدة فى جنوب الصحراء سرعان ما تبدد بفعل ظروف البيئة 

وزاد االمر تعقيدا عدم تطلع أهل اإلقليم لكسر سياج العزلة باالتصال بالشمال ، فعبور الصحراء امرا صعبا ال يمكن تحقيقه       

بادرة عبور اال  بشكل جماعى منظم ، كما ان طبيعة االقليم بمجتمعاته البدوية محدودة المتطلبات وبساطتها   لم تدفعه للمغامرة بم

المجهول لتحقيق تواصل دائم مع الشمال ، الذى كان صاحب المبادرة باالتصال بدافع من ألياته الحضارية التى تسعى بالفطرة 

 .وبحافزه الحضارى لسبر غور الجديد المجهول

ألف رجل  50نة وسفي 10وبادرت قرطاجة رائدة الكشوف بتحسس المنطقة فى بدايات القرن الخامس ق م  بحملة تضم       

، وصلت سيراليون والكاميرون والجابون ، وكانت تتردد سفنها على المنطقة من حين الخر طلبا "   Hannoهانو أو حنا "بقيادة  

الفينيقية باللغة الرومانية   (Poeni) إلحتياجات محددة ، واخطرها الفيلة التى كانت سببا فى انتصار قرطاجة فى الحروب البيونية 

القائد القرطاجى الشهير على روما ، وقد يكون من اسباب فرض قرطاجة     Hanibalالتى قادها حنا بعل ( حروب قرطاجة وتعنى
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 ( .144)سرية على دروب التجارة مع المنطقة هو حرمان الرومان من جلب االفيال 

إقتصر االتصال بين الطرفين على معامالت وادار بربر شمال افريقيا العالقات الدائمة مع المنطقة نيابة عن قرطاجة ، و       

يضيق نطاقها ليقتصر على ذهب الجنوب وملح الشمال بصفة رئيسية ، وإستمرت العالقات عبر الصحراء مسئولية البربر في عهد 

به فى تطور ولم تترك صالت قرطاجة إحدى قوى الحضارة تأثير ي عتد     الرومان الذين توقف نفوذهم عند الحدود الشمالية للصحراء

اإلقليم  من الناحية الحضارية لمحدودية االحتكاك وسرعته وعدم االستقرار ، فلم يكن هناك ما يحفزها لترك نواة بشرية تجلب معها 

 .الحضارة وتتعهدها 

، ( 145)ءولكن قرطاجة بالتأكيد هى  وواليات البربر الليبية كانت احد منافذ تسريب تباشير الحضارة الى جنوب الصحرا       

ينكر على قرطاجة القدرة على نفث الحضارة فى االقليم النه يرى ان طبيعتها التجارية عادة ما تحد " سبنسر ترمنجهام " وإن كان 

ذوي الحضارات ( أصل القرطاجيين )    وفي ذلك تجنى على شعب عريق كالفينيقيين ( 146)من الق درة على خلق نتاج حضارى 

ل البحر المتوسط ، الذين اهدوا الى االنسانية اولى االبجديات التى مازال الغرب يستخدمها حتى االن وسبق المنتثرة على امتداد سواح

 . ان تعرضنا لنتاجهم الحضارى فى الشرق واوروبا 

وفى رأينا ان قرطاجنه كمستوطنة حديثة العهد في الشمال اإلفريقى إنشغلت بتثبيت وضعها فى مستعمراتها المتوسطية       

، ( 147)، فى وقت لم تترك لها حروبها مع اإلمبراطورية الرومانية ( اسبانيا)وبالذات قرطاجة الجديدة جنوب الجزيرة االيبيرية 

فرصة لتكريس مدها البحرى القامة مستوطنات جديدة فى منطقة نائية يكتنفها الغموض والصعوبات وال تخدم اهدافها االستراتيجية 

بيعتها المناخية القاسية على التفكير في إقامة مستوطنات ساحلية على أرضها   فطبيعتهم كشعب بحرى الملحة ، كما لم ت غرهم ط

 .إنصرفت بإهتمامهم الى الساحل وتجاهل الصحراء 

 

 إحتجاب االقليم عن الديـانات السماوية      

يهودية عند مناطق البربر فى الصحراء دون ان اسهمت العزلة فى إحتجاب الديانات السماوية عن االقليم ،  فتوقف تأثير ال      

تمتد بينهم او عبرهم جنوب الصحراء   وهم همزة الوصل مع المنطقة ، بسبب غلبة الوثنية بينهم والحجام اليهودية نفسها عن 

هودى بذوبانه في التبشير لطبيعتها العنصرية  بإنحصارها فى العنصر اليهودى فقط ، ولذا إختفت اليهودية مع اختفاء العنصر الي

 .المحيط المحلى او برحيله ، تاركا مستعمراته اطالال كشاهد على سبق وجودهم 

، كما أورد المؤرخ " القصور " اثناء مروره بها فى رحالته جنوب الصحراء وهى مستوطنة " إبن خلدون " وصفها       

قد انها كانت ليهود فارين من اضطهاد الرومان فى المشرق أو ، وي عت" الفتاش " وصفا الطاللها في كتابه " محمود كعت " المالى 

م  إلى داخل إفريقيا ، وإستقرت في حوض النيجر األوسط ، وانتقلت 003عام " برقة"يهود من البربر ، فروا فيما بعد من سبرانيكا 

 .الي السنغال وتالشت في سكانها المحليين دون أن تترك أثرا يذكر

حية ايضا فى بث نفوذها عبرالصحراء ، فلم يكن أمامها متسعاا للعبور الرض جديدة ، ولم يتجذر وجودها ولم تنجح المسي       

فى شمال افريقيا على ارض غير صلبة يتنازعها العداء المستحكم بين مذاهبها على مدى قرن من الزمان على غرار مافعله الوندال 

 .ن سيول من الدماء لوضع حد للصدامات بين طوائفها دعما المسيحية  ، واراق القيصر قسطنطي( 148)اآلريين ببقية الطوائف

وحسمت كراهية البربر للرومان المستحكمين فى بالدهم رفضهم اعتناق عقيدة اعدائهم  ، وبالتالى عدم إمتدادها جنوبا ،       

م الى شمال افريقيا وتغلغله عبر الصحراء وبذلك بقيت منطقة جنوب الصحراء بمعزل عن تأثير الديانات الكتابية حتى وصول اإلسال

حامال الى الجنوب ألول مره عبق الحضارة على نحو غير مسبوق في تاريخ المنطقة ، فتفرد وأنفرد بصياغة حياتها حتى بداية 
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تسربت تباشير الحضارة الى القارة عبر ثالث منافذ كوش التي كانت اعظم حضارات الجنوب في بعض الجوانب ، وقد تولت "   73يقول دافيدسون صـ ( 
ميالد ، والمنفذ الثانى قرطاجة وواليات البربر الليبية ، ثم بالد البخور في جنوب الجزيرة اليمن مهمة نقل الحضارة المصرية في القرن الثامن قبل ال

 .وحضرموت
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 ( .ق م  081ـ  088)والثالثة ( ق م  700ـ  704)والثانية ( ق م  780ـ  718) استمرت الحروب البونية االولى ( 
 

148
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 .القرن السادس عشر 

 

 أزمـة الحضارة باالقليم        

، بين االسكندرية والمحيط االطلسى غربا ، وكانوا زمرا منقسمة ومتقاتلة انتثر البربر على الرقعة الممتدة فى شمال افريقيا       

، لم تتح طبيعتهم المنعزلة والمتنائرة اقامة سلطة مركزية تضمهم فى دولة كبيرة ، وكان الرومان بعد تجربتهم الدامية مع قرطاجة ال 

، فلم تحمل حركتهم الى الجنوب قبل ( 149)حظا من الحضارة   يسمحون لهم بتكوين مثل هذا الكيان   ولم ت تح طبيعتهم البدوية لهم 

االسالم مكونا حضاريا ي عتد به ، فكان اقصى ما بلغته المنطقة من حضارة حتى القرن الحادى عشر الميالدي تقريبا ، هو نموذج 

، ينتسب الي عالم  Post –Neolithicحضارة اإلقليم اليتيمة   وهو نموذج بسيط لحضارة العصر البرونزي "  غانة "مملكة 

 .الحضارات الخاملة 

اعجز انغالق االقليم وتجذر ازمته الحضارية الى عدم قدرته على تجاوزه خاصة وانه غاب عن اللحاق بعصر الحديد       

، ( 150)عاما تقريبا بعد إكتشافه فى اسيا الوسطى   0800الى  0700معدن الحضارة المتقدمة  عن بقية العالم بفارق( صناعته)

م ، فيفيد الزهرى الرحالة والمؤرخ 0030عام تقريبا عندما عرفته  عام  7300وتفيد شواهد اخرى الى مدى زمنى ابعد بفارق 

م سيوف ورماح من الحديد  ، ضد اعداءها الذين كانوا يستخدمون أسلحة من 0030العربى ان غانا استخدمت فى حمالتها عام 

 ( .151)قضبان االبنوس 

، دورا فى تأخر االقليم عن ركب الحضارة ، فالمنطقة بطبيعتها ( 152)البيئة بدورها المهيمن على عملية التطور  ولعبت      

الجغرافية تشكل جيبا فضفاضا خاوى الوفاض على اتساعه من البشر ، اغرقته كثافتة السكانية المحدودة بنمطها البدوى في تيه 

جزت فلول البشر عن تعظيم إمكاناته الفتقادها االستقرار وادارة معطيات التطور غاب معه االستقرار والسلطة المركزية ،  فع

" ثقب أسود " ، فإستطاعت البيئة شرنقة مفردات الحضارة الواردة في أضيق نطاق فى عزله محكمة ، واصبح الجيب (153)

 .يمتص ما فى محيطه وي فنيه 

لالستكانة والخضوع التام لظروف محيطها وضوابط بيئتها ، فتصبح اسيرة ومثل هذه المجتمعات المنعزلة ينتهى بها االمر        

دائرة من الجمود ال نهاية لها ، وفى ضوء الخالصات المتقدمة أثبت التاريخ أن المجتمعات الرعوية المنعزلة عادة ما تكون محدودة 

يتطلب الخروج منها نظام قادر على شحذ "  ارة أزمة حض" التطور واسيرة الجمود ، وفى ظل هذه المعطيات أصبح االقليم  أسير 

عوامل النهضة    وهذه نقطة هامة لصالح اإلسالم الذي تمكن  بمنظومته الحضارية  من فك عقدة جمود االقليم والخروج به من 

 .أزمة الحضارة الى طريق التطور والحضارة اإلنسانية

الصحراء فى منطقة االنهار التى توفر بيئة االستقرار الالزمة للتطور   وإذا ما تقصينا وضع حضارة غرب افريقيا او جنوب       

، ال نجد اختالفا حضاريا ي ذكر يتجاوب مع وجود النهر عن بقية المناطق البدوية ، فقد كان من المفترض ان تكون مناطق ( 154)

تها المركزية التى تدفع االمور وتطورها   فمجتمع االنهار اكثر  استقرارا وتطورا  بزراعتها المستديمة ومجتمعاتها المستقرة وادار

االستقرار نظام معقد اجتماعيا واقتصاديا يفرز مشكالت معقدة تستثير القرائح االبداعية اليجاد حلول مبتكرة لها ، وهو ما يلحق تغيرا 

لول جديدة ايضا ، فى عملية دوارة محمودا بالبيئة المحيطة تظهر معه من جديد مشكالت اكثر تطورا يتم التغلب عليها من خالل ح

متجددة تعيد صياغة االوضاع القائمة للبيئة الحالية فى شكل اكثر حداثة و تطوراا فى صورة  بيئة جديدة ، فى دورة ال تنتهى من 
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م وكان هذا سببا في تفوق الحيثيين واآلشوريين على أعدائهم ، وكانت جنوب الصحراء تستخدم الذهب والنحاس حتى .ق 0500اكتشفت أسيا المعدن عام  
قليم لميالد  ووصل الحديد الى غانا من خالل قرطاجة او ليبيا عن طريق البربر فى فترة ما بين القرن االول  الى الثالث الميالدى سابقة االبعد ا 700سنة 

 .الغربى كله 
151
 . 87باسيل دافيدسون صـ –افريقيا القديمة ثكتشف من جديد (  
152
 .ئص العرقية يخالف بذلك الرأى القائل برد التفوق أو التأخر للخصا(   
153

تفاعل اإلنسان مع احتياجاته المتجدده ومعادلتها بثوابت البيئة ومشكالتها وايجاد حلول ، تؤدى حصيلته كله  للتطور فى دائرة متجددة = معادلة التطور ( 
  وما يفضي اليه  فائضهما من قيام تجارة مع انتاج زراعى وصناعى )وهذا يستلزم  االستقرار لضمان التفاعل طبقا للمعادلة السابقة فيخلق اقتصاديات .... 

 (.  االخرين 
154
 .خريطة االنهار االفريقية فى ملحق الخرائط للتعرف على المناطق المحتملة للحضارات (  
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فاعلة   هو ومن اسباب عدم توصل المنطقة بنمط تطورها الى نمط مناطق االنهار العظمى في عالم الحضارات ال ، الفعل ورد الفعل 

قلة الكثافة السكانية التى عادة ما تضيق تطلعاتها البسيطة بحدود بساطة مشكالتها ، فعدم وجود مشكالت معقدة مثل تلك التى تستثير 

مجتمع االستقرار فى عالم الحضارات لم  تستدعى هذه المجتمعات إلستثارة االبداعية وحلولها ، وبالتالى اجهض غياب االبداعية 

الذى هو عامل رئيسى للتطور   وبالنسبة لبقية جنوب الصحراء لم يختلف الوضع عما كان عليه الحال في النطاق الغربي  ،  التغيير

باستثناء الحبشة والنوبة اللتين سبقتا الي استقبال الديانات السماوية واإلحتكاك بالحضارة العالمية ،  فتهيأ لهما نمط حضارىا أرقى 

 .رغم ثراء االخيرة" ة غان" مما كان لحضارة 

 

 دورة المد االسالمى جنوب الصحراء      

 ـل  ــــــــــــــــــــــالمداخـ       

م شرقا وغربا تحت سقف البحر المتوسط   ومع تولى اآلمويون  2تتابع مد االسالم فى ظل الخلفاء الراشدين فى القرن        

 :ومع تقدم الفتوح عبر االسالم جنوب الصحراء الى عمق افريقيا عبر المداخل التالية  الخالفة انطلقت الفتوحات فى كل االتجاهات، 

 مدخل باب المندب -0      

وهواقدم مداخل المد االسالمى الى افريقيا ، فقد عبره المسلمون االوائل فى القرن السابع الميالدي فى اولى هجراتهم عندما       

تماء بعدل النجاشى من اضطهاد قريش   وكانت طبيعة هذه الهجرات مؤقتة لم يكن هدفها االستقرار، حملتهم االقدار الى الحبشة لالح

 .فال ي عتد بها فى مجال المد الحقيقي اال بما تركته من ظالل على ملك الحبشة وحده دون بقية البالد 

الفارون من اإلضطهاد اآلموى فتح باب الهجرة ،  تتابعت هجرات المسلمين عبر باب المندب الى القرن االفريقى فقد استهل       

وعلى دربهم هاجر شيعية وسنية من فارس واليمن وحضرموت   أقاموا إمارات على الساحل الشرقى كان لها دور بارز فى نشر 

 .رب الى المنطقة االسالم  جنوبا على طول الساحل الشرقى وغربا الى الداخل االفريقى سنتعرض لها بتفصيل عند تناولنا هجرات الع

 المدخل الشمالى  -7      

من مصر جنوبا إلى السودان ، حيث تفرقت طالئع االسالم على مدى االجيال نحو عمق إفريقيا جنوبا وغربا حتى ساحل        

 . تفرق شرقا وغربا السنغال ، ليلتقى بطالئع المد االسالمى القادم من المغرب العربى ومن ليبيا إلى تشاد في القطاع الوسيط ومنها

 

 مدخل الجنوب االقصي  -5       

قفزا عبر ( الماليو) وهذا المدخل يختلف في طبيعته عن المداخل االخرى ، فقد عبره االسالم من الهند وجنوب شرق آسيا        

حوالى القرن السابع عشر  المحيط الهندى ، ومعهما عناصر افريقية من شرق القارة  جاءوا جميعا مدفوعون بضغوط االستعمار فى

 .، أى بعد مرور عشرة قرون على األقل من مد اإلسالم في المناطق الشمالية والشرقية واقل من ذلك فى الغرب 

 

 أدوات المــد اإلسالمي ودورته      

بة وعبر الصحراء بعد تحلل امبراطورية االمويين ، تعهد العباسيون والدول المتعاقبة فى مصر مد االسالم عبر النو       

الشرقية حتى البحر االحمر   وتعهد البربر المد الى شبه الجزيرة االيبيرية  وعبر الصحراء الكبرى جنوبا فى القطاع الغربى 

والوسيط ، وشاركتهم قبائل العرب فى حركتهم لالتجار او لالستقرار    وساهمت دول االسالم المحلية بعد ذلك فى مد االسالم  ومن 

 .جاءت الجماعات الصوفية ودولها التى كان لها شأن عظيم فى مد االسالم فى العديد من االنحاء فى أرجاء القارة السمراء بعدها 

أخذ المد االسالمى شكل  دورة متكررة ال خروج عنها ، فسار فى ركب التجارة  ومع القبائل المهاجرة الى مستقرها الجديد       

بالوقت ويتعاظم وضعه االجتماعى تبعا لتعاظم قوته االقتصادية ، ت هيئ له ركيزة سياسية تصبح دولة  كنواة لمجتمع إسالمى ، يتضخم

تتعهد مع نموها الطبيعى الدعوة    وعندما تدركها الشيخوخة تختفي تاركة المجال إما لدولة اخرى او لجماعة صوفية تتحول 

 .اما عن طريق الدعوة لتصحيح العقيدة واما عن طريق الجهاد مستقوية بمؤيديها الى دولة تقوم بدورها فى مد االسالم

كانت التجارة هى االساس والمقدمة االولى في مد اإلسالم  ، فلم يقتصر دورها ابدا على التبادل السلعى وإنما كان  :اوال        

سل ثقافة  فعادة ما ينقلون ثق افتهم الوطنية للشعوب التي يحتكون بها او لها بالتوازى دورا ثقافيا ، فالتجار فى حقيقة االمر ر 

يندمجون فيها   وبفضل قوتهم االقتصادية وما يستتبعها من مكانة اجتماعية مرموقة ، يتهيأ لهم بمرورالوقت تأثير قوى على الحكام 
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افتهم   مما شجع على والمجتمع  ، ويفرز هذا الوضع المتميز مناخا ايجابيا فى ادراكات المجتمع المحلى نحو هؤالء التجار وثق

 .إنسياب الثقافة االسالمية بهدوء رائع  لتصبح جزء متوحدا  فى كيان هذا المجتمع 

م تأثير النواة الناشئة إنصهارها في المحيط السكانى الجديد   وعندما :  ثانيا        حركة القبائل ودورالكيانات الناشئة   وي عظ 

ثر إندماجا وانتماءا ، تحظى بقبول وتقبلا المجتمع المحلى الذى يعتبرها جزء ال يتجزأ من يصبح لها بطون محلية متجذرة الهوية أك

كيانه    يتعاظم تأثيرها مع تضخم عددها ويتبعه تعاظم دورها بمردود إيجابى على مد اإلسالم فى المدى الطويل    وعندما تستشعر 

عى وإالقتصادى تسعى إلثبات هويتها وقوتها ومكانتها بالقيام بدور سياسى النواة المسلمة بمرور الوقت قوتها وتزايد وزنها إالجتما

   وما حدث فى ممالك غرب افريقيا والنوبة نموذج جلى لهذا المسلسل، ( الدولة)ينتهى اما بالهيمنة او باالنفصال فى كيان متميز 

بطون قياد الحكم ، ومع تزايد االسالم قوة اعتنقتة األغلبية فقد دخلها االسالم بالتجارة ثم الهجرة وبعد االندماج والمصاهرة تسلمت ال

 .فاصبح يهيمن على صياغة نواحى الحياة  

 جـهــــــــــــاد الدول :  ثالثا     

ومع تحول كيانات االسالم الى دول تتعهد نشر االسالم ، ومع دخول شعوب جديدة الى العقيدة  تتداخل عليها مفاهيم غريبة        

اندماج ثقإفات جديدة ، ومن سنن التطور أن ينعكس حال الممالك من ضعف او قوة علىا مناحى الحياة بما فيها العقيدة ، فتبادر  نتيجة

ولكن فى حاالت ضعفها وعدم قدرتها على العمل ، يتقدم الدعاة لهذه المهمة فتتولى    هذه الدول بالتدخل لتصحيح وتقويم االمر 

مسار العقيدة وحماية الدعوة والزود عن البالد واالمة وان اقتضى االمر االستيالء على السلطة   وفي  الجماعات الصوفية تصحيح

 .معظم األحوال فى افريقيا الغربية وشرق افريقيا أخذت هذه الحركات التصحيحية شكل الجهاد في مرحلة ما من تاريخها 

رة وحركة القبائل والكيانات السياسية تعمل بالتداخل أو بالتتابع ، ومن ومن المالحظ أن أدوات المد اإلسالمي الثالث التجا      

وإذا ما إستعرضنا ، المثير للدهشة أنه كلما إختل دور إحدى هذه الوسائل  قيض هللا الوسيلة البديلة لتستمر الدعوة فى مسيرتها  

ئاا سياسياا إلى الحبشة ، ودخل نطاق الصحراء فاتحا شأنه طبيعة المد اإلسالمى جنوب الصحراء ، نالحظ أنه في بداية عهده  تقدم الج

شأن مده الفاتح في الشمال ، وواصل تقدمه جنوب الصحراء  تاجراا ومهاجرا في معظم األحوال  وفاتحا في بعض األحيان ، وهو 

تقدم االسالم قفزاا برفقة ضحايا أما فى أقصى  الجنوب اإلفريقي فجاء ،  " السافانا " نفس النهج الذي سار عليه  بإمتداد منطقة 

في القرن " الكيب " االستعمار من المنفيين والمستعبدين المسلمين من جنوب شرق آسيا من الماليو والهند الذين وصلوا منطقة 

الناتال " السابع عشر الميالدي ، ومعهم العمال المسلمين الذين جلبهم اإلستعمار من الهند وزنجبار للعمل في حقول السكر بمنطقة 

." 

 

 اسالم البربر       

كان البربر أهم العناصر العرقية فى شمال افريقيا عند الفتح العربى فى القرن السابع الميالدى ، بحكم انتمائهم االصيل الى       

من الناحية العددية المنطقة وكثافتهم العددية وانتشارهم الجغرافى الذى امتد ما بين االسكندرية وحتى ساحل االطلنطى ، ويليهم 

، وهم اخالط من الفينيقيين واليمنيين والفلسطينيين وبعض الالتين عالوة على الروم  طبقة الحكام ( 155)االفريقيون اهل تونس 

الوافدين الذين كانوا أقلية مكروهة قاسى الجميع من سطوتها واذاها واضطهادها  الدينى ، الذى لم يسلم منه مسيحيو المذاهب 

 .المختلفة االخرى 

الي "  عقبة بن نافع"والى مصر ، إبن شقيقته  "  عمرو بن العاص " كان أول احتكاك للبربر باالسالم عندما بعث         

هجرية لالتصال بزعمائها تمهيدا لفتحها ، وقد نجح  عقبة فى مهمته بسبب رغبة البربر في التخلص من حيف  77عام " برقة"

لى االسالم ودعم جيشه  عند قدومه   وبعد قيامه بفتح الساحل الليبى تقدم داخل الصحراء  عام الروم وجورهم ، فعاهدوه ع

وتوقفت قوات االسالم عن فتح افريقيا " ي سر بن أرطأة " ، في نفس الوقت الذى تقدم اليها " ودان"و " فزان"هجرية  وفتح 75

ان افريقية لمفرقة ، غادرة مغدور بها  "لحكمة إرتأها قائال  الذى حذر من فتحها " عمر بن الخطاب"بأمر الخليفة (  تونس)

قبة"  فإستقر " اليغزوها أحد مابقيت السالم فأسلم هجرية فى برقة واشتغل بدعوة البربر الى ا 72ـ  75عندئذ فيما بين اعوام " ع 

                                                           

155
 .كانت تونس ت سمى افريقيا    فلم تكن أفريقيا تعني ابدا جنوب الصحراء(   
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لكبرى الفتوح االسالمية الى انتهائها عام هجرية ، عرقلت الفتنة ا 80 -74وفى عهد الخليفة عثمان ما بين  على يديه الكثيرون ، 

هجرية الى قبيلة  80والية مصر وإستأنف فتح افريقيا  ، فأرسل عقبة عام  "  عمرو بن العاص"هجرية   بعدها استعاد  80

 " .ودان " فاعادها الي االسالم  ومعها ايضا قبيلة " لواتة"

اد كبيرة منهم لدعوة عقبة للجهاد ولعظم مكانته بينهم إنضموا الى جيشه ، وبعد إسالم العديد من قبائل البربراستجابت اعد      

اسلمت اعداد كبيرة منهم   وتسنى له ان يجمع جيشا كثيفا بعدما ( 156)وبعد ذيوع معجزاته لما هو معروف عنه بأنه م جاب الدعاء

" ، وتابع الجهاد ففتح " ابى المهاجر بن دينار" ادة من الستالم القي" دكرور" القيادة  ، فتوجه به الى " يزيد بن معاوية " رد اليه 

، ملك طنجة بتجنب " يليان الغمارى"   نصحه " ايبيريا " فى شبه جزيرة "  القوط " ، ولما راودته فكرة غزو بالد  " طنجة 

( وليلى) قبة فى السوس االدنى االشتباك معهم  لكثرتهم ، واوصاه بدال من ذلك بمواصلة فتوحه بين البربر الذين خبرهم   وتقدم ع

والسوس االقصى حتى بلغ المحيط  وتابع تقدمه داخل الصحراء   وفى طريق عودته في قلة من جنوده ا ستشهد ومعه المهاجر بن 

،  " اوراسى " ملكة جبال "  الكاهنة " بالتعاون مع "  كسيلة بن لمزم"بالصحراء  ، دبره لهم "  تهودة " دينار  فى كمين ق رب 

 .بعد هروبه وارتداده عن االسالم

رغم انَّ انتشارَه بينهم قد مرَّ بصعوبات ( 157)وي سجل للبربر انهم كانوا اسرع عناصر اهل شمال افريقيا اعتناقا لالسالم       

ا من اثنتي عشر مرة ، فهم كانوا اسرع من إسالم شعوب الشام والعرا ا من قبائلهم عن اإلسالم نحوا عمرو " ق ، وضرب الرتداد كثيرا

دد حسين مؤنس سرعة " عمر بن الخطاب " فى خطابه الى الخليفة " برقة وزويلة " بن العاص  المثل بسرعة اسالم   ،     وير 

عثمان " اسالم البربر الى عدم انضمامهم الى عقيدة كتابية ، واسالم زعاماتهم  ومعاملة المسلمون الكريمة للبربر وحكامهم ، فـ  

وأقره أميرا على قومه فعجلت تلك المعاملة " مغراوة  و زناتة " أمير" زمار بن صقالب " رضى هللا عنه فك أسر  " بن عفان 

" أبرز زعماء البربر على يد " كسيلة بن لمزم" بإسالمه واسالم اعداد كبيرة من  قومه عرفانا بهذه المعاملة الكريمة   وكان اسالم 

ا استتبعه أسالم عددا كبيرا من قومه   واليقلل من شأن الحدث ارتداده بعد ذلك السباب شخصية بينه حدثا عظيم"  المهاجر بن دينار 

 ( .158" )عقبة بن نافع"وبين 

و يرجع ميل البربر الى االسالم ، الى رضاؤهم عن سياسة اللين والمالينة التى اختصها بهم والة المسلمون دون سائر        

نوة   فشجعت هذه المعاملة البربر على  السكان   فقد ساوى الحكام لحا الع  بين العرب وبين البربر ، على اساس ان ارضهم ف تحت ص 

نصرة االسالم واالشتراك فى جيش الفتح ، مسجلين بذلك أولى خطواتهم على طريق الجهاد ، ويسجل للوالة المسلمين عقبة بن نافع 

 .النعمان ، وموسى بن نصير ،  الفضل الكبير فى مد االسالم بين البربر ، والمهاجر بن دينار  وزهير بن قيس ، وحسان بن 

       

 البربر وحمل لواء االسالم      

بعد انتشار االسالم بين البربر فى القرن الثامن الميالدى ، حملوه معهم فى حركتهم عبر الصحراء سواء لالتجار او فى        

الصحراء وهم الذين خبروا مسالكها على مدى القرون فى الوقت الذى انصرف فيه العرب الى هجرتهم ، وانفرد البربر بالدعوة عبر 

الفتح وتعزيز وجودهم فى شمال افريقيا وشبه جزيرة أيبيريا ، وتركوا الصحراء التى خبروها بالفطرة ولم تغرهم بجدبها ومشاقها 

، الذين ساعدهم استخدام الجمل على نطاق واسع فى تحقيق ثورة  فى للمغامرة بفتوحاتهم فيها وتركوها للبربر خبراء االبحار فيها 

العلوى ، الى " ادريس االكبر " وكان قدوم المولى ،  (159)عالقات االقليمين ، تدفقت على متنها الحضارة من الشمال الى االقليم 

ما ونصرة لالسالم بين البربر الذين أمنوا   دع" بنو العباس " م ، فارا من مالحقة أبناء عمومته 248/ هجرية  027المغرب عام 

                                                           

156
مى ، فى الموقع " خاوار" وهو فى طريقه الى فتح  (  ، تفجر الماء من تحت قدمي فرسه في واد قفر استجابة لدعائه ، حيث حفر  "ماء الفرس “ الذى س 

إنا " اخلت الوحوش المكان  استجابة لندائه " هجرية  30عام " قمونية "  المسلمون سبعين بئرا في المنطقة عندما ادركوا وفرة الماء ليرتوى الجيش ،  وفى
مى بعد ذلك " عليه وسلم ، إنا نازلون فارتحلوا  اصحاب رسول هللا صلي هللا "  القيروان"وإتخذه عقبة موقعا  لبناء "  وادي الوحوش"  وهو المكان الذى س 
 هجرية33التى انتهى من بنائها  عام 

157
 .ويأتى االفريقيين من بعدهم فى سرعة االسالم ( 

158
دته مع كسيلة رغم ن صح ابن أسلم كسيلة على يد ابن دينار وكانت العالقة بينهما طيبة (    وبعد إستالم عقبة القيادة المرة الثانية من ابن دينار تسببت ش 

 .، بعد هروبه"  اوراسى " ملكة جبال "  الكاهنة " دينار الستعداء االخير وارتداده عن االسالم وانضمامه الى  
159
الفرس عند غزوهم مصر ، وكانت ندرته سببا فى استيالء قيصر الروم على أعداد م على يد .ق 373دخل الجمل افريقيا باعداد محدودة الول مرة عام (  

 .م ، وقد  استغرق وصول الجمل  الى المغرب األقصى عدة قرون ومع قدوم العرب تزايد استخدامه على نطاق واسع.ق 81منه من مدينة تابسوس عام 
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 –لماية  –زواءة  –زواغة  –أكبر قبائل البربر وتبعها بقية القبائل زناتة " أوربة " البيعة له وآلل البيت لدى قبائل البربر من 

قيامها بتوحيد قبائل  البربرية العربية األصل" صنهاجة " وي سجل لقبيلة  ، ( 160)غمارة   –مكناسة  –تنزة  –غياثة  –سودراتة 

البربر ونشر اإلسالم بينهم ومن بعدهم بين الشعوب األفريقية بدءا بغانا ، وعندما بلغت صنهاجة مبلغا كبيرا من القوة تمكنت من 

" أودغشت " المملكة الوحيدة ذات الحضارة بجنوب الصحراء ،  وإنتزعت منها " غانة "  توحيد معظم القبائل البربرية ، وناجزت 

 .م  بعد ضعف صنهاجة وانحاللها 880م واتخذتها حاضرة لها لكن غانة استعادتها عام 451/ هجرية  777عام 

عام ) وتناقلت قبائل البربر لواء الدعوة الواحدة تلو األخرى    فسلمته صنهاجة  الى المرابطين ومنهم انتقل الى الموحدين       

،  وب األفريقية ذاتها ، لتصبح الدعوة مسئوليتها فى ألمصاف األول فى نطاق السافانا، الى أن تسلمته الشع( م 0070/ هجرية 303

ولم يكن تحمل الشعوب األفريقية مسؤولية الدعوة  يعنى انقطاع دور البربر فقد استمرت مشاعل االسالم مضيئة فى ايديهم ، تتناقلها 

" سباب كالجفاف وشظف العيش وتعرضوا للمعاناة على أيدى قبائل قبائلهم فى عمق جنوب الصحراء وعبرها   وكلما اشتدت بهم اال

سن طالع االسالم " بنى هالل و بنى سليم   (.161)العربية ، زادت  حركتهم كثافة فكانت معاناتهم  من ح 

 

 مناجزة البربرغانا      

نية وغانة ، لكن المنية وافته قبل أن  مرة ثا" أودغشت"م لفتح 0038، بقيادة عبدهللا بن ياسين عام " المرابطون"تقدم        

وأبنه األمير أبو يحيى ، من "  ابوبكر عمر اللمتوني " يتحقق هدفه ، وبعد وفاته بخمس وعشرين عاما تمكن تلميذه أمير المرابطين 

اإلسالم ، بعدما    فكان فتحا لغانة دخولها  عباءة( 162) م وأسلم ملكها تنكامين 0021/ هـ 818سنة " كومبى "  دخول العاصمة  

م  دون ان يعتنقه ملوكها التابعين وان كانوا 452 -هـ 777كانت اضاءتها من قبل تباشير عابرة بإسالم ملكها تلوتان ابن تكالن سنة 

 .بقوا على مودة مع المسلمين واستعانوا بهم فى كثير من شئون البالد وادارتها

 

 تجارة عبر الصحراء       

، كما اسبغ ذلك على غانة تطورا كبيرا " غانة " رة عبر الصحراء تطور مراكزها على طول الطريق الى  صاحب تطور تجا      

من جراء توسع التجارة بإستقرار مجتمع التجار المسلمين فأصبحت مركزا تجاريا عظيما ، إجتذب قطاعات اخرى من المسلمين من 

فيهم العلماء لرعاية الجانب الثقافى للجالية المسلمة ،عالوة على الصناع  العاملين فى قطاع الخدمات المجتمعية الالزمة لهم بما

 .والحرفيين المهرة 

هيأ هذا الوجود بابا لنقل كثير من تطبيقات الحضارة االسالمية ، فأصبح المجتمع االسالمى بحضارته الفائقة وثراؤه        

بالمسلمين في مجال العلم وإدارة شئون البالد   واتاحت مكانة التجار  ونفوذه محل اهتمام ملوك غانة والمجتمع ، فاستعان الملوك

ه المتميزة وقوتهم االقتصادية نفوذا لدى الملوك والمجتمع الذين أقبلوا على الثقافة العربية االرقى ، فسهل ذلك انتشار اإلسالم وثقافت

قبائلها انتشرت العقيدة لتصبح بعد فترة غانة مملكة واصبحت غانة اكثر تحضرا ، ومع تمكن االسالم من ملوك غانة  وزعماء 

 .اسالمية  

ارتبط مد االسالم بمد التجارة وارتبطت حركتهما ، فكان تغيرمد حركة التجارة يعنى ايضا تغير حركة مد االسالم ، فتحركا       

ر كليهما اتجاهه في القرن الخامس عشر معا عبرالصحراء الى غرب افريقيا شرقها وغربها وجنوبها   الى الساحل والداخل ، وغي

والجنوبية بسبب حروب المراكشيين واألسبان فى " سلجماسة "الميالدى عندما افلت تجارة الصحراء بسبب اغالق بوابتيها الشمالية 

من التجار  الشمال ، والغزو المراكشى فى الجنوب فتحول مسارها الى مناطق الداخل والساحل الغربي األكثر إستقرارا بإجتذاب

 .األوروبيين الذين ظهروا هناك واستتبع هذا افول طريق عبور الصحراء وتدهورت مراكزه الخدمية 

                                                           

160
..  هجرية فتفرقوا فى االمصار  018فى الحجاز عام " الفخ " الهادى العباس منذ موقعة طارد العباسيون ابناء عمومتهم العلويين على يد موسى (  78
 .م0844لعام  50الرباط العدد  –مطبوعات الجمعية المغربية للتضامن االسالمى   - 80و  57ص  –االمام ادريس مؤسس الدولة المغربية :المرجع 

161
حاكم تونس ( م 0017ـ  0001" ) المعز بن باديس " العربية  الى  شمال افريقيا لتأديب " بنى سليم  بنى هالل و" دفع الخليفة الفاطمى فى مصر بقبائل 

 .غرب لخروجه عليه   فقامت هذه القبائل بمحاصرة القيروان و نهبتها بعد سقوطها وخربوها فافل نجمها وانتقل الثقل الثقافى الى االندلس والم
162
 صـ  ابن خلدون(  
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وكان تغيير التجارة وجهتها  بمثابة تغيير فى وجهة مد اإلسالم على نحو متطابق ، وفى نفس االتجاه فحركة التجارة       

سالم يتمدد على متن حركتها ، اصبح االسالم هو ايضا وعاء لها تتمدد على متنه واالسالم صنوان ، فبينما كانت التجارة وعاء لإل

فمن قصد الدعوة من اجل الدعوة كان يتاجر ايتعيش فى حركته    وكان تحول مسار طرق التجارة خيرا للدعوة  ، فقد بلغت مناطق 

وائية التى عجز الجهاد عن إجتيازها ، وبالمقابل  خدم لم تكن ت بجهاد ممالك اإلسالم   فقد إخترقت بالدعوة حاجز الغابات اإلست

اإلسالم التجارة  بدفعها داخل دائرة حركة التجارة الدولية لعالم االسالم بسوقها الواسعة وسيطرته على مقاليد التجارة الدولية 

لطرق التجارة ومنها غرب افريقيا بفضل امتداداته االمبراطورية فى ارجاء واسعة من العالم  ، التى وفرت االمن والخدمات ( 163)

 .التى وفرت  امبراطورياتها  بإتساعها االمن واالستقرار لطرقات التجارة فى اراضيها فزادت التجارة ازدهارا 

 

 هجرات القبائل        

ى طياتها االسالم وحركة القبائل فى مد االسالم وثقافته ال يقل عن دور التجارة ، فحركة القبائل كحركة التجارة تحمل ف      

وثقافته  واتاحت الفرصة المتزاج شعوب المنطقة وأعادة صياغة التركيبة العرقية والثقافية فيها  ، فقبائل البربر والعرب بحركتها 

الدائمة على مدى خمسة قرون إمتزجت مع الفوالني وغيرهم ، فأسست مرتكزا بشريا لبطون إفريقية غالبة  فى كامل قطاع السافانا 

مستعرض  كان لها دورا غالبا فى مد االسالم ، ببلوغها بالدعوة آفاق لم تكن لتبلغها بدون اصالة هذه الشعوب فى المنطقة ، تلك ال

الشعوب التى اصبحت تملك االسالم ويملكها فرضت حضارته عليها مد متواصل وتدفق متالحق لتدلى هى نفسها بمساهماتها الفكرية 

 .فى دلو تلك الحضارة

  

 اهم الشعوب إسهاما في الدعوة      

 الشعوب السنغــالية &        

" ، والفوتى( عمر تال" )عمر الفوتى التكرورى " وينتمى إلي هذه المجموعة شعب التكرور، الذي أنجب المجاهد الكبير        

ة اسالمية تضم غرب افريقيا   وتمكن نسبة الى بلدته فوتا والتكرورى نسبة الى قومه ،  وكان عمر الفوتى يسعى الى اقامة دول

م ، 08كمقدمة من تأسيس دول سلفية فى الفوتاجالون ، قامت بالتصدى لالستعمار الفرنسي وتجارة الرقيق فى السنغال في القرن 

 .وكان الفوال عصب جهادة 

شارة اليهم فى كشوف عبر االطلنطى ، سبق اال( الماليين)الماندينجو أو المالينكا )وإلي هذه المجموعة ينتمى شعب الماندى       

وهم من أرباب التجارة ، غطى نشاطهم مابين النيجر األعلى والساحل الغربي في السنغال ، ولهم فضل تأسيس مملكة مالى اإلسالمية 

ش الغزو ، العظيمة    وينتسب اليهم شعب صنغى الذى داخلته بعد الغزو المراكشى عناصر أندلسية ، جاءت الى المنطقة ضمن جي

 .وإختلطت بقوة مع الفولة والبربر والبامبرا وشعوب أخرى

وشعوب التكرور والماندينجو هم أبرز من رفع لواء الدعوة في وادى النيجر ، ولهم فضل نشر اإلسالم في ساحل العاج       

ان الغربي وغينيا ، وكان لهم دور رائع ، والتكرور هم من حملوا لواء الدعوة إلى السود( غانا المعاصرة)وسيراليون وساحل الذهب 

في محاربة تجارة الرقيق التى قامت مع بداية المد االستعمارى في شمال سيراليون، ونجحت جهودهم الى حد ما فى اقامة عهد من 

 ( .164" )كلود جورج"األمن بعد إضطراب ووحشية  على حد قول المؤرخ اإلنجليزى 

م  ، ودخل منهم قطاعاا  4ية الولوف والهوسا الذين خالطتهم دماء بربرية وعربية منذ القرن وينتمى إلى المجموعة السنغال      

في اإلسالم فى القرن العاشر ، بينما تأخر دخول قطاع آخر حتى القرن التاسع عشر الميالدي ،  وهم أهل تجارة إستقروا في شمال 

، التى شمل جهادها قطاعا كبيرا من االقليم " عثمان دن  فوديو " بر نيجيريا ، وقامت على أرضهم المملكة السلفية للمجاهد األك

                                                           

163
ان العرب سيطروا على مقاليد التجارة الدولية البحرية  وتوسعوا فيها بفضل  تقدمهم .. "  يرجريف فى كتابه الجغرافيا والسيادة العالمية يقول جيمس ف(  

، " التاريخ  جرىالمالحى ومعلوماتهم المتقدمة التى اقتبستها عنهم اوروبا وإعتمدت عليها فى الوصول الى الشرق وهو حدث  كانت نتائجه افعل تأثيرا فى م
ترجمة على رفاعى االنصارى، وهذه الكشوف كانت تستهدف فى البداية االسالم فقد استهلت ( سلسلة االلف كتاب) 702المصدر الجغرافيا والسيادة العالمية صـ

 .   أرضهم البرتغال ريادة الكشوف االوروبية بدافع عدائى القتناص التجارة الدولية من ايدى المسلمين وتحويلها  بعيدا عن
 

164
 .ـ افريقيا الغربية فى ظل اإلسالم   41نعيم قداح ص (  
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 .وكان لها فضل كبير فى نشر االسالم  

 

 الفــوال &       

حل يطلق عليهم احيانا            وأ ختلف علماء االجناس فى أصلهم  فمن قائل أنهم حاميون " البولة " أو " البوهلة"وهم بدو ر 

و " تمبكتو "في مطلع العهد الميالدي ، وإستقروا في " برقة " ا ، وآخرون يقول بأنهم ساميون جاءوا من جاءوا من شرق إفريقي

ثم ارتدت بعض عناصرهم فى القرن الحادي عشر  ، " فوتا " ، وتقدموا  غربا في القرن التاسع الميالدي إلى بالد "  ماسينا "

صلوا حوض النيل ، تاركين بطونا انصهرت محلياا على امتداد مسيرتهم مابين الميالدي ، فى هجرة عكسية عائدة الى الشرق حتى و

السنغال و تشاد ، ومن أكثر هجراتهم تأثيرا فى مد اإلسالم ، هجرتهم خالل القرن السابع عشر الميالدي ، فقد هاجرت كتل من 

األوروبية احيانا ومدافعتها احيانا اخرى   و  موطنها في حوض جامبيا لتستقر فى السنغال وفوتاجالون هروبا من مطاردة النخاسة

 .السابق االشارة اليه " عمر الفوتى التكرورى " كانت تلك العناصر عصب جهاد الحاج 

مؤسس امبراطورية الهوسا السلفية " عثمان دن فوديو " وكتل الفوال المهاجرة إلى  نيجيريا شكلت هى ايضا عصب جهاد        

و تشاد ، فى سعيه إلقامة دولة إسالمية موحدة  ،  وهم  من أشد الدعاة حماساا لإلسالم فقد تعهدوا ( 165 )فى كل من ارض الهوسا 

م  0250الذي زار بالدهم عام "   مور " ، ويصفهم الرحالة اإلنجليزى "  مالى " بقوة وإخالص عظيمين لواء الدعوة عقب أفول 

 ( .166)بأنهم يشبهون العرب ويتحدثون العربية 

 

 العــــرب&        

تحرك العرب فى صحبة البربر عبر الصحراء المغربية عقب الفتح العربى ، وهاجروا الى كل من تشاد فى القرن العاشر        

الميالدي ونيجيريا والنيجر فى القرن الرابع عشر الميالدي ، كما وصلت بعض عناصرهم صنغى مع الغزو المراكشى أواخر القرن 

 .الدي الى ، كما ان لهم بعض الفضل فى نشر اإلسالم في وادى النيجر السادس عشر المي

 

 المجموعة التشادية &     

الذين يقيمون في المنطقة المعروفة بإسمهم   وهم خليط من الزنوج " توبو " وموطنها السودان األوسط ، ومن شعوبها        

وهى شعوب قامت بنشر اإلسالم " بورنو"المقيمون في " كانورى " عب وش" ودائى " والبربر والفولة والعرب ، وهناك أيضاا شعب 

 ".كانم  وبورنو " في عهد مملكة 

 

 الجنود الهنود والعبيد المحررين&     

غانا المعاصرة  بنشر االسالم على " ساحل الذهب"قام المسلمون من جند الهند الذين خدموا ضمن القوات البريطانية في        

بدور كبير في نشر " بالناكوس " مدى ، وقام العبيد المسلمون المحررون والعائدون من أمريكا الالتينية المعروفون المذهب األح

اإلسالم مطلع القرن العشرين فى المناطق التى استقروا بها على الشواطئ الغربية إلفريقيا حول خليج غينيا  وفي داهومى  و بورتو 

 .نوفو   

 

                                                           

165
 Hausa" )بالد الهوسا"الحاليتين، وهي المنطقة التي تعرف في التاريخ بـ جرجمهورية الني وجنوبي نيجيريا يقع الموطن األصلي للهوسا في شمالي(  

Land )ت قبل أن يقوم المستعمر األوروبي برسم تلك الخطوط الوهمية التي أطلق عليها الحدود السياسية لخدمة مصالحه ، وخالل القرون السالفة خرج
 الغابونـ  توجوـ  غانا) وإستقرت بعدد كبير من الدول الحج ونشر الدعوة اإلسالمية وأداء فريضةمجموعات كبيرة من الهوسا من موطنها األم بغرض التجارة 

ـ  ـ إريتريا ـ المملكة العربية السعودية ـ السودان ـ ليبيا ـ الجزائر ـ إفريقيا الوسطى تشاد ـ ـ الكاميرون ـ بنين بوركينافاسوـ  غينيا بيساو ـ جمهورية الكونغوـ 
 .إثيوبيا

166
 .ـ افريقيا الغربية فى ظل اإلسالم   44نعيم قداح ص (  
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 ــــالممسيرة مد االسـ      

مرحلة المد عبر الصحراء جنوبا الى مملكة غانة القديمة ، وهى المرحلة التى تحمل فيها البربر ..  المرحلة االولى        

 .المسئولية الرئيسية لدفع نواة المد االسالمى فى الصحراء و منطقة السافانا ، وكانت ادواتها الرئيسية التجارة وحركة القبائل

 

 مرحلة التمدد فى نطاق السافانا من بحيرة تشاد شرقا الى جبال ..  ة الثانية  والمرحل       

الفوتاجالون غربا ، وفيها تولت  مسئولية هذه المرحلة الشعوب المحلية االفريقية وبطون البربر المتأفرقة وكانت ادواتها الفتح 

 .جهادى للكيانات االسالمية الكبرى غانا ومالى وصنغى والتجارة واالستيطان   وقد شهدت هذه المرحلة مجد المد االسالمى ال

 

مرحلة التمدد نحو الساحل الغربي عبر جبال الفوتاجالون و نحو الساحل الجنوبي عبر حاجز الغابات .. والمرحلة الثالثة         

سالم الكبرى التى طالما دعمته امام ضغوط االستوائية ، وفي هذه المرحلة افتقد المد االسالمى اإلرادة السياسية بعد اختفاء ممالك اإل

االستعمار   واستمر االسالم فى تقدمه إعتماداا على قوته الذاتية في بيئة معادية بعدما استنفذ التصدى لالستعمار معظم جهاد 

 .الصوفية ودولهم السلفية 

 

 .مرحلة المد الذاتى الحر والكثيف  فى ظل االستعمار..  المرحلة الرابعة  و

 عرض لكل مرحلة على نحو اكثر تفصيال في الفصل التالىونت
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 الفصل الثانى

 مسيرة مد االســـــالم

 الكيانات السياسية لالسالم

 

 المرحلة األولى ـ  ممالك اإلسالم

 م01 وحتى بداية القرن 05من القرن  

 

 (167)مملكة غانة ( 0)

سالم بمرحلتين االولى وثنية لم يسبق لها فيها ان تعرفت على الديانات الكتابية المتقدمة مرت المملكة فى طريقها الى اال      

على االسالم فكان االسالم فيها ضيفا م رحبا به اخذا بمكونات حضارته  ،  والثانية مرحلة االسالم الخالص ونتناولهما على النحو 

 :االتى 

      

 [ م 05ـ  8بين القرنين ] العصر الوثنى       

تأسست غانة في شمال غرب حوض النيجر األعلى فى القرن االول الميالدى على ايدى شعب السوننكى احد فروع بربر       

،  وفي القرن الرابع لحقت بهم  جماعات " الفتاش " في كتابه " محمود كعت " صنهاجة ، على حد ما ذكره المؤرخ اإلسالمي 

وبمرور الوقت إنصهرت  تلك الجماعات فى شعب السوننكى فنشأ عن ذلك ، لت على السلطة أخرى من البربر أكثر تطوراا استو

م ، وبفضل التجارة التى انتعشت على ايدى العرب والبربر ، وجدت غانا دافعا  223االندماج جيل جديد تمكن من زمام الحكم سنة 

 .تجارة  وبالتالى ازدهارها على التوسع لفرض السالم واالستقرار لتأمين طرق القوافل لتعزيز ال

لم يكن القرن التاسع الميالدي أول عهد المملكة باالسالم  فيذكر دافيدسون ان المسلمون وصلوا الى شاطىء المحيط سنة       

ن م   وكانوا قبل ذلك بخمسة عشر عاما قد دفعوا ببعوثهم جنوبا عبر الصحراء واعتادوا فى االعوام التالية ارتياد السودا 140

ويتحدث المؤرخ االسالمى البكرى عن بشائر إسالمية  ، (  168)الغربى في ارض السافانا بين االطلنطى وحدود السودان النيلى 

، " عقبة بن نافع " م  ي عتقد أنها حملة  230 – 258متقدمة  فيذكر أن األمويون أوفدوا حملة إلى غانة في صدر اإلسالم مابين 

 .قيا وثقافيا فصاروا على دين المنطقة بحكم السنن الغالبة التى بمقتضاها تمتص األغلبية األقلية وأن أحفاد جنودها ذابوا عر

" أودغشت " غانة ، وإنتزعوا منها ( القرنين التاسع والعاشر الميالدي) استهدفت مملكة البربر المتحدة بقيادة صنهاجة       

م وحارب جيرانه 452 -هـ 777تلوتان أو بوالتان ابن تكالن حوالي سنة  م واسلم ملكها السوننكي انذاك 451/ هجرية  777عام 

التى تعهدت انتشار االسالم فى غانة وهو بعد ضعف دولة البربر ي سلمون خاصة  ملوك غانة من بعده  ، ولكن هذا لم يجعل  الوثنيين

ة على السقوط  كانت وفود التجار المسلمين ، وفى الوقت الذى استعصت فيه المملكم  880ما شجعهم على استرداد أودغشت عام 

حساسية او عدائية من جانب المجتمع الغانى الذى تعايش مع االسالم واسرت ثقافته ملوكه  فقربوا المسلمين   اىتتوافد دون 

هجرة الوافدة واستخدموهم فى ادارة شئون البالد    وبمرور الوقت  تشكلت نواة مجتمع اسالمى ، تضخم بالتوالد واضافت اليه ال

إلى وجود تجار مسلمين من مصر " المهلبى " المعلمين و الفقهاء الذين جلبوهم من العالم االسالمى لتعليم أبنائهم ، ويشير 

م  ،  843إعترفوا باإلسالم نحو عام ( كوكو" ) كاو كاو" والمغرب مستقرين باإلقليم أسهموا في نشر العقيدة  ، كما ذكر أن حكام 

 .م 0080مقدمة لزيادة كثافة وانتشار المد االسالمى  الذى إعتنقه بعض رؤساء القبائل  فى عام وكانت هذه 

تعاظم وضع المجتمع االسالمى الجديد بفضل تميزه االقتصادى والثقافى والحضارى و ثراء التجار ومكانتهم لدى الملوك       

ان الملك رغم وثنيته كان ي ؤثر المسلمين االمر الذى شجع "  رى  فأظهروا مودة وتسامحا نحو االسالم والمسلمين ، ويقول البك

، فكثرت أعداد المسلمين حتى أصبحت ( فالناس على دين ملوكهم)كثيراا من الوثنيين على إعتناق االسالم  طمعاا في مثل تلك الحظوة 

                                                           

167
ها بـ غانا الحالية  التى هى في األصل ساحل الذهب غانة القديمة التي نتحدث عنها هنا تقع في شمال وشمال غرب حوض النيجر االعلى    وال عالقة ل( 

 .تيمنا بأولى الممالك اإلفريقية " غانا " نكروما عند إالستقالل اسم " والتى اطلق عليها  
168
 .    50باسيل دافيدسون ص –افريقيا القديمة ثكتشف من جديد (   
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مسجدا مزودة باآلبار  07لمين و به التى انقسمت الى شطرين   أحدهما للمس" يرسنى " لهم احياء خاصة بهم فى العاصمة 

للزراعة اوخدمة طاقمها من األئمة والمؤذنين والراتبين والفقهاء وحملة العلم   ويستطرد فى وصف القطاع المسلم المتمدين فيصف 

" البكرى"ويشير مبانيه بأنهاعلى الطراز المراكشى  بينما القسم الوثنى  متخلف و يشبه  الغابة و يضم مسجدا لخدمة من يفد اليه  

الى تأثير الحضارة االسالمية على مختلف جوانب الحياة اإلدارية واإلجتماعية فى غانة ،  فيقول ان ملوكها إستخدموا المسلمين في 

إدارة شئون البالد بشكل كثيف فمنهم صاحب بيت المال والوزراء ، ومعظم حاشية الملك وأكثرية الجند  والمترجمين  والمدونين  

، وهو دليل على عدم " إستخدمو اللغة العربية في تدوين السجالت الرسمية والعمليات التجارية لعدم وجود أبجدية للمنطقة  الذين

 .سبق معرفة المنطقة للكتابة ومدى تخلفها الحضارى 

 

 العصر اإلسالمى       

" كومبى" بو يحيى  من اإلستيالء على العاصمة   وأبنه األمير أ" أبو بكر ابن عمر اللمتوني" تمكن المرابطون بقيادة         

م ، وخالل بقاء القوات البربرية أسلم الملك تنكامين وعدد كبير من  0021الى  0038م  بعد نضال استمر من 0021/هـ 818عام 

نتشاره بعد ان اعتنقه سكان المملكة طواعية ولم يتخلوا عن عقيدتهم  رغم انسحاب القوات اإلسالمية  بعد عامين  وتسارعت وتيرة ا

ومعه عدد كبير من سكان المملكة كان اعالن  بانتصار اإلسالم السياسى  " تنكامين " الملوك ورؤساء القبائل   فإسالم الملك 

استتبعه أسالم معظم زعماء األقاليم ورعاياهم ، وإمعاناا في اإلسالم إدعى بعض الملوك شرف اإلنتساب آلل البيت ،  كما راحوا 

وبذلك نرى أن المملكة سواء في حقبتها الوثنية أو اإلسالمية كانت حلقة من ( 169)ثقون عالقتهم بالخالفة العباسية في بغداد ي و

 . حلقات تاريخ الحضارة اإلسالمية وبذلك أصبحت غانة منذ ذلك التاريخ مملكة اسالمية 

 

 أمبراطورية مــــالى( 7)

 01م وحتى نهاية القرن 0705من  

 يالد مالى   م      

بعد انهيار غانة وتوسع فى اراضى دولة المرابطين فيما بعد ، و فى عام " كانجابا " استقل شعب الماندينجو فى مملكة      

واتجهت بعد ذلك "  غانة " على العاصمة "   سومانجورو " بقيادة ( غالبيتها انذاك من الوثنيين )م استولت قبائل الصوصو 0705

" المسلمة  واخضع ما تبقى من أراضى  " كانجابا  "  على مملكة "  م 0752" ية البالد   فإستولى سوندياتا عام للسيطرة على بق

ممهدا الطريق القامة إمبراطورية مالى العظيمة    ويقول ابن خلدون ان الملك جور ماندانا كوناتي هو اول ملك ي سلم من " غانة 

هـ  ،  وان قبائل الماندنجو اعتنقت اإلسالم حين دخلها جماعة 887ري تقريبا وحج في عام ملوك مالى وذلك في القرن الخامس الهج

 .من المسلمين وحج جماعة من ملوكهم أولهم  برمندار

 

 التوسع االمبراطورى       

صى إتساعها تحولت مالى الى امبراطورية مترامية االطراف ،  وبلغت أق[ م  0720:  0733" ] منسا ولى " وفى عهد        

بينما تشير بعض المراجع / هـ 254 -207حكم في الفترة من " ]كانكان موسى" المعروف بـ " منسا موسى بن أبي بكر " في عهد 

فى شمال " الهوسا "   حتى غطى نفوذها سهل السافانا الفسيح من تشاد شرقا حتى السنغال غربا وأرض [ م 0577:  0502انها 

ا مسيرة عام حسب وصف كانكان موسى نفسه الحد قضاة القاهرة اثناء مروره بها في رحلته الى الحج نيجيريا ، وبلغت ضخامته

(170 ). 

 

 الكشوف البحرية لمالى فى االطلنطى      

ولم تتوقف طموحات ملوك مالى فى التوسع عند نطاق البر ، وانما تجاوزته إلى ما وراء البحر فأرسل سلف منسا موسى        

                                                           

169
 .   1نعيم قداح ص –إفريقيا الغربية في ظل اإلسالم (  
170
 .نقال عن ابن بطوطة ( مجموعة نافذة على الفكر العالمى الحر) ـ  باسيل دافيدسون ـ ترجمة نبيل بدر  81يقيا القديمة ت كتشف من جديد صـ إفر(   
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ة إلستكشاف ما وراء األطلنطي  ذهبت ولم تعد    فأعقبها منسا موسى باخرى كان نصيبها اإلخفاق ، ويتحدث العمرى في حملة بحري

، (    70 كما اسلفنا صـ)عن رحالت مالى في االطلنطى قام بها اسالف كانكان موسى " مسالك األمصار " الفصل العاشر من  كتابه 

ويقول العمرى نقال عن ابن امير الحاجب ان كانكان ذكر له انه صمم على اكتشاف نهاية البحر  بالفى سفينة ابحرت غربا ولم تعد ،

بالذهب والمياه وبمؤن تكفيها عامين ، لم يعد منها  إال واحدة االخر  المجاور فأرسل مائتى سفينة محمل نصفها بالرجال والنصف

 (.171)صب في البحر اختفت فيه بقية السفن فقط ، ذكر قائدها انه لم يغامر بدخول نهر شديد التيار ي

قي على أيديه ، "  منسا موسى " وال تك من عظمة ذلك الملك الورع          بما حققه من توسع ، وإنما فيما بلغته المملكة من ر 

القليم ، فحققت هذه فقد فتح بمحبته للثقافة والعلم باباا واسعاا اندفعت منه  قوى التحضر لتفعل فعلها على نحو غير مسبوق فى ا

الدولة اعظم انجاز فى مجال الحضارة فى االقليم حتى ذلك العصر   فبفضل انتشار ثقافة اإلسالم   تجاوزت المنطقة بمراحل أقصى 

 " . ازمة الحضارة " ، وهو ما يعنى تحرر االقليم الول مرة من ربقة "  غانة " مستوى بلغته الحضارة فيها ممثلة فى حضارة 

 

 اإلدارة       

البالد من الناحية االدارية ، فقسمها الى مقاطعات ادارية وعمل على تنظيمها ،  وفى عهد منسا موسى " سوندياتا " طور      

فى عهده  مظاهر دول ذلك العصر   فإستحدث نظام اإلحتراف " مالى " بلغ بها مرحلة متقدمة تتالئم واتساعها وقوتها ، فإستكملت 

ر قوة عسكرية قادرة على حماية األمن الداخلى والخارجى لإلمبراطورية   وقسم البالد الى أربعة عشر إقليماا إدارياا في الجيش لتوفي

طبقاا إلصولها العرقية ، جعل لكل منها حاكم يتمتع بسلطات واسعة على غرار الحكم الذاتى ، على ان يقوم الحكام بالمثول أمامه من 

اع ، وشكل حكومة تضم فريقا امن المستشارين والوزراء كلهم من المسلمين وأنشأ نظاماا لألوسمة حين آلخر إلطالعه على األوض

 .والرواتب لمكافأة الحكام وشحذ هممهم اإلدارية ، وهو تطورغير مسبوق فى شكل الحكم وفى تاريخ ادارة االقليم 

بالقول بان المملكة كانت تمثل في تاريخ "  بوفيل " وبلغت المملكة في عهده أوج عظمتها وقمة تطورها وهو ما سجله       
                                                           

171
بما جاء على المرجع محاضرة الدكتور علي بن المنتصر الكتاني المغربى التى ذكر فيها أن مسلمي مملكة مالي هم اول من عبر المحيط الى امريكا مذكرا ( 

م ، أخبر بأن سلفه أنشأ 0572بأن سلطان مالي منسا موسى لما ذهب للحج عام " مسالك األبصار وممالك األمصار"لسان شهاب الدين العمري في كتابه 
لك  ستطرد الدكتور علي ان كتابات ، وي" مائتي سفينة وقطع المحيط األطلسي نحو الضفة األخرى وأنابه عليه في حكم مالي ولم يعد ، وبذلك بقي هو في الم 

جدت في البيرو والبرازيل وجنوب الواليات المتحدة إما بحروف كوفية عربية او بحروف لغة الماندينك اإلفريقية لشعب المانديك   المسلم ، تدل على " الفالنى"و 
تركت آثارا حية لدى الهنود الحمر فهناك قبائل هندية مازالت تكتب إنتشار شعب المانديك من البحر الكاريبي إلى شمال وجنوب األمريكتين ، وي ضيف ان لغتهم 

صول االوروبيين ، بحروف لغة الماندينك ، وتشير كتابات المكتشفين األوروبيين األوائل بمن فيهم كريستوف كولومب  الى الوجود اإلسالمي في أميريكا قبل و
: م ، يقول0870لألستاذ ليون فيرنيل  بجامعة هارفرد عام " Africa and the discovery of America" "إفريقيا واكتشاف أمريكا"ففي كتاب  

، وركز في براهينه على براهين زراعية ولغوية وثقافية، وقال بأن المانديك "إن كريستوف كولومب كان واعيا الوعي الكامل بالوجود اإلسالمي في أمريكا"
في شمال أمريكا ، وانتشروا في البحر الكاريبي " الكونكير"و" إيروكوا"وجوا مع قبيلتى الهنود الحمر بصفة خاصة انتشروا في وسط وشمال أمريكا، وتزا

كر الكاتب جنوب أمريكا، وشماال حتى وصلوا إلى جهات كندا ، وذكر كريستوف كولومب بأنه وجد أفارقة في أمريكا كان يظنهم من السكان األصليين ، وذ
،  الموجودة فى أمريكا قبل "Almami"، "المامي"، بأن قبيلة "LesBerberesd’Amerique"، "بربر أمريكا"ه في كتاب" جيم كوفين"الفرنسي 

، وعادة ما ت طلق "اإلمام"كريستوف كولومب وتتركز في الهندوراس في أمريكا الوسطى ، ترجع تسميتها الى كلمة المامى المعروفة في إفريقيا الغربية بأنها  
، "Historia Antigua de la conquesta de Mexico"، "التاريخ القديم الحتالل المكسيك"لمين ، كما اشار الى ذلك   كتاب على  زعماء المس

كانت أمريكا الوسطى والبرازيل بصفة خاصة، مستعمرات لشعوب سود جاؤوا من إفريقيا وانتشروا في أمريكا الوسطى : "لمانويل إيروسكو إيبيرا، فيقول
م قبيلة من السود مختلطة مع الهنود الحمر في نيوميكسيكو في الواليات المتحدة 0223  واكتشف الراهب فرانسسكو كارسيس، عام " الشماليةوالجنوبية و
ا "المكسيك الجديدة"األمريكية  كانوا قادمين من ، واكتشف تماثيل تظهر في المرفقات تدل داللة كاملة بأنها للسود الذين لم يكن لهم وجود في أمريكا اصال  إذا
 .إفريقيا

له داللة ثابتة  ودلل المحاضر على الوجود اإلفريقي اإلسالمي في أمريكا، من الذهب اإلفريقي وتجارة القطن قبل كولومبوس ، فالذهب اإلفريقي في أي مكان
لتركيبة من الذهب وجدت عند الهنود الحمر   أقسام نحاس، وهذه ا 4فضة، و 1ذهبا ، و 04موزعة  57على أصله خاصة فى  القرن الثالث عشر فقسمته 

ة، وغنيمة أصبحت بلغة وهناك قرائن لغوية ، فالكلمات التي تطلق باللغة العربية أو اللغات اإلفريقية على النقود، شبيهة بمسميات الهنود الحمر كـ غنى، وغني
، "توب: "صارت" التبر"حلي من ذهب كلمة : ، بمعنى"نيكاي: "حت بلغتهمالذهب  كنقود، ونقية ونحاس، أصب: ، معناها"Guani" "غواني: "الهنود الحمر

إن الهنود الحمر يلبسون لباسا قطنيا شبيها باللباس الذي : "الذهب    وتجارة القطن جاءت من إفريقيا الغربية  وتعجب كولومب نفسه في كتاباته حيث قال: أي
الهنود الحمر "يسمونها ”  Galifona“" كاليفونا"الكالم ، وهناك في غواتيماال بأمريكا الوسطى قبيلة  ، وابنه أكد ذلك"تلبسه النساء الغرناطيات المسلمات

، "ديلي كالريون"في مقال في جريدة 0881عام " مييرا موس"وقال   ، وهم بقايا المسلمين الماندينكا كثير من عاداتها ال زالت عادات إسالمية"السود
"Daily Clarion" عندما اكتشف كريستوف كولومب الهند الغربية، أي"، وهي إحدى الجمهوريات الصغيرة الموجودة في أميريكا الوسطى، "بيليز"، في :

، كانوا مزارعين، وصيادين في البحر، وكانوا شعبا موحدا "الكاريب"م، وجد جنسا من البشر أبيض اللون ، خشن الشعر، اسمهم 0885البحر الكاريبي، عام 
 !".  العربية: ون التعدي والعنف، وكان دينهم اإلسالم، ولغتهمومسالما، يكره
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 (. 172)الدول اإلفريقية األصيلة نموذجاا رائعاا لقدرة الزنوج على التنظيم السياسى وتحقيق الرخاء والتوسع 

 

 اإلقتصــاد والتجارة       

ها غنائم الفتوح الكثير ، كما ادى توسع وفرت مناجم الملح فى  الشمال ومناجم الذهب فى الجنوب ثروة للبالد ، اضافت الي       

تجارتها بفضل ارتباطها بدائرة التجارة الدولية لعالم االسالم من ناحية ، ومهارتها فى ادارتها من ناحيةاخرى الى انتعاشها 

عشر ألف جمل م عن ضخامة قوافلها التجارية التى كانت تضم سنويا ماال يقل عن إثنى 0800االقتصادى    ويتحدث إبن خلدون عام

 .الى مختلف االرجاء 

ويعلق  باسيل دافيدسون على دقة حركة هذه التجارة ومهارة المملكة فى ادارتها ، فيصفها بانها كانت تتم بصورة رائعة        

مواكب حج  إذا ما ق ورنت بحركة التجارة في أوروبا في القرن التاسع عشر ، و قد ذاع صيت ثراء المملكة فى االنحاء بعدما عكسته

 .ملوكها عبر ارض االسالم   تلك الرحالت التى كان لها االثر االكبر في تقديم مالى الى العالم الخارجى  وتداول اخبارها

 

 العمــارة       

ملكة كان للمغرب بحكم الموقع نفوذا كبيرا وتأثيرا على الغرب االفريقى فى معظم المجاالت ، وفى مجال العمارة إقتبست الم       

الذى أحضره منسا موسى معه من مكة   " أبو إسحاق الساحلى " هندسة وطرق البناء على يد المهندس و الشاعر األندلسى 

َتل الكلسية ويعد هذا ثورة في مجال العمارة باإلقليم  ، فى بناء  فاستخدم البناء المراكشى بقبابه واسطحه المستوية كما استخدم الك 

ومسجداا بجامعة سنكور في تمبكتو ، وهذه المدرسة احدى المدارس الثالث بالجامعَة ، ويقول  djinguereberقصرا  ومدرسة 

 .من التبر للَتصميم والبناء  ( مثقال 07000) كيلوغراَم  700ابن خلدون انها تكلفت  

 

 العلم والثقافة الدينية       

بع عشر الميالدي اهتمام ملوك مالى بالثقافة  وتعليم اللغة العربية الذى زار المملكة في القرن الرا" إبن بطوطة " يسجل        

نى عناية بالغة بالحركة الثقافية وحظى العلماء بمكانة مرموقة " منسا موسى " وتحفيظ القرآن ، ومن اكثرهم رعاية للعلم   الذى ع 

 .فى عهده ، وهو الذى إستحضر حشدا من العلماء البارزين من العالم اإلسالمي 

وخصص لهم  وللعلماء المحليين والكتبة الرواتب المجزية ليتفرغوا للعلم واالبداع وأوفد الطالب إلى األزهر و فاس لتلقى      

مى  نسبة الى  بالد التكرور ، وأقام المدارس ومعاهد العلم " رواق التكارنة " العلم ،  ولكثرة الدارسون باالزهر اقام لهم فى رواقاا  س 

ليو اإلفريقى "  المساجد بالكتب التى شرى منها الكثير أثناء مروره بالقاهرة وهو فى طريقه الى الحج   ويسجل وزودها هى و

الذى زار المملكة فى عهد  منسا موسى مدى ربحية تجارة الورق التى كانت تغل ارباحا تفوق أرباح تجارة اى سلعة أخرى، لتزايد "

 .الطلب عليه والكتب في أسواق المملكة 

تمبكتو ، التى اطلقت النهضة "اإلسالمية في"   سانكور " ومن اكبر انجازات منسا موسى فى مجال العلم  تأسيس جامعة         

العلمية فى البالد بفضل موقعها االستراتيجى كملتقى لطرق التجارة وثراء المدينة التجارية التى ضخت الموار الالزمة لتلك النهضة ،  

م  ولقرون مقبلة  كعبة العلم والثقافة باالقليم ،  وفى قمة االزدهار العلمى وصل عدد المدارس 08ى القرن فأصبحت المدينة ف

   ويصف الكتاب األوروبيين  ( 173")الف طالب بخالف مكتباتها العظيمة المليئة بذخائر الكتب 73مدرسة ضمت  040بالمدينة  

 .نية بأنها ال تقل عن المستوى السائد انذاك في أوروبا المدينة التى بلغت مكانة متقدمة من التحضر والمد

تأثر منسا موسى كما تأثر غيره من ملوك مالى من قبل وبعد بمشاهداته أثناء الحج  ومن ابرز ما تأثر به الحركات        

الرجوع بالعقيدة الى اصولها اإلصالحية التي إنتشرت في العالم اإلسالمي في العصور الوسطى فتعمقت مفاهيم الدين  وما إستتبعه ب

                                                           

172
 .80المرجع السابق ص ( .

173
م الى المنطقة الخصبة حول ثنية نهر النيجر هروبا من الصحراء فى فصل الجفاف ، وكانت 0040هجرى   3كان الطوارق  عادة ما يلجأون فى القرن  (  

 .وتحور بمرور الوقت الى تمبكتو " تين بكتو" فأدمجوا الكلمتين   " تين " كلمة مكان  فى اللغة المحلية ولما كانت " بكتو" بالمنطقة ا مرأة تدعى 
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 .في مختلف نواحى الحياة وتطهيرها مما شابها ، فأعلن اإلسالم دينا للدولة وطبق الشريعة اإلسالمية واطلق الدعوة الى الجهاد 

ويالحظ  حدوث طفرات حضارية في مسيرة تقدم مالى تظهر بعد العودة من معظم رحالت الحج ، من جراء الجديد الذى         

قتبسه رغم  ان بعض ما اقتبسته كان بال معنى  ، وال اساس له اال الرغبة فى التشبه بسالطين االسالم على نحو ما فعله السلطان  ت

 . مملوكاا من مماليك القاهرة إلى المملكة تشبها بسالطين مصر 50بجلب حاشية من " منسى سليمان " 

 

 العالقات الخارجية والمكانة الدولية       

لم يكن لإلقليم قبل اإلسالم عالقات خارجية ي عتد بها ، ولكن تطورها فى ظل االسالم وانفتاحها على عالمه واتساعها        

االمبراطورى وثرائها وتجارتها الخارجية العريضة ، فتح امامها الباب لبناء عالقات خارجية مستمرة ومستقرة وثيقة فى مختلف 

 .النواحى 

حج ملوك مالى تبلورت مكانة البالد الدولية وذاع صيتها فى العالم بروعة مواكبها وكثرة ذهبها وبذخ  وبفضل  رحالت       

، وما تضمنه من أحمال الذهب وهداياه إلى سلطان مصر ، "  منسا موسى " ملوكها   ووصف مؤرخو ذاك الزمان روعة موكب 

ام التالية  اذ فاق الموكب بروعته مواكب الحج االخرى التى شهدتها وظلت تلك الروعة حديثا يتناقله أهل القاهرة طيلة المائة ع

 المدينة خالل القرن الثامن الهجرى ، فجذب صيت المملكة وثراؤها  إنتباه دوائر االقتصاد والعلم  فشد التجار وأهل العلم الرحال اليها

برصد موقعها  فأخذت مكانها ألول مرة على خريطة العالم  ، كما اوالها المؤرخون االهتمام  فتداولوا أخبارها ، وإهتم الجغرافيون

، والى مصر " أبو الحسن على المرينى"ليوطد اإلتصال بسلطان المغرب " فاس " م   وإبتعث منسا موسى السفراء إلى  0553عام 

هم بمصر فى طريقهم الى وتبادل الرسائل مع سالطينهما الذين كانوا عادة ما يولون سالطين مالى اإلهتمام والكرم عند مرور

 .في القاهرة بتوفير المؤن والجمال " منسى ولى " مع السلطان " بيبرس المملوكى " االراضى المقدسة ، مثل مافعله السلطان 

 

 تاثير مالى على حضارة االقليم       

فى االقليم الول مرة ، كأثر يتابعه  كان ما تحقق على أيدى مالى ، عالمة بارزة ومرحلة تاريخية رائدة ارست سنن التطور       

االخرون من الدول المتعاقبة ، وكان دور اإلسالم وراء النهضة ملموسا ، فالمسلمون هم رواد الحضارة  فى االقليم   فقبل االسالم لم 

الثقافة اإلسالمية أصبح لها يهتم الملوك الوثنيين بنشر العلـم الذى لم يكونوا على علم بوجوده اصال اال بعد اتصالهم بالمسلمين    ف

ظالل ساطعة على غانة ومن بعدها امبراطورية مالى وباتت اللغة العربية هى لغة العلم والمكاتبات الرسمية فى غانة قبل اسالمها 

 .لعربي وفى مالى بعد اسالمها   وبدون االسالم ماكان انتشار اللغة العربية وال انتشار الثقافة و العادات واألسماء واللباس ا

ويسجل بوفيل مدى التقدم الذى حققته مالى وجعل منها نموذجا لما أمكن تحقيقه ألول مرة من نهضة في منطقة السودان        

امبراطورية تمثل في تاريخ الدول االفريقية االصيلة نموذجا  0537ترك  كانكان موسى عند وفاته سنة " الغربي  على حد قوله 

،       ويتحدث ابن بطوطة ( 174)، ونموذجا رائعا يعبر عن مدى قدرة الزنوج على التنظيم السياسى  رائعا لالتساع والرخاء

 .بإعجاب عن انتشار العدل واالمن فى المملكة ويشيد  بشعبها الذى يصفه بأنه اكثر الشعوب كراهية للظلم 

 

 أ فول مالى        

إلنغماس ملوكها  في الترف وافتقادهم الروح العسكرية التى أقامت بها  تدهورت أحوال المملكة بعد منسا موسى   نتيجة       

" المملكة مجدها ،  فأغرى ذلك الطامعون فإستنزفت الحروب الداخلية قواها ، فإستقل الطوارق باألقاليم الشمالية  واستولوا على 

األقاليم ، وضمت مملكة صنغى الفتية الناشئة م ، و إستقل الموشى والتكرور والولوف ببعض  0855تمبكتو عام " و "  واالتا 

م وحتى نهاية القرن  ، و أختفت مالى تماماا في السبعينات من القرن  0814األقاليم المتبقية الى اراضيها في الفترة من عام 

اإلسالمية لتصل  "صنغـى " السادس عشر بعدما أدت رسالتها فى دفع حضارة اإلقليم نحو مرحلة أكثر تطورا،  إستكملتها مملكة 

                                                           

174
 ( .مجموعة نافذة على الفكر العالمى الحر) باسيل دافيدسون ـ ترجمة نبيل بدر  - 84إفريقيا القديمة ت كتشف من جديد ص (  

 
 



- 133 - 

 

- 133 - 

 

 .بالمنطقة الى قمة تطورها فى العصور الوسطى 

 

 (01نهاية القرن : 00مطلع القرن)مملكـــة صنغـــــى ( 5)

 ميالد صنغى     

جبالى في " م ، وفي بداية القرن الثامن الميالدي إندمجت مع مملكة  2فى القرن " دندى " مملكة "  السوروكو" اقام      

بعد استقرارها فى النيجر ، وجذب ( يمنية الجذور) زعيم قبيلة  لمته البربرية " ذا اليمين " تحت حكم  "  لكاوكاو ا" مملكة باسم 

" ضياء كوسوى " المعروف بـ  "  ذى القصى" ثراء المملكة التجار المسلمون لالستقرار بها ، ونجحت جهودهم فى اعتناق ملكها  

 " .جاو " ، وبعدها بعام أنتقل بعاصمته إلى [  مس عشر في سلسلة  حكام األسرة ترتيبه الخا] م   0008االسالم  عام 

م خضعت المملكة لحكم غانة ثم اخضعها السلطان منسا موسى سلطان 08م حتى بداية القرن  00وفى الفترة من القرن       

دانية والطوارق ، وبعد  تحررها بدأت تتطلع م تعرضت لغزوات قبائل الموسى السو 08م  ، وفى القرن 0523مالى اعتبارا من عام 

( في تسلسل الملوك  04الملك ) م  0818عضو األسرة البربرية الحاكمة إلى السلطة  فى عام " سنى على " للتوسع ومع وصول  

اإلستقرار أو الراحة   ، فقد تحولت المملكة الصغيرة على يديه الى امبراطورية عاتية  ، فقد كان رجالا محباا للحرب والغزو ، ال يعرف

 .فوصل بسلطانه الى أرض الهوسا شرقاا الى موطن الطوارق شماالا ، وإلى بالد الفوالنى والماندينجو غرباا ، اى بحجم قارة اوروبا 

ب العلم أو العلماء الذين عانوا من ب         طشه   وال يذكر التاريخ فضال لهذا الرجل فى مجال الحضارة فلم يكن معروفا عنه ح 

ولم يكن له  فضل على المملكة سوى ما حققه من توسع جعلها اقوى دولة في المنطقة بالتوازى مع بورنو    وبوفاته  انتزع وزيره 

، وهو اعظم " أسكيا العظيم  " وي لقب بـ "  اسكيا محمد " الم لك  ، وكان ي عرف باسم  ( " م 0374ـ  0887" )محمد  تورى " 

فقد دخلت المملكة على يديه أزهى عصورها تقدما بفضل  وعيه وتقواه   فكان ورعا  ،هم تأثيرا فى تاريخها ملوك المنطقة وأكثر

محبا للعلم  يتحلى بالعدل والحكمة  قام باعمال جليلة لخدمة االسالم   وبجهاده بلغت المملكة أقصى  اتساع  فوصلت حدودها صنغى 

 ( .م  0305فتحها  عام ) ا وغطت شمال نيجيريا وما بين بحيرة تشاد شرقا حتى االطلنطى غرب

ويرجع  سر التوسع العظيم لـ  صنغى  الذى لم تشهد  المنطقة له مثيل من قبل   الى قوتها العسكرية وقدرتها التنظيمية           

ضعها فى مكانة تجاوزت مكانة من الفائقة فقد كانت أألكثر تنظيما فى المنطقة     وبلغت المملكة فى عهده مبلغا عظيما من الرقى ، و

  ونستعرض على نحو موجز ( 175)سبقها من ممالك العصر الوسيط   ودفعت بحضارة السودان الغربى خطوات ابعد نحو الكمال 

 :انجازات المملكة فى عهده 

شأ مجلساا للوزراء عين له رئيساا ، أقام أكثر النظم اإلدارية تطوراا فى تاريخ االقليم متفوقا على نظم مالى ، فأن..  اإلدارة        

 عين فيه وزيرا للعدل واخر للمالية والشئون اإلدارية ، وعين قائداا عاماا للجيش ، وأعاد تنظيم اإلدارة فقسم البالد أربع أقاليم لكل

م في عودته من الحج ، منها حاكم ، يتبعه عدد من الوحدات اإلدارية ، وأقام القضاة بالمدن الرئيسية ومنهم كثيريت ممن اصطحبه

 .وعين شيخاا لإلسالم مسئوال عن الشئون الدينية  مقره  تمبكتو  

وهو القطاع الذى شهد أعظم إنجازاته ، فحققت البالد فى عهده تقدما علمياا لم يسبق له مثيل دفع البالد على .. التعليم        

مدرسة في  030، وبنى" سنى على " تهدمت في إحدى غارات   بعد ان" سانكور " طريق التحضر الزاهر،  فأعاد بناء جامعة 

تمبكتو وحدها واقام المكتبات وشرى الكتب ،  وشجع العلماء بالعطايا والرواتب وجلب كثيرين من البالد العربية خالل رحلة الحج 

لعلماء فاقطعهم االرض وخصص سلطان مالى ، في تكريم ا" منسا موسى "  أبعد مما ذهب اليه " إسكيا محمد " م    وذهب 0882

على يديه مدا ثقافيا ي عد االول من نوعه ،  وظهر فى المملكة "  الحوصة " الجرايات ليتفرغوا للعلم ، وشهدت  واليات الهوسا  

ومن  بعدما مدت المملكة سلطانها على شمال نيجيريا ، " كاتسينا " و  "  كانو " مراكز علم جديدة فباالضافة الى تمبكتو ظهرت 

مؤلف تاريخ السودان   " عبد الرحمن السعدى " و "  إلسكيا محمد " المؤرخ الذي عمل وزيراا " محمد كعت" ابرز علماء المملكة 

 .المعروف بالبغدادى وقد كان بمستوى علماء الشرق " محمد المغيلى " خبير الشريعة اإلسالمية  و " أحمد بابا " و

كة اقتصاديا بفضل اندماجها فى التجارة الدولية للعالم االسالمى  ، وايضا بما حققه لها تطويرها ازدهرت الممل.. اإلقتصاد       

                                                           

175
 . 84المرجع السابق  ص (  

 



- 134 - 

 

- 134 - 

 

مناجم الذهب في الجنوب ومناجم الملح في الشمال ، وهما  أهم عناصر تجارة عبر الصحراء ، ووفر لها ثراؤها موراد إضافية 

بة جيدة الرى فى دعم انتاجها الزراعى ، وكعادة دول االقليم التى لالنفاق على النهضة  واسهمت فتوحاتها لبعض المناطق الخص

وكان .. تتخذ التجارة ركيزة اقتصادية  ، حرصت صنغى على تأمين الطرق وتنظيم األسواق ،  فعينت المراقبين ووحدت الموازين 

 .مى على نحو ما كان لمملكة مالى ثراء المملكة ملحوظا باديا للعيان مما اكسبها صيتا و مكانة عظيمتين فى العالم االسال

 

ل االسالم فى مناحى الحياة         تأص 

تأثر أسكيا العظيم بروحانية الحج   فأغدق وهو كريم الطبع على الحجيج وأهل الحرم ، فتصدق بكثير من االموال  وشرى        

اف   وبعد عودته حرص على تطبيق قواعد الشريعة البساتين بالمدينة المنورة وحبسها على خدمة حجيج صنغى مستحدثا نظام األوق

وارغم النساء على إتباع قواعد االختالط بالرجال والملبس الشرعى ، وأبطل الكثير من البدع  ،  وبلغت  المملكة على يديه قمة 

خليفة " م  لقب 0882حضارتها ، ولعظيم خدماته لإلسالم وللحضارة بالمنطقة ، خلع عليه الخليفــة العباسى  بالقاهرة عام  

 "  .السودان 

 

 أفول صنغى       

، إنقضى عهد الفتح العظيم ، وبدأ الضعف يحل باإلمبراطورية نتيجة الصراع الذى دار على العرش " إسكيا محمد " وبوفاة       

م حسما لنزاعهم مع  0380م ، وجاءت نهاية االمبراطورية العظيمة على أيدي المراكشيين ، الذين تقدمت قواتهم لفتح اإلقليم عا

سلطان مراكش المنتشى بإنتصاره على البرتغاليين في ( 0100توفى عام )  والذى رأى المنصور " تفازة " صنغى على مناجم ملح 

" جــاو " م  و العاصمة  0380عام "  تفازة " معركة القصر الكبير في الشمال االفريقى أن يحسمه عسكريا ، فاستولت قواته على 

، وكانت هزيمة اسكيا اسحق بسبب افتقار قواته العدد والعدة ، وتفوق " إسكيا إسحق " م ، بعد قتال ضارى مع قوات  0100ام  ع

 .ن لها مثيالا في أيدى قوات صنغىالقوة المغربية بأسلحتها النارية التي لم يك

 

 انهيار صنغى واضطراب االقليم       

ركة التجارة ، نتيجة عدم االستقرار الذى ساد االقليم ، فتدهورت االوضاع االقتصادية وفقدت الحق الغزو اضرارا فادحة بح      

م ، بعدما أدرك فشل  0104سلطان مراكش الجديد فتخلى عنها عام" السلطان زيدان " صنغى ثرائها  وبالتبعية بريقها فى عيون 

ستعادة قواته ، فتركها تتدبر شئونها اعتمادا على نفسها   وكان الحملة فى تحقيق أغراضها اإلقتصادية ،  ولم يهتم السلطان با

، وكانت والية  ضعيفة تتبع السلطان اسميا ال عمليا ، تعاقب على حكمها مائة وثمان " الرماة " قادتها قد اقاموا والية محلية تدعى  

احوال البالد فى جميع المجاالت ، وفقدت تمبكتو م ، خالل قرن تقريباا تدهورت فيه  0230:  0110وعشرون  حاكماا في الفترة من 

دافعتهم ظلم الوالة  ، وخسر االقليم ذخيرة  وجنى كعبتا العلم باإلقليم مكانتهما الثقافية ، وتعرض أهل العلم للتنكيل والنفي بسبب م 

عفها ، وإمعاناا في الضعف خضعت كتبه  التى نقلها الجيش المراكشى إلى فاس ، وفشلت والية الرماة فى ملئ الفراغ باالقليم لض

   وعجزت المنطقة عن افراز قوى اقليمية بديلة قادرة على احداث التوازن فى االقليم ، فتفجر ( 177-176)الوثنيي" سجو" لملوك 

 .االخرى الشجار بين الدويالت المسلمة ذاتها االمر الذى مهد الطريق امام مد االستعمار ليتصيد هذه االمارات المتفرقة واحدة بعد 

وفى نهاية هذه المرحلة ظهرت نواه لدولتين ، على مقربة من المنطقة هما مملكة كانم وبورنو  وامارة الهوسا ، سيكون       

لهما شأن فى خدمة االسالم ، فكلتاهما كونتا امبراطورية ممتدة   االولى على النمط  المعتاد للدول والثانية على النمط الصوفى 

وهو من ابرز القيادات الصوفية التى نجحت فى تأسيس دولة بهذا الحجم ، تمركزت على ارض " دون فوديو  عثمان" بزعامة 

 .م  08الهوسا كمركز انطالق لصحوة إسالمية كبرى اكتسحت  معظم اإلقليم فى القرن 

 

  

                                                           

176
 .حسن أحمد محمود/قالاعن اإلسالم والثقافة العربية دن–السعدى (  
177
 .     714حسن أحمـــد محمـــــود صـ /اإلسالم والثقافة العربية في إفريقيا د(  
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 [01القرن  4القرن] مملكة كانم وبورنو  ( 8)

ة صنغى وهما متداخلتين عرقيا ، فشعب كانم فى أغلبيته خليط من عناصر نيلية و نشأت المملكة فى وقت متزامن مع مملك       

بربرية ، هاجرت إلى شرق بحيرة تشاد ، ويرجح البعض ان العناصر النيلية فى أغلب الظن مصرية ، جاءت من الشرق الى المنطقة 

م على أيدى مملكة  500وشية بعد إنهيارها فى عام قبل الميالد ولحقتها عناصر مصرية أخرى أو نوبية ، فرت من مملكة مروى الك

م  التحقت قبائل الساو بالمنطقة واسست دولتها ويعتقد دافيدسون ان الساو 00و  4  و فيما بين القرنين ( 178)إكسوم الحبشية 

 .ينحدرون من دارفور وبعضهم من ميرو 

" حديثة من فقهاء المالكية فرارا من الخليفة الفاطمى هجرة مصرية "  كانم " م  ، قدمت إلى 0001/هـ 330وفى عام        

م  فى هجرات متعددة فيما 0730:  400، تبعتها عناصر بربرية من طوارق صنهاجة فى الفترة ما بين " الظاهر العزاز دين هللا  

"  بني سيف " ادة أسرة  بين النصف االخير من القرن الحادى عشر والنصف االول من القرن الثانى عشر   فجاءتها مجموعة بقي

الوثني وْاسسوا  سلطنة " زغاوة"بطل قبيلة حمير اليمنية تمكنت من إخضاع شعب "  سيف بن ذي يزل " التي  يتصل نسبها الى  

من اثنى عشر شخصا يرفعون قراراتهم الى السلطان ، وكان " مجلس عظيم " ، واستحدثت االسرة نظاما للحكم يقوم على " كانم " 

 .حول حقوق هذا المجلس سببا في الحروب  الخالف

الهادي " هذا الشرف  إلي  " القلقشندي " أحد أبناء هذه األسرة بينما يعطى "  أ وقي " وانتشر اإلسالم على يد الملك       

المعروف بـ "  دوناما ديبا لينمى " جد األسرة  ، و أخذت المملكة في التوسع في القرن الثالث عشر على يد الملك " العثماني 

م حتى بلغت حدودها في بعض التقديرات الى النيل االوسط وحدود مصر وطرابلس ونيجيريا وكانت  0780:  0700دونامة األول 

  في عهد دونما الذى بسط سلطانه على طرق التجارة التي  05دارفور وجبل اروى تابعة لـكانم اثناء توسعها الشامل في القرن 

 (. 179)ل السودان الغربى حتى فزان شماال بقلب العالم االسالمى في الشرق االوسط تربط مالى وبقية دو

ورغم قوة دونامة ، انقسمت االمبراطورية في حياته واندلعت الحرب بين اوالده الذين استقل بعضهم باالقاليم التي كانوا       

لكن الحروب لم تنقطع "  سليمان " جيزة فى عهد خليفته يحكمونها ولكنه استطاع ان يخمد نيران الصراع ، وهدأت االمور فترة و

" التي استقرت حول بحيرة تشاد وادت النقسام المملكة وظهور (  باللة اوالفولة )طيلة قرنين تعرضت خاللها لغزو قبائل البوالال 

ة جبل اورى التي كانت عاصمتهم هم ايضا من دارفور من منطق( البولة)   وينقل دافيدسون عن اركل ان قبائل البوالال "  بورنو

 .م  03 -08وقت سيادتهم المنطقة في القرنين 

 

 مملكة بورنو         

بالثورة على األسرة الحاكمة وإقتحمت [  م  0584:  0588" ]عمر بن إدريس " في عهد السلطان " باللة "قامت قبائل        

أن "  ماى " البحيرة حيث أقام مملكة جديدة إستطاعت  فى عهد الملك  غرب " بورنو" ،  وطردوا السلطان إلى "جيمى " العاصمة 

ووحدة البالد ، وفي القرن السادس عشر الميالدي بعد إخضاع القبائل الثائرة  توسعت المملكة مستغلة  الفوضى " كانم " تستعيد 

ا صنغى وإمارات الهوسا ، و بلغت المملكة أقصى سلطانه على بقاي" ماى على " التي عمت اإلقليم  نتيجة الغزو المراكشى ،  فبسط  

بورنو من جديد اكبر دولة ظهرت في / ، واصبحت كانم ( " م 0105 – 0320)إدريس ألوما  " إتساعها في عهد البطل العظيم  

 (  .180)منطقة المراعى بين النيجر والنيل

فى الترف ، فأغرى ذلك قبائل الطوارق لالستيالء عليها وفي القرن السابع عشر، اعترى المملكة الضعف النغماس ملوكها        

" عثمان دن فودى "    فى إطار حركة األمام " محمد بن على " ومن بعدهم قوات الهوسا الفوالنية ، بعد ان دحرت سلطان بورنو  

تحرير تمكن بها من  طرد  حركة" محمد األمين الكانمى " م ، ولكن بورنو لم تستكن لحكم الهوسا   فقاد الداعية   0404عام 

 ( .181)عاصمة له " كوكو " م ، وإتخذ  0471الفوالنيين ، ونصب نفسه سلطاناا عام 

                                                           

178
 . اسست مملكة اكسوم عناصر مهاجرة من جنوب الجزيرة العربية بعد استقرارها فى الحبشة (  

179
 ..    باسيل دافيدسون  38- 37- 30صـ افريقيا القديمة ت كتشف من جديد :  المرجع (
180
 .   باسيل دافيدسون   30افريقيا القديمة ت كتشف من جديد صـ (  
181
 .ظلت أسرته تتعاقب على الحكم حتى أخضع البريطانيون المملكة(  
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سلطانه على المملكة ومعها ( من اصل سودانى" )رابح بن الزبير " م بسط البطل االفريقى السلطان  0485وفى عام       

تسعينات القرن التاسع عشر الميالدى ، حاز فيها اجزاء من نيجيريا أقام ، مؤسسا بذلك امبراطورية اسالمية ك برى فى " باقرمى"

م ، عقب انتصارهم على السلطان العظيم فى معركة 0800، ولكن الفرنسيون قضوا على االمبراطورية عام " ديكوا " فيها عاصمتة 

 ".قوسورى " 

 

 إنجازات كانـم       

بها دول اإلسالم بالمنطقة من نظام سياسى إسالمي وتطبيق نظم مركزية متطورة مرت المملكة بنفس األطوار التي مرت        

، من اثنى عشر شخصا التخاذ القرارات لرفعها للسلطان   والتوسع " مجلس عظيم " في االدارة استحدثتها اسرة سيف تقوم على 

مام لمنظومة التجارة العالمية للعالم االسالمى ، بالجهاد واالخذ باساليب الحرب والغزو ، النهوض بالتجارة وتوسعها بفضل االنض

كانو  –تمبكتو "    وأقتباس ثقافة اإلسالم والتواصل مع مراكز العلم فى " رحالت الحج "واالنفتاح على العالم اإلسالمي  من خالل 

 .ومع مثيالتها فى كل من المغرب ومصر " جاو  –جنى  –

سالم في محيط بحيرة تشاد وأرض الهوسا كما نجحت في صهر القبائل المهاجرة الى وللمملكة الفضل األكبر في نشر اإل      

 .اراضيها ، واعتمد ثرائها على مرور التجارة اراضيها الى البحر المتوسط عبر فزان ، والى حوض النيل شرقا

 

 

 العالقات مع مصر      

بالقاهرة في القرن " دوناما " ورت بعد مرور السلطان  كانت عالقات كانم بمصر وثيقة بسبب القرب الجغرافي ، وتط       

الحادى عشر الميالدى ، وهو فى طريقه الى االراضى الحجازية   وعلى نحو اخر تبادل البلدان الهجرات السكانية كما سبق التنويه 

 .بالنسبة للمصريين 

ر أو للدراسة ، فطائفة كبيرة من تجار كانم  استقرت وبالنسبة ألبناء كانم فقد استقروا  فى مصر على نطاق واسع  لالتجا      

، وسيطروا على جزء كبير من التجارة الدولية المارة بمصر فتعاظمت ثرواتهم وأصبحوا م قرضين لسالطين " قوص " في مدينة 

، ولكثرة اعداد الوافدين مصر وملوك البالد المجاورة    وكان لطائفة التجار دور كبير فى رعاية الوافدين من كانم لتحصيل العلم 

 (.182)م  ، لتعليم  الوافدين من طلبة  كانم  0735:  0787أقامت رابطة التجار مدرسة بالفسطاط فى الفترة 

سلطان " برقوق " ومكانة مصر عند الكانميين كبيرة ، وتصور حجم هذه المكانة  رسالة ملك كانم إلى الظاهر ابى سعيد        

، ووصفه مصر بأم  الدنيا  ( 183)فيها ملك كانم سلطان مصر ، بملك مصر أرض هللا المباركة أ م الدنيا م ، يلقب 0580مصر عام 

التى قامت " جذاما"يعكس حقيقة ما تمثله مصر في إدراك األشقاء اإلفريقيين    وتضمنت الرسالة الشكوى من رذائل أعراب قبائل 

سبوا أحرارنا من النساء والصبيان وصغار )وتفيض الرسالة .. ى االسالم  بفظائع ضد إخوانهم من المسلمين فى كانم  خروجا عل

فنبعث الرسل ..... الرجال ، وقاموا على المسلمين فقتلوهم قتالا شديداا   وسبوا قرابتنا من المسلمين يبيعونهم لجالب مصر والشام 

 ( .184(  )،فإن وجدوهم فلينتزعونهم من أيديهم( فى مصر) ينظرون 

 

 ـارات الهـــوســـاإمـ(  3

إلى شمال نيجيريا في القرن العاشر الميالدي ، تمكنت "  إير " ينحدر شعب الهوسا من قبائل بربرية هاجرت من واحة         

م حسبما ذكره إبن بطوطه أثناء زيارته للبالد  0535  وكانوا على الوثنية حتى عام " كانو وكاتسينا"من  أقامة سبع إمارات اهمها 

                                                           

182
 . 740ص  8القلقشندى ج  – 758حسن أحمـــد محمـــــود صـ /اإلسالم والثقافة العربية في إفريقيا د(   
183
 .المرجع السابق نقال عن القلقشندى(  
184

 .002:  001ص 4نقالا عن القلقشندى ج  754المصدر السابق ص ( 
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"  إسكيا محمد العظيم " ، استطاعت ان تصمد في وجه محمد تورى المعروف بـ " كيبى"اتحدت هذه االمارات في دولة كبيرة هى ، و

 .م من السيطرة عليها  0305الذى تمكن في النهاية عام  ( م 0374: 0887) سلطان صنغى

" أربعين فقيهاا من تمبكتو  و جنى  جاءوا لتعليم  ملك  وقد بدأ مد اإلسالم اليها منذ القرن الخامس عشر الميالدي بفضل       

و "  محمد عبد القادر المغيلى " م بعض فقهاء المغرب أمثال   0830:  0854اإلسالم و ساهم فى جهود الدعوة في الفترة " كانوا 

 .إشتدت الحركة اإلسالمية ( م 0374: 0887) ، و في عهد محمد تورى سلطان صنغى"  بورنو " أهل  

على تلك االمارات فى اطار " عثمان فودى ده " وبعدا مائتى عام  تقريبا استولت شعوب الفوالنى بقيادة اإلمام العظيم       

، ورغم ما حققته االمبراطورية ( سنتعرض لها الحقا في اطار الحركات الصوفية)حركته النشاء امبراطرية اسالمية عصبها الفوال  

 .  ان كتل وثنية كبيرة استمرت باقية حتى القرن التاسع عشر الميالدي بالنسبة لمد االسالم اال
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 المرحلة الثانية

 جهاد الصوفية من اجل الدعوة

 ومناجزة االستعمارفى غرب افريقيا

لى نحو طبيعى فى بيئة مستقرة كان لالسالم تأثير كبير على صياغة الحياة في المنطقة منذ وجوده ، وسار فى مده ع       

م ،  وكاد ان ينفرد باالقليم كعقيدة فى نهاية مسيرة مده الطبيعى ، لوال متغيرات  03يتفاعل معها على نحو إيجابى حتى بداية القرن 

ألوروبية عاتية عصفت بالمنطقة وعرقلت هذا التطور سبق االشارة اليها فى مرحلة االضطراب العظيم فقد تفشت تجارة النخاسة ا

م لسد اإلحتياجات المتزايدة عبر  0244م واتسع نطاقها مع عام  0888بشكل مكثف ووحشى على الساحل الغربي منذ عام 

 .األطلنطى 

وأجج التجار االوربيون فى ظل رواج هذه التجارة ، الحرب الشرسة بين اإلفريقيين الذين كانوا مادة للقنص وادواتها فى        

االمريكية واسعة النطاق على كل المستويات ، التى غطت بكثافة / االضطراب الذى أفرزته تجارة النخاسة األوروبية نفس الوقت ذلك 

 .خمسة آالف كيلومتراا مابين موريتانيا شماال والكونغو جنوبا

قية لضمان مزيد من وفى مرحلة الحقة باشرها التجار األوروبيون بأنفسهم ودفعوا بعملياتها الى عمق االرض االفري       

حصادها   فأوقعوا اإلقليم في إضطراب عظيم ليس له مثيل ، ففرت شعوب بكاملها خوفا من الوقوع في ربقة العبودية مما أسفر عن 

تدهور شعوب إفريقيا عامة أنذاك إلى " ديرك كارتوم " فراغ سكانى هائل تدهورت معه مناحى الحياة من عمران وزراعة ، ويعزوا  

 .التى مورست بها تجارة النخاسة األوروبية وحشية 

و تصاعدت الضغوط على مد اإلسالم بمجئ االستعمار ، فعرقل تطور مسيرته الطبيعى التى كادت ان تجعل فى نهايتها من        

ألفريقية ، رأى من معظم جنوب الصحراء إرثا طبيعيا لإلسالم وجزءا متمما إلفريقيا العربية ،  ففى سعيه إلجتثاث جذور المقاومة ا

" اإلحالل الثقافي " الضرورى هدم الموروث الثقافى لهذه الشعوب التى تحول دون نفاذه فى اعماقها الخضاعها   فإنتهج سياسة 

التى ركن عليها لتخريب الثقافة المحلية وفرض ثقافته على اساس ان روابط الثقافة اقوى واطول مدى فى دوامها ، وكانت مجتمعات 

م االكثر تماسكا وتحضرا ، واالكثر إعتدادا برصيدها الثقافى النتمائها لعالم ذو حضارة ، هى المعنية بتدمير هويتها التى ت زيد االسال

 .من عناد هذه المجتمعات وتدعم مقاومتها صالبة فى تصديها له، فإندفعت االمور نحو صدام  تصاعد بمرور الزمن

 

لمستعمر بالتبشير فى ارض االسالم ، فإشتعلت المواجهة واندفع الصوفية فى نضال كبير وزادت المواجهة حدة إستعانة ا      

 .وجدوا فيه أنفسهم في موقع المسئولية للحفاظا على الهوية اإلسالمية ، فاطلقوا روح جهاد كانوا هم أبطاله  

 

 التعريف بالطرق الصوفية      

خاصة ، فى رباط روحى قوى تحت مظلة الجماعة وزعامة االمام ، ومضمونها تنبنى الصوفية على إلتفاف العامة حول ال       

الروحى هو مصدر قوة الحركات الصوفية   وللصوفية مكانة كبيرة لدى االفريقيين ، فهى عميقة الجذور فى معظم ثقإفاتهم القديمة 

 .لكاهن االعظم ممثلة فى بعض جوانب النظام الكهنوتى الوثنى من حيث ترابط الجماعة تحت مظلة ا

واهم الطرق الصوفية واكثرها انتشارا فى المجتمعات االفريقية القادرية والتيجانية فى الغرب االفريقى ، والسنوسية  فى      

 :تشاد والصحراء الليبية ، ونتعرض بإيجاز لكل منها بتعريف بسيط 

 

 القـادرية        

د نفوذها الي شمال إفريقيا فى القرن الثاني عشر الميالدي ، ومن بعدها إفريقيا تأسست في العراق لإلرشاد السلمى ، وإمت       

 .بجنوب غرب الصحراء " والتا"  وتمركزت الحركة في " موريتانيا " الغربية عن طريق  شنقيط 

البالد   ولم يمض زمن طويل حتى عجت " تمبكتو " واصلت الحركة تقدمها في القرن الخامس عشر جنوبا  لتصل       

في الفوتاجالون ،  وانتشر دعاتها بين الشعوب الوثنية التي "  Timboتمبو  " اإلفريقية بدعاة القادرية فوصلت طالئعهم مدينة 

الوثنية فى مطلع القرن العشرين ، ومع توسع الدعوة "  البامبرا " رحبت بالدعوة ، ومن أبرز جهودها  نشر اإلسالم بين قبائل 

تأهيل مزيد من الدعاة ، فأ رسلت الحركة البعوث إلى القيروان و طرابلس و فاس و تلمسان والقاهرة و أقامت ظهرت الحاجة الى 
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 .المدارس و تعهدتها بالرعاية 

عبد " ورغم منهجها السلمى ، ترصدها اإلستعمار الفرنسي ودخلت معه فى صدام ثم  تهادنت معه   وكانت مهادنة شيخها        

 .االستعمار الفرنسى سبب انقسام الحركة  فإنشق عنها  المريدية والتيجانية( الموريتانى " ) هللا سيديا 

 

 التيجانية      

، المنشق عن القادرية لرفضه تساهل ( م 0403:   0252" )أحمد بن محمد التيجاني " نشأت في الجزائر على يد        

س ، وقدر لفرقته أن تنتشر إنتشاراا واسعاا في إفريقيا الغربية ، وأن تصبح شيوخها مع الفرنسيين   فانتقل فى اواخر حياته الى فا

 .ملهمةا كل الحركات الدينية المكافحة لإلستعمار   وهذه الفرقة اتبعت األسلوب السلمى فى نشر اإلسالم كالقادرية 

الحاج عمر " يقيا الغربية بدأت بحركة تبنت الحركة الجهاد ضد االستعمار    وأسست عدة دول صوفية قصيرة األجل في إفر     

السابق االشارة اليها التى إنطلقت من السنغال ، وكان هدفها االكبر طرد الفرنسيين وتوحيد المسلمين (  م0413:  0284)الفوتى 

قسمت التيجانية في ظل دولة إسالمية واحدة ولكنه مات ولم ينجز هدفه  ، وفي آواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ، إن

 " .غينيا " وموريتانيا و السنغال ومالى والفوتاجالون " مراكش " بسبب خإلفات تافهة إلى فرق متعددة في فاس 

 

 السنوسية       

وهو من مستغانم    درس في جامعة { م  0428:   0242} " محمد بن على السنوسى " أسسها الفقيه الجزائرى        

م  ، ويقوم على محو البدع 0452وكان في أول األمر قادرياا ثم أصبح وهابياا  ،  بدأ بنشر مذهبه فى عام  القرويين وفي األزهر

ومباشرة الدعوة بكل ضروب اإلقناع واإلغراء ، ولهذه الفرقة دور هام في نشر اإلسالم في المنطقة الواقعة بين وادى النيجر وبحيرة 

 .تشاد وحتى شمال نيجيريا 

في "  جغبوب " الى اإلنتقال إلى واحة  " محمد بن على السنوسى " الطريقة لمضايقات الفرنسيين ، مما إضطر  تعرضت       

وفي التيبستى وتشاد واألهير ، " ليبيا " ، وإنتشرت الطريقة قبل موته في القسم الشرقى من الصحراء الكبرى " ليبيا " برقة 

 .عموا  كل حركات الطوارق التحررية وحارب السنوسيون الفرنسيين حرباا شديدة  ود

ومن أفضال السنوسية دورها في محاربة تجارة الرق فكانوا يشترون العبيد ويعلمونهم اللغة العربية والقرآن والفقه        

 ولكنها لم" أغادس " تمكنت فرنسا من هزيمتهم في  0802وأصول الدعوة ، ثم يحررونهم ليصبحوا دعاة لإلسالم ،  وفى عام 

تتمكن من القضاء على تصميمهم على الجهاد    فإضطر الفرنسيون للتعاون مع اإلنجليز فى شن الحرب عليهم فى رباطات الصحراء  

بالنيجر وفي واحة جغبوب وغيرها   وانسلخت عن الطريقتين الرئيسيتين القادرية والتيجانية فرق الفاضلة والشاذلية والخلواتية 

 ( .موطنها موريتانيا )" سيديا " وجماعة الشيخ 

 

 جهاد الصوفية

،  وهم أول من استن الجهاد فى الغرب (  185()دولتهم فى األندلس والمغرب وأجزاء من غرب إفريقيا )المرابطون      

م الصحيح ، لتمكين اإلسال"  عبد هللا بن ياسين " البربرية  الفقيه المغربى المالكى " جدالة " االفريقى ، عندما إستقدم زعيم قبيلة 

من نفوس البربر ودعوة قبائلهم للوحدة ، ولما لم ينجح ابن ياسين فى هذا إعتزل واصحابه في جزيرة نائية ، واقاموا رباطا 

وتحولوا الى الجهاد ، واعد إبن ياسين أتباعه للجهاد ، " المرابطون " ي عسكروا  فيه وانضم إليهم الكثيرون    ومن رباطهم تسموا 

هم فئة فدائية على أساس دينى صرف   فلما زاد أنصاره عدداا  خرج بهم مجاهدا فتمكن من توحيد قبائل البربر ، فشرع يخلق من

وتقدم لغزو مملكة غانة كما سبق الذكر ، ومن بعد إستشهاده واصل اتباعه جهادهم ليؤسسوا مملكة كبيرة ضمت األندلس والمغرب 

 .فى االقليم بالفضل ، فى اتباع نهج حركتهم فى الجهاد" الصوفية " الحركات السلفية  وأجزاء من غرب إفريقيا ،  وللمرابطين تدين

                                                           

185
عبرالمحيط األطلسي مع جماعات من أتباعه وذهب إلى شمال البرازيل وغينيا، ونشر  –مؤسس دولة المرابطين  –أن ياسين والد عبد هللا بن ياسين (  

ة تابعة للدولة المرابطية ، وهذا موثق بالوثائق التي تملكها الدوقة المشار اليها ، وإلى يومنا هذ هناك مدن وقرى في تلك المناطق اإلسالم ، وأسس منطقة كبير
 .اسمها فاس، مراكش، تلمسان، سال  ، قبل وصول كريستوفر كولمبس 
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 " عثمان فودى ده " حركة األمام       

ينتمى الى شعب الفوالنى المنتشر بالسهل الساحلى لموريتانيا وسهول السودان " عثمان دن فوديو " وهو األمام الشهير       

ي شمال نيجيريا وتفقه في الدين وإشتغل بالعلم  ، ثم رحل إلى الحجاز وتأثر بالوهابية    ولما راعه الغربي  ، إستقرت أسرتة ف

تدهور حال المسلمين   إنطلق يحارب البدع واستنهاض روح االسالم ، وبدأ دعوته بالحسنى  فإجتذب كثيرا من األتباع لما رأوا  فيه 

الذى كان يأكل من كسب يديه ويأبى " السلطان محمد بل " شف والورع ولده من صالح وصدق وتقشف ، وسار علي نهجه فى التق

 ( .186)أن يقتات من أموال المسلمين 

، إال أن دسائس العلماء " جوبير " وبعد أن ذاع صيت االمام عثمان وكثر أتباعه ، خطب ود امراء الهوسا فتحالف مع أمير       

 .حيث أسلم على يديه عدد كبير من الوثنيين " كب " و" زنفر "  الحاقدين افسدت ما بينهما فرحل إلى إمارة

م وطاردوه ،  0401أقلق تزايد أتباع االمام امراء الهوسا فأخرجـوه مع طائفـة من أنصاره من أرضهم فى فبراير سنة       

م ، أن يفتح  0400: 0401ة   فإضطر العالن الجهاد ضدهم مستندا لشعوب الفوالنى عصب امارات الهوسا    واستطاع في الفتـر

التى "  سوكوتو " م ، وإنتقل بعد ذلك لالقامة فى  0404واقام بها عام  " جوبير " تلك اإلمارات جميعاا ، واقام سلطنة فوالنية فى 

 .بإعجاب كثير من المسلمين من بينهم ملك مراكش" عثمان " إتخذها عاصمة لدولة المجاهدين وحظى الشيخ 

، و جواندو "  محمد بللو " من نصيب  " سوكوتو " مام عثمان اإلدارة بين ولديه  ليتفرغ للعبادة ، فكانت قسم اال       

GWANDU  " للخالفة واستمر فيها حتى مات عام " محمد بللو " م   ب ويع إبنه  0402،  وبوفاته  عام "  من نصيب  عبد هللا

 . مدى إستقرارها ورخاءها" محمد بللو " للمملكة في عهد  عند زيارته" كلبرتون " ،  ويسجل الرحالة   0452

 

 النظام االدارى والتجارى      

أقام االمام عثمان الحكم في هذه اإلمبراطورية على أساس الشورى وقواعد اإلقتصاد اإلسالمي ، فأقام  بيتا للمال بمصارفه       

تتبعها "  سوكوتو " مركزية فى " خالفة  "  تنظيما للحكم يقوم على  الشرعية  وإستقل بالقضاء عن السلطة التنفيذية    واتبع

امارات فرعية ،      واعتنقت المملكة االسالم كقوة سياسية واجتماعية واسلوب حياة قائم على روح التضامن االسالمى ، وقد 

 .عراق المختلفة ساعدها هذا المنهج على تنجب االختإلفات و شرور العصبية فسهل احكام السيطرة على اال

اقامت امبراطورية الفوالنى شبكة جيدة من الطرق ،غطت ما بين كانو وبرنو والكونغو وساحل االطلنطى ، ونجحت االدارة       

رغم اتساع المملكة  فى توفير االمن على طرق تجارة عبر الصحراء ، وادى نظامها بمكوناته الى ازدهار إقتصادها وامن طرق 

 .مواصالتها الى ازدهارها تنامى تجارتها ونشاط حركتها الثقافية  تجارتها وشبكة

 

 العقيدة      

اجتهدت المملكة في نشر اإلسالم حتى جنوب نيجيريا ، وساعد ما قدمته من اغراءات اقتصادية واجتماعية الى اجتذاب       

لموا واكثرهم من التجار كانوا يأخذون بمظاهر االسالم العديد من الشعوب الى اسالم   ومن الملفت ان بعض الوثنيين الذين لم ي س

باعتباره اساسا للتميز  فإقتبسوا الملبس واالسماء والعادات ، وكان هدفهم من وراء ذلك تعزيز نشاطهم التجارى ، وقد ساهم هذا 

 .جتماعى االسالمى االرتباط بشكل ايجابى وسريع فيما بعد فى اندماج تلك العناصر العرقية المختلفة فى االطار اال

 

 تخاذل مد االسالم      

فى كثير من المعتقدات االساسية من اجل مآرب سياسية ، وسادت روح التخاذل وتأكل "  الفولة " بمرور الوقت تهاون        

بدفع الجزية دون الذى يسمح للوثنيين " االمانة " الجهاد باسقاط شروطه االساسية وأبقوا على شروطه الثانوية ، فأخذوا بنظام 

، " كوتوكو " و " ماندارا " االسالم ، فتباطأ مد االسالم  وفى بعض الحاالت لم يتقدم خصوصا فى المناطق الجبلية المنعزلة مثل 

                                                           

186
 . ـ د حسن أحمد محمود 715االسالم والثقافة العربية  صـ (  
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م ، فبقيت بها كتل كبيرة على وثنيتها ومعها فئات قليلة من المسلمين   وقضى  0430التى بقيت بعيده عن سلطة الفوالنى عام  

 .م على االمبراطورية بعد إحتاللهم نيجيريا 0480يز عام األنجل

 

 جهاد أحمدو لمبو بن حمد بوبو       

وهو أيضا من أصل فوالنى تزعم حركة إصالح دينى وسياسى بعد عودته من جهاده مع االمام عثمان دن فوديو إلى مسقط       

ضد الوثنية ، " مالى حاليا " م أطلق الجهاد في أعالى النيجر  0405، وفي عام (  جمهورية مالى حالياا " ) ماسينا " رأسه في 

 "  .حمداا هلل" وتقدم بقواته ليحتل تمبكتو وجنى  ، واقام مملكة سلفية عاصمتها  "  سجو " أصحاب مملكة " البمبارة " فهزم 

في الشيخ أحمدو تاركا إمارة إسالمية ضمت سبعمائة مدرسة لتحفيظ القرآن وستين حلقة لتدريس علوم الشريعة ،       تو       

"  الماسينية " م   على ايدى الفرنسيين ، وتعتبر حركة األمة   0437عام " أحمدو شيخو " لم ت عمر طويالا إنتهت في عهد إبنه 

 .نيجر من أكبر الحركات ذات األثر البليغ في دفع الثقافة اإلسالمية في الذراع الغربي لنهر ال" أحمدو لمبو " بقيادة 

 

 في مالى وغينيا ( عمر الفوتى التكرورى)كفاح عمر تال        

م   اضطرت اسرته وهو  0244عام " فوته " في بالد التكرور فى ("  طال أو فال ) عمر بن سعيد تال " ولد الشيخ        

مجاهدة قاومت الوثنية واإلستعمار بشدة ،  صغير الى اللجوء الى المناطق الداخلية االمنة هربا من مطاردة النخاسين وعائلته عائلة

"  أحمد السقالى " م ، وزار الحجاز ثم مراكش حيث إلتقى الشيخ 0473/ هجرى 0755تلقى العلوم اإلسالمية في األزهر عام 

 .خليفة التيجانى 

التاسع عشر الميالدي ،  وكان  واعتنق على يديه مبادىء التيجانية التى  القت نجاحاا عظيماا في السنغال في مطلع القرن       

   واكبره سلطان كانم وقدم له ( فى شرق تشاد" )ودائى"للشيخ عمر مكانة عظيمة لدى سالطين المناطق التى مر بها فى السودان و

  وبفضل " محمد بللو حفيد المجاهد الكبير عثمان دان فودي " فى شمال نيجيريا " سكوتو  " المساعدة   وصاهره سلطان 

مالى " يته الفذة وانتمائه العرقى تعززت التيجانية بين التكرور فى السنغال ، وكان له الفضل فى مد التيجانية الى وادى النيجر شخص

. " 

بكثير ( الفولة)عاصمته " حمد هللا " ملك ماسينا  أثناء مروره بـ " حمد " اثارت شعبيته مخاوف الحكام ، فإستقبله الشيخ        

غرب افريقيا تحت  فه على ملكه من شعبية الشيخ الواسعة ، وعززت مخاوفه أفكار الحاج عمر الداعية الى توحيد بالدمن الحذر لخو

الوثنية ، عند مرور الشيخ بها فسجنه زمناا ثم أطلق سراحه " سيجو " بمملكة " البامبرا " كما إنتابت المخاوف ملك  راية واحدة ، 

روف عنها طول مقاومتها لالسالم ، وفيما بعد غزا الحاج عمر المملكة وقتل هذا الملك ونشر اإلسالم ، وهذه المملكة من الممالك المع

         .فيها 

شمال شرق غينيا ، زاوية قامت على نظام "  الدنكراى " م أسس الحاج عمر بمدينة  0482:  0480وفى الفترة        

ها إلى تنظيم جيشه لمقاومة الوثنية ونشر اإلسالم ، ومحاربة اإلستعمار ، إنصرف في{ المعسكر } عسكرى دينى يشبه الرباط 

والمتعاونين معه من األرستقراطية الناشئة ، وعزم على تحقيق وحدة البالد اإلفريقية في ظل اإلسالم ، إحياءا ألمجاد ممالك اإلسالم 

، واستهل الشيخ نشاطه بنشر طريقته " البورة " منطقة الكبرى في اإلقليم  ، واستعان فى تجهيز الجيوش بجمع أتباعه الذهب من 

" الدنكراى " م   و أ رجأ جهاده ضد تحالف الفرنسين والوثنيين حتى يعيد تنظيم قواته ، فعاد إلى رباطه في  0482في السنغال عام 

 .م وبنى حصناا ومسجداا 0430عام 

م  على اإلمارات اإلسالمية والوثنية الصغيرة الواقعة فى 0438 : 0430وباتساع شعبيتة ، بدأ جهاده وقضى فى الفترة        

الوثنية كما اسلفنا (  فى مالى " ) سيجو " ، ووجه  ضربات شديدة إلى  مملكة ( جواره في شمال الفوتاجالون انظر الخريطة السابقة

حيث له [ الفوتاتورو ] ط رأسه في السنغال ،  وإستخلص منها كثيرا من المناطق ، ونشر بين سكانها اإلسالم    ثم تحول إلى مسق

 .كثير من االتباع ، وإتبعه كثير من الزعماء وإنضموا قواداا في جيشه 

اصطدم الشيخ بالفرنسيين لما استنصرهم عليه بعض القادة فى جيشه من زعماء البالد المنضمين اليه الذين بدون        

ته فى السنغال وضياع حلمه فى اقامة دولة اسالمية موحدة فى االقليم التى كان قريبا معاونتهم  ما كان يستطيع الفرنسيون تحطيم قو

، لوال اإلستعمار الفرنسي لنجح الحاج عمر في إقامة دولة إسالمية موحدة في إفريقيا " موالرد " من تحقيقه ، ويقول الفرنسى 
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م ، ويقول الفرنسيون أن الشيخ  0413يين إلى أن توفي عام واستمر الشيخ فى مجاهدة الفرنس  " الغربية  وهو فى ريعان الصبا 

عمر بما كان يمثله من حماس وطموح مهد الطريق أمام من أتى بعده من الزعماء االفريقيين لمقاومة االستعمار ، وبعد وفاته       

نتهت بتغلب فرنسا عليه  ، وبذلك خمدت تابع إبنه الجهاد من بعده  فى صراع مرير مع الفرنسيين على مدى ثالثة وثالثين عاماا ، إ

 .النزعة الحربية للتيجانية 

 

 الحركة و محاربة النخاسة االوروبية        

، إتبعت فيها الحركة إستراتيجية ماهرة في ( قبل عهد الشيخ عمر)وللتيجانية دور جليل في مدافعة شرور تجارة النخاسة        

ع السكان في مستعمرات على الضفة اليمنى لنهر النيجر يمكن الدفاع عنها ، وتصدت الحركة محاربة تجارة النخاسة تقوم على تجمي

" في رسالة له الى " عبد القادر حمدي " م  حذر إالمام  0218بقوة لكل من حاول عبور النهر من التجار األوروبيين ، وفى عام 

ه التجارة وهددا بقتل كل من يتعامل فيها إذا لم يعيدوا أبناء رئيس التفويض التجارى الفرنسي في السنغال من مغبة هذ" بلنشو 

 ( .187)المسلمين الذين في أسرهم 

      

 " الفوالنية " حركة موديبو أداما        

آخر الحركات اإلسالمية اإلصالحية التي قام بها الفوالنى فى شمالى الكاميرون ونيجيريا ، " موديبو عبد هللا آداما "قاد        

بذلت حركته جهدا كبيرا فى نشر اإلسالم في جبال الكاميرون ، وحركته من أقوى الحركات التي واجهت اإلستعمار في غرب إفريقيا و

 .م بمقتله على يد الجيوش األلمانية الزاحفة 0800، وإنتهت دولته عام 

 

 طــــرق أخـــرى       

ضارب بشأنها المراجع ، فخلطت بين األصول والفروع والقواد والتابعين ، وهناك طرقا أخرى يحفل بها التاريخ اإلفريقى تت      

وجعلت من الحركة الواحدة حركات متعددة ، فرأينا إهمال السرد المطول المفصل تجنباا للخطأ   واالقتصار على الحركات التي يعنينا 

 :جهادها  ، ونضرب مثال ببعض هذه الحركات أمثال

م  أعاق فيها تقدمهم  0484ـ  0440عاما فى الفترة  04الذى دوخ الفرنسيين على مدى "  تورى أحمد سامورى " المجاهد  

 .فى غينيا وأعالى ساحل العاج وجنوب مالى  فاستحق لقب بونابرته السودان الغربى   و بفضل جهوده  اسلم الكثير من الوثنيين 

التيجانية لمهادنته الفرنسيين الذين تقدموا للسيطرة على ساحل  م على امام 0470الذي ثار عام " المهدى محمد رايرو " جهاد 

في حربه ضد التوغل الفرنسي  ولم يتوقف عن الدعوة للعقيدة وتصحيحها حتى أ ستشهد ، فحمل " المهدى " السنغال ، وقد إستمر 

 .م 0423: 0414راية الجهاد في الفترة " أحمد " من بعده إبنه 

وجاهد الفرنسيين ثالث سنوات إستقل فيها بمنطقة بوبو " محمد األمين " الذي لقب نفسه " و بيسو محمد" حركة الحاج        

 .بعد أن تمكن منه الفرنسيون  0442في شمال فولتا العليا   و إنتهت حركته بسجنه عام 

فودى أسماعيل "بعده  م   وتابع الجهاد من0488ـ  0480الذي جاهد الفرنسيين فى الفترة " محمدو بودو " وحركة       

م ، في جمع المسلمين ضد الحكم الفرنسي في مالى وغينيا   وإنتهى امره باالعتزال بجبال 0804، الذى نجح عام " تونكارا

 .     فوتاجالون ليتفرغ لتعليم تالمذته اإلسالم 

 

 

 (جنوب مالى"  )سيكاسو " سلطان  " بادمبا " البطل        

م ، ولما سقطت سوكاسا فى يد  08الذين استعصوا على الفرنسيين لمدة طويلة فى اواخر القرن  وهو من المجاهدين      

الفرنسيين ، نكلوا باهلها انتقاما لمقاومتها لهم وما تكبدوه من خسائر ، فاستباح قادة الفرنسيين التصرف بنساء السلطان واقتسام 
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 007عباس ـ المد االسالمى فى افريقياصـ محمد جالل (   
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انظر )طويلة تساقطت خاللها النساء قتلى وبيع من تبقى على قيد الحياة رقيقا  الجميالت ، واقتادو اهل المدينة الى الساحل فى مسيرة

 (ملحق الخرائط بموقع االمارة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 (تقــويـم عام ) 

 المد اإلسالمى وتأثيره الحضاري على غرب افريقيا

لالسالم فضل فى حل عقدة ازمة الحضارة فى الغرب االفريقى وانفتاحه على الحضارة ، وفى القرون الوسطى بلغ كان        

االقليم بحضارة االسالم قمة نظامه االدارى والسياسى ، واستكملت كياناته السياسية مقومات الدولة داخليا وخارجيا ، وفتحت رحالت 

ثقافته ، كما ازدهرت تجارته بدورانها فى حلقة تجارة عالم االسالم  الدولية فعرفت عن الحج ابواب االقتباس الحضارى فإزدهرت 

 .طريقها القوافل اإلفريقية  طريقها الى العالم الخارجى ألول مرة واصبح االسالم عامل تواصل وثيق بين المنطقة  ودول االسالم

ا حققه بالجهاد ، وليس هذا إغماطاا لفضل الجهاد فاألرادة السياسية حقق اإلسالم بالتجارة وحركة القبائل انتشارا أكبر مم       

 .مطلوبة وبإلحاح في المراحل األولى لتحقيق إندفاعة فى مد اإلسالم  قبل إنطالقته الذاتية 

"  ضغوط "  واثبت التاريخ أن نضوج المد اإلسالمي بالتفاعل الحر بإعمال الفكر وااليمان يبقى أكثر رسوخاا عما حققه بـ      

الفتح والجهاد   فالقسر يفرز بيئة باطنية ت ظهر ما ال ت بطن ، ومظهرا بال جوهر  ونماذج هشة من المسلمين اسلمت اما نفاقا او خوفا 

ترتد فى اول فرصة مواتية ، وان لم تفعل لغرض تراه فقد تنتهج أساليب باطنية وتصبح فرق سرية ، تنقلب الى خطر داهم يعمل على 

الذى إضطر " اسكيا محمد " ض اإلسالم بما تنطوى عليه تلك النفوس من عداء مستتر ، وهو ما وعاه  الحكام المسلمون مثل تقوي

االسالم ، الى تركهم لوثنيتهم خوفا من توقف العمل  بمناجم الذهب ، بعد أن هددوا بهجر العمل احتجاجا " ونقارة " امام رفض أهل 

، وقد أثبت المد الهادئ "  فوتا جالون " و " فوتا تور " السالم    وهناك أمثلة أخرى في منطقة على  ضغوطه عليهم العتناق ا

تفوقه على المد الهادر حتى فى إختراق حواجز الطبيعة  فالتجار المسلمون إخترقوا بالدعوة الغابات اإلستوائية التي عجزت جيوش 

 .إسكيا محمد و إدريس ألوما عن إختراقها

سر المختصون الي سر والسرعة التى سار بها مد اإلسالم  بوجود جذور توحيدية فى بعض العقائد اإلفريقية تتشابه مع ويف       

، كما ان فكرة العقاب " الموجود بذاته قبل الوجود –األول واآلخر  –إله السموات " اإلسالم ، مثل فكرة اإلله الواحد بمسمياته  

وغينيا وسيراليون تتشابه مع مثيلتها فى االسالم   وهى معتقدات إنسابت بالفطرة في وجدان األجيال والثواب والبعث لدى قبائل مالى 

منذ آدم وفقدت بمرور الزمن  اصلها  السماوى ، وساهمت طبيعة اإلسالم ، بما تنطوى عليه من قيم تعزز الشعور باألخوة والجماعة 

واعتزازه بمعتنقيه بنبذ الضعف والخنوع وتخليصهم من نظم االستعباد االقطاعية   وعدم التمييز بين األعراق واحترام االسالم للذات

التى تعبدهم فيها ملوكهم   كما ان الوحدة والتوحيد فى العقيدة خلصت االفريقى من اإلضطراب الروحى الذى خلقته زحمة المعتقدات 

سالم  ، وزاد من اقبالهم عليه توافقه مع  العديد من قيم المجتمع الوثنية وسذاجتها ، قد ساهمت جميعا فى اجتذاب االفريقيين الى اال

إن "   " رو " االفريقى الجوهرية وعلى رأسها تعدد الزوجات   فى أقبالهم على اإلسالم صنو الرقى ، ويقول العالم الفرنسي 

رف المجتمع على أن اإلسـالم صنو الرقى اإلفريقيين كانوا يذهبون إلى المسجد مع المسلمين ليبدوا بمظهر الرقى والتقدم ، لتعا

(188. ") 

الطريق امام مد االسالم ، فقد سمحت بتعايش ديانات متعددة تحت مظلة واحدة  فى " التسامح اإلفريقية " وفتحت طبيعة        

قيام أبناء القارة  محبة ودون عداءات ، ليس فقط داخل القبيلة الواحدة بل وايضا داخل األسرة الواحدة  ،  وال نغفل ماأسبغه

بمسئولية الدعوة ،من الفة بين المجتمع واإلسالم ، مما كان له الفضل فى تجنب افراز عداءات كتلك التي أفرزها اإلستعمار 

 .وعنصرية الرجل األبيض تجاه التبشير أالوروبى 

 

                                                           

188
 . 713نعيــــم قــــداح ـ افريقيا الغربية فى ظل االسالم صــ (   
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 أثر حضارة االسالم        

قدة التطور بحضارة اإلسالم   التى استهلت بها المنطقة أول اطلق االسالم اإلقليم الى عالم الحضارة بعد ان ا       جتاز به ع 

من "  الى فضل االسالم فى تحضر افريقيا  فيقول "  Barth" فصول تاريخها الحضاري ويشير الرحالة االلمانى هنريش بارت  

ألحداث  ويدخل تاريخها عهد النور تظل مجهولة حتى تعتنق اإلسالم  فتظهر علي مسرح ا( اإلفريقية)الغريب أن هذه الشعوب 

 (.189")الساطع 

وبفضل حضارة اإلسالم التي وصلت المنطقة في العصر الوسيط   استهلت المنطقة أول فصول تاريخها الحضاري   و يقول        

سمة إلتقت فيها إفريقيا  كان إنتشار اإلسالم الذي عرف طريقه إلى القارة منذ أكثر من ألف عام   مرحلة حضارية حا" .. " نعيم قداح 

 .بآسيا في لقاء وثيق م جد ومتجدد   فبفضل اإلسالم أصبح المجتمع اإلفريقى منتسبا للحضارة اإلنسانية 

،  ويشير كل من " واصبح التأثير العربى العامل االساسى فى صياغة الحياة العامة للسودان الغربى منذ ايام غانة القديمة        

م  ، بلغ بها 08إلى ماوصله االقليم من مدنية وعمران فى مطلع القرن " إبن خلدون " والعالم الكبير" البكرى "  الرحالة األندلسى

 ( .190)شأنا عظيما فى ظل حضارة االسالم 

ان بعض دول االقليم فى بداية العصر الوسيط  كانت تفوق اوروبا حضارة في بعض االحيان ، وينقل " ويذكر دافيدسون        

أن الغرب ظل حتى ذلك الحين  " بالمر تعليقه على هذه النقطة فى معرض حديثه عن غانة فى وقت معاصر لصالح الدين فيقول  عن 

 ( .191)جاهال بدائيا متوحشا 

قاومت مجتمعات االسالم بعناد وصالبة محاوالت االستعمار امتصاصها ثقافيا ، ووقف وراء صمودها قوة االنتماء لالسالم        

عتزاز به وبذاتها وتراثها    وتصدت الحركات الصوفية لمقاومة اإلستعمار األوروبي منذ وصوله ارض القارة ، ولم يقتصر دور واال

الدعاة على الجهاد بل امتد الى التنمية االقتصادية والنهوض بمجتمعاتهم لدعم صمودها فى وجه الضغوط االقتصادية التى استغلها 

في السنغال  تعاونيات للزراعة " المريدية " زعيم "  أحمد بامبا " ثير على صمودهم   فأقام البعض مثل االستعمار والتبشير للتأ

من يعمل ويزرع " م  بإستصالح األرض وزراعتها بالفستق تحت شعار    0807: 0448المستديمة  فقام أتباعه في الفترة من 

الفقراء  واجتذب النشاط االقتصادى تجمعات سكنية من حوله  فنشأت  ،  وأقاموا من ريع الزراعة منشآت ومدارس تك فل" يأكل 

 .مجموعة من القرى وتحول المجمع  الى  مؤسسة إقتصادية كبـرى  

 

 الثقافة العربية فى االقليم      

اوابجدية فى تاريخها بدأ انتشار الثقافة العربية قبل اسالم االقليم ، على أيدى مسلمى غانة التى لم تعرف مملكتها ثقافة        

الول مرة اال العربية منذ عهدها الوثنى ، فقد عرفت معنى الكتابة الول مرة وكانت االبجدية العربية اول ما عرفه االقليم من ابجديات 

ن اول ، وهو نفس الحال فى بقية الغرب االفريقى الذى لم يعرف مثل غانة معنى الكتابة اال باالسالم ، ويقول باسيل دافيدسون ا

،  ومع وصول الثقافة العربية فى ( 192)سجالت مكتوبة عرفتها غرب افريقيا كانت في القرن الخامس مكتوبة بلغة عربية صحيحة 

االقليم ذروة ازدهارها فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميالديين برعاية مراكزها الثقافية المزدهرة فى امبراطوريات 

كتسينا ،  اصبحت اللغة العربية لغة الدين والثقافة واالدارة فى غرب افريقيا وظلت  –كانو  -اغاديس  - جنى –االسالم فى تمبكتو 

 .سائدة حتى وصول االستعمار الذى استبدلها بلغته وثقافته 

لقرن وعلى مدى قرون تسربت اللغة العربية إلى مايزيد عن مائة وخمسين لغة محلية فى  جنوب الصحراء ، ما بين ا       

أن العربية  أصبحت لغة التخاطب بين قبائل نصف القارة السوداء ، ويشير " توماس أرنولد " االفريقى والمحيط االطلسى  ، ويذكر 

م  الى أن معظم أهالى جامبيا البريطانية يتحدثون اللغة العربية ، ويؤكد  0250في زيارته للمنطقة عام " مور " الرحالة اإلنجليزى 

في سيراليون اللغة العربية وبقوا يتحدثون بها فى االمريكتين  " المالينكة " م اتقان قبائل  0408العموم البريطانى عام تقرير مجلس 
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 .حسن أحمد محمود. ـ د 753اإلسالم والثقافة العربية في أفريقيا صـ ) 

190
 (.ـ المصدر نعيم قداح " غاؤ "و " جنى  "من االعمال المعمارية التى قام بها المغاربة تخطيط مدينتا   713المرجع السابق ـ صــ (  

191
 . 87افريقيا القديمة ت كتشف من جديد صـ  -باسيل دافيدسون (  
192
 .اول  السجالت العربية عن المنطقة   254من كتابه   كتب ابن منبه فى عام   50صـ (   
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. 

ويقول بول مارتي ان اآلفريقيين كانوا يستخدمون اللغة العربية في االجتماعات الرسمية ويكتبون بها رسائلهم ، وان      

ت كتب بالعربية والفرنسية ، وتشير المراجع إلى وجود تراث ضخم للغة العربية ، ف قد معظمه ون قل  المعاهدات زمن األستعمار كانت 

تاب االقليم محفوظة فى المعهد الفرنسي في  ثر على عدد كبير من مؤلفات ك  بعضه إلى فاس خالل الغزو المراكشى ، ولحسن الحظ ع 

 (.193)المليئة بالكتب العربية  " كانوا " ليا  مكتبة داكار  تقدر بثالثمائة مخطوط عربى بخالف ماتضمه حا

صيتاا وشهرةا وحظاا وافر من المجد ، وكانت مكانة علماؤها "  تمبكتو ـ جنى ـ كانو ـ كاتسينا " نالت مراكز العلم في اإلقليم        

تميمى الذى أحضره السلطان موسى من تضاهى مكانة قرناءهم فى اى مكان اخر ، ويذك ر السعدى أن الفقيه العربي عبد الرحمن ال

الحجاز ، هجر تمبكتو بعدما ادرك ان ال مجال له امام تفوق علمائها    ويشير إبن حجر الى عالم تكرورى كان عبداا بمصر وشغف 

حق  سيده واشترى حريته بخمسمائة درهم وفرها من عمل يده بمقتضى( طالب)بالعلم من متابعته لدراسة أبناء سيده ،  فكاتب 

 ( .194)المكاتبة الذى  ضمنه االسالم ،  وانتقل الى دمشق وذاع  صيته كعالم   

) ولضيق المقام عن سرد كل أسماء العلماء البارزين باالقليم تخيرنا منهم المؤرخ السعدى  عبد الرحمن بن عبد هللا        

تاريخ "ومن كتبه ( قد كتابه خالل الغزو المراكشى ف  )  الذى ترجم سيرة سبعة عشر عالما للفلك في تمبكتو ( م 0131:  0383

من أصل ( م 0172:  0331)   وأستاذه العالم المؤرخ محمد بن أبى بكر الوانلورى   والمؤرخ أبوالعباس التكرورى " السودان 

ر من مائة مؤرخ وأديب الذي يضم تراجماا ألكث" نيل اإلبتهاج بتطريز الديباج " موريتانى وي عرف بأحمد التمبكتى   صاحب كتاب 

 .وشاعر وفقيه ممن دونوا أفكارهم بالعربية  

 

التاريخ " وهو قاض وفقيه ومؤرخ  لكتاب ( م 0384:  0815) وهناك أبوالثناء محمود بن عمر كاتى الصنهاجى التمبكتى       

الك االقليم ، والكتاب عبارة عن نقد علمى في تأريخ مملكة  غاؤ  وغيرها من مم" الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس 

 –م 0434للبحث التاريخى ،  وبعضا ممن ظهروا في القرن التاسع عشر الميالدي وكتبوا باللغة العربية  السنغالى كلميا دياكيتا 

اللغة العربية للفاتح وإبنه محمد بللو ، وعلماء الفوتاجالون الذين أرخوا ب –والمجاهد عثمان دان فوديو  –موسى كالم  –مالك سى 

 .م  المنتسب لشعب الماندينجو  0484:  0440المجاهد سامورى تورى 

 

 الوجود العربى        

لم تكن اعداد العرب كبيرة ، فلم يكن وجودهم محسوسا اال فى مراكز التجارة ومدنها الرئيسية كاتسينا ـ جوا ـ تمبكتو ـ         

 .نهم تجار من مصر والسودان جينى ـ كانو ـ كاكوا ، وكان من بي

 

 تأثير اإلسالم على المجتمعات الوثنية        

لم يمنع تأخر القبائل االفريقية فى اعتناق االسالم ، اقتباسهم مجامع حضارته ، فقد اخذت القبائل الكثير من جيرانها        

ير من العادات والنظم اإلدارية والقتالية والصناعات الجديدة اقتبست قبل اسالمها كث( مملكة ياتنجا " (الموسى  " المسلمين   فقبائل 

من المسلمين رغم عدائها لهم   ووقوفها فى طريق مد االسالم الى الساحل الجنوبى ، ودخلت معه فى حرب طويلة ، وشنت على 

ى فى عهد كانكان موسى ، أحرقوا هجمات فى القرن الخامس عشر الميالد"  سيجو " المدن اإلسالمية بالتحالف مع مملكة البامبرا  

مالى  وصنغى " هزيمة منكرة تحت ضربات" ياتنجا "   وإنتهى الصراع بهزيمة  " واالتا " و "  جنى " فيها تمبكتو وهاجموا 

م  ، فأنكفأت على نفسها حتى القرن التاسع عشر 0310م ،  0388م ،  0881، وبالذات  ضربات االسكيات فى اعوام " وغاؤ 

 .دي الميال

بفضل التجار ، رغم ما لقوه من عنت حكامها الموسى الذين " ياتنجا " و فى تلك االثناء االسالم ينتشر بهدوء فيها           

                                                           

193
 .014.نعيــــم قــــداح ـ افريقيا الغربية فى ظل االسالم صــ (  

194
 . 737 – 751حسن أحمد   محمود ص / د   –الثقافة العربية في إفريقيا اإلسالم و( 
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منعوهم من اداء المناسك عالنية لتخوفهم من انتشار االسالم ، لكن نجاح التجار فى تحويل االسرة الحاكمة الى االسالم كان فتحا 

السالم والموسى فى نفس الوقت ، االول لصالح انتشاره والثانى بما استتبعه التحاق بالدهم بعالم االسالم من تفاعل كبيرا  لكال من ا

 .اقتصادى وحضارى 

 

" وكان من نتيجة اسالم الحكام ان توجهوا الى العالم االسالمى الستقدام االئمة والمستشارين ، اما بالنسبة لمملكة البامبرا        

 .،  فقد قضى عليها المجاهد الكبير عمر تال وتحولت فى نفس القرن التاسع عشر  لإلسالم " سيجو 

 

 

 الفرق الحضارى بين المجتمعين االسالمى والوثنى        

كان الفرق شاسعا بين المجتمعين االسالمى والوثنى ، فاالول مجتمع حضارة ورقى وتنظيم وعدل وتفوق فى مضمونه        

خالقي ، موصول برباط  يشده الى رصيد خارجى قوى يتواصل ويتفاعل معه ، يشاركة االمه واماله بروح من االخوة الروحى واال

والتضامن ، ويفتح امامه افاق التقدم ويحميه من االندحار ، ويشهد واقعه على دور االسالم االيجابى على مجتمعاته   وهو ما رصده 

أن مناطق الوثنية مغيبة لتفشى الخمور " الذى  توغل  في افريقيا الغربية كشاهد فذكر  "  جوزيف طومسون" الرحالة اإلنجليزى 

ويسودها الوحشية ، بينما مناطق اإلسالم تتسم بالمظهر األخالقى الوقور واألدب الجم  ، وهو ما يشير إلى وجود نواة لمبدأ أكثر رقيا 

" على نهر ” LOKOAJA“   و مع توغله في أرض اإلسالم حتى " سالم  ذو تأثير عميق جعل من الزنجى إنساناا جديداا بفضل اإل

انه وجد نفسه في دولة تقوم على العدل ، شعبها متقدم تقدماا عظيم الرقى ، " بالنيجر بمدخل السودان األوسط ،  يقول " بينويه 

 (.195"  )تغص بالتجار والصناع المهرة  

فريدا يختلف عن أثره فى أى منطقة أخـري في عالم االسالم    فباإلسالم عرف  تباشير  وأثراإلسالم في إفريقيا الغربية أثرا      

الحضارة  وتواصل معها   ومن لغة أهل الجنة اقتبست أبجديتها األولي فتعرفت علي القراءة والكتابة   وبروح التضامن ووحدة األمة 

ف الوانها واعراقها بدون تمييز أو عنصرية   ومنه وبه أقامت اولى اإلسالمية تجاوزت شعوبها تحزبات القبلية وانصهرت على إختال

ممالكها الكبرى ذات الحضارة الزاهرة والقوة والسطوة ، وتهيأ لها افاق من التعاون واالندماج اوسع مع الثقافة اإلنسانية   ومن 

ح التراث اإلسالمي العظيم ، ويزيد من قدر إنجازات أبناء شعوب اإلسالم األفريقية جيالا بعد جيـل من أضاف لبنة بعد األخرى إلي صر

تم في وقت قصير لم يتجاوز القرون الثالثة وهي الفترة التي إستغرقها الخروج من "  تطور" اإلسالم أن ما تحقق على يديه من 

 .أزمة الجمود الالنهائي الذى ساد على مدى يقترب من االلف عام   

 

 ضارة اإلسالم موقع حضارة اإلقليم في ح       

يختلف مستوى حضارته عما تحقق فى مناطق اإلسالم الزاهرة الكبرى  ، فهناك تفاوتا فى اآلثار العمرانية لإلسالم في كل        

كما رصده " م  0800من مصر وشمال إفريقيا عما عليه في غرب إفريقيا ، ففى االخيرة لم يخلف االسالم أثرا فنيا ضخما حتى عام  

  ويمكن تفسير ذلك  بوقوع جنوب الصحراء على هامش مناطق الحضارة اإلسالمية ، وعادة ما يصل ( 196" )أرنولد توماس " 

نبض القلب الى االطراف ضعيفا   ونستثن من ذلك االندلس التى كانت مركز نابض ، فحداثة عهد االقليم بالحضارة جعل تركيزه 

ة لتثبيت اركانها واكمال بناء دولة االسالم ، ثم امتصاص جوانب الحضارة اآلخرى ينصب أوال على امتصاص االمور المتعلقة بالعقيد

كالفنون واالداب والفلسفه ، وهى امور لم تشغل اهتمام مجتمع خرج لتوه من طوره البدائى ، ولم تجعله طبيعته الرعوية ذواقاا لها   

االعمال التى استغرقت من المناطق االخرى الكثير كما انها كما ان الوقت لم يتسع لتشييد الصروح فى وقت يضيق على مثل هذه 

كانت ذاخرة قبل االسالم بحضارات اخرى عمالقة فالفارق الزمنى فى عمر الحضارة باالقليمين كبير ، الذى يمتد بالنسبة للشمال فى 

                                                           

195
القبائل اإلفريقية في " في كتابه " جوزيف طومسون" ، نقال عن الرحالة اإلنجليزى  021نعيم قداح ص  –المصدر كتاب الدعوة إلى اإلسالم ( 

 ".اإلمبراطورية البريطانية 
196
 . 082ربية فى ظل االسالم صــنعيــــم قــــداح ـ افريقيا الغ(  
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قرون معدودة وهى ما زالت على عمق تاريخ الحضارة االنسانية بقرون طويلة ، بينما لم يتجاوز هذا فى جنوب الصحراء سوى 

سطح الحضارة     ولم تتح لها الظروف التطور بسبب سلبيات  القرن السادس عشر التى حالت دون استكمال دورة تقدمها فى ظل 

وانشغال المنطقة باإلضطرابات الداخلية ومناجزة المستعمر الذى جاء ليقطع التواصل بين المنطقة ومناطق " صنغى " إختفاء  

ضارة اإلسالمية   بهجمة شرسة إستهدفت الثروة والتراث واإلنسان   فقد إنقضت قوى االستعمار االوروبى بعداء أصيل لإلسالم الح

على تلك المناطق ، مقوضة كياناته السياسية واحكمت السيطرة على م قدرات القارة البكر التى كان من المفترض إذا ما سارت األمور 

 .تحديات االستعمار أن تصبح إرثا خالصا لإلسالم والثقافة العربية  سيرها الطبيعي بعيدا عن

لم تعى المنطقة ومعها إفريقيا كلها وهما فى غيبوبة الصراع الداخلى ما يجرى في أوروبا من ثورة صناعية   وعندما         

متمثال افي آالت الدمار التي إستخدمها   بدأتا فى استيعاب ما يجرى كان اول ما انفتح عليه إدراكهما الجانب السلبى لحضارتها

 .األوروبيون لفرض سيطرتهم على القارة 
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 المرحلة الثالثة

 مد االسالم فى كنف االستعمار

 تحدى المسلمون السلطة االستعمارية

 سياسة الفرنسيين فى مواجهة االسالم       

عامله مع قوى االسالم ، وكان الفرنسيون اكثرهم احتكاكا باالسالم الذى وقعت اراضيه فريسة لهم تفاوت االستعمار فى ت       

حيث تنتشر مجتمعاته بأغلبية كبيرة فى القطاع الفرنسى فى غرب افريقيا او السودان الغربى   وكان الفرنسيون قد اختبروا صالبة 

المسلمين ، فإعتمدوا سياسة المهادنة الستخالص تعاونهم وخبرتهم فى ادارة  المواجهة مع قوى اإلسالم  فأثروا فى البداية إحتواء

حاكم اإلقليم هذا النهج  في النصف االول من القرن   Faidherbesالبالد التى كانت فى ايديهم حتى يستقر لهم االمر ، فإتبع 

ولكن النهج   لمتحضرة بفضل سبقهم الحضاري التاسع عشر عندما إستعان بالمسلمين في اإلدارة  بإعتبارهم الفئة الوحيدة ا

الفرنسى إنقلب الى المواجهة والعداء لما إستمرت المقاومة اإلسالمية ، وإجمعت المواقف الفرنسية على عداء اإلسالم ، وتفاوتت 

ب صليبية ضد بشن حر" Mangin"مواقف حكام االقليم  فيما بين التطرف وأقصى التطرف ، فطالب الحاكم الفرنسي الكاثوليكى 

"    Brevier" فى نهجه فدعى الى تنصير المسلمين على نحو ما حدث فى اسبانيا   ودعى   "  Archinard" لإلسالم    واشتط 

الستعداء العقائد الوثنية على اإلسالم  ، وهى دعوة لم ي قدر لها النجاح لهشاشة هذه العقائد في مواجهة صالبة اإلسالم  وقوة 

الضافة لعدم وجود ما يدفع تلك المجتمعات لمعاداة االسالم  وقد تعايشت معه قبال بال مشاكل سواء فى جوارها او داخل مجتمعاته ،  با

 .قبيلتها 

الفرنسى ) ومع صمود الحركات الصوفية فى وجه االستعمار فى غرب افريقيا  ازدادت مخاوف االستعمار االوروبى        

بعد دخوله الحرب العالمية االولى الى  0803ى افريقيا الغربية فى ظل دعوة السلطان العثمانى عام من انفجار الموقف ف( واالنجليزى

جانب المانيا ، النتفاضة عامة ضد االنجليز والفرنسيين فى عموم بالد المسلمين تدعم المحور فى حربه ضد الحلفاء والتى تناقلتها 

اعية تنتقل عدواها من مكان الخر فى العالم االسالمى تؤلب االقليم عليهم المنشورات فى السودان الغربى ، وتحسبا لصحوة جم

، وكان فى نية  السنوسية غزو سكوتو  0801ظهرت مقدماتها بتحرك جحافل السنوسية لغزو الصحراء الفرنسية فى ديسمبر 

وفية لدعم احمد الشريف السنوسى الكبير فى مسيرته الى مصر   .وبورنو ويوال ، وحشد الص 

عمل االستعمار على عزل االقليم بالحد من تواصله مع بقية عالم االسالم لفصم عرى تضامن امته ، وحاول بلبلة العقيدة        

االسالم " بسلخ االسالم من عالمية سياقه ووحدة اصوليته بااليحاء بتعددية االسالم وإختالفه من بيئة الخرى ، فإبتدع اصطالح  

رات النفسية االفريقية فى ابتداع المسيحية السوداء لتمييز نفسها وتبرير انفصالها عن المسيحية البيضاء ، مستوحيا مبر" االسود 

(197. ) 

لم تهدأ مخاوف االستعمار بإنكسار دول المحور واستتباب االمر ، فقد طغت عليه وتجذرت فيه روح العداء لالسالم  ، ففى       

إلنتهاج سياسة " اإلستعمار الفرنسي في إفريقيا السوداء " فرنسا في كتابه " فونداس  فيليب" دعى الضابط الفرنسي   0830عام 

، والقى بالالئمة على المسئولين الفرنسيين فى عدم تقديرهم خطر اإلسالم ( يقصد إفريقيا )عدوائية لمقاومة اإلسالم في هذا العالم 

 .إلجتماعي حق قدره فى ظل الظروف السائدة انذاك في الوضع السياسي وا

 

 سياسة االنجليز       

أما اإلنجليز فقد تبنوا سياسات تختلف من مكان آلخر ومن زمان آلخر حسب مقتضى الحال ، واتبعوا فى البداية نظام الحكم        

ا ، فسمحوا غير المباشر ثم تراجعوا عنه فى بعض المناطق ، ولم يلجأوا فى البداية لعزل المسلمين عن عالمهم فى شمال افريقي

" أيبادان " بإستمرار اإلتصاالت الثقافية للشمال المسلم فى نيجيريا مع مصر والسودان ، ووافقوا على إقامة جامعة إسالمية في 

Ibadan   اكبر المدن الوثنية في جنوب البالد. 

المسلك الفرنسى فأوقفوا اإلتصال بين ولما ساورتهم المخاوف من المسلمين نتيجة للصحوة االسالمية المشار اليها ، سلكوا       

                                                           

197
 .ـ جاكوب ادى اجابى  استاذ التاريخ بجامعة ايبادان ورئيس جامعة الجوس  70االتصال واالنقطاع بين افريقيا والعرب صـ ( 
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مسلمى نيجيريا والشمال االفريقى خشية تسرب األفكار المناهضة لإلستعمار وعملوا على مهاجمة اإلسالم وتشويه صورته في 

 .التعليم الرسمي وبث الفرقة بين المسلمين

    

 سياسة االلمان      

ستعمراته بوسط افريقيا  رواندا وبوروندى وزائير ففى البداية جلب المسلمين وإتبع االستعمار االلمانى نفس االسلوب فى م      

العارفين بالقراءة والكتابة من الساحل الشرقى للمساعدة فى االدارة والقيام لعدم وجود من يعرف القراءة والكتابة غيرهم ، ولكن 

 .ستعمار االلمانى ت قيد حركتهم داخل االسوار شكوى المبشرين من نجاح  هؤالء المسلمين فى نشر االسالم جعل سلطة اال

 

 وسائل اإلستعمار      

 فى محاربة اإلسالم                  

 وتطويع االفريقيين                          

بنى االستعمار استراتيجية طويلة المدى الخضاع الشخصية االفريقية واضعاف مقاومتها على المستويين الفردى        

جماعى بتخريب هويتها وعلى رأسها اله وية االسالمية السائدة فى معظم افريقيا الغربية ومحاربة االسالم كعقيدة  لمنع تقدمه بين وال

الوثنيين بما يصعب استقطاب السلطة االستعمارية لهذه الفئة  وتضامنها مع المسلمين فى  مقاومتهم لسلطانه ، فى وقت يمكن فيه 

 :مع بين االستعمار والوثنيين ، فإبتكر وسائل منها ايجاد نقاط تالقى تج

  

 (مكوناتها اللغة والتعليم والعقيدة)اعادة صياغة الهوية ( 0)      

تستمد الشعوب صالبتها وقدرتها على المقاومة من ثقإفاتها وادبياتها ومعتقداتها الراسخة وهى مقومات لها قدرة هائلة        

قاومتها ، واالسالم له جوهر قوى صقل شخصية شعوبه وعززها بقدرة هائلة على المقاومة والصمود على توحيد الشعوب وتعزيز م

مدعومة بروح التضامن بين االمة جمعاء تتوحد فيها هذه الشعوب التى  يشدد بعضها بعضا ، والثقافة بطبيعتها تشد عرى التضامن 

ا المنطلق امتطى المستعمر صهوتها للهيمنه على القارة ، فقرر صياغة ولها من التاثير ما يدوم وال يبلى بين اطرافها ، ومن هذ

 .هوية االقليم فى اطار ثقافته  ليضمن ارتباطا دائما ووالء ال ينقطع

ولما كانت مقاومة المسلمون عنيفة ضد االستعمار لعدم ثقتهم به ومعرفتهم مدى االضرار التى ستلحق هويتهم من جرائه  ،       

تمعات االسالم عن التعامل مع كل ما يستهدفهم به االستعمار شرا او خيرا ، ونأى المستعمر من جانبه عن التعامل فقد عزفت مج

 .والتضييق عليهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا "  عقيدة وثقافة" معهم مخططا الستدافهم بتخريب شخصيتهم االسالمية 

وهز صورة العرب منبع االسالم ، فقام بتحميل العرب واالسالم مسئولية بعض  بدأ المستعمر بتشويه االسالم وهدم حضارته      

القضايا اإلجتماعية ذات الحساسية الشديدة لدى االفريقيين وعلى راسها قضية الرق ، وهى ليست قضايا اسالم وال مسلمين  انما 

م عامل تخلف اذا ما تصدينا للمقارنة بين حضارته قضية إتجار وتجار  ، وبث في إدراك اإلفريقيين بما فيهم المسلمين أن اإلسال

والحضارة االوروبية   وفى هذا النطاق عمل على تقويض التعليم اإلسالمي ولغته العربية اداة التواصل بين المسلمين ، وتشدد فى 

هم فى شمال القارة  وجرد تقييده التعليم االسالمى على نحو ما سنورده ، وحظر العالقات من أى نوع بين مسلمى االقليم واخوت

المنطقة من وسيلة التواصل بين االقليمين ، وسعى الضعاف اللغة العربية العامل الرئيسى فى احياء الثقافة االسالمية ووسيلة 

 . التواصل الممتد مع عالم االسالم ، فعمل على كتابة اللغات المحلية بالحرف الآلتينى بدالا من الحرف العربى الم ستخدم لقرون

" تشدد المستعمر خاصة الفرنسيون بقوة ال هوادة فيها فى تقييد تعليم المسلمين عامة واللغة العربية خاصة ، تحت شعار        

، الشراف ورقابة المكتب " في السودان الفرنسي " ،  وأخضعوا القليل من التعليم االسالمى  الذى سمحوا به " ال مدرسة وال تاريخ 

وإشتطوا في محاربة محاوالت  مانهم من تحصيل العلوم الحديثة   على المسلمين فرص التعليم العام لحر السياسى ، وضيقوا

لما لم يستسلم مسلمى " فيليب فونداسى " المسلمين تعليم ابناءهم اللغة العربية والثقافة االسالمية فى المدارس الخاصة ويقول 

ن الحاق أبناؤهم بمدارس المستعمر ، التى هيمن التبشير عليها وقاموا سرا  بإرسال اإلقليم لمحاوالت اإلجتثاث الثقافي وامتنعوا ع

أبنائهم إلى الخرطوم والقاهرة لحرصهم على تحصيل الثقافة العربية االسالمية ، اجبرالمستعمر من ارسلوا ابنائهم الى مصر 

مى ، وأ ودع بعضا ممن اتموا  دراستهم السجن عند عودتهم والسودان على إستعادة ذويهم من هذه البالد قبل أن يتموا تحصيلهم العل
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 (. 198)مباشرةا  ، ولقد اثبت المجتمع االسالمى فى افريقيا انه كان االكثر صالبة فى مقاومة االمتصاص 

ضعافها ، عملت االدارة االستعمارية فى محاربتها لالسالم على بث الفرقة واإلنقسامات وتأجيج اإلنفصالية فى مجتمعاته ال      

مع فقامت بتأليب األقليات بأنواعها عرقية ومذهبية  والفرق االسالمية المختلفة الثارة االنفصالية والفتن المذهبية والبلبلة داخل المجت

ة  مدير المكتب السياسى  للشئون االسالمية التابع لالدارة الفرنسي" كاردير " االسالمى وبين المسلمين انفسهم على نحو ما فعله  

" عليه الصالة والسالم " للوقيعة بين المسلمين بترويج اشاعة كاذبة عن سعى المهديين لهدم قبر الرسول  0832فى داكار عام 

ويته  ( اللغة والعقيدة)مستغال جهل العامة وحساسيتهم الدينية   وبالنسبة للمجتمعات الوثنية فقد نجح االستعمار فى إسباغ عصب ه 

يمكن فرضها بسهولة على مجتمعات قبلية صغيرة ذات مقوم ثقافى ودينى هش لها كم كبير من اللغات والعقائد عليها   وهى مفردات 

 .وال تواصل بينها ان تتقبلها وتسعى اليها

تضمن مخطط تخريب الهوية اوال افراغ الشخصية من محتواها ثم ادخال مفردات الهوية الجديدة ولجأ الى الترغيب فى       

"  ، فأقرن إعتناق لغته وعقيدته بالحصول على العديد من االمتيازات واهمها التعليم ، ويوجز الباحــث االفـــريقى  فرض هويته

Osie-Mensah Aborampah   "  القول فى ان اعتناق االفريقى للمسيحية ،كان يعنى التحول الى هوية الرجل االبيض فكرا

على العالم االسود  وفقدان االفريقى  لذاته وخسرانه هويته ، فحضور المبشرين  يعنى  وقيما ، وهو ما يعنى انتصار العالم االبيض

، كما اشتمل المخطط ايضا على إستبدال ( 199)ان االفريقيين قد ذابوا نفسيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا فى عالم الرجل االبيض 

على االفريقى ان يتخلى عن اسمه ليعتنق إسما اوروبيا   وكل من  اسماء البشر لضمان انتزاع االفريقى من ذاته ومن جذوره ، فكان

يرفض ذلك من المسلمين ي حرم من االلتحاق بالتعليم العام البسيط  والعديد من الخدمات ، ومن يرفض لغة المستعمر ال يتعلم فاللغة 

بين االفريقيين كما حدث فى سائر البالد من قبل  عامل تقارب بين االفريقى والمستعمر ، وبعد ان كادت العربية ان ت صبح لغة توحيد

اصبح االستعمار يعمل من اجل هدف مماثل على مستوى القارة ولكن بدال من لغة واحدة اصبح هناك عدة لغات طبقا لعدد القوى 

ن يفهم االفريقى ويتكلم االستعمارية   فتعددت انتماءات االفريقى بتعدد لغات المستعمر بينما كان مسار العربية واالسالم سيؤدى ال

لغة واحدة هى العربية يمارس بها عقيدته بلغتها االصلية الحية ، وبفضل االسالم استمرت حية فى وجدانه ومناسكه ونقلها معه الى 

 .االمريكتين على نحو ما اسلفنا 

لف بالنسبة للعقيدة  خاصة المسلمين وبالرغم من نجاح االستعمار فى فرض لغته الهميتها فى المدرسة ، اال ان االمر اخت      

لقوة العقيدة وتنظيمها ومواءمتها لطبيعة االنسان وعادات االفريقى ومجتمعه الذى يقبل بتعدد الزوجات الهميتها كقوى منجبة لاليدى 

ع االفريقى من العاملة فى مجتمع زراعى يعتنق النظام االبوى   وبالنسبة لغير المسلمين فقد وجد المستعمر صعوبة فى  انتزا

الشعوذة التى تحكم عقائده الدخاله فى المسيحية لعدم توافقها مع عاداته المتأصلة فيما يتعلق بتعدد الزوجات ، وهو ما حاولت بعض 

مؤسسات التبشير التوافق معه فى مرحلة الحقة بإجراء بعض التعديالت فى جوهر العقـــيدة فتقبلت تعدد الزوجات ، وان تنصر لم 

 .عن الكثير من عقيدته الوثتية ويخلط بينها والمسيحية يتخلى

 

 لمين ــــــــــــــــــاجتناب المس      

 مدارس التبشير وسلبياته عليهم              

ومما يؤخذ على المسلمين أنهم وهم فى دفاعهم عن هويتهم اعتزلوا كل ماهو اوروبى شره وحلوه   فعاقبتهم  االدارة        

ارية على عدم توافقهم معها بحرمانهم من العلم وتولى االدارة ، مما اسفر عن تجميد أوضاعهم اإلجتماعية واإلقتصادية ، اإلستعم

فساهموا بال وعى في تداعى وضعهم الثقافي ، وماترتب عليه من نتائج سلبية اهدرت فرصهم فى الترقى العلمى واالجتماعى فى 

لم يكونوا مؤهلين فى بعض الحاالت لحكم بالدهم التى يشكلون فيها االغلبية ، فأقامت االدارة  المستقبل   حتى انهم عند االستقالل

 .اإلستعمارية عليكم حكاما من غيرهم

وفى الوقت الذى ضيق فيه االستعمار على المسلمين ، فتح الباب على مصراعيه لمكافأة الوثنيين المتوافقين فى كافة        

عبد هللا "لوم الحديثة التى كان يسمح منها بالقدر الذى يلبى احتياجات االدارة االستعمارية منها    ويصور المجاالت بإستثناء الع

                                                           

198
 .ـ نعيم قداح 082أفريقيا الغربية فى ظل االسالم ـ  صـ (   

199
)  Osieh mensah,The christianization of Akil frica  p 104, -  workshop by African    society  in libya 1986. 
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في مقالة له بمجلة حضارة اإلسالم المأساة التى خلفها إعتزال مسلمو شمال نيجيريا التعليم العام الذى يتعهده التبشير " االلورى

دم إقبالهم على العلم   فال هم مقبلون على العلوم اإلنجليزية بسبب التعصب لإلسالم ، والهم تفشت األمية بين النشء لع.. "  فيقول

مقبلون على تعلم العربية بجد ونشاط  فبات الجهل ممدودا ، وزاد االمر سوءا تعسف امراء المسلمين وعلماء الدين فى مواجهة 

   ونوهت المقالة بجهود نشطاء " ى الشمال المسلمين للمسيحية حملة لواء االصالح ، مما كان سبباا في إعتناق عدد من مثقف

المسلمين الذين آلمهم الوضع المتردى للمسلمين فسعوا للتغلب عليه   وعلى العكس من ذلك أشاد بمسلمى الجنوب الذين كانوا افضل 

 .ة  حاال لسعيهم الى الرقى وتحصيل العلم  دون ان يقلل ذلك من نشاطهم فى الدعوة اإلسالمي

 

 األفكار التغريبية للدراسات العلمية ( 7)      

 للمجتمعات االفريقية                                 

اجرى المستعمر دراسات متخصصة على المجتمعات االفريقية الستخالص اساليب احتوائها وإخضاعها الرادته ، واستجالء       

ع بينها وبين المسلمين فى حربة ضد االسالم   وإعتصرت الدراسات من بعض الحقائق نقاط الضعف فيها وفيما بين طوائفها لاليقا

بعد ليها مبررات تساير المنطق فى ظاهرها تصب فى خدمة مخططاته ، فإستخلصت هذه الدراسات عن قصد من بعض سمات الطبيعة 

ساءة لالسالم ، استخدمها المستعمر لتبرير ممارساته   االنسانية التى تعايش معها االفريقى وال تتعلق باالسالم ، نتائج مغلوطة لال

كإعتياد المجتمعات اإلفريقية االستسالم للغالب فى إطار اطاعة المغلوب للغالب ، وقبول الخضوع للحكام المستعبدين بدون تمرد ليس 

للشعوب قائم على المصالح المتبادلة  من طبيعة هذه المجتمعات الذين جمعهم فى حالة الوثنببن وتجار المسلمين تحالف فوقى مستغل

. 

وفيما يتعلق بمجتمعات االسالم اشارت الدراسات الى انها إستسلمت إلستغالل الحكام المسلمين فى اطار حكم اإلسالم إطاعة        

ها فى عالقة ولى االمر ، والذى استخدمه اولئك الحكام  لتكريس نفوذهم على رعاياهم وقهرهم ، وهى جميعا امور ال جديد في

مجتمعاتهم مع االستعمار وبالتالى ليس من حق االفريقيين التذمر لعدم تغير الحال عما كان عليه فى ظل نظمهم االقطاعية القهرية ، 

وان عليهم ليس فقط القبول باالمر الواقع وانما ايضا العرفان للمستعمر الذى ي دينون له بالفضل لما قدمه اليهم من تعليم راق 

 .ات حضارته التى لم تتوفر لهم من قبل ومفرد

نفسه بالقوة ( الجهاد)ورات الدراسات الجهاد بأنه عنصر عداء واستعداء فى العالقة بغيره من المجتمعات   عندما يفرض       

ة الرقيق ، قسراا وقهراا  وهو في ذلك ال يختلف عن اإلستعمار فى هجومه عليهم ،  وحملت الدراسات االسالم المحارب وزر تجار

التى غذاها باالسرى المستعبدين فى المعارك التى فجرها إستباحته قتاله المجتمعات غيراإلسالمية ، وحملت العرب إثم بدء هذه 

التجارة في القارة االفريقية   وبهذا فال فرق بين تجارة الرقيق العربية وتجارة الرقيق األوروبية التي إستبدلت الرق الجماعى بالرق 

دى ، محاولة تبرير فظائع تجارة النخاسة االوروبية   وإتهمت الدراسات مسلمى شمال الصحراء عربا وبربرا بمسئولية تخريب الفر

فى ذلك اقرار غير ) ، " اإلسالمية" حضارة غرب افريقيا مستشهدين بإجتياح المرابطون ومن بعدهم المراكشيون دول غرب إفريقيا 

 ( . ة باالقليم بعدما كانوا دائما يحاولون نكرانهامقصود بوجود الحضارة االسالمي

تركت الدراسات فى مجملها أثار سلبية عميقة على نفسية معظم شعوب جنوب الصحراء ، وتمكنت من بعض مفكريها        

سفة أفكارا انقسامية فتواصلت نظرتهم مع نظرة اإلستعمار العدائية لإلسالم الى ما بعد االستقالل   فإعتنق هؤالء ومنهم زعماء وفال

إفريقيا " و جنوب الصحراء او "  القومية  الزنجية " و " إفريقيا السوداء " تستند الى االتصنيف العرقى والجغرافي تتحدث عن 

لتميزها عن  شمال الصحراء وافريقيا الشمالية البيضاء المسلمة   وهى أفكار ان كان لها سند من حقائق " جنوب الصحراء 

واالثنيات فال سند لها فى التاريخ وتتجاهل تراث الماضى ،  فاإلقليم شهد على مدار تاريخه وإمتداده الجغرافى من البحر  الجغرافيا

األحمر وحتى ساحل االطلنطى  تمازجا عرقيا وثقافيا نشط بين االفريقيين زنوجا وعربا وبربرا على مدى قرون  كاد أن يصبح معه  

 .إلفريقيا العربية لوال قدوم اإلستعمار ليئد ما لم يكتمل جنوب الصحراء جزءاا متمماا 
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 التبشـــــير األوروبى( 5       

 الهيمنة على االفريقيين -محاربة االسالم و                          

 تطور المد التبشيرى        

 حتى الحرب العالمية االولى                   

المسيحية قبل اإلستعمار إال ما كان لها من رصيد في الحبشة والنوبة ولم يكن لهما دور   وب الصحراء لم تعرف افريقيا جن       

فى مد المسيحية ابعد من حدودهما ، وبدأ التبشير نشاطه جنوب الصحراء فى منتصف القرن الخامس عشر ، مع قدوم االوروبيون 

و نجحوا في تنصير ملكها " غانا " رقى ، فأقاموا له المراكز في ساحل الذهب حيث بدأ على يد البرتغاليين فى الساحلين الغربى والش

المسلمة فى الشرق    ولم تسلم الحبشة " ممبسة " م ، وأقاموا أ سقفية في أنجوال  وكنائساا فى اماكن عدة من بينها 0880عام 

، وساهم " داهومى وغينيا األسبانية " بان بالتبشير في حليفتهم من محاوالتهم التبشير بالكاثوليكية  ،  وتبعهم األس( اليعقوبية)

 .الفرنسيون بنشاط مكثف في غرب إفريقيا ، واأللمان في الكونغو والكاميرون  واإلنجليز في نيجيريا وساحل الذهب 

العقيدة الجديدة مع م لعدم تحمس االفريقيين لتعارض  08و   03لم يحقق التبشير نتائج كبيرة فى الفترة ما بين القرنين        

الذى ترأس بعثة برتغالية الى بالط حاكم لواندا جنوب الكونغو " مونتيرو " بعض عاداتهم وتقاليدهم الجوهرية ، ويروى الميجور 

 ، ان االهالى لم يكونوا شديدى الحماس العتناق المسيحية ، ولكنهم كانوا يتقبلون التعليم والمعرفة ، وذكر ان ما يشيعه 0450عام 

سوى مقتل ستة  0448االوروبيون عن طهى االفريقيين للمبشرين في االوانى الضخمة ليس اال دعاية اوروبية ، فلم يثبت حتى عام 

مجاملة ( المسيحية ) من المبشرين الثالثمائة الذين توغلوا في شرقى افريقيا قبل ذلك العام    ويضيف ان كان البعض اعتنقها 

البعض االخر اعتنقها بإغراءت بسيطة ففى ممالك الكونغو استطاع االوروبيون اغراء كثير من الملوك وتقربا لالوروبيين ، فإن 

 ( .200)بإعتناق المسيحية ببعض االلقاب التي ال تضفى عليهم شيئا حقيقيا من النبالة بمثل ما تمثله لالوروبيين 

فيها األوروبيون فيما بينهم فى حرب المائة عام على أرض  إنقطع التبشير عن معظم مناطق القارة فى الفترة التى إنغمس       

القارة االوروبية ، وانصراف البرتغال االكثر نشاطا فى هذا المجال الى تجارة العبيد ونهب ثروات القارة السمراء ، وهو ما إستتبعه 

 .إنحسار المسيحية بتقلص عدد اتباعها وارتداد معظم من اعتنقها 

ير البرتغالى فى  شرق افريقيا فاشلة ، الن معظم مدن الساحل مدن مسلمة مزهوة بإلسالمها  ، ونجاح وتجربة التبش       

التبشر فيها حاالت محدودة وبضغوط االستعمار واقتصرت على ابن سلطان مالندى المسلم الذى أخذه البرتغاليون وربوه فى جوا 

ا بالقوة على شعب بالده بعدما رجع اليها ، لكنه عاد الى اسالمه بعد مدة بالهند على النصرانية ، فأصبح متعصبا لها  وحاول فرضه

 ( .201)وتمكن من طرد البرتغاليين  اال انهم عادوا وتغلبوا عليه  ففر ومات مشردا  

ر مده م ، بأحسن حاال عما كان عليه الحال من قبل ، فقد  تأث 0403ولم يكن  التبشير عندما عاود نشاطه من جديد عام         

سلبا بعدة اسباب منها فجيعة االفريقيين فى التبشير لدوره فى تبرير ممارسات اإلستعمار ضد الشعوب االفريقية بتفسيرات تلمودية 

كشفت االرتباط القائم بينه وبين االستعمار وضد مصلحة السماء   كما القت عنصرية الكنيسة االوروبية تجاه القسس السود  بظلها 

ورفض المجتمع االفريقى التخلى عن عاداته االساسية التى تتعارض مع جوهر المسيحية مثل تعدد الزوجات ومبدأ  على التبشير  

السلفية الذى يقدس ارواح االجداد ويحتفل برفاتهم كل عام وكان التخلى عنها يضر بهذه المجتمعات ، فتقييد الزوجية يضر باالنتاجية 

 .ية للنظام االسرى ومحاربة السلفية تضر بالسلطة االبو

، وا عيد توطين العبيد االمريكيين   0242نجحت حركات االنسانيون فى تحرير عبيد انجلترا وتوطينهم فى سيراليون عام        

، فإحتشد عدد كبير من العبيد  0402، وازدادت اعداد العائدين مع توقف تجارة النخاسة عام  0470المحررين فى ليبيريا عام 

المحررين فى الغرب االفريقى ، فنشط التبشير فى المنطقة كما تحسن مده فى ارجاء القارة عامة مع استقرار الوضع  المسيحيين

والساحل الشرقى وغرب كينيا عام  0480وارض اليوروبا عام   0458وغانا عام   0470لالستعمار ، فتقدم الى جامبيا عام  

، وصمدت " الفوله " كان محدودا  لتصدى الكتل االسالمية وعلى راسها قبائل ( سىالفرن)  اما تقدمه  فى السودان الغربى  0480

 .سيراليون  وهى ارض اسالم خالص فى وجه التبشير رغم تعمد توطين العبيد المحررين فيها بهدف اضعاف قوة المسلمين العددية 

                                                           

200
 .  دافيدسون     10و صـ  077إفريقيا القديمة تكتشف من جديد صـ ( 

201
 باسيل دافيدسون ـ    10 – 38إفريقيا القديمة تكتشف من جديد صـ   
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مناطق النفوذ فى القارة االفريقية فى مؤتمر برلين عام وبعد انتهاء المنازعات االوروبية بين القوى االستعمارية بتقسيم        

م ، اصبح المناخ مواتيا للتبشير فقد انقطع تنافس الكنائس التبشيرية المختلفة للقوى االوروبية ، لكنه لم يحرز  0443ـ  0448

االستعمارية على دعمه بكل الطرق   تقدما محسوسا اعتمادا على الذات على نحو ما احدثه االسالم بقوة دفعه الذاتى ، فإتفقت القوى

 .فأوكلوا له الخدمات االجتماعية والتعليم والصحة وربطوا به العديد من المزايا  

كان الفرنسيون اول من فوض مسئولية تلك الخدمات للتبشير و حذت حذوها بقية القوى اإلستعمارية ، ويسجل القس      

"Schanaham    " أن التبشير باهلل وحده لم يثمر فى نيجيريا ، فكان من الضرورى ربطه بشىء "   ..اهمية هذا الربط  بقوله

 "  .مفيد نافع ودائم اكثر استمرارية بتكليفه  بمسئولية التعليم والصحة   فال يمكن الحد ان يعترض على المدرسة والمستشفى 

، ودعمته االدارة االستعمارية التى دائما ما كانت  عزز هذا الربط موقف التبشير وزاد من نفوذه فى المجتمع االفريقىو      

تتعاون معه بكل قوة ، فكانت تستجيب لطلباته المتعلقة باالفريقيين   فاقبلت جماهيرهم على التعميد للحصول على قسط من هذه 

 .الخدمات والتمتع بمزايا هذا النفوذ 

ير فى السودان الفرنسى  ، نورد هذا البيان بالخدمات االجتماعية وحتى نتبين حجم الخدمات التى اوكلها المستعمر للتبش       

 ( 202)التى قدمها التبشير على سبيل المثال 

 

 ـبـــــــــالف   طالـ 82تضم  مدرســــة 402 ـــــيمــــالتعلــــ

 شخص مليون  0.2 خدمت ةيـــــصيدل 20  خدمات طبيــــة

 ف شخصأل  817ق دمت لـ  ------ خدمات متنوعة 

     

 (203)التبشير فى القرن العشرين      

فى ظل هذا الربط  تقدم التبشير على نحو غير مسبوق فى القرن العشرين   فقد أصبح اعتناق المسيحية عملية جماعية        

رية يرتبط الحصول وغير اختيارية فى معظم االحوال ، بعدما اتخذت الصبغة الرسمية باعتبارها دين يحظى بدعم السلطة االستعما

على العديد من المزايا التى يقدمها التبشير بإعتناق المسيحية ، واتبع التبشير وسائل سهله وذكية ذات مردود سريع واكيد ، فقدم 

، ونفس الشئ طبقه فى "  االنجيل والمحراث " فرصا للعمل ودرب العمالة تدريبا مهنيا وقام بتشغيلها فى برامج زراعية تحت شعار 

جال التمريض وغيره من المجاالت ، وركز على تنصير االم أوال  وهى التى ستجلب بنفوذها القوى داخل االسرة االبناء ثم االزواج م

 .الى المسيحية  ، و تنافست المذاهب المسيحية بكل الطرق فى اجتذاب االفريقيين للعقيدة المسيحية  

 

 :ـى  وسائل التبشير بعد الحرب العالمية األول      

تبنى التبشير المنهج العلمى فى عملياته فقام بـدراسة المجتمعات اإلفريقية وعايشها المبشرون ليتعرفوا على نواحى       

الضعف والقوة فى شخصيتها الستخالص أساليب التعامل معها ، فألموا  بكل نواصيها ، ولم يعبأ اولئك المبشرون فى سبيل الدعوة 

مناخ واألمراض المتوطنة التي عصفت بأرواح البعض منهم ، بل تقبلوها راضون غير متذمرين ، وتاريخ بشظف المعيشة وظروف ال

 . المبشرين ملئ بالتضحيات والمثابرة من اجل تحقيق رسالتهم  

يب ، وبناء على هذه الدراسات طور التبشير وسائل الدعوة فنجح فى اجتذاب  االفريقيين للمسيحية  ، ومن اهم االسال      

ترجمة الكتاب المقدس الى اللغات المحلية فى وقت متزامن مع انتشار التعليم بين االفريقيين   وهيأت الترجمة الفرصة النتشار 

المسيحية بعدما أصبح من السهل على االفريقى  إالطالع عليه ذاتيا وفهمه بعيدا عن المبشرين االوروبيين الذين اثاروا حفيظته 

                                                           

202
 .ـ نعيم قداح  082أفريقيا الغربية فى ظل االسالم ـ  صـ (  

203
) Report of  TheCommissionofthemissionarycouncilofthechurchassembly inlondon“callfromAfrica“

rational , rationality, and techniques of Christian missionary conversion of Africans, by Themba  Sono,  p. 17—25 
Christian missionarism and the alienation  of the African mind   -  workshop by African society  in libya 1986. 
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االستعمار   وتطويع بعض المذاهب مبادْى المسيحية لتتوافق مع العادات اإلفريقية لتجاوز تعارضهما الذى حال بوقوفهم الى جانب 

 .من قبل دون انتشار العقيدة ، فقبلت بعض المذاهب تعدد الزوجات رغم أن التبشير إتخذ من هذا المبدأ منطلقاا للهجوم على اإلسالم 

يحية  دون غيرهم فى مجاالت  التعليم و الوظائف والخدمات التى ما كان يمكن الحصول وحابى المستعمر  معتنقى المس      

عليها من السلطات االستعمارية بدون نفوذ المبشرين ، فكان الحصول على قسط من هذه الخدمات مشروطا باعتناق المسيحية ، 

وقد أثمرت هذه السياسة في تقدم المد التبشيرى داخل  فأغروا بذلك الوثنيين واالنتهازيين من المسلمين على اعتناق المسيحية ،

 .المجتمعات الوثنية التي إنبهرت باألوروبيين وراقها اعتناق ثقافتهم فأصبح تعميد الوثنيين جماعيا 

 

 عالقة التبشير باالستعمار       

والء الوطنى واالنتماء العقيدى والعرقى ، فقد منذ بداية المد االستعمارى والعالقة وطيدة بين التبشير واإلستعمار بدافع ال       

كانت مراكز التبشير على الساحل هى نقاط إنطالق جنود المستعمر ، وكان التبشير يتحرك فى كثير من األحوال فى ظل اإلستعمار 

من الخدمات الى السلطة  الذى يؤمن حركته المدية الى مناطق الداخل ليصل الى الكتل الوثنية   وقد أسدى التبشير بالمقابل الكثير

االستعمارية  بإستخدامه العقيدة لتبديد مقاومة المسيحيين األفريقيين باقناعهم بالرضى بما هم فيه وتقبل الواقع ، والعفو فى اطار 

مبشرين التسامح المسيحى عن ممارسات اإلستعمار الال إنسانية  خالفا لمبادىء السماء السمحة للمسيحية الحقة التى تملى على ال

 .الدفاع عن المضطهدين

المبشرين الذين لم " سلوك " سماوية بنقائها اإللهى وبين " كعقيدة " وهنا علينا التفريق بين طبيعة التبشير المسيحى        

ء ،  وفى يتمكنوا من اإلرتقاء به إلى سمو العقيدة ، فعادة ما  تخضع تصرفاتهم كبشر العتبارات دنيوية كثيرة تسيطر عليها األهوا

 .ظل هذا االرتباط العضوى اصبحت العالقة بين االثنين مصيرية فإستمرار التبشير مرهوناا بوجود قواه الوطنية اإلستعمارية 

 

 موقف التبشير من االسالم       

ة مقاومتها ، فبدأ لم يطمئن االستعمار بعد إستقراره فى القارة الى االسالم الذى إمتنع عليهم واجهدتهم مجتمعاته بضراو       

  ( 204" )أن قوة اإلسالم الكامنة  تخيف أوربـا " يتحسب له ، وقد عبرعن تلك المخاوف العديد من المستشرقين فـيقول جاردنر 

سايره القول   " .اإلسالم يفزعنا عندما نراه ينتشر بي سر فى أفريقيا "بأن " مورو بيرجر " و 

رسخا في فكر الغرب ، ففي سبعينيات القرن العشرين اشار جين روستو رئيس قسم وما زال التخوف والقلق قائما مت       

ان هدف العالم " التخطيط  بالخارجية االمريكية ومستشار الرئيس جونسون بكل الوضوح الى ضرورة التصدى لالسالم فيقول 

ية ، وان قيام اسرائيل جزءا من هذا المخطط الغربى استمرارا لهدف الحرب الصليبية في الشرق االوسط هو تدمير الحضارة االسالم

العالم االسالمى " ، فذكر ان 0837   وسبقه في هذا االتجاه مسئول بالخارجية الفرنسية عبر عن مخاوفه بشكل اشمل عام " 

ضل وحرية عمالق مقيد لم يكتشف نفسه بعد ،  حائر قلق ضائق بتخلفه    يعانى من الكسل والفوضى غير انه راغب في مستقبل اف

هد حتى ال ينهض   وفشلنا يعرضنا الخطار جسيمة ، فصحوة العالم العربي والقوى االسالمية الكبيرة  اوفر ، وعلينا ان نبذل كل ج 

،  وتواصلت تلك النظرة المعادية لالسالم الى وقتنا هذا بمسمى صدام ( 205")نذير بكارثة للغرب وانتهاء لدوره في قيادة العالم

 .داء لالسالم والتخوف منه الحضارات والع

وجد اإلستعمار فى التبشير وسيلة فعالة بما أوكله اليه من خدمات لخلق كتل مسيحية تجمعه بها العقيدة والثقافة ، تدعمه        

قد عبر فى محاربة االسالم واضعاف قواه وهو هدف استراتيجى لكل من االستعمار والتبشير يتعلق بالسياسة اكثر منه بالعقيدة    و

ان التبشير عامل مهم لكسر شوكة " عن االرتباط العضوى والتعاون االستراتيجى للسيطرة على القارة فيقول " سيمون " القس 

إن الهدف الرئيسى للكنيسة " بقوله " سبنسر ترمنجهام "   ويؤكده القس (206" )الوحدة اإلسالمية التى تهدد السيطرة األوروبية 

ف في وجه التكتالت اإلسالمية في الدول اإلفريقية إذا ما إدعت لنفسها حق السيطرة أو النفوذ في تلك الدول هو خلق كتل مسيحية  تق

                                                           

204
 " . عبد الودود يوسف "تأليف  0884نقال عن قادة الغرب يقولون دمروا اإلسالم أبيدوا أهله ـ سنة  -الطبعة الرابعة 51التبشير واإلستعمار ص ( 

205
 (. 57نقال عن االقتصاد االسالمى صـ )  50ـ الغزو الثقافى يمتد في فراغنا للشيخ محمد الغزالى ص(  

206
دمت الخالفة ص (   .القس سيمون  – 080كتاب كيف ه 
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( "207. ) 

قام التبشير بدراسة العقيدة االسالمية لسبرغورها فيعينهم العلم بالشئ على محاربته ، وتعلم المبشرون اللغة العربية        

كوهم فى دينهم ويقللوا من شأن حضارته ويثيرون الكراهية ضد العرب اصل العقيدة ، فأثاروا وتغلغلوا بين مسلمى القارة  ليشك

 . قضايا من قشور االمور اليقاع الحيرة والشك بين المسلمين فيسهل التأثير عليهم  وتنصيرهم باالغراءات إلضعاف كثرتهم العددية

لتعليم لرفضها التعامل مع مدارس المبشرين خوفا اعلى عقيدة ابنائها  تأثرت المجتمعات المسلمة سلبا بإحتكار التبشير ل       

فضاعت منهم فرص تحصيل العلوم المعاصرة  ، وإقتصر تعليمهم على التعليم الدينى الذى وفروه بجهودهم الذاتية    وبضياع 

ى واالجتماعى النعدام فرصهم فى فرصهم فى تحصيل العلوم المعاصرة التى تؤهل للحياة العامة ضاعت معه فرص الترقى الماد

الحصول على الوظائف الهامة وتقلصت حقوقهم داخل اوطانهم وفقدوا ثقلهم السياسى فإختل التوازن الوطنى بعد االستقالل لما احدثه 

االستقالل ،  هذا من خلل لمدى طويل ، ففى  بالد االغلبية المسلمة  اعتبرهم المستعمر غير مؤهلين لتولى الحكم فسلمه لغيرهم عند

مثال ما حدث فى السنغال عندما تقلد  ليوبولد سنجور الفيلسوف السنغالى المسيحى منصب رئيس الدولة وبقى على رأسها حقبا 

 . ، وفى سيراليون بتولى سياكا ستيفنز " فرانسوا تيبنى " طويلة ،  وهو نفس ما حدث فى تشاد بتولى 

التبشير بالمسلمين فى نيجيريا ذات االغلبية المسلمة في ظل اإلستعمار اإلنجليزى وحتى نتبين مدى الغبن الذى الحقه       

التى تركزاغلبها فى اقليم الجنوب المسيحى الذى ( 0887عام )من مدارس نيجيريا % 88، نرصد سيطرة التبشير على ( 208)

لصالح القطاع المسيحى  ، وتضاؤل عدد   0: 71مدرسة مقابل كل مدرسة فى الشمال  ، اى بنسبـة توزيع    71حصل منها على  

ألف 080مليون طالب مقابل   7,3حوالى    0832الطلبة المسلمون بالمقلرنة بغيرهم فقد  بلغ عدد طلبة الجنوب المسيحى عام 

 .  طالب في اإلقليم الشمالى المسلم الذي يتجاوز عدد سكانه ضعف سكان الجنوب 

رم المسلمون من إنشاء المدارس اال من بعض الكتاتيب التى رفضت السلطة وبالنسبة للمناطق الفرنسية ف        ى غرب افريقيا ح 

االستعمارية إدخالها في باب تلقى المنح والمساعدات الحكومية على غرار ما قدمته الى مدارس التبشير ، كما وقفت بالمرصاد 

يها الوافدين من شمال إفريقيا أو من أبناء البالد الذين تعلموا فى للمدارس اإلسالمية لعرقلة عملها فتارة تغلقها وتارة تعتقل معلم

 ( .209)الدول العربية 

ورغم هذه الضغوط نجح البعض امثال الشيخ محمود بن عمر باه من فوتاتورو فى انشاء سلسلة مدارس نظامية ، بإسم       

النسق لمدرسة الفالح فى مكة ، وبلغ عدد مدارس هذه  الفالح فى غرب افريقيا مالى والكاميرون ووسط افريقيا ، مستلهما نفس

 0830بمالى عام   kaya، وتخرجت اول دفعة من الدارسين من مدرسة كايا 0885الى  0880مدرسة فى الفترة من  22السلسلة 

 .الستعمار، وبلغ عدد خريجيها خمسين تلميذا ا بتعث منهم تسعة عشر الى االزهر فى سرية تامة خوفا من مالحقة سلطات ا

خذ على برامج التعليم الفرنسى ضعفها وتدنيها ، فقد كانت اهداف تعليم االفريقيين فى عمومه محدودة بمصالح         ومما ي ؤ 

االستعمار وال تخدم البالد ، فلم تتجاوز اهدافه سوى تخريج موظفين على قدر محدود من المعرفة لتسهيل اعمال االدارة ، فلم يكن 

قى  مستوى االفريقيين واالرتقاء بمعارفهم أو إعداد متخصصين فى مجاالت خدمة للبلد    وقد جاء المخطط التعليمى الغرض ر 

معبرا عن ذلك المفهوم ، فركز على التعليم المهنى البسيط  رافضا  بشدة أى توسع في   0838الفرنسى  لما وراء البحار لعام 

تعليم الفرنسيين الذين خ صصت لهم الكثير من المدارس وأ غدقت عليها األموال ، التعليم الثانوى بالمستعمرات اال فيما يخص 

مدير التعليم السابق في الجزائر وسائر إفريقيا السوداء ، اهداف فرنسا التعليمية  فى "  جورج هاردى" ويوضح العالم الفرنسي 

 " .من الخطر التوسع فيه  إن التعليم في المستعمرات ليس أمراا عادياا و" مستعمراتها إذ يقول  

، وهى  0831وهو ما تم تطبيقه عمليا فعدد الطلبة الجامعيين في إفريقيا الغربية لم يتجاوز ألف طالب جامعى  فقط عام        

حتالل نسبة ضئيلة مقارنة بعدد السكان البالغ عشرين مليون نسمة أنذاك ، و تدنت نسبة الطلبة فى السنغال بعد ثالثمائة عام من اإل

من عدد سكانها يشغل ابناؤها % 43، وفى شرق القارة فى ممباسا التى يبلغ مسلموها ( 210)فقط من اجمالى السكان % 8إلى 

                                                           

207
 .فى كتابه ـ الكنيسة المسيحية في السودان بعد الحرب الثانية"  سبنسر ترمنجهام " القس ( 

208
 . 0831. ـ د احمد شلبى  22نيجيريا عمالق افريقيا التائه صـ (  
209

 . 0831، تقال عن جريدة لوموند الفرنسية ايلول  780نعيم قداح صـ  –فى ظل االسالم افريقيا الغربية ( 
210
 . 0831أيلول   -نقال من جريدة لوموند  780نعيم قداح صـ  –كتاب إفريقيا الغربية في ظل اإلسالم (   
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 .من المدارس الثانوية % 4من االماكن فى المدارس االبتدائية ونسبة % 51

اوغندا التى تصل نسبة المسلمين فيها الى ما  وفى ضوء تدنى نسبتهم فى الثانوية فقد ال تجد منهم احد فى الجامعة ، وفى      

من سكانها تصل %  41فى الجامعة  ، وفى تنزانيا التى يشكل المسلمون نسبة % 3، نجدهم  يشغلون نسبة % 83يزيد على 

 .فقط % 3نسبتهم فى الجامعة 

    

 

 التبشير االوروبى جنوب الصحراء   

 (نطاقى الوسط و الشرق)                   

بدأ التبشير فور وصول البرتغاليين الى الساحل الشرقى للقارة فإستهدفوا الجميع وثنيين ومسلمين ، ولم يستثنى التبشير        

 0150 -0310فى الحبشة ،  وتشير التقارير الى نجاحهم فى الفترة " اليعقوبى " المسيحيين الشرقيين ممثلة فى المذهب القبطى 

نيين الى إعتناق المسيحية مقابل اغداق القاب القيمة لها عليهم    كما ارغموا بعض المسلمين بالمنطقة فى اجتذاب بعض زعماء الوث

وزعيم ممبسة  وابن ملك مالندى ،  ويشير ترمنجهام الى ان الذين أعتنقوا "  مونوباتا " الشرقية على اعتناق المسيحية  منهم ملك 

ها  فى فترة خمول التبشير بسبب الحروب االوروبية البينية ، ولم يتبق على المسيحية فى المسيحية على ايدى البرتغاليين  إرتدوا عن

سوى نفر قليل وجدهم التبشير عند استئناف نشاطه   وعدم تزايد اعداد المسيحيين دليل على عدم اهتمام  الحبشة  04القرن 

 .بالتبشير بين جيرانها

حولوها الى مركز تبشيرى كبير ليبث نشاطه فى منطقة البحيرات  0480المسلمة عام " زنجبار " بعد احتالل االنجليز لـ        

، " محمد بن عبد هللا حسن " العظمى داخل القارة ، ولم يسلم الصومال المسلم من نشاط تبشيرى واسع النطاق إستثار جهاد 

 .الدول االوروبية فى مؤتمر برلين بين 08وتزايدت حدة النشاط التبشيرى فيه مع تقسيم  الصومال فى نهاية القرن 

وفى كينيا بما فيها من عرقيات مسلمة من الصوماليين وعرب ممبسة واالمارات العربية السابقة   خلع االنجليز حاكمها        

 ( .211)المسلم بعد أن دخلوها ووضعوا قانونا يقصر الحكم على المسيحيين وتعهدوا التبشير بالرعاية 

 

 التعليم بين المسلمينتدنى نسبة       

 فى دول شرق القارة                             

من عدد سكانها لكن نسبة اشغالهم االماكن فى % 43وفى ممبسة العربية المسلمة وهى االن خاضعة لكينيا يبلغ مسلموها       

، % 4نى هذه النسبة فى المدارس الثانوية الى فقط بينما تتد% 51المدارس االبتدائية اقل من نسبتهم العددية حيث يشغل ابناؤهم 

، يشغل ابناؤهم  نسبة %  83واوغندا التى تزيد فيها نسبة المسلمين على .                     وبالتالى فنسبتهم فى الجامعة ال ت ذكر

ى موزمبيق التى كان فقط   وف% 3نسبتهم فى الجامعة %  41فى الجامعة وفى تنزانيا التى يشكل المسلمون بها نسبة % 3

من المسيحيين والبقية من الوثنيين ، عزل البرتغاليون المسلمين %  00من اجمالى السكان مقابل % 53المسلمون يشكلون نسبة 

عن العالم االسالمى الضعاف هويتهم وعطلوا الدراسات االسالمية ومنعوا استخدام اللغة العربية وا عتبر تعليمها جريمة ، وتعرض 

للتبشير باالتفاق مع الفاتيكان ،  وكادت الكونغو ان تتحول الى أغلبية مسلمة   0880ء  للتنكيل والنفى  وأخضعوا التعليم عام العلما

تحت سيطرة العرب والمستعربين االفريقيين  وشاع انتشار اللغة  0415قبل دخولها ربقة االستعمار ،  فقد كان نصف البالد فى عام 

 . السواحيلية بين أهلها

وفى اوغندا حيث كان لالسالم نفوذا منذ عهد متيسا الذى اسلم فترة وارتد   وبلغ مسلموها من القوة أنذاك لدرجة انهم        

، ثم خلعوه بعد شهر   Kiwewaواقاموا اخيه كيويوا  0444بدلوا الملوك فقاموا بالتعاون مع المسيحيين بخلع الملك موابى عام 

خلعه المسلمون مرة اخرى بعد اسابيع ولكنه  Kiwewaكاليما ،  ولما أعاد المسيحيون الملك المخلوع واقاموا بدال منه اخوه 

 (. 212)إستعاد عرشه مرة اخرى بمساعدة المسيحيين مقابل التنازل عن كثير من سلطاته لزعماءهم 
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 . 003عماد الدين خليل ص  –مأساتنا فى افريقيا (  
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   )The New Columbia Encyclopedia 1975  , p. 2816. 
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، ورغم النشاط التبشيرى  0428ى عام ومن بعده الكاثوليكى الفرنس 0422وتناوب على اوغندا التبشير االنجليزى عام         

الى  0441خليفة متيسا للمسيحيين فى الفترة    Mwangaبسبب  اضطهاد الملك موانجا  0448تقدم االسالم بسرعة منذ عام  

 .فق تلوه  0444

متوقع أن تصبح ورغم السلبيات التى يتناقلها االوربيون عن ممارسات المستعربين خاصة تجارة الرقيق  فقد كان من ال      

الكونغو دولة مستعربة لوال االستعمار البلجيكى الذى اجتث ذلك التطور فاخضع التعليم بجميع مراحله للمبشرين ، الذين مارسوا 

ضغوطا على المسلمين فاصبح عليهم اذا ما رغبوا فى الحصول على قسط من التعليم ان يتقبلوا التعميد فى الكنيسة ويتخلصوا من 

 ( .213)السالمية ، واال استحال  عليهم ان يسجلوا انفسهم مدنيا وهو شرط ضرورى للحصول على الخدمات اسمائهم  ا

ونجح التبشير من خالل برامج التعليم فى إجتثاث هوية البالد  بفرض الفرنسية لغة رسمية بدال من السواحيلية المنتشرة       

رئيس " أدوال " فق من يحاول إعطاء المسلمين حقوقهم أزاحوه مثلما فعلوا بـ بحجة انها لغة المستعبدين العرب ، وكلما الح فى اال

لي خفى هويته االسالمية  فجردوه من جنسيته باالدعاء أنه "   أبدولال " الوزراء  بتهمه انه مسلم متنكر طمس حقيقة اسمه االصلى

من االماكن فى المدارس % 51ا يشغل ابناؤهم من عدد سكانه% 43   وفى ممباسا التى يبلغ مسلموها ( 214)سنغالى أالصل 

من المدارس الثانوية وبالتالى فنسبتهم فى الجامعة ال ت ذكر واوغندا التى تصل نسبة المسلمون فيها الى ما % 4االبتدائية ونسبة 

فقط % 3الجامعة نسبتهم فى %  41فى الجامعة وفى تنزانيا التى يشكل المسلمون بها نسبة % 3يشغلون نسبة %  83يزيد على 

. 

 مقارنة بين مد التبشير       

 ومد االسالم فى القرن العشرين                    

رغم التقدم الذى حققه التبشير بوسائله المستحدثة ودعم االستعمار ، تشير الحقائق الى تفوق مد اإلسالم على مد        

الصحراء والغابات اإلستوائية وصوال إلى الساحل الجنوبى لغرب افريقيا المسيحية رغم كل الظروف المناوئة التى خاض فيها عبر 

بإندفاعةا الذاتية متحررا من مثالب واثقال االرتباط بسلطة سياسية   بينما اثقل حركة التبشير ارتباطه  باالستعمار وتحيزه العنصرى 

تفوق مد االسالم على مد المسيحية بين االفريقيين " ”  Gerard Rothe، ويبرر االب  .ضد الشعوب التى يعمل على  اجتذابها 

من السهل ان تصبح مسلما ، فلن يستغرق االمر سوى عدة دقائق بينما " الى سهولة اعتناق االسالم على اعتناق الكاثوليكية فيقول 

عة ويخترق الجماهير فى يستغرق عدة سنوات الن تصبح كاثوليكيا   ويستطرد فى القول بأن  االسالم فى افريقيا قوى يمتد بسر

غربها بسرعة البرق فقد تضاعف عدد مسلميها خالل عشرين عاما   من اربعين مليون الى  ثمانين  مليون مسلم   بينما نجحت 

 " .مليونا فقط  03الكنيسة الكاثوليكية خالل نفس المدة  فى تنصير 

أن " اإلستعمار الفرنسي في إفريقيا السوداء "فى كتابه  رئيس مكتب اإلستخبارات الفرنسية" فيليب فونداس " ويقول        

في منطقة واحدة فقط   بينما لم يتمكن المبشرون " الموسى " اإلسالم تمكن خالل خمس سنوات من إكتساب ثالثين ألف من قبيلة 

أن اإلسالم " بنسر ترمنجهام س"     ويذكر القس " خالل خمسين عاماا من تنصير سوى ثالثة وسبعين ألفا في العديد من المناطق 

حقق خالل خمسين عاماا مالم يحققه فى القرون الثالث السابقة ، فقد أقبل على اعتناقه الماليين من قبائل المحاروصا والبهل ومئات 

 .األلوف من قبائل ألولوف التى إحتفظت بوثنيتها لقرون طويلة رغم إحتكاكها طوال الوقت بالمسلمين 

جهام ان الثورة التى اطلقها تعليم االفريقيين ، وإحتكاكهم بالمذاهب الفكرية كانت سببا فى اختراق مجتمعاتهم ويرى ترمن       

وتفسخها  لهشاشة مضمونها الفكرى والعقيدى ، وان إعتناق هذه القبائل لالسالم  جاء إلقتناعها بأن الوثنية التؤهلها حتى في ظل 

 .سع عشر   بينما مكنهم اعتناق االسالم من اإلحتفاظ بهويتهم اإلجتماعية ومؤسساتها الحضارة األوروبية لخيار القرن التا

بأنه ثورة إجتماعية توحدت فيها طبقة العمال الزراعيين  ضد "  الولوف " إسالم " CruiseO’Brien"  ويبرر      

                                                           

213
من المدارس الثانوية % 4من االماكن فى المدارس االبتدائية ونسبة % 51من عدد سكانها يشغل ابناؤهم % 43نجد ان ممباسا التى يبلغ مسلموها (  

فى الجامعة وفى تنزانيا التى يشكل % 3ة يشغلون نسب%  83وبالتالى فنسبتهم فى الجامعة ال ت ذكر واوغندا التى تصل نسبة المسلمون فيها الى ما يزيد على 
 .فقط % 3نسبتهم فى الجامعة %  41المسلمون بها نسبة 

214
 . 005عماد الدين خليل  صـ –مأساتنا فى افريقيا (    

 



- 158 - 

 

- 158 - 

 

لتى اقامها االستعمار لخدمة اغراضه اصال فتحت األرستقراطية الوثنية الحاكمة ، ويرى تونبى ان شبكة التسهيالت واالتصاالت ا

   ويذكر جاكوب ادى اجابى استاذ التاريخ بجامعة ايبادان ( 215)االفاق امام اقتحام االسالم مجتمعات السود والسيطرة على القارة 

قيا ، تجاوز اعداد من ان عدد معتنقى االسالم خالل خمسين عاما من الهيمنة االستعمارية فى غرب افري" نقال عن كاتب فرنسى 

رفت  0300اعتنقوه طوال تاريخ االسالم على مدى  عاما ، وهو رقم لم يسبق لالسالم أن حققه طوال تاريخه ، فالشعوب التى ع 

وكارتا اعتنقوا االسالم بالجملة   وان المسلمون نجحوا بشكل افضل ( سيجو) بطول مقاومتها لالسالم مثل كيباوا والبمبارا من سيقو 

 ( .216)المبشرين فى استغالل المؤسسات االستعمارية فى مجال الدعوة كالمدن الجديدة واالسواق والتجنيد  من

أن اإلسالم في تقدم ملحوظ  ، بعد ان سجل  تقدما كبيراا في "  الدعوة إلى اإلسالم " ويعتقد توماس أرنولد  في كتابه         

،  7000عرضا في خطابه أثناء زيارته  مصر فى مارس "  جون بول الثاني " با القرن العشرين    وهى حقيقة اشار اليها البا

 :اليها  ، فأشار للتأثير القوى لإلسالم على إفريقيا  بقوله " العائلة المقدسة " بمناسبة مرور أاللفية الثانية على رحلة 

                     “The Advent of Islam brought splendors of ART and learning which have 

a determining influence on the Arab World and on Africa”  

الى "  جون بول الثاني" دعوة نفس البابا   0880لعام "  Redemptoris Missio"  وأوردت نشـــرة الفاتــيكان      

سالم فى أفريقيا  وغزوه المناطق التاريخية للمسيحية الدول اإلسالمية لفتح آراضيها أمام التبشير ، كرد على االنتشار السريع لإل

 ( .217)حسب تفسير مساعدو البابا  فى  الخبر المنشور فى  نيويورك تايمز " بأسرع من انتشار الكاثوليكية  

ن ايا من وتحقق كل هذا االنتشار بقوة االسالم الذاتية وإمكانات دعاته  المحدودة وبدون اى تمويل خارجى او دعم سياسى م     

  0880الدول   على نحو ما توفر للتبشير من موارد ضخمة قدرتها النشرة الدولية لبحوث اإلرسالية المسيحية طبقا لبيانات عام  

مليار دوالر لالنفاق على التبشير فى العالم ولم تحدد المخصص للتبشير فى افريقيا وان كنا نعتقد انه مبلغا ضخما "   40" بحوالى 

الف  01التبشير االول فى العالم ، وتعطى ارقام العمل التبشير مؤشرا لحجم المبالغ المخصصة  وذلك على النحو التالى  فهى معقل 

 .الف م نصر  08مستوصف يشرف عليها  300 -مستشفى  100 -مدرسة الهوتية  300 -معهد دينى 

م الموقف السلبى للمبشرين األوروبيين من االمانى ومن االسباب التى اثرت سلبا على مد المسيحية لصالح مد االسال      

الوطنية لالفريقيين   فقد كان تأييدهم السلطة االستعمارية انطالقا من الوالء الوطنى   ودعمهم لممارساتها الجائرة ضد االمانى 

دين اصيل محلى وطنى الجذور  الوطنية لالفريقيين سببا عند المقارنة تفضيلهم االتضمام الى االسالم على المسيحية ، فاالسالم

عايشته مجتمعات الوثنية ولم تنقطع صلتها به لقرون طويلة سابقة ، عهدت فيه توافقا مع عاداتها االجتماعية الجوهرية كتعدد 

رباء يذكرونهم بأنه دين الغرباء ، فكانت هذه المجتمعات أقرب الى االسالم  منه ا الى الزوجات ، ودعاته من بينهم وليسوا بيضا غ 

 .المسيحية

وافاد مد االسالم افرازات العداءات القديمة المستحكمة بين  الكنائس المسيحية وتنافس مذاهبها لإلستئثار بإيمان الوثنيين        

الذى وصل بالمشاحنات إلى حد الصدام المسلح فى بعض االحيان ، كما ادى تمييز الكنيسة فى سلك الكهنوت ضد رهبانها االفريقيين 

 .نقسام العقيدة ذاتها ما بين اوروبية بيضاء وافريقية سوداء ال

وزاد الهوة اتساعا ما استشعره االفريقى العادى من ان مفهوم الدين  لدى الرجل األبيض تغذيه نظرته العنصرية ، فأصبح       

للسود   االمر الذى اوجد سبباا إضافيا إلنقسام يجب ان يقابله دينا " دينا للبيض " هناك انفصام فى نظرته الى العقيدة ذاتها ، فهناك 

الكنيسة المسيحية بالقارة ، فظهر تيار من الكنائس المستقلة بالغت فى تطرفها بالدعوة الى مسيحية سوداء بكنائسها المختلفة تقبل 

صاه بإعتناق عبادات مستحدثة رفضا لعنصريتة ، وبلغ تيار التطرف اق( التبشير االوروبى) وال تقبل الرسول ( المسيحية)الرسالة 

خروجا على الرؤية المسيحية    فأغلب المبشرون البيض مارسوا تمييزا عنصريا ضد قرنائهم اإلفريقيين فى سلك الكهنوت 

ف بالتواصل مع النظرة المتدنية البناء جلدتهم لكل ما هو اسود ، فإحتكر الرهبان األوروبيين المناصب العليا للكهنوت تاركين الوظائ

نيا لإلفريقيين الذين أثارت حفيظتهم تلك النظرة الدونية المخالفة لروح المسيحية الرافضة للتمييز بين البشر  .الد 
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 .         :  Survey Of International Affairs 1928 p. 191-192المرجع(  
216
 0841اكتوبر  0ـ افريقيا العدد  05االنقطاع واالتصال بين افريقيا والعرب صـ( 
217

  . 0880/ 75/0نيويورك تايمز في ( 
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الى خطورة االمر على الكنيسة وحركة التبشير ، دعا المبشرين للعمل فقط من " بيوس الحادى عشر " ولما تنبه البابا         

أرضية وطالبهم بإتاحة الفرصة لإلفريقيين للوصول للدرجات العليا  ،  وقد لقى الكرسى الرسولى  أجل ملكوت السماء ال لبناء مملكة

في سبيل تحقيق ذلك عنتاا كبيراا من المبشرين االوربيين ولم يسلم األمر من وقوع حوادث عند تطبيق المساواة فقد رفض الكهنة 

 (.218)البيض الخضوع لسلطة الكاهن اإلفريقى 

بمد المسيحية الموقف السلبى للمبشرين األوروبيين من االمانى الوطنية لالفريقيين بإعالؤهم الوالء  لالستعمار اضر        

  باإلصطفاف الى جانب السلطة االستعمارية " عليه السالم " انطالقا من الوالء الوطنى على الوالء لتعاليم السماء والسيد المسيح 

عنصرية ضد الشعوب اإلفريقية فى قضايا التحرر الوطني وتجارة النخاسة  بالمخالفة لضمير وتبرير ممارساتها الالنسانية وال

المسيحية الحقة ،  فقد وجد التبشير ان عليه مضطرا ان يغض الطرف عن الممارسات الوحشية والعنصرية للسلطة اإلستعمارية بل 

 .الدينية وجد ان عليه  القيام بتبريرها مستخدما التأثيرالروحى والهيمنة 

بالموقف االشد ايالما وتعذيبا للنفس فلم يسعى للتصدى لهذه " ويصف دافيدسون موقف التبشير السلبى من  تجارة العبيد       

التجارة بالتدخل لدى السلطة االستعمارية لوقفها ولم يحرك ساكنا لوقف المعاملة الوحشية التى لقيها العبيد ، ويقول إن األساقفة 

كانو يجلسون في أبراجهم العاجية على رصيف الميناء في أنجوال ويمدون أيديهم الرحيمة لتعميد العبيد باآلالف ، وهم  األوروبيون

   وحاولت الكنائس األوروبية التبرأ من هذه التهم تحسبا لمستقبل تحركها فى " ي ساقون مكبلين باألغالل في طريقهم إلى البرازيل 

 .0815مؤتمرا افي نيروبى عام  القارة بعد االستقالل فعقدت

عن " أدوارد بليدن . د" ،  بزعامة الليبيرى  0480كان من  نتيجة ذلك أن إنفصلت الكنيسة الوطنية اإلفريقية عام        

عيدا   إلنشاء كنائس ب 0442لهذا االنفصال بالدعوة فى كتاب له عام " وكان بليدن قد مهد " الكنيسة اإلنجيلية في غرب إفريقيا   

دعوة مماثلة في كينيا للتخلص " كاجيا"عن نفوذ الكنائس األوروبية على غرار كنائس الزنوج بالواليات المتحدة األمريكية ، وقاد 

 (.219) من الدين األجنبى على حد قوله قاصداا المسيحية األوروبية

ية افريقية اللون تتواءم مع احتياجات المجتمع أسفرت حركة الكنائس الوطنية عن ميالد كنائس إفريقية تبنت عقيدة مسيح       

االفريقى   متسامحة مع تعدد الزوجات اسبغت على السيد المسيح عليه السالم مسحة افريقية سمراء البشرة   كانت هذه الكنائس 

النشقاقات كنائس بروتستانتيه في أغلبها في كل من غانا ونيجيريا وليبيريا إنفصلت عن بعثات التبشير   كما ظهرت عن نفس ا

للعبادات المستحدثة خليطا بين المسيحية والوثنية وبعضها االخر بعيدة عن جوهر المسيحية تجاوزت المضمون الحقيقى للعقيدة    

وكان من اهم المروجين " م دعى النبوة " وقد إنتشرت في األماكن التي لم تستقر فيها المسيحية بعمق ، كما ظهرت كنائس المتنبيين 

ووسط كل هذا خرج تيار رافض .. وتقوم على مفاهيم إفريقية  بعيدة عن المسيحية   0430وليم هارس من مواليد ليبيريا عام  لها

 ( .220)يدعو الى العلمانية 

 

 الكنائس االفريقية الوطنية        

" افرقة " بنت سياسيات داعية الى ولما كانت الوطنية سبب ميالد الكنائس االفريقية   فقد غلبت عليها روح القومية فت       

 :مناحى الحياة ومقاومة اإلستعمار وعلى رأسها 

 .ـ   استقالل إفريقيا التام عن السيطرة األوروبية         

 . ـ   إلغاء األسماء األجنبية والعودة لألسماء اإلفريقية         

 .ـ  إحترام التقاليد اإلفريقية          

 .الكنيسة من الرجز األوروبي الذي ق دم لإلفريقيين على أنه جزء من تعاليم  المسيحية  ـ   تطهـير         

ولم ي رض هذا االنفصال الكنائس االوروبية ، فلجأت الى السلطة االستعمارية الوطنية للتصدى لهذا االنقسام فقامت القوات        

 .ون وألقت به وبأتباعه في السج" كاجيا " اإلنجليزية بمالحقة 

                                                           

218
 .081نعيم قداح ص –إفريقيا الغربية في ظل اإلسالم (  
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 .  38باسيل دافيدسون صـ( 
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 .زاهر رياض . ـ د773مصر وافريقيا صـ )  
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 تقويم عــــــــــــــــــــــــــام

 مد االسالم فى ظل االستعمار

من الملفت للنظر ان اإلسالم رغم العراقيل   تقدم منسابا فى مد سلمي هادئ بقوة دفعه الذاتي على االرض االفريقية ،       

رت على نحو طبيعى دون هذه البيئة المضطربة التى محققا بانسيابه السلمي أكثر مما تحقق بجهاد كياناته   ولو كانت االمور قد سا

. تعرضنا لها لكانت افريقيا  اليوم ليست فقط هى القارة المسلمة حسب تصنيفها الحالى الواقعى وانما كانت مسلمة بكاملها ، ويقول د

سالم ولوالها لكانت خريطة اإلسالم إن السلطة االستعمارية أثقلت خطوات اإل"  جمال حمدان فى تقويمه لمد االسالم فى تلك المرحلة 

  وإعتراض البعض على القول بأن االستعمار اضر بمد االسالم بل يؤكدون " اليوم على األرجح شيئاا مختلفاا عما هى عليه بالقارة  

بعض البالد على انه أفاده بتسامحه عندما تركه يمارس دوره كقوة تشريعية وسياسية داخل مجتمعاته وباالستعانة به فى ادارة 

فإستغلوها لنشره ، وكذلك االستفادة بمعطيات الحضارة االوروبية فى مجاالت االتصاالت والمواصالت التى طبقها االستعمار  فى 

افريقيا لتسهيل حركته   وهو إدعاء مردود عليه فالشريعة منهاج حياة وكيان مجتمع   ال يمنحها او يمنعها احد فهى ممارسة يومية 

فقد كان (  البريطانى وااللمانى والفرنسى)اما االدعاء بالتسامح معه كقوة سياسية في بعض المناطق الخاضعة لإلستعمار  ال تنقطع  

با فى اإلسالم الذى عانت  مقصدها مصلحة المستعمر عدم استثارة عداء المجتمع لتسهيال العمال االدارة دعما لالستقرار ، وليس ح 

والمشكلة فى عالقة االسالم بالتبشير األوروبي التى شهدتها القارة على مدار القرون ، انعقدت أساسا مجتمعاته حربا شعواء منهم   

 .على تدخل التبشير فى الشأن االسالمى بإعتراض مده والسعى الضعافه وتشويه صورته لدى ابناؤه وإستهدفهم بالتنصير 

الوثنية عداء المسلمين وإنما استقبلوه بتسامح بلغ حد التعاون فى وخارج هذا االطار لم تستثر حركة التبشير فى مناطق        

بعض االحيان انطالقا من منطق ان القضاء على الوثنية سواء بالدعوة اوالتبشير يصبان فى وعاء االيمان باهلل على نحو ما حدث فى 

الذي تزعم حركة تعاون " أبو بكر الحمالى تيرنو "بعض مناطق الغرب االفريقى    ومن أبرز المتعاونين فى هذا المجال الشيخ 

 .إسالمى مسيحى فى السنغال وموريتانيا لمجابهة اإللحاد إيمانا منه بوحدة الديانات السماوية 

أما عن عالقة االسالم بالتبشير االفريقى الوطنى فلم تكن سلبية على النحو المعقد الذى كانت عليه مع التبشير االوروبى ،       

ناك رصيد تاريخى من العداء معبأ بينهما على فقد  ساد بينهما التفاهم انطالقا من وحدة االنتماء القومى االفريقى ، وفى فلم يكن ه

سياق طبيعة تسامح الشخصية االفريقية  جمعتهم اخوة القبيلة الواحدة    وسجل التاريخ صورا فريدة للتعايش بين المسجد والكنيسة  

وداكار لالخوة بين (  بنين)عالم األديان اإلفريقى المثل بما حدث فى الداهومى" الفونس غوئى " يضرب في الكثير من الحاالت  و

المسلمين والمسيحيين عندما  إنبرى األصدقاء المسلمون الحد الموتى المسيحيين لقبول التعازي داخل الكنيسة بجانب اهله  بينما 

 . رصيف المقابلبقى المسيحيون األوروبيون خارج للكنيسة على ال

 

 مستقبل المد االسالمى       

العالم اإلسالمي المعاصر " جمال حمدان في كتابه / ويرصد المهتمون بتطور الديانات مدا غالبا لإلسالم فى إفريقيا فـيرى  د      

  ويسايره فى هذا  " دين سواه أن اإلسالم في إفريقيــا في مد زاحف بقوة وإيقاع لم يعرفهـما في قـارة أخري ، وال يعرفهما " " 

إلي اعتناقه ( فى أفريقيا ) أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي يميل الناس "  وزير خارجية فرنسا سابقاا  بقوله  " هانوتر " الرأى 

 .(221)”.بشدة تفوق أي دين آخـر 

طالما أن اإلسالم قادر على أن يصبح " فيقول ويرى تونبى المؤرخ البريطانى مدا اكبر يتجاوز أفريقيا الى متسع العالم        

،  وتؤيد ( 222)حضارة الجنس األسود فى أفريقيا فال يوجد سببا يجعل مده مقتصرا على قارة وحيدة ومحصورا فى إطارها 

لمسلمين ، االحصاءات هذا المنحى فأفريقيا على اتساعها قارة ذات اغلبية مسلمة وثان اكبر القارات بعد أسيا عددا من حيث عدد ا

تقدير ـ دولة بأقليات إسالمية كبيرة  ، وت ظهر احصاءات القرن الماضى هذا التطور  70دولة ذات اغلبية إسالمية و  71وتضم 

 :، وفيما يلى جدول يبين هذا  حسب االعوام 188صـ  7/مجلد –عن دائرة المعارف اإلسالمية   D.Westermanوسترمان 

                                                           

221
الطبعة الرابعة نقال عن قادة الغرب يقولون دمروا اإلسالم  51ستعمار ص نقال عن التبشير واإل 04الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باالستعمار الغربي ص  (

 " .عبد الودود يوسف "تأليف  0884أبيدوا أهله ـ سنة 
222

 ) Survey of international affairs,1928 p 191-192  .    
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 المسلمون فى افريقيا

    ن وــــــــــــــــملي امـــــــــــع

 مــــــــــــــــمسل

   لون ـــــــــــــــــــيشك

 % بة ـــــــــسن

 ارة ـــــــــجملة سكان الق

 ونــــــــــــــــــــــــــبالملي

0830 87 70,7  % 084 

0810 003 83     % 780 

 ــــــــ %     32 033 0814

 ــــــــ ـــــــــــــــ 505 0825

0844 575 37,4  % 100 

7005 808 84     % 410 

7003 857,1  82,4 % 803,1 

ظهر الجدول زيادة عامة مطردة فى أعداد المسلمين بالقارة وكذلك فى نسبتهم الى جملة السكان   فقد تضاعفت اعدادهم وي         

.. ، ويرجع جزءاا كبيراا من هذا النمو الى الدعوة ( 7005 عام% 84إلى  0830عام % 70,7من )منذ منتصف القرن الماضى 

مسلمى العالم، فهى القارة التى تضم اغلبية مسلمة لسكانها ¼ وهذا يجعلها أكثر القارات تحوال  لإلسالم   فهى وتضم حاليا أكثر من 

 .والثانية على مستوى العالم 
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 ثالثالفصل ال

 تجارة النخاسة األوروبية وتجارة الرق العربية

 في إفريقيــا

 النخاسة قضية عقيدة أم قضية سلوك ؟

روجت الدراسات االستعمارية   افتراءات عن مسئولية اإلسالم عن فظائع تلك التجارة ، استهدفت التشهير بالعرب        

لتعميم سلبيات تجارة النخاسة األوروبية المستقرة في وجدانهم على نحو  والمسلمين  مستغلة حساسية االفريقيين تجاه هذه القضية

 .متطابق على مثيلتها التى مارستها قلة غير مسئولة من تجار العرب 

ورغم االقرار بسلبيات تجارة الرق عامة ، فال يجب أن نضع تجارة االوروبيين بأفاقها الواسعة وإحترافيتها بالغة المهنية        

ها منذ اقتناص الطرائد واحتجازهم فى الموانئ ونقلهم فى اقفاص الى المراكب لوضعهم فى عنابر تنطبق اسطحها ضيقا علي بوحشيت

صدورهم  ثم بيعهم سلعا ، وكلها ممارسات جعلت مثالب تجارة الرق لتجار العرب كنقطة فى بحر بالمقارنة الى مثالب مثيلتها 

م المساواة عند المقارنة ، وال يعنى وجود الرق في المجتمع اإلسالمي أن يكون مبررا لتجريح االوروبية ، فال يمكن وضعهما على قد

اإلسالم  فالرق ترفضه كل األديان   ولكنه نظام عميق الجذور فى النظام العالمى القديم  مارسته  جميع أمم العالم انذاك أبيضها 

 .جارتها ، ولم يسلم األنبياء منها فيوسف عليه السالم ا ست رق وأسودها   وهما فى نفس الوقت على السواء كانا مادة ت

والحضارات القديمة بما فيها الحضارة اليونانية بفكرها الفلسفى لم تستهجن الرق ، بل إن المجتمع االثينى ب نى على عرق       

درجة بالغة من التنظيم واإلتساع والوحشية األحرار على كد األرقاء ، وفي اإلمبراطورية الرومانية بلغ الرق  فيه عاش  الرقيق 

ايضا   وتعكس شراسة ثورات العبيد المتكررة ضد روما مدى معاناتهم  ورفضهم االستخفاف بإنسانيتهم عندما جعلتهم أدوات لهو  

وت نعمة ك برى وإستمتاع وحشيين في ساحات النزال بين الوحوش والبشر   هذا المصير الدامي المليء بأاللم والحزن جعل من الم

الموت هو الحرية " زعيم عبيد روما الثائر  فى قول بليغ  " سبارتاكوس " ومطلبا للعبد للخالص من نير االستعباد وحيفه عبر عنه 

فنظم بعض االوربيون بالتعاون مع يهود براغ نائها ، واوروبا نفسها مارست الرق بين اب" ة التى يستطيع العبد أن ينالها الوحيد

التى  اق الصقالبة وبيعهم لالندلس للعمل كمماليك فى حرس السلطان او بيعهم فى شمال افريقيا   كما ان الدول االوروبيةإسترق

 .فى العرض  عض الحاالت، وسترد ب اغارت على الشمال االفريقى باعت اسراها من المسلمين فى اوروبا

القائمين عليها  " سلوكيات "   والتجارة تتعلق  بـ " تجارة " وإنما عن " عقيدة " والحديث عن الرق ليس حديث عن        

وال تتعلق بمبادىء اخالقية أو عقائد ، واذا ما تعرضنا لموقف العقائد السماوية من الرق فال يختلف موقف اإلسالم أو المسيحية من 

دون اإلنسان ، فما بالك باإلنسان   والفكر الرشيد ال  وهما اللتين قد بلغت منهما الرحمة مبلغ العناية بما"  باإلنسانية " أى إستهانة 

 .يحملهما وزر سلوك أتباعهما ألمثقله بالظلم والمصالح الضيقة 

 

 االسالم والرق       

وإذا ما راجعنا اإلسالم   نجده دعا معتنقية لخطوات لو سارت سيرها الصحيح  النقضى الرق وزال  مبكرا ، وهذه الخطوات        

لتدرج فى الفعل ال االندفاع فيه لحكمة اقتصادية واجتماعية واخالقية ، فليس من السهل تحريمه دفعة واحدة وهو جزء من تعنى ا

البناء االجتماعى واالقتصادى الراسخ ليس لدى العرب فقط وانما لدى بقية اجزاء عالم ذلك الزمان   فاالسالم جرم الرق بين 

ين الذين يعيشون احرارا فى المجتمع اإلسالمي   وبالنسبة للحروب معين االسترقاق فال يجوز المسلمين وحرم استرقاق غير المسلم

إسترقاق األسرى من المسلمين أما غيرهم فمتروك أمره للسلطان إما أن يمن عليهم بالحرية أو يقبل  افتداءهم وليس استعبادهم   

ه فيما ي سمى المكاتبة  ، فإذا ما طلبها فال يمكن لسيده رد طلبه ايا كان واالسالم  وفر للعبد حق افتداء نفسه من اجر عمله لدى سيد

 .السبب

ورغم تحريم استرقاق المسلم للمسلم ، لم تستثن عصابات صيد الرقيق العربية مسلمى افريقيا من تجارتها   فقد سجل        

سلطان مصر " برقوق " كانم إلى الظاهر ابى سعيد  التاريخ  حوادث اقتناص واختطاف مسلمين على نحو ما اشارت اليه شكوى ملك

، التى قامت خروجا على االسالم  بسبى النساء والصبيان وصغار الرجال ليبيعونهم لجالب " جذاما"م عن رذائل أعراب 0580عام 

 .مصر والشام

 



- 163 - 

 

- 163 - 

 

 االسالم واالحسان      

 الى الرقيق وعتقهم                 

سن معاملة العبيد  ، فيأمر النص االلهى بذلك  حض اإلسالم معتنقيه        ا َوب اْلَوال َدْين   "على ح  ك وا ب ه  َشْيئا َ َواَل ت ْشر 
وا هللاَّ َواْعب د 

اح ب  ب الْ  ن ب  َوالصَّ ي اْلق ْرَبى َواْلَجار  اْلج  ين  َواْلَجار  ذ  ي اْلق ْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساك  ا َوب ذ  َ اَل َجْنب  َواإ ْحَسانا
ْم إ نَّ هللاَّ ب يل  َوَما َملََكْت أَْيَمان ك  ْبن  السَّ

ا  ورا ْخَتاالا َفخ  وهناك احاديث كثيرة فى هذا الشأن فقد جعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من العبيد   ( 61النساء    )ي ح بُّ َمْن َكاَن م 

هم إخوانكم وخولكم جعلهم هللا تحت ايديكم   " ..... معهم  لقوله  اخوة لسادتهم االحرار وحرم ضربهم و كلف بمعاونتهم وعدم العنت

اذا " ، كما قال "فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس   وال تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه 

 ( .223" )كلة أو اكلتين ، فإنه ولى عالجه اتى احدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله ل قمة او ل قمتين او ا  

  كما أقر سبحانه " فال اقتحم العقبة ، وما ادراك ما العقبة فك رقبة " والعتق قرره النص القرأنى  حسب قول هللا تعالى       

يَن يَ  " ( 55سورة النور آية " ) "كحق ال يرد للرقيق حال مطالبته بحريته  "  المكاتبة " مبدأ  ْم َوالَّذ  ا َملََكْت أَْيَمان ك  مَّ َتاَب م  وَن اْلك  ْبَتغ 

مْ  وا َفَتَيات ك  ه  ْم َواَل ت ْكر  ي آََتاك    الَّذ 
ْن َمال  هللاَّ ْم م  ا َوآَت وه  ْم َخْيرا ْم إ ْن َعل ْمت ْم ف يه  وا َعَرَض اْلَحَياة  َفَكات ب وه  ا ل َتْبَتغ  نا  َعلَى اْلب َغاء  إ ْن أََرْدَن َتَحصُّ

ه نَّ َغف ور  َرح يم  الدُّ  ْن َبْعد  إ ْكَراه  َ م 
ْهه نَّ َفإ نَّ هللاَّ  .(55)ْنَيا َوَمْن ي ْكر 

وأ مر االسالم الولي أن ي عين عبده عند طلبه المكاتبة ، في منح الحرية فور طلبها في صبح العبد حرا بقوة االمر االلهى وال        

ويدفع من اجره ما كاتب سيده عليه  لشراء حريته ، وتسهيال " المكاتبة "فور طلب يستطيع احد رده في ؤجر عن عمله عند سيده 

َما (  10التوبة آية ) على العبيد المكاتبين   خصص االسالم جزءا من مال الزكاة  لعتق الرقيق المكاتبين إلعانتهم على نيل  إ نَّ

ل يَن عَ  ين  َواْلَعام  َدَقات  ل ْلف َقَراء  َواْلَمَساك  نَ الصَّ يَضةا م  ب يل  َفر    َوا ْبن  السَّ
يَن َوف ي َسب يل  هللاَّ م  َقاب  َواْلَغار  َؤلََّفة  ق ل وب ه ْم َوف ي الرِّ  هللاَّ  لَْيَها َواْلم 

يم     َعل يم  َحك 
 . (10)َوهللاَّ

عتقوا الرقيق بالخير         والثواب ، والرسول عليه كما فرض االسالم تحرير الرقيق فى كل مناسبة وبشكل واسع ووعد م 

من ضرب غالما له حدا لم يأته أو " يقرر القل االسباب عتق الرقيق مثل الضرب  ( عن ابن عمر رضى هللا عنه)الصالة والسالم 

 ." الكفارات " ومن باب " الديات "    وجعل االسالم عتق الرقيق مثوبة وقربى إلى هللا و جزءا من " لطمه فإن كفارته ان يعتقه 

أيما إمرىء مسلم أعتق إمرءاا مسلماا ، إستنقذ بكل عضو منه " وشجع الرسول الكريم على عتقهم وتحريرهم فيقول        

ثالثة حق على هللا عونهم  المجاهد في سبيل هللا ، والمكاتب الذي يريد األداء ، والناكح الذي " وفى حديث أخر "  عضواا من النار 

 .يريد العفاف 

نسمة عدد  15تاب سبل السالم للصنعانى الجزء الرابع ـ كتاب العتق ـ ذكر أن الرسول عليه الصالة والسالم  أعتق وفي ك      

سنى عمره  ، وعبد الرحمن بن عوف أعتق ثالثين ألفا وذو الكالع الحميرى أعتق ثمانية آالف في يوم واحد   وهناك أمثلة على 

 حتى ان البعض كان يشترى رقيقا ليعتقها مثل ريطة بنت العباس ، وأوصي الخليفة إقبال الناس على عتق العبيد تقربا الى هللا

أالف من مماليكه ، ومنى الخليفة عثمان بن عفان عبيده بالعتق اذا ما وضعوا السالح عندما هبوا للدفاع  4المعتصم قبل وفاته بعتق 

 . عنه أثناء حصاره منعا لالقتتال بين المسلمين 

    

 املة اإلماء مع      

وفيما يتعلق باإلماء   فقد صان اإلسالم كرامتهن ودعى سادتهن الي نكاحهن كالحرائر متى كن مؤمنات بزواج شرعى        

َنات  فَ  " 73سورة النساء آية " بصداق ال مخادنة وال سفاح  ْؤم  ْحَصَنات  اْلم  َح اْلم  ْم َطْوالا أَْن َيْنك  ْنك  ْع م  ْن َما َملََكْت أَْيَمان ك ْم َوَمْن لَْم َيْسَتط  م 

نَّ ب إ ْذن  أَْهل ه نَّ  وه  ح  ْن َبْعض  َفاْنك  ْم م  ك  ْم َبْعض    أَْعلَم  ب إ يَمان ك 
َنات  َوهللاَّ ْؤم  م  اْلم  ْن َفَتَيات ك  ْحَصَنات  َغْيَر م  وف  م  نَّ ب اْلَمْعر  وَره  نَّ أ ج   َوآَت وه 

تَّخ َذات  أَخْ  َساف َحات  َواَل م  َن اْلَعَذاب  َذل َك ل مَ م  ْحَصَنات  م  نَّ َفإ ْن أََتْيَن ب َفاح َشة  َفَعلَْيه نَّ ن ْصف  َما َعلَى اْلم  ْم َدان  َفإ َذا أ ْحص  ْنك  َي اْلَعَنَت م  ْن َخش 

  َغف ور  َرح يم  
ْم َوهللاَّ وا َخْير  لَك  دها فال يحل له بيعها أو أن يهبها بل تبقى في وإذا حملت األمة ولم يتزوجها سي      (   73)َوأَْن َتْصب ر 

أعتقها ) ويحررها      عصمته حتى وفاته وتحصل على حريتها كاملة بعد موته   وإذا ولدت لسيدها  تصبح حرة فوليدها يولد حرا

                                                           

223
 ،  325عن ابا ذر الغفارى  والبخارى نقال عن رياض الصالحين صـ (  
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ها   " .من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر " ، كما قال  ( 224)( " وليد 

 

 سالمى مكانة الرقيق فى المجتمع اال      

بلغ الرقيق في المجتمع اإلسالمي مكانة اجتماعية ، لم يبلغها معظم األحرار من مواطنى البلدان اإلسالمية او فى غيرها من       

، بلغوا ( كافور االخشيدى)البالد    فعدد ال بأس به من العبيد البيض والسود على السواء ، كمماليك مصر القوقازيين واالحباش 

فصار منهم السالطين واالمراء  ومن اإلماء أمهات خلفاء وأمراء ، ومنهن من  جمعن في أيديهن مقاليد الحكم كـشجر  منازل رفيعة

 .الدر فى مصر ، ومنهن من أثرت الحياة الفنية فى عصر بغداد الذهبى ومعظمهن من الروميات والتركيات والهنديات والصقلبيات

نابليون بونابرت فى معرض مقارنته بين "  ذى عاشه وحظى به عبيد  الشرق فـ  وسجل االوروبيون الوضع الطيب ال      

فى الشرق هى ما نجده فى الكتب المقدسة  فالعبد يتزوج إبنة سيده "  اوضاع الرقيق فى الشرق والغرب فى سيرته الذاتية  ،  يقول 

بدءوا حياتهم بممارسة ( كبير المماليك) على مراد بك كانوا عبيدا  ومعظم الوزراء والمماليك ومنهم ( فى مصر ) ، والباشوات 

األعمال الدنيا فى منازل سادتهم وترقوا إما لـجدارة أو لـمجاملة    أما  فى الغرب فالعبد دائما فى مكانة متدنية وحتى عندما عتق 

 ( .225" )الرومان العبيد لم يمنحوهم المساواة باألحرار

كل من درس الرق فى الشرق دراسة جدية مثل مسيو ايبر ومسيو شارم ومسيو دو فوجانى ويقول  د جوستاف لوبون ان        

مدير مدرسة اللغات  بالقاهرة وغيرهم ، اثبتوا أن الضجة التى اثارها بعض االوروبيون حول هذا الموضوع ليس لها اساس من 

يؤلفون جزءا من االسر ويستطيعون الزواج احيانا من الصحة   فاالرقاء فى الشرق افضل حاال من الخدم فى اوروبا فهم فى الشرق 

بنات سادتهم ،  ويتسنموا اعلى المراتب ، ومتى  ارادوا التحرر ينالونه بمجرد إبداء الرغبة امام احد القضاة ، وعلى اية حال فإن 

 (.رأى مسيو ايبر)عدد الرقيق فى بالد االسالم  قليل 

لرق وان كان وصمة عار فى جبين االنسانية  لكنه فى مصر لينا هينا نافعا منتجا وينقل د لوبون عن مسيو شارم ان ا      

والغاؤه مصيبة فمن ينقذ هؤالء الرقيق اذين ا سروا فى الحرب من القتل واكل لحومهم على ايدى اسريهم وحوش افريقيا الوسطى 

وادان محبو االنسانية االنجليز الذين يرون انه كان من الذين ال يحجمون عن ذلك ان عجزوا عن بيعهم حتى يتجنبوا تكبد اطعامهم ، 

 .االجدر ان يأكلهم أمثالهم من ان ي سترقوا ويتسيدهم االجنبى

ويستطرد د لوبون بأن مسيو دو فوجانى يقول ان االرقاء يفضلون االسترقاق السالم ،الذى يوفر لهم سيد يرعاهم ويقوم       

المكاتبة ، لعدم رغبتهم فى تحمل اعباء حياة التحرر من كد قلق لتكسب اسباب المعيشة   كما بشئونهم ، على الحرية استفادة بحق 

ي ضيف نقال عن مسيو دو فوجانى انه فى حالة انجاب االمة من سيدها يتساوى ابنها مع ابن الزوجة فى الحقوق ، فاذا كان بكر ابيه 

 .كان له امتياز البكرية 

ت سالطين آل عثمان زعماء االسالم ك ن من االماء  وال يرى هؤالء السالطين فى ذلك ما يحط من ويقول مسيو ايبر ان امها     

قدرهم ، وكان مماليك مصر يشترون صغار الموالى من القفقاس ويتبنونهم  ويعلمونهم ويدربونهم ويزوجونهم بعض بناتهم ، 

الوزراء والقادة  والقضاة  من هم كانوا فى االصل رقيقا تم ويفوضونهم فى ادارة شئونهم الخاصة ، وفى القاهرة تجد من اكابر 

 ( . 226) شراء الواحد منهم بما ال يزيد على الف وخمسمائة فرنك 

 

 الرق بين جوهر العقيدة والسلوك االنسانى       

معات االسالمية فى الواقع رغم ثراء الجانب الروحى للعقيدة الرحيم فى مضمونه تجاه الرقيق ، نجد إنحرافا فى تطبيق المجت      

العملى ، فيغشى االمر على من اخذ بظاهر االمر ويجهل أصله فى العقيدة ، في سئ بجهله وسوء تقديره فى الحكم  ،  وفى كثير من 

                                                           

224
 .757م للصنعانى الجزء الرابع ـ كتاب العتق صكتاب سبل السال( 

225
ـ د عصام الدين عبد الرءوف ، ومن ( 0821) 087نقال عن الحواضر االسالمية الكبرى صـ 725المرجع ميتز ـ الحضارة االسالمية جـ ذ ـ صـ (  

 .المستغرب ان يعيد نابليون العمل بنظام الرق رغم سبق  استهجان الثورة الفرنسية ،  
    

226
 .528حضارة العرب صـ ( 
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مجتمع االحيان ينحرف سلوك البشر عن المبادئ    وتجب التفرقة بين المنظور االيمانى الصحيح وبين السلوك االنسانى الغير قويم لل

واالفراد   فاالول ثابت اليتغير واالخير يتغير طبقا للظروف ونظرة الجماعة ويختلف الموقف من جماعة ألخرى ومن زمن آلخر طبقاا 

ؤى بين منظور الحاضر ومنظور  للمصالح السائدة في البيئة االجتماعية المحيطة ،  وعلينا األخذ فى االعتبار عند الحكم إختالف الر 

 .الزمان   واال نقيس الماضى بمعطيات الحاضر  واال اختلت الرؤية وفسد الحكم مجتمع ذاك 

وبخالف المبرراالقتصادى الستمرار إالحتياج للرقيق قوة للعمل ، وهو اساس استمرار هذا النظام فى المجتمع اإلسالمي ،       

   وان ال ( 227)خول االسالم وعتقا لهم من الوثنية فإن البعض يرى فيه نعمة من منظور القرن الرابع عشر الميالدي للرقيق بد

 .غضاضة فى تكليفهم باألعمال الدنيا فهم مثلهم فى ذلك مثل االحـرار الذين يؤجرون للعمل بها من أهل البالد

 

 مقارنة بين تجارتا       

 الرقيق االوروبية والعربية                   

العربية وبين تجارة النخاسةاألوروبية   نرصد فروقاا هائلةا  فتجارة العرب كانت محدودة وعند التدقيق بين تجارة الرقيق        

الحجم يضيق نطاقها لينحصر فى قلب القارة ، مارستها قلة من تجار لم يشاركوا فى عملية المطاردة ، بينما كانت التجارة األوروبية 

وأساطيلها وقالعها وحرسها   إتسع نطاقها ليغطى الساحل الغربى  عمال مؤسسيا منظما وإحترافيا عال المستوى لها مؤسساتها

بطول خمسة االف كيلو متر ما بين موريتانيا والكونغو ، وزادت سفنه عن ثمانية آالف أقلت علي أقل تقدير حوالى عشرين مليون 

خماسهم خالل نقلهم عبر االطلنطى  ، إرتفعت بها تقديرات أخرى إلى مابين ثمانين ومائة وخمسين مليونا من البشر مات أربعة أ

 .بخالف من هلك أثناء عمليات القنص داخل القارة اوفى مسيرتهم الحزينة الطويلة نحو الساحل لتصديرهم 

وتصور قالع األوروبيين لخدمة هذه التجارة على الساحل الغربى مدى الوحشية التى انغمست فيها هذه التجارة التى        

ان اصطياد الزنوج اصبح وسيلة للتسلية " إصطياد وحشية للعنصر األسود   يقول عنها مراسل ماتابيلى تايمز تحولت الى عملية 

، وكان دفع عمليات (  228")وكنا نطلق الرصاص عليهم  ال لسبب اال النهم سود ... ،فكنا نحرق قرى لمجرد انها للوطنيين 

روبيين ي شعل الحروب والفوضى بين االفريقيين لتلبية احتياجات المطاردة والقنص فى عمق الداخل بتحريض ومباشرة االو

 .المجتمعات الغربية المتزايدة ، فكان هؤالء المطاردون هم الرواد االول لالستعمار 

 ولم تجد معظم دول غرب اوروبا حرجا فى  االتجار بالعبيد ،  فالبرتغال رائدة هذه التجارة احتكرتها مدة ليست بالقصيرة        

م   بل االدهى ان تداعت قيم  04والفرنسيون واالنجليز فى القرن   02  ثم لحق بها االسبان والهولنديون فى القرن  01فى القرن 

فى عهد  0484وتحريمه عام  0285الحرية الفرنسية وتناسى االستعمار الفرنسى مبادئ الثورة الفرنسية فى استهجان الرق عام 

المسلمين بيع ( جنوب مالى" )سيكاسو " قواته فى نفس عام التحريم  ببيع أسراها من ثوار وأهل  الجمهورية الثانية   وقامت

 .، على نحو ما ورد آنفا" بادمبا " الرقيق ، انتقاما من سلطانها المجاهد 

ون فى شراء العبيد وكانت للفرنسيين مراكز لبيع الرقيق يرفرف عليها العلم الفرنسي فى غرب افريقيا ، واستشرى الفرنسي      

الستخدامهم   0483الى   0480فرنك للرأس لتجنيدهم فى الجيش ، لسد احتياجاته من الجنود فى الفترة من  500، وكانوا يدفعون 

فى حروبهم االستعمارية ، حتى قيل ان االستعمار الفرنسى صناعة افريقية تم على ايدى هؤالء المجندين من العبيد االفريقيين ابناء 

قارة   وقد كلفت حروب الفرنسيين  القارة الكثير من الضحايا ماتوا بأيدى ابنائها الذين حولهم الفرنسيون من طرائد الى قناصين ال

 .  وهلكت خالل تلك الفترة اعداد كبيرة تزيد على ضحايا حروب قرن حسب تقدير المؤرخ الفرنسى كانال ( 229)

 :ن فى االتى ويمكن حصر الفرق بين تجارة الجانبي       

ان التجارة األوروبية مارست تمييزا عنصريا ضد السود  باستهدافها العنصر االفريقىا   وتمييزاا دينياا ضد *               

المسلمين بإسترقاقهم اذا لم يعتنقوا المسيحية للخالص من ربقة العبودية   ولنا ان نشير الى ما حدث مع حسن بن محمد الوزان 

المؤرخ الشهير " ليو اإلفريقى" المعروف بـ " جيوفانى ليونى" ، المتسمى ( مواليد غرناطة)لبربرى االندلسى االصلا" الزناتى 

                                                           

227
 .تتغافل هذه النظرة عن استرقاق المسلمين لمسلمي االصل (  
228
 . 000دافيدسون ـ صـ (   
229
    )-   L" Afrique Noire ,  Canal  708نقال من  نعيم قداح صـ .. المؤرخ كانال  . 
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وهو   0304م    وتقول القصة ان القراصنة األوروبيون اسروه عام 0373الذى سجل رحالته فى افريقيا فى كتاب اخرجه عام 

قية االسرى بل قدموه الى البابا ليو العاشر ابن لورانزو دى مديتشى سليل االسرة عائد من استانبول الى تونس ، ولم يبيعونه كب

 .الشهيرة المعروفة بإهتمامها بالتجارة العالمية 

فوجد فيه البابا ضالته وضالة كبار التجار لمعرفة مايجرى في قلب القارة المجهولة الواقعة خلف دول الشمال االفريقى        

ورده الى افريقيا  ، ويتردد انه عاد الى تونس ودفن " ليو اإلفريقى" لما تنصر وسماه جيوفانى ليونى المعروف بـ المسلمة ، فأعتقه 

 .، اما تجارة الرقيق العربية فلم تمارس عمدا تمييزا دينيا ابدا ، فقد شملت االبيض واالسود والمسلم والوثنى ( 230)بها مسلما 

منظومة عمل متكاملة اعتمدتها مجتمعات فى الغرب وبالذات المجتمع االمريكى جزءا من  ان التجارة االوروبية كانت*       

النظام اإلجتماعى واإلقتصادى اصبحت فيه هذه التجارة جزء من منظومة اقتصاديات العمل تخضع الليات السوق يخلق فيها الطلب 

 .الطلنطى العرض ، فكلما إزدادت إحتياجات المجتمع شراهة تفاقمت  تجارة عبر ا

ولم يكن من السهل على تلك المجتمعات التخلى عن  الرق الذى اطلق إبطاله نيران الحرب االهلية   وبينما كان المجتمع فى       

الغرب هو الذى يستثير العرض بالطلب  ،  كان العرض فى الحالة العربية هو الذى يستثير الطلب وبالتالى فإن المجتمع ونظامه هما 

الحالة االولى بينمت هو التاجر فى الحالة الثانية بما يوفره من عرض محدود لقلة من االثرياء  يحتاجونهم للمساعدة فى  الجانى فى

االعمال الخاصة ، ولم يكن الطلب عليهم بغرض استخدامهم فى منظومة اقتصادية ضخمة كما فى الغرب فكانت هذه التجارة عمال 

سالمى لم يستدع االمر التوسع فيها ، وحتى عندما جند محمد على االفارقة فى الجيش اجباريا فرديا محدود السوق  فى المجتمع اال

 .لفترة محدودة 

ولم يتم هذا عبر التجار العرب وانما دبرهم باالتفاق مع زعماء قبائل جنوب السودان مقابل هبات من االموال دون المساس       

ويلقون عناية فائقة فكان يعتبرهم اغلى من الجواهر على حد وصفه ، وإمعانا فى اراحتهم بحريتهم ولفترة محدودة ومعاملة كريمة ، 

كان يستجلبهم لهم اسرهم حتى اليشعروا بالغربة  وي ؤجروا على خدمتهم بالجيش وكان يتم تحريرهم بعد انتهاء الخدمة واعادتهم 

بة في جبين الحضارة األوروبية ال ي برئهاا منها قرارها الى بالدهم اذا رغبوا  فتجارة النخاسة األوروبية على النحو ال متقدم كانت س 

بمحاربة الرق ، فلم تكن تلك الصحوة  صحوة ضمير أو وازع أخالقى ، وإنما كانت بدافع انتفاء الجدوى االقتصادية  0402عام 

ناعة بتكلفة اقل من إستخدام االنسان   فقد تبين كقوة محركة فى الصناعة ، بعد استبدالها  بااللة سيدة الص( العبيد)لطاقة االنسان 

سن استغاللها ، وفى الوقت نفسه قطع  لدول الغرب بعد انتفاء الحاجة اليهم ان من االفضل ردهم الى المستعمرات واستبقائهم فيها لح 

صدي لتجارة النخاسة عبر االطلنطى الطريق على انتقادات جماعات حقوق االنسان ، وإذا تحرينا االسباب الرئيسية لقرار بريطانيا الت

(  0240عام )فال نجده خالصا لوجه االنسانية ، وانما تشوبة الرغبة فى اإلضرار بإقتصاد الواليات المتحدة ثأرا من حركة إستقاللها 

 . 

السمراء ، فال نعفي وإذا كان على األوروبيين أن يتحملوا وزراتساع نطاق تجارة النخاسة واطالقها فى معظم انحاء القارة       

اإلفريقيين ومعهم تلك الفئة من تجار العرب من تحمل نصيبهم من اللوم ، فالعبودية كانت فى افريقيا جزءا من النظام االقطاعى 

فيها  لممالكها ، استعبد فيه الحكام ابناء القبيلة  وابناء القبائل المهزومة  وكانوا يتعاملون بوحشية مع االسرى ال مثيل لها يأكلون

لحومهم ، واكلوا لحوم البشر من القبائل االفريقية سبق وان هاجموا بعض مدن االسالم فى الساحل الشرقى بعد ان هاجمها االسطول 

 .البرتغالى 

وينقل دافيدسون صورا عن تلك الوحشية من خالل رؤية  شاهد عيان هو الكوماندور بيكون قائد القوات البريطانية عند       

، الذى يصفها بمدينة الدماء وبقايا البشر المنتثرة فى كل مكان وتاريخها سفر ضخم البشع انواع  0482عام " بنين " دخوله 

العبودية   فعلى يمين مقر الملك شجرة مخصصة لصلب الضحايا وما زال عليها بقايا اثنين من القتلى معلقة ، نجمع تحتها جماجم 

 .وعظام بشرية لضحايا كثيرين 

بأن تجارة العبيد فى الكونغو كانت جزء من االطار االجتماعى للدولة ، تحولت مع نموها الى عملية " ايهلى " ينقل عن و      

                                                           

230
 .  38و 80المصدر باسيل دافيدسون إفريقيا القديمة تكتشف من جديد صـ ( 
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، عندما كانت فى بدايتها ، وبين ما  01و  03صيد وحشية،  وقارن بين الروايات االوروبية عن ممارسات هذه التجارة  فى القرنين 

 ( .231" )،  ليدلل على  فظاعة ولعنة هذه التجارة  عاما 800او   500يجرى بعد مرور

مق الزج بشرائع السماء فى هذا الهراء   فال االسالم وال المسيحية مسئولتان عن هذه التجارة ، فاالمر يتعلق        ومن الح 

ه ، فاالوروبيون على سبيل بجانب سلبى للسلوك البشرى ، وال يمكن بحال قبول اى تبريرات عندما تتعلق بالجانب االنسانى ومعانات

المثال برروا تجارتهم بسند بيولوجي وثقافى بدعوى تدنى االفريقى عرقيا وحضاريا وفكريا ، واستغلوا شرائع هللا على غير حقيقتها 

الذى " حام  " وفسروا االنجيل على غير مقتضاه وفى غير موضعه ، باالدعاء بان االفريقيين ينحدرون من ساللة متدنية هى ساللة  

 .نعته االنجيل بخادم الخدم  وان تدنى  وضعية االفريقين مرجعها تلك اللعنة 

وال يمكن بحال تحميل المسيحية وزر سكوت المبشرين على انسياقهم فى تبرير فظائع تجارة الرقيق ودعوتهم العبيد       

  براءتها من دعوة البابا الكسندر السادس الى انتهاج  لالستسالم وتقبل ما هم فيه كنوع من الخالص   فالمسيحية بريئة من كل ذلك

م  ، وما يلى صورا لقلعة الميدا لحجز العبيد قبل ترحياهم عبر االطلنطى التى اصبحت رمزا 0885العنف لتنصير االمم البربرية  عام 

 .للقهر والعبودية
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   10- 38إفريقيا القديمة تكتشف من جديد ـ باسيل دافيدسون صـ (  
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 الباب الرابع

 مد االسالم فى

 السودان الشرقى

 الفصل االول

 (232)النوبة القديمة والتخوم الشرقية 

 

 اليةـــــــــــــــوبة الشمـــــــــــــــــــــــــــاوال الن    

 (نوباديا ومقرة)                                           

 العالقات المتجذرة     

 بين مصر والنوبة               

الحضارة العالمية ، فقد كانت طرفا فيها منذ اقام انسانها االول نظامه الحضارى قبل مولد المسيح لم تكن كوش بمعزل عن        

عاما ، وكانتا مصر والنوبة عمليا فى وحدة فعلية منذ فجر التاريخ فكلتاهما تبنتا منذ العهد الفرعونى لكليهما سواء  0250بحوالى 

ء من االخر واحتياطى استراتيجى له   وامتد هذا التوحد الى معظم جوانب فراعين مصر او فراعين كوش عقيدة بأن كالهما جز

الحياة   ثقافة وعقيدة وتداخل عرقى متبادل فى احيان كثيرة ، عندما استقرت فصائل النوبة فى الشمال وعبرت الفصائل المصرية 

 .النوبة الى انحاء افريقيا 

واالندماج   وكانت العالقة بينهما قوية تبادال فى اطارها السيادة من حين  وغلب االصل المصرى لحكام كوش فكر التوحد        

 (. 233)الخر 

كام كوش  من انفسهم حماة لعبادة امون ، وظلوا يطلقون على انفسهم ملوك         ومن هذا االرتباط القوى بمصر جعل ح 

ة ، وكانوا يرون غزوهم مصر التى يعشقونها فتحا التى دانت لهم فتر( 234) الوجهين القبلى والبحرى حتى بعد خروجهم من مصر

 .لبالدهم ، وتخليصا للحضارة التى ينتمون اليها من العناصر االجنبية الدخيلة 

والندماجهم القوى بمصريتهم مصروا النوبة ، فصار النوبى كالمصرى قلبا وروحا ، و كان تطلعهم الى مصر امرا تقليديا         

 .التوسع فى اى اتجاه غير الى مصر وما كان يعنيهم  دائما

وأستفادت النوبة من هذا االتحاد القسرى فى مجاالت الحضارة والزراعة والعمران واالقتصاد فأخذت من مصر وعنها ما        

اف ي فيد   وبالنسبة للمد االمبراطورى لمصر فى أرض النوبة اقتصر فى معظم حركتة على حمالت عسكرية لتأمين الحدود واستكش

جنوب “ سمنة “ منابع النيل وللتجارة ينحسر بعدها عائدا أدراجه ، وفى عصر الدولة الوسطى ضمت مصر النوبة السفلى وجعلت 

 .الجندل الثانى آخر حدودها  

م غدت النوبة من الجندل االول عند اسوان الى الجندل الرابع  جزء من .ق 0020:    0330وفى عهد الدولة الحديثة        

، وتشريفا لمكانة النوبة عند الفراعين كانوا يلقبون نائبهم عليها بابن الملك اعترافا ( انظر الخريطة)براطورية تحتمس الثالث ام

بخصوصية العالقة معها ، ويقول عالم المصريات سليم حسن ان ميول المصريين الحقيقية كانت مع الكوشيين الذين استأثروا بمصر 

 .لفارسى فى دلتا مصر العليا  اثناء الوجود ا

 

 االسرة الكوشية      

 واهتمامها بمصر                 

جاءت فترة ساءت فيها احوال النوبة وانغلقت على نفسها حتى تأكلت حضارتها ، وقامت على انقاضها حضارة جديدة فى        

                                                           

232
للدكتور على شبيكة بجامعة الخرطوم الصادر عن دارالجيل ـ بيروت كافضل وادق مرجع فى "   السودان عبر القرون " إعتمدنا فى هذا الجزء على كتاب(  

 .هذا الشأن بخالف بعض الكتب االخرى 
233
 . يكةمن هؤالء د مكى شب (  
234
 عالم المصريات سليم حسن   -ص ي من التمهيد  07مصر القديمة ج(   
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أن يضم “ كاشتا “ م ، واستطاع خليفته .ق 240 - 385مؤسس االسرة الكوشية االولى  “ أالرا “ على يد ( نوباتا)”  نباتا“ 

م  غزى مصر  ثم عاد الى نباتا  وتصدت .ق 201ــ  282بيعنخى “ بى عنخ "النوبة السفلى  للمملكة ، وفى عهد الفاتح العظيم  

فى النهاية  لآلشوريين الذين حسموا الصراع( تهراقا)وطهارقا " تانوت أمانى " االسرة الكوشية  الحاكمة فى مصر فى عهدى 

 .ق م  188ومات بها عام "  نباتا " لصالحهم ، وبسقوط طيبة ومنف فى أيديهم تقهقر طهارقا الى عاصمته 

م  نقل الكوشيون عاصمتهم من  نباتا الى مروى جنوبا لوفرة الحديد بها والسباب أخرى غير .ق 385:  530وفى الفترة       

لى مروى دخلوا مرحلة جديدة من الحضارة المروية ، وكان لها فضل تطوير الكتابة المروية معلومة قد تكون امنية   ومع انتقالهم ا

ق 878-818)عالمة   واثناء االحتالل الفارسى لدلتا مصر قامت ثورة فى الوجه البحرى فى عهد ارتكزركزس  75التى تشكلت من 

ر البالد ، قادها االمير ايناروس بن بسمتيك وهو حسب عالم ، كانت االشد خطرا واالكثر عنفا من بين ثورات المصريين لتحري(  م

( 235)المصريات الكبير سليم حسن ، نوبى االصل من ناحية امه ابنة تهراقا التى زوجها اباها الى نيكاو بن بسماتيك حاكم سايس  

. 

 

 قيام ممالك النوبة    

 (علوة –مقرة  -نوباديا )              

م ، وقام على انقاضها ثالث ممالك نوبية هى . ق 530على ايدى عيزانا ملك اكسوم الحبشية عام إنتهت مملكة كوش       

فى اقليم دنقلة وعاصمتها دنقلة   وهاتان المملكتان اندمجتا فى وحدة " مقرة " فى الشمال وعاصمتها فرس ، والثانية " نوباديا "

 .رطوم ، واستمرت هذه الممالك  حتى دخول االسالم وعاصمتها سوبا جنوبى الخ" علوة " بعد ذلك ، والثالثة 

 

 النوبة و العهدين البطلمى والرومانى     

على أعقابه وتصالحا على إقامة منطقة محايدة فى " أركامون " غزى بطليموس الثانى بطلمى مصر النوبة ، فرده  ملكها       

رفت بأسم االثنى عشر فرسخاالنوبة السفلى تفصل  مروى عن مصر   امتدت من دابود حتى ال ( Dodekaschoinos)محرقة ع 

، وقع  الرومان اتفاقا مع المرويين يبقى سيادة مروى على النوبة مع ( م 130م  وحتى .ق 50استغرق )   وخالل العهد الرومانى 

تمردت والحقت الهزيمة بثالثة  النوبية" كنداكى "  او ريناس ملكة “  أمانى زيناس “  خضوعها لحماية الرومان ،  غير أن الملكة 

، وأسرت المئات من قواته واحتلت أسوان ، وكان من نتيجة ذلك توقيع  اتفاقية ثانية  ت عفى “  بترونيوس “ فيالق رومانية قادها 

 . النوبة من الجزية الرومانية 

 

 العهد المسيحى     

ريين الفارين من اضطهاد وبطش الرومان في القرنين األول دخلت المسيحية النوبة على ايدى  التجار والرهبان المص       

قائد الحملة     Maximinusم  وذلك طبقا لشهادة  835والثاني الميالدي ،  ولكنها لم تسود وبقيت الوثنية غالبة حتى عام 

سادس الميالدي شاعت المسيحية التأديببية الرومانية  التى بعثها االمبرطور مرقيانوس   وفى الفترة ما بين القرنين الرابع و ال

 .بفضل التبشير المصرى والرومانى ، فتحولت الممالك  الثالث  نباته  ومقرة  وعلوة  إلى المسيحية 

“ ،  بجهود المبشر جوليان ( م313:   372) المسيحية فى عهد االمبراطور البيزنطى جستنيان “ نوباديا “ اعتنقت        

م ، وبينما 340عام “ علوة “ م ، ثم تقدمت المسيحية الى 385و ملك نوباديا باعتناق الدين الجديدعام     الذى أقنع سلك“  يوليان  

انتشر المذهب المونوفيزى  فى نوباديا وعلوة بضغط من االمبراطور تيودور ،بينما أعتنقت المقرة المذهب الديوفستى ثم اليعقوبى 

 .بعد قيام العرب بطرد الروم من مصر
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 تقدم االسالم الى النوبة      

تقدم اإلسالم من مصر إلى المنطقة على نفس الطريق الذى سلكته المسيحية   وكان اول احتكاك للنوبة باالسالم  عندما        

إلستكشاف "  عقبة بن نافع"م ، نفس العام الذى فتح فيه مصر حملة بقيادة  /    180هجرية 70أرسل عمرو بن العاص عام 

فوجئ بمقاومة عنيفة من النوبيين  فصالحهم وقفل راجعا ، وتوقفت محاوالت المسلمين التوغل فى النوبة السفلى حتى المنطقة ف

 .م  130هجرية 50نهاية عهد عمرو فى  سنة  

كم مصر ، فقاد  عبد هللا حم" عبد هللا بن أبى سرح " نقضت النوبة عهدها مع المسلمين  بعد رحيا عمرو  وتولى         لة ح 

م ، أظهر فيها النوبيون مقاومة عنيدة ومهارة فائقة  فى اصابة عيون المقاتلين بالسهام   وهم  137عام "   دنقلة"حاصر فيها  

معروفين منذ عهد الفراعنه بمهارتهم فى رمى النبال   وينقل البالذرى عن شاهد عيان ان النوبيون رماة مهرة اليخطئون الهدف ، 

ماة الحدق وقد أ صيبت فى المعر كة عيون ث لة من التابعين منهم معاوية بن حديج  ، وهو ما حدا بالعرب ألن يطلقوا علي النوبيين ر 

 :، وعن تلك الموقعة  يقول الشاعر(  236)

 

 ولم تر عينى مثل يوم دنقلة                 والخيل تعدو والدروع  مثقلة

 

 الصلح بين العرب والنوبة ـ  معاهدة البقط      

لحا         ولما ضاق النوبيون من حصار العرب وضربهم دنقلة بالمنجانيق ، طلب ملكها قليدوروث الصلح وعقد الطرفان ص 

من الرقيق سنويا للعرب ،  517، وتعنى بالرومية االتفاق   وتقضى المعاهد بان تقدم النوبة عدد  PACTUM"  البقط " ع رف بـ 

اسوان الذى يتولى تسليم الرقيق عشرون عبدا  وخمسة عبيد الى مبعوث الوالى الذى يجىء  عبدا ، ولحاكم كورة 80ولوالى مصر 

الى اسوان  وعبدا واحدا لكل شاهد من الشهود العدول على المعاهدة وعددهم اثنا عشر ،  وتقدم مصر بالمقابل الف اردب من الغالل 

 .ويهدى للسفراء ثالثمائة اردب 

رور ال االقامة لمواطنى كل طرف فى ارض االخر مجتازين غير مقيمين مع  ضمان االمن لمواطني وقضت البقط  بحرية الم     

كل طرف فى ارض االخر ، كما تضمنت نصا ينظم ايفاد كهنة الكنيسة المصرية الى النوبة وحماية مسجد دنقلة ، والمعاهدة لم تكن 

 (.237) ليست خراجا والجزية كما يقول البالذرى معاهدة اذعان وانما مصالحة او هدنة كما يسميها خرداذبة  ف

 

 محاوالت النوبة التنصل من البقط       

حكمت المعاهدة العالقات على مدى ستة قرون لم تنقطع فيها محاوالت النوبة نقضها والتخلص منها ، وتزامنت المحاوالت        

لتمسك بها ، لكن الدول المتعاقبة لم تتهاون فى شأن البقط  فأخذت مع تغير الدول فى مصر لتختبر النوبة جدية الدولة الجديدة فى ا

النوبة بالحسنى تارة وبالشدة تارات بحمالت متعاقبة ووصل االمر ببعض هذه الدول ان دفعت بالعديد من القبائل العربية لالستقرار 

نفوذها وتصاهرت مع ملوك النوبة  فأل اليها بالنوبة لضمان خضوعها ، ولما قويت هذه القبائل وإندمجت فى المحيط البشرى زاد 

 . الحكم بالوراثة فتمكن  االسالم من عرش النوبة 

بدأت محاوالت التنصل من البقط فى عهد المعتصم العباسى على يد الملك زكريا بن يوحنس بضغط من ابنه جورج ، فمنع        

فيما يتعلق بتسليم اعداد العبيد المنصوص عليها فى االتفاق للمسلمين  عاما بدعوى صعوبة الوفاء بالتزاماتها 08النوبة البقط لمدة 

،  ويستلزم الوفاء  به االغارة على ( 238)، فقد كان التزاما ثقيال بتدبيره من ابنائها ويضر باالقتصاد إلستنزافه االيدى العاملة 

ة  فأرسل اليه ابنه ليفاوضه ، قاصدا ان يشاهد ولده االخرين  حسبما ذكره البالذرى ،  وسعى زكريا بن يوحنس للتفاهم مع الخليف

العنيد بنفسه قوة دولة الخالفة   وكان  الخليفة كريما معه فوافق على اعفاء النوبة من سنوية اداء البقط  وقصرها على مرة كل 

ى الكرم اطلق سراح السجناء ثالثة اعوام بدال من كل عام ، على ان يستمر المسلمون فى الوفاء بإلتزاماتهم سنويا ، وزيادة ف
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 .النوبيين ، ولكنه رفض مطلبه سحب الحامية العربية من مدينة القصر

 

 النوبة والسيادة المصرية      

 الدولة الطولونية      

د سيادة وفى عهد الدولة الطولونية هزمت  الحملة التى ارسلها احمد بن طولون بقيادة عبد هللا بن عبد الحميد العمرى لتأكي       

مصر على النوبة جورج ملك النوبة ، ومدت الحملة مهمتها بإخضاع اقليم البجا للسيطرة على  مناجم الذهب وتأمين الحدود ، 

 .وشارك فى الحملة قبائل ربيعة وجهينة العربيتين اللتين سيكون لهما شأنا فى مستقبل المنطقة 

 

 الدولة االخشيدية     

م ، فأرسل االخشيد  831م  ، ثم على اسوان عام 830خشيدية اغارت النوبة على الواحة الخارجة عامومع قيام الدولة اال       

وبة م هزمت النوبيين ثم تقدم حتى ابريم   وفى اواخر عهد كافور أغارت الن832حملة تأديبية بقيادة  ابنه انوجور بن االخشيد عام 

 . على مصر وتقدمت  حتى ادفوا 

 

 ( تغلل القبائل العربية)مية الدولة الفاط    

م على انقاض دولة االخشيد ، امتنعت النوبة ثانية عن اداء البقط ، ولما علم جوهر الصقلى 818مع قيام الدولة الفاطمية         

 .بإغاراتهم على جنوب مصر فى اواخر عهد االخشيديين  أرسل حملة بقيادة احمد بن سليم االسوانى اخضعت جورج ملك النوبة 

وفى اواخر عهد الدولة الفاطمية انقلبت العالقة مع النوبة الى ود ومصالحة رغم عدم اسالم ملوكها ، بينما كان جند النوبة        

فى الجيش الفاطمى من المسلمين م حبى آل البيت ومن اكبر المؤيدين لدولتهم بمصر ، وكان االسالم قد بدأ فى االنتشار بين النوبيين 

 .فاطمى مع انتشار القبائل العربية فى المنطقةفى العهد ال

ويذكر المؤرخ ابن سليم االسوانى وان كثرة من النوبيين إعتنقت االسالم ويتمسكون بلغتهم ، وان العرب بالمنطقة  كانوا       

سوبا عاصمة علوة  في حالة استقرار واستقالل ويتحدثون النوبية ويضيف ان المسلمون توغلوا في االرض السودانية جنوبا حتى

 . لالتجار ولوجودهم الدائم بها اصبح لهم فيها رباط 

 

 دولة  المماليك     

وفى عهد الدولة المملوكية وتزامنها مع قيام الحروب الصليبية ، غلبت الروح الصليبية  على ملوك النوبة فتعاطفوا مع        

صب العقيدى للتعاطف مع االقباط فيما تعرضوا له من إضطهاد بيبرس بعد الصليبيين رغم غياب العالقة بينهما ، ودفعتهم روح التع

  و زاد االمر سوءا ضيق النوبيين من انتشار العرب بمناطقهم ( 239)م  0718اتهامه لهم بحرق بعض احياء القاهرة عام 

منفذ الوحيد لتجارة النوبة الخارجية واقامتهم دولة اسالمية في النوبة السفلى تحت حكم بنى كنز   وسيطرة المماليك على عيذاب ال

 .بما فيها سيطرتهم على الطرق المؤدية لالماكن المسيحية المقدسة فى فلسطين 

لهذه االسباب اغارالنوبيون على جنوب مصر لشغلها عن الصليبيين فى الشام فهاجموا أسوان وخربوا السواقى واسروا       

م وقتلوا القاضى المصري 0727عام( التابع للمماليك)لة وهاجموا ميناء عيذاب عدد من السكان سخروهم في بناء كنيسة بدنق

 ( .240)والوالى الحدربى التابع لهم ونهبوا المتاجر واالهالى  

م حملة بقيادة والى قوص ارسل معها شكندة إبن اخت  0721عام"  الظاهر بيبرس" رد المماليك بعنف فأرسل السلطان        

 .بعد هزيمته ، وتوجت شكندة ملكا بدال منه "  علوة "ار بالقاهرة   ونصرته على خاله الملك داوود الذى فر الى الملك المعارض الف

الى ( نصف أراضيها ) صادرت الحملة ممتلكات الملك الفار واتباعه وأ رغمت دنقلة على التنازل عن المنطقة الشمالية        

النوبة عرضا باالسالم ، ونص االتفاق مع الملك الجديد شكندة بأن يحكم بإسم  مصر مع فرض جزية دينارا عن كل عاقل لرفض
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 .السلطان نائبا عنه ويرسل الى مصر نصف ما يجمعه ويطلع السلطان على أحوال البالد ويمنع االعراب من االستقرار في النوبة 

حامية ، وبتلك المعاهدة دخلت النوبة في تبعية مطلقة  ومنذ ذلك التاريخ احتفظ المماليك بوجود دائم فى النوبة فأبقوا بها      

لمصر واصبح ترسيم ملوكها يتم على اساس الوالء المطلق للسلطان المملوكى فى القاهرة ورهنا بارادته ، وتشير المراجع إلى أن 

 .دليال على التبعية "  النائب"المكاتبات السلطانية المملوكية أصبحت تخاطب ملك النوبة بـ 

وتعاظمت مكانة السلطان حتى ان انقالبات القصر فى النوبة التى تتم بعيدا عن ارادته ما كانت تستطيع ان تمارس شرعيتها      

ايضا التى كانت تسعى إلسترضاءه وتجنب غضبه ، ( االبواب)بدون استرضاء االرادة السلطانية ، وإمتد نفوذ السلطان الى علوة 

نوبة الفار قبض عليه ملك االبواب وارسله الى القاهرة حيث مات في المعتقل  ، وفى ظل التطلع الى فعندما لجأ اليها داوود ملك ال

 ( .241)مصر كانت خإلفات مقرة وعلوة ت حال لتحكيم السلطان بالقاهرة 

فبعد إغتيال  وفى عهد قالوون الذى بلغ فى عهده النفوذ المملوكى ذروته ارتقى مسلمو البيت النوبى الول مرة  العرش ،      

قتلته " ايدمر" فأرسل اليه حملة بقيادة (  خليفة شكندة" )بيرك " الى  ( خليفة بيبرس)م لم يطمئن قالوون  0722شكندة عام 

داهية  مارس المكر " سماسون " ملكا بدال منه بنفس الشروط المنصوص عليها قبال مع شكندة  ، وكان" سماسون"ونصبت 

ش متأرجحا ما بين الوالء والتمرد ، وانتهت مؤامراته بسقوطه ، وقصة هذا الملك المخادع هى المخاض والخداع منذ اعتالئه العر

الى اسالمية المملكة ،  فبعد اعتالئه عرش دنقلة على اسنة الرماح المملوكية  شجر بينه وبين ملك االبواب فى علوة الشمالية خالف 

" االبواب" ماع السلطان سفارتا الطرفين تأكد من صحة الشكوى ، فارسل الى ملك إحتكم فيه االخير الى السلطان قالوون، وبعد س

مبعوثا مرورا بارض البجا لتجنب العبور فى ارض سماسون لعدم اطمئنانه الى خداعه ، فلما علم سماسون بالمهمة قبض علي 

م حملة 0742ى مصر ،  فارسل السلطان عام مبعوث السلطان عند عودته وكاد ان يقتله لكنه تراجع لخوفه من العقاب واعاده ال

بقيادة االمير عز الدين ايدمر والى قوص   شاركت فيها القبائل العربية  كنز وبنى هالل واوالد ابى بكر واوالد عمر واوالد شيبان 

ا وبقى معه  فى النوبة وشريف لتأديب سماسون انتهت بفراره   وقام عز الدين ايدمر بتنصيب ابن اخت الملك طبقا للعرف النوبى ملك

 .مندوبا ساميا مقيما بأمر قالوون

وبعد عودة الحملة انتهز سماسون غياب االمير ايدمر عن دنقلة وحرض النوبيين على الملك الجديد الذى فر الى السلطان          

حاكما "  داود " ملك المتوفى الف رجل ، لكنه مات فى الطريق فعين السلطان ابن اخت ال 80م  مع حملة من  0748فأعاده عام 

للنوبة       وعند وصول خبر الحملة الى سماسون فر من جديد بعدما تخلى عنه مؤيدوه ، ودخلت الحملة دنقلة بدون قتال بطلب من 

 .االسقف وعادت بعد ان تركت قوة  مقيمة

ملك الجديد وقبض على االمير المملوكى فى ولكن سماسون نجح فى العودة بمعونة مؤيديه الذين سبق ان خذلوه  وقتل ال       

دنقلة ورجاله ، وارسلهم الى القاهرة محملين بالهدايا ومعهم  االلتزامات التى على النوبة طالبا العفو  فوادعه السلطان وثبته 

الوفاء بالبقط م عن 0780النشغاله باالجهاز على عكا اخر معاقل الصليبيين فى الشام ،  وبوفاة قالوون امتنع سماسون سنة 

والجزية  وطلب من السلطان الجديد خليل بن قالوون  تاجيلها الى العام التالى ، متعلال بخراب البالد من جراء الحمالت المملوكية 

 .ولكن تهديد السلطان ووعيده  جعله يرتهن والدته واهله فى ضيافة السلطان بالقاهرة حتى يفى بالبقط  

  وضمن رسالته شكوى ضد ( 242" )ان ملوك النوبة ما يدبرهم غير النساء " ودة والدته قائال وبعد وقت قصير طلب ع       

احد امراء البيت النوبى وارسل حملة بقيادة االفرم " أنى" ملك االبواب فى علوة ، فضاق السلطان ذرعا بمراوغته فإستغل ثورة 

سمع عنه بعد ذلك ،  واستمرت الحملة فى مطاردة االمير الثائر الذى اعادت االمور الى نصابها وفر سماسون واختفى الى االبد ولم ي  

 .يوما جنوبى دنقلة  55على مسافة " الفونج " التجأ الى بالد 

المقيم بالقاهرة ملكا خلفا لسماسون ، وحلف النوبيون قسم الوالء له في صيغة والء " بدمة " أقام السلطان االمير النوبى      

( علينا)لوال موالنا السلطان ما اطعناك ومتى تغيرت ازلناك ونحن نرضى ان يقيم موالنا السلطان " قاهرة بقولهم  اصيل للسلطان بال
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 .748نقال من االسالم والثقافة العربية فى افريقيا ،ـ د حسن احمد محمود صـ 7المسالك والممالك صـ(  
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،  وقد اوردنا هذا النص لمدلوله عن مكانة المرأة فى النوبة ولعلنا نجد فى ذلك تفسيرا   84-82السودان عبر القرون صـ   – مكى شبيكة. د: المرجع ( 
   .للنظام االمومى فى ارث الملك الذى ينتقل الى ابن اخت الملك 
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،  وبذلك إستقرت العالقات على نحو من االبدية ، " كا فالحا او جبليا فان بالد النوبة مالها ملك اال موالنا السلطان ونحن رعيته مل

بالناصر قالوون لرد العربان فاغاثه بحملة استغرقت " أماى " واصبحت مصر المالذ والملجأ للنوبة عند الخطر ، فاستنجد الملك 

لتأديب العربان على ما احدثوه من فوضى فى االقاليم السودانية ، وقطعهم الطرق على الممتلكات المملوكية  م0502ـ   0501سنتى 

 .فى برية عيذاب وسواكن 

وتوغلت الحملة حتى جبل ا ذينات على شاطىء نهر عطبرة وواصلت مسيرتها حتى جبال كسالن والسوس في بالد التاكة ،      

في دلتا القاش ، وعادت مجتازة اربينات وبالد االبواب الشمالية عبورا الى اسوان ثم قوص ، واكرمها ( نقةالحال)حيث قاتلوا الهلنكة 

ملك االبواب اثناء عبورها دنقلة بمناسبة زوال مخاوفه من وصولها الغريب من وراء حدوده الجنوبية التى كانت سببا فى عدم ذهابه 

رأس من االبقار واالغنام وكمية من الذرة كانت في حاجة اليها ( 700)اد فزودها بمئتا لمالقاتها حسب طلبها لكنه اغدق عليها الز

بعد نفاذ مؤنتها في تلك الرحلة الطويلة   وهذا الملك كان دائما ما يخطب ود السلطان وتجديد الوالء له ودائما ما كان حريصا على 

 . ان يخبره بأخبار مطاردة الثائر النوبى انى 

     

 اسالم ملوك مقرة      

م ،  0503م ، ولما إمتنع عن الوفاء بالبقط  عام 0500الحكم عام " كرنبس " ، تولى اخوه " أماى " بعد إغتيال الملك        

م ، وعندما علم كنز 0501ارسل السطان حملة طاردته الى مملكة االبواب وأقام بدال منه االمير عبد هللا برشمبو المسلم ملكا عام 

المسلم ذوى النسب المختلط بالعرب بما حدث فى النوبة وهو محتجز فى القاهرة ، طالب بالعرش الحقيته طبقا لمبدأ التعاقب  الدولة

على العرش النوبى بإعتباره ابن اخت الملك المخلوع كرنبس الذى أيده من منفاه فى طلبه مستلهما رغبة السلطان في تنصيب مسلم 

 .العرش 

السلطان على تنصيب عبد هللا برشمبو ، توجه كنز الدولة بدون اذن السلطان الي دنقلة لالستيالء على الم لك وازاء إصرار        

م والتف حوله النوبيون ، فحرض السلطان الملك المعين برشمبو للقبض 0502عام  " الدر " م نتصرا بالنوبيين والعرب ،  فوصل 

اخو الملك المخلوع كرنبس، " ابرام " ى العرش ،  فاطلق  السلطان الناصر سراحعليه  لكن كنز الدولة تمكن من هزيمته  وارتق

وكلفه بالقبض على كنز الدولة وابن اخته ، ووعده بإطالق سراح اخيه  كرنبس المعتقل فى القاهرة واعادته الى عرشه ،  و ي روى 

ابرام لكن موت االخير والتفاف النوبيون حوله حال دون ان كنز الدولة استسلم طائعا لترحيله الى القاهرة مقيدا حسب رغبة خاله 

م العادة كرنبس 0575م     ولم يستسلم السلطان فبعث الى دنقلة بحملة جديدة عام  0502ترحيله ، وتولى العرش من جديد عام 

 .(243)الى العرش، لكن موت االخير فى الطريق قبل ان يصل النوبة ثبت كنز الدول كملك رغم انف السلطان 

 

 امارات القبائل وزوال السلطة المركزية      

، تالشت سلطة ملوك النوبة تحت ( دنقلة  -مقرة )بعد تولى بنو كنز العرش وانتشار القبائل العربية فى بالد النوبة السفلى        

رة للكنوز الذين تركزوا حتى ذلك ضغط مناكفة تلك القبائل  التى اسست امارات صغيرة مستقلة ، ولكن مطاردة المماليك وقبيلة الهوا

 .الحين فى محيط اسوان دعتهم لالنتقال الى النوبة السفلى 

 

 ائلــــــــــــــــــــــــــالقب ةهجر      

رغم تقييد البقط هجرة المسلمين الى النوبة  وإستثناء التجار من هذا الحظر وعدم حرص النوبيون على التشدد فى تطبيق        

رة على فئات اخرى السباب النعلمها قد يكون ورائها منافع إقتصادية   اغرى جماعات من بنى امية على الفرار الى النوبة حظر الهج

 .وارض البجا وساحل البحر االحمر واالستقرار بهذه المناطق عقب سقوط الدولة االموية 

ة  فرت من مصر  بسبب تدهور الحال او تحت ضغط النظم وبدءا من القرن التاسع الميالدي لحقت بالنوبة بعض قبائل عربي       

                                                           

243
   30عودته للملك بعد انسحاب الحملة حسب رواية د مكى  صـ هناك تضارب بشأن عودة كرنبس للملك على يد الحملة وهروب كنز الدولة من دنقلة ثم ( 

السابق كرنبس عند  وعليه ارتأينا السرد على ما هو عليه طبقا لمراجع اخرى نعتقد انها اقرب الى المنطق فليس من المعقول ان يقاوم كنز الدولة خاله الملك
 .انه سيقوم بترحيله مقيدا الى القاهرة  عودته وهو الذى استسلم لخاله ابرام من قبل دون قتال وهو يعلم



- 174 - 

 

- 174 - 

 

فى عهود المعتصم العباسي والمستنصر الفاطمى والمماليك   عندما قرر المعتصم التخلص من القبائل العربية الثائرة فى الجيش 

المشاغبين صعبى المراس ،  وإستبدالها بالترك فدفع بها الى النوبة ، ومثله فعل المستنصر الفاطمى اشد السالطين عداءا للبدو 

ويحدثنا المسعودى عن توطن جماعات من عرب قحطان وربيعة وقريش فى ارض اشتروها فى النوبة السفلى ، تنازعوها مع 

ملوكها الذين قاوموا الصفقة حتى اليقيم العرب بينهم وفى اراضهم  بحجة ان رعاياهم عبيد  اليحق لهم بيع االراضى ، وحسم النزاع 

في زيارته للنوبة آخر القرن العاشر الميالدى قوة وضع العرب “ إبن سليم األسوانى “وان لصالح قبائل العرب ،  ويرصد  حاكم اس

يتصرف المسلمون فيما بين أسوان والشالل الثالث تصرف المالك وأصحاب البالد ، بعدما إندمجوا في حياة " فى المنطقة ، فيقول  

عاداتهم ، ويزيد بأن المسلمون توغلوا داخل االرض السودانية حتى سوبا عاصمة علوة لغرض الناس وتعلموا لغتهم وإعتنقوا 

 ( . 244" )التجارة حتى اصبح لهم رباط خاص بهم فيها  

 

 ربية ــــــــــــــراء الغــــــــــــا التخوم بين الصحــــــثاني     

 ع وزيلعمناطق البجا وساحل البحر االحمر حتى مصو               

 حملة  ابن الحبحاب     

م  ، بدأت عناصر البجا العربية وهى غير مسلمة انذاك فى الظهور فى الصحراء بين النيل والبحر االحمر،  4منذ القرن        

وا م بقيادة ابن الحبحاب ، صالحهم على ان يدفع 273وكانت ت هاجم صعيد مصر من حين الخر ، فارسلت مصر لتأديبهم حملة عام 

رأس من االبل ويجتازوا الريف غير مقيمين  واال يقتلوا مسلما او ذميا واال يأووا عبيد المسلمين الفارين ،  وترك امر التجارة  500

 . حرا دون قيد وان يظل وكيلهم فى الريف رهينة فى يد المسلمين

 

 حملة المأمون العباسى بقيادةعبد هللا بن الجهم     

م     480راتهم على اسوان ، جعل المأمون العباسى يبعث عبد هللا بن الجهم على رأس حملة لتأديبيهم عام ولكن تجدد إغا       

ملكا للخليفة   وجعل رئيسهم كنون بن عبد العزيز ( جزيرة الريح )ومعهم باضع (  مصوع)جعلت بالد البجا من حد اسوان الى دهلك 

دينار ومئة راس من االبل وعاهدهم على ان يحترموا االسالم واال  500اجا  قدره  واهله عبيدا المير المؤمنين ، وفرض عليهم خر

يعينوا احدا علي المسلمين   واال يقتلوا مسلما او ذميا  حرا او عبدا فى ارض البجا او مصر او النوبة ،  وعليهم تأمين حياة 

يد مصر مجتازين او تجارا ال يظهروا سالحا وال يدخلوا المدائن المسلمين المجتازين لبالدهم للتجارة او االقامة   وإذا ما دخلوا صع

والقرى ، واال يهدموا مسجدا ابتناه المسلمون بأرضهم فى صبيحة وهجر ، وعلى ملكهم السماح بدخول عمال امير المؤمنين لقبض 

 .صدقات من من ي سلم من البجا 

 

 هجرات القبائل العربية الى البجا      

 واسالم العالقى وعيذاب وسواكن                      

اجتذبت التجارة والمراعى والذهب قبائل العرب الى ارض البجا  منذ الفتح العربى الى مصر ، فوفدت قبائل بلى وجهينة        

رفوا فيما بعد بـ  ثم رحلوا الى اقليم اقاموا مع البجا فترة من الزمن ، "  الحالنقة " ولحق بهم عبر البحر االحمر فريق من هوازن ع 

، وجاء في اعقابهم امويون فارون استقروا في ميناء باضع ، وتبعتهم قبائل عربية م هاجرة من مصر في عهدا ( كسال ) التاكة 

 .المعتصم والمستنصر تخلف بعضها فى النوبة 

 

 حملة المتوكل على البجا     

م  محمد بن عبد هللا القمى الذى انتصر عليهم  438عليهم المتوكل عام  والغارة البجا على مناجم الذهب فى العالقى   سلط       

بمساعدة قبائل ربيعة ومضر واليمن التى اصطحبته من العالقى  فانصاع على بابا زعيم البجا للصلح وعرض دفع الخراج ، واال 

                                                           

244
 . 54صـ .مكى شبيكة ـ السودان عبر القرون . د(  
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ر من رأى عاصمة العباسيين يمنع المسلمين من استغالل مناجم الذهب ، ووافق القمى وارسل على بابا رئيسهم الى  الخليفة في س 

 .ليتعرف من مشاهداته خالل الرحلة على قوة المسلمين فأذعن وأكرم الخليفة وفادته 

 

 حملة ابى عبد الرحمن  العمرى واستقالله      

 ( عهداحمد بن طولون)                                  

لة بقيادة ابى عبد الرحمن  العمرى اشترك فيها كثير من العرب خاصة ربيعة م ارسل احمد بن طولون حم 414وفى عام        

وجهينة للبحث عن الذهب وتأمين الحدود ، فوصل العمرى اقليم شنقير وهاجم قبائل من الشام مستقرة في منطقة إدندن استقوت بها 

جيشا هزمه العمرى الذى  رد على الهجوم بمهاجمة النوبة ضده   ولما استشعر ابن طولون قوة العمرى الذى اقام هناك   ارسل له 

ادفو ثم انسحب الى  منطقة نفوذه فى المناجم بالعالقى لي عيد إخضاع ربيعة التى انشقت عليه ، واغتيل بعد ذلك على يد قبيلة مضر ، 

 .وللعمرى دور كبير في نشر االسالم في منطقة البجا  

 

 

 امارة ربيعة وتحالفها مع البجا       

بعد اغتيال العمرى  انفجر خالف على مناجم الذهب بين عناصر ربيعة وجهينة المنتشرة حول اسوان   حسمته ربيعة بدعم        

من اصهارها البجا لصالحها ، وكانت ربيعة  قد اسست امارة عربية فى منطقة المناجم يشير اليها المسعودى الذى زار مصر 

على ( حضرمى)الف حدربى   50ابى مروان بشر بن اسحاق بن ربيعة يتحكم فى جيش من   ان اميرها ربيعة" م فيقول  880عام

،    ونتيجة نزاع داخل ربيعة في العالقى وعيذاب ، ق تل بشر " االف فارس من ربيعة ، وبقوتهما تغلبا على من عاداهم 5ابلهم ، و

بن يزيد اسحق  ، ويشير المسعودى الى انتشار االسالم فى بن اسحق مؤسس االمارة وخلفه ابن عمر محمد بن على المعروف بإسم ا

 .المنطقة حتى جزيرة سواكن 

وكان الفاطميون على عالقة طيبة بهذه الدويلة ، عرفانا بدورها في نشر االسالم ولمساعدتها لهم  فى ردع االعراب الذين        

م  باميرها ابى المكارم هبة هللا فى مطاردة متمردى بنى امية 0001 اثاروا الفوضى فى النوبة ، عندما استعان الحاكم بامر هللا عام

الذين قدموا من القيروان بزعامة ابو ركوة لغزو مصر ، وانضمت اليه قبائل كتامة وبنو قرة فى برقة  وانتصروا على والي الحاكم 

ابو ركوة الى النوبة حيث اعتقله ابو المكارم ، بامر هللا ، ولكن الجمع تفرق بعد هزيمتهم فى الفيوم لتخلى بنو قرة عنهم ، وفر 

 .وتقديرا لهذه الخدمة اسبغ الحاكم بامر هللا على ابو المكارم  لقب كنز الدولة فتسمت القبيلة بالكنوز منذ ذلك التاريخ 

 

 صالح الدين والجند السودانية وكنز الدولة     

ال البيت الفاطميين فى نزاعهم مع صالح الدين وحاولوا اقصائه من  المتيمين فى حب( النوبية)ساند الجند السودانية       

م إنسحبوا الى الصعيد ، واستبدلهم صالح الدين 0027، وبعد هزيمتهم عام (  245)الوزارة لخالفه مع الخليفة الفاطمى العاضد 

ضد الجند السودانية  اال ان ذلك لم يشفع له لصالح الدين فى حربه ( النوبة)بالترك والديلمية فى الجيش    ورغم تأييد  كنز الدولة 

وأخذه صالح الدين بموقف الجند السودانية   وارسل اخيه تورانشاة لي قيم فى النوبة للحد من نفوذ كنز الدولة ، ولم يستقر بها 

 .تورانشاه لفقرها واقطعها احد قواده وعاد

خيراخاه العادل على رأس جيش قتل كنز الدولة واجلى قبيلته من البجا ولما ثار كنز الدولة وقتل والى صالح الدين فأرسل اال      

 .الى النوبة حيث اندمجوا في السكان 

     

     

                                                           

245
خالصهم من لم يكن ملوك النوبة قد اسلموا حتى ذلك الحين وان كانت هناك قطاع قد اسلم من االسرة، ، ويبدوا ان هؤالء الجنود هم من الذين تم  است(  

ميين بإعتبارهم من آل البيت ، ومن المعلوم ان الدولة العباسية والطولونية واالخشيدية استخدمت النوبيين فى الجيش البقط واسلموا وتعاطفوا مع الفاط
 . الف جندى   واستكثر كافور االخشيدى والمستنصر الفاطمى منهم فى الجيش النتساب والدتيهما الى النوبة  80فالمعتصم جند 
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 حكم المماليك سواكن وعيذاب  

اتخذ الفاطميون والمماليك من بعدهم ميناء عيذاب فى ارض البجا معبرا للتجارة والحجيج  خالل الحروب الصليبية لتجنب        

م  0713رور عبر سيناء ، ومع اتساع النفوذ المملوكى عين المماليك بجانب الوالى الحدربى واليا وقاضيا مصريين ، وفى عام الم

ارسل بيبرس حملة الى سواكن تركت بها قوة مملوكية ، وكانت هذه الحملة بهدف تأديب حاكم سواكن ودهلك احتجاجا على سوء 

 .اموال من توفى منهم معاملته للتجار المصريين ومصادرته 

م  تمردت النوبة على المماليك وهاجموا عيذاب وقتلوا الوالى والقاضى المصريين  ونهبوا وقتلوا عدد  0727وفى عام        

م استنفر النوبيون الناصر قالوون ضد فوضى  0502و 0501من اهلها ومن غير المعلوم رد فعل المماليك ،      وفى عامى 

قة فارسل حملة واصلت سيرها حتى سواكن وعيذاب ثم حدود الحبشة ودخلوا بالد االبواب فى علوة في طريق عودتها العربان بالمنط

 .كما سبق الذكر 

 

 فى النوبة ( كوسوفو)والية الك شاف  قوصوة       

مت الحرب بين قبيلتا الجوابرة أضحت النوبة نهبا للقبائلية بعدما اضعفتها ضربات المماليك والقبائل العربية ، وعندما قا       

والغربية ، واالولى تتبع مملكة عمارة دونقس من ارض الفونج ، إستنجدت قبيلة الغربية بالسلطان العثمانى  سليم االول الذى كان قد 

جوابرة أحتلت قصر الدر واضطرت ال) كوسوفو الحالية) م بقيادة حسن قوصى من قوصوة 0370احتل مصر انذاك ، فأنفذ حملة عام 

الى التقهقر الى اقليم دنقلة ، واستقر  القوصوى فى النوبة وحكمها ونسله من بعده حتى الجندل الثالث ، فيما سمى بوالية الك شاف 

   ويذكر نعوم شقير أن عمارة دونقس ملك الفونج فى السودان تخوف بعد هذه الحادثة من 0805تحت رعاية الخالفة العثمانية حتى 

انى فى اراضيه ، فنصحه االمام السمرقندى بأن يرسل الى السلطان سليم  يعلمه بانهم ينحدرون من قبائل عربية التوسع العثم

 . صميمة تدين باالسالم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قويم عـــــــــــــــــــــــــامت

 مد االسالمى فى النوبة الشمالية والتخومال

 مد االسالم       

رغم أن اهل مقرة كانوا عنيدي المقاومة ويتميزون بالشجاعة والصالبة والشراسة فى القتال ، اال انهم كانوا ميالين        

البداية عندما تقدم غازيا ،  بينما لقى مده  بطبيعتهم لالخالد الى السلم وال يستنهضوا عداء أحد ، ولذا قاوموا بعناد المد االسالمى فى

فكان من السهل البناء االسالمى عليها ،  " المسيحية " السلمى قلوبا مفتوحة مؤسسة على قاعدة من االيمان لعقيدة سماوية هى 

ناصر االسالمية اليها فى وقد استغرق اسالم مقرة وقتا طويال حوالى ستة قرون بسبب تشدد المملكة  أيام قوتها ، مما اثقل هجرة الع

القرون االولى وأخر معه االمتزاج العرقى والثقافى  لقرون الى ان لفظت مصر القبائل  المشاغبة  الى النوبة فقامت بالمهمة فى نشر 

قامة االسالم   وكان االسالم رغم هذا فى مد هادىء خالل القرون الست االولى بفضل التجارة الذين استثنتهم البقط من حظر اال

وبفضل إستقرار القبائل العربية وما استتبعه ذلك من  تزاوج  عرقي مع اهل البالد ، وساهم النوبيون العائدون من مصر بعد انتهاء 

 ( .246) خدمتهم العسكرية فى جيوشها الدولة فقد كانوا دعاة لالسالم بين اهلهم

اقبل النوبيون على االسالم بكثافة للتخلص من عبودية النظام ومع وصول مسلمو البيت الملكى النوبى الى سدة الحكم ،        

االقطاعى الذى يستعبد الملك بمقتضاه رعيتة ويتصرف فيهم تصرف العبيد  ويحرمهم من تملك االرض ، ودخلت المملكة دائرة 

" مقرة " ، وتحولت  03القرن  االسالم في اوائل القرن الرابع عشر الميالدي واكتمل اسالمها بدخول جمهرة كبيرة فى العقيدة فى

 .الى مملكة إسالمية 

 

 الوضع الثقافى     

لم يجتذب االسالم فى العهود االولى مكونات حضارته الى النوبة على نحو ما حدث فى الغرب االفريقى ، السباب تتعلق        

ية رعوية الطابع  عاشت على ارض قاحلة جدباء بطبيعة العناصر البشرية سواء المقيمة او الوافدة فهما على السواء مجتمعات بدو

الثقافة ،        فالنوبيون أهل البالد استكانوا الزمة حضارة بعد تردى حضارتهم ، على غرار ما كان عليه الحال فى غرب افريقيا 

فس حال القبائل العربية المهاجرة   وهو ن( تأريخ البالد)قبل االسالم ، لتأكل ثقافتهم القديمة حسبما تشيراليه اوراق النسبة النوبية 

التى كان موروثها الثقافى البدوى اجدب   كما ان تمسك النوبيون بلغتهم وتساهل القبائل العربية فى لغتها وهشاشة الموروث الثقافى 

وعرفا من اثر معايشتها للجانبين وغلبة اللغة النوبية وسيادتها فلم يكن هناك مجال لثقافة بل االدهى ان القبائل العربية تنوبت لغة 

االغلبية النوبية واالنصهار فيها ، وانتهى بها االمر الى الذوبان فى محيطها النوبى وإعتناق كل ما هو نوبى طالما ان المشترك هو 

الحظ ان االسالم   وهذا دائما مصير الجماعات الرعوية فى االقاليم المنعزلة ينتهى بها المصير الى االنصهار والتأقلم ، ومن الم

 .عملية ذوبان العناصر العربية فى المحيط النوبى استثنت االسالم كعقيدة فهو الهوية الوحيدة التى بقيت لتسود كال الطرفين 

غالم هللا بن “ م  على يد الداعية اليمنى   08لم يطرأ تغيير فى الوضع الثقافى بعد مجىء االسالم ، اال فى اوائل القرن        

انتقل الى دنقلة وراعه عدم وجود اى مظهر من مظاهر العلم والتعليم فقام بتعمير المساجد ، وبدأ فى نشر العلم مبتدئا  الذى“  عائذ 

 ( .247)باوالده وابناء بعض المسلمين  

ويذكر التاريخ بعض العلماء البارزين من النوبيين ، لم يتألق نجمهم على ارض النوبة ولكن على ارض مصر، ويرجع      

سبب الى ضحالة الوضع الثقافى على نحو ما اشرنا اليه سابقا ، وعلى رأسهم العالم الشهير ابو الغيض ثوبان بن ابراهيم الملقب ال

ذى النون المصرى ، واخرين منهم يزيد بن ابى صيب عالم دين كان والده من سبى النوبة في الحملة االسالمية الثانية ، وتكاثرت 

بعد انتصار االسالم وغلبته على السودان كله بعد زوال تقسيماته النوبية وتسليم مقدرات الحكم الى  سنار  اعداد العلماء النوبيين

                                                           

246
الف نوبى ، واستكثر منهم كافور االخشيدى  80مية والطولونية واالخشيدية النوبيين فى الجيش ، فالمعتصم جند إستخدمت الدولة العباسية والفاط(  

 .والمستنصر الفاطمى بوجه خاص فى الجيش النتساب والدتيهما الى النوبة  
 

247
 .708و صـ صـ 571صـ 0الخطط المقريزى ـ جـ ( 
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 (. 024)راعية العلم والعلماء 

 

 الوضع االقتصادى      

محدودة ، وهى ومن الناحية االقتصادية كانت مقرة أفقر ممالك النوبة ، فهى جدباء قليلة الموارد قليلة السكان تجارتها        

اسباب تفسر ما جاء فى البقط من تمسك النوبة بحظر هجرة المسلمين المنصوص عليها حتى ال يزاحمونها ضيق المعيشة ، كما 

تفسر محاوالتها الدءوب للتنصل من اعباء البقط الثقيلة ،  ويعكس تحديد البقط سلعا بعينها تقدمها النوبة او تحصل عليها طبيعة 

ر    فما تحصل عليه النوبة هو مواد غذائية وكساء وهى مواد تحتاجها الدول الفقيرة ، وما تقدمه مقابلها من عبيد اقتصادها الفقي

محدودى العدد لعدم وجود مواد بديلة لديها لهو دليل اخر على قفرها الزراعى وفقرها العام فى كافة الموارد ، وهذا بالذات يجعلنا  

ذر لعرضها الال انس انى بجعل العبيد مادة ي قايض بها من ابنائها عبيدا  حتى ولو كان  ال مندوحة فى ذلك للنظام النوبى نلتمس الع 

 .الذى يستعبد رعاياه اصال 

ولم يتكرر ان اخذ المسلمون بمضمون مماثل للبقط فيما يتعلق بالعبيد فى اى اتفاق مع اى طرف اخر فى فتوحهم ، وهو        

فى الصميم رغم ان النظرة السطحية ال تقبل به وسنرى مبرراته فى السطور التالية    فقد قبل المسلمون استثناء مصلحة وانسانية 

عبدا سنويا  الى بيت مال المسلمين لفقرها ولما فيه من جانب انسانى بتخليصهم من استعباد  517إستثنائيا عرض النوبة تسليم 

به وليتبينوا بإرادتهم الحرة فى عالم االيمان بالدين الجديد وما وفره لهم من امكانية النظام االقطاعى النوبى الذى يسعبد فيه الملك شع

التحرر بالمكاتبة والمن عليهم باالسالم ليكونوا يوما دعاة له فى بالدهم عند العودة وهو ما حدث فعال   كما انهم كما اتضح من 

 .وتقديرها العرض انهم لم يعملوا خدما وانما جندا وهى مهنة لها شرفها

الدليل على ذلك ان المسلمون قد راعوا الجوانب ,( الالإنسانية)وبساطة الرقم تخرجه عن حدود االتجار وعن سوء القصد        

االنسانية عند انتقاء العبيد فوضعوا شروطا تنظيمية ت حقق لهم التوازن االجتماعى والنفسى ، فاستبعدوا االطفال والعجزة والشيوخ 

العتبار خصوصية وضع هذه الفئات ، واشترطوا ان يكون العبيد المنتقين من الذكور واالناث شبابا اصحاء وفى اعمار اخذا فى ا

متقاربة   وهذه الشروط دليل فطنة فصغر السن يضمن القدرة على العطاء ويجعل هناك متسعا من الوقت امام العبد للتشبع باالسالم 

عوة وان لم يعد فقد ضمنوا وجود مجتمع متناغم ومتكامل من الجنسين يخفف عنهم عبء والعودة الى بالده كغرس وفسيلة للد

 .الغربة 

وال يفوتنا ان نشير الى أن البقط تضمنت نصا غريبا وغير معتاد  مشمول بالمجاملة الشخصية الجبر فيه ، وما كان        

نها  ليست معاهدة اذعان  يفرضها غالب على مغلوب بل موادعة النوبيين مجبورون عليه ، فالبقط هدنة وليست جزية او خراج كما ا

ومصالحة يتبادل فيها الطرفان االخذ والعطاء على قدم المساواة ، ويستلفت  النظر انه بعد  اتفاق الجانبين على ما تقدمة النوبة الى 

رأسا والى حاكم  80ي هدى الى  الوالى بمصر  بيت المال ، نصت البقط على اهداء عددا من العبيد الشخاص فى الجانب المسلم ، بان

كورة اسوان الذى يتولى تسليم الرقيق عشرين راسا  ، والى مبعوث الوالى الذى يجىء الى اسوان خمسة عبيد ، ولكل شاهد من 

 (. 248)الشهود العدول على المعاهدة وعددهم اثنا عشر ، عبدا واحدا لكل منهم 

بيدا على سبيل الهدية ، لدليل على اعتيادهم االمر وال يلتزمون بالمسيحية وال يقدرون البشر والمغزى من تقديم النوبة ع      

االنسان ، والحرج لدي نظام قائم على استعباد شعبه القيام بذلك ، انما هو نوع من  الكرم من جانبها  قابله الجانب المسلم بكرم 

 .اسلوبه وبما يعكس ثقافته وتقاليده  مماثل كهدايا للسفراء ، وان كان بطريقة مختلفة كل ب

ورغم تجاوز حكام المسلمين فى كثير من االحيان عن مراوغة النوبة فى تنفيذ البقط مراعاة لصعوبة هذا الجانب على نحو        

                                                           

248
من الرقيق سنويا مقابل  تقديم مصر الف اردب من الغالل ويهادى السفراء   517ان يحصل العرب على  عدد نذكر ثانية ببنود المعاهدة التى  تقضى  ب ( 

رأسا للوالى بمصر و عشرين راسا الى حاكم كورة اسوان الذى يتولى تسليم الرقيق و خمسة الى مبعوث الوالى الذى يجىء  80بثالثمائة اردب وتقضى بدفع 
بدخول " ل شاهد من الشهود العدول على المعاهدة وعددهم اثنا عشر ، وقضت ايضا بحرية المرور ال االقامة لكل فى ارض االخر الى اسوان وعبدا واحدا لك
هم اال تساكنهم النوبة وحمايتهم من اهلها وسوا" كان هذا بسبب اشتراط القبط على المسلمين فى معاهدتهم عند فتح االسكندرية  ) البالد مجتازين غير مقيمين 

كما ضمنت االمن لمواطنى كل طرف فى ارض االخر، و  تضمنت نصا ينظم ايفاد "    788و 754الفرد بطلر صـ . من اعدائهم المصدر فتح العرب لمصر  د
ليست خراج والجزية  كهان الكنيسة المصرية وحماية المسجد فى دنقلة    والمعاهدة  هى هدنة كما يقول خرداذبة ولم تكن معاهدة اذعان وانما مصالحة، كما

 .748نقال من االسالم والثقافة العربية فى افريقيا ـ د حسن احمد محمود صـ 7المسالك والممالك صـ)كما يقول عنها البالذرى 



- 179 - 

 

- 179 - 

 

نب المسلم من ما فعله الخليفة العباسى عندما اعفاها من اداء البقط  وقصرها على مرة كل ثالثة اعوام  ، اال انه لم يعف الجا

التزاماته اليها سنويا لمساعدتها لعلمه بفقرها رغم عدم اسالمها ،  و يبدو ان تمسك الدول االسالمية المتعاقبة بالبقط وهى تعلم 

عجز النوبة عن ادائها استهدف الضغط عليها لقبول االسالم لتحريرها من االتفاق ، والدليل على ذلك ان االتفاق الجديد الذى تم بين 

 .بيبرس وشكندة ملك النوبة اخذ  بنظام الجزية لرفض االخير االسالم 

دخول البالد " النص بـ )وهناك نقطة يهمنا اضافتها ، فقد قضت البقط بحرية المرور ال االقامة لكل طرف فى ارض االخر          

اال " على المسلمين فى معاهدة فتح االسكندرية      وتضمين االتفاق هذا النص جاء احتراما الشتراط القبط"( مجتازين غير مقيمين 

 (. 249)، وال نعلم لذلك سببا اختصاصهم النوبة بالذات رغم ب عد الشقة " تساكنهم النوبة وحمايتهم من اهلها وسواهم من اعدائهم 

  

 ــــوةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثالثا مملكة علــ      

 ة الى علوة هجرة القبائل العربي    

قامت علوة على انقاض مملكة مروى بعد ان خربتها جيوش اكسوم ،  واكبر اقاليمها االبواب ، وعاصمتها سوبة تقع جنوب       

، وتالحق توافد هذه القبائل بكثافة " مقرة " الخرطوم على ضفة النيل الشرقية  ، انسابت اليها القبائل العربية على مر القرون عبر 

القرن الرابع عشر الميالدى بفعل ضغوط الفوضى التى عمت النوبة الشمالية بعد اختفاء السلطه المركزية وانتشار القبائل  فى اوائل

، ومثلها قبيلة فزارة ( 250)اسبق  القبائل وصوال وانتشارا فى ممالك النوبة الثالث وفى منطقة البجا “ جهينة “ العربية ، وكانت 

لغربى ، ومن بين االسباب التى دعت القبائل العربية الى هجرة مملكة مقرة الى علوة  هو فقر االولى التى فى السودان االوسط وا

وثراء االخيرة ، فقد  كانت ارض علوة متسعة وخصبة ، مطرها غزير ، وفيرة المرعى ي وجد بها الذهب بوفرة ، ويتصف اهلها بقلة 

ير الشحناء ، مسالمون بالطبيعة ال يضيقون بالغرباء وال  يتضررون من التدين وال تعصب لديهم فى امور الدين وهى امور تث

 .مزاحمتهم ، فهناك متسع من االرض لهم جميعا  

 

    

 المملكة قبل اسالمها   

م  فى اوائل عهد الفاطميين   فيصف عاصمتها سوبة ،  08ينقل المقريزى عن ابن سليم االسوانى حال المملكة فى القرن        

يتوج به ، وهو اكثر ماال ( اى ملكها ) ها دور حسان واسعة ، وبساتين وكنائس كثيرة الذهب وهو وفير فى البالد ومتملكهابأن ب

واعظم جيشا وخيال مما لدى متملك مقرة ،  وبلده اخصب واوسع  وبها كثرة من المواشى والمروج الواسعة والعديد من المحاصيل 

، يسترق ملكها من يشاء من رعيته بجرم وبغير جرم وال ينكرون عليه ذلك ، ويسجدون له وعندهم خيل عتاق وجمال صهب عراب 

 .وال يعصون له امرا  ويرضون بالمكروه الواقع بهم 

ويصف المقريزى اهل علوة بانهم اقل فهما من اهل مقرة  وهم يقول اى اهل علوة نصارى على  مذهب اليعاقبة ، اساقفتهم       

احب االسكندرية وكتبهم بالرومية ، وبعض اهل البالد  شاب عقيدته الوثنية ،  يعترفون بوحدانية هللا ويتقربون قادمون من قبل ص

اليه بالشمس والقمر والكواكب ، ومنهم من اليعرف الخالق ويعبد ما استحسنه من الجماد والشجر ،    وي رجع المقريزى ما شاب 

، ، ويشير " الصلة بين المملكة والكنيسة المصرية لفترات طويلة دون سبب واضحالى انقطاع "العقيدة المسيحية من وثنيه 

 .المقريزى الى الوجود العربى فيقول وللمسلمين رباطا فى العاصمة 

بأنهم يجهلون دينهم "م ما قاله المقريزى عن الخالة الدينية فيقول   01ويؤكد فرنسيسكو الفاريز البرتغالى فى اوائل القرن      

 هم بالمسيحيين وال هم بالمسلمين او اليهود ، ويقال انهم كانوا على النصرانية وفقدوا الدين  ولم يتبق لهم عقيدة ويأملون ان فال

م الحصول على قساوسة من الحبشة اعتذر لهم النجاشى قائال انه يعتمد على البطريق 0377يكونوا مسيحيين ، ولما حاولوا فى عام 

، ويبدوا ان اهمال الكنيسة المصرية لهم ورفض " ، فكيف يعطيهم من يتفضل به عليه غيره " أبونا " رسال فى بالد المسلمين  ال

قد يكون مرجعه عدم الرضا على جهود ملوك البالد فى نشر المسيحية او لخالف معهم لسبب " ابونا "نجاشى الحبشة ارسال 
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 . النعرفه 

لم يختلف الحال فى المملكة عما كان عليه الحال فى مقرة  ، فلم يكن بعلوة نهضة  ومن الناحية الثقافية واالقتصادية ،       

ثقافية قبل اسالمها ويؤخذ على اهلها ما ذكره المقريزى على لسان ابن االسوانى بأنهم اقل فهما من اهل مقرة ،  و حالها االقتصادى 

م لعدم  تمكن ملوكها من السيطرة على القبائل العربية التى كان صعبا فى اواخر عهدها ، و السياسى كان حالة من الضعف العا

تكاثرت وازدادت عددا ، فاضطروا الى التقرب إلى زعماء جهينة باألصهار اليهم للحصول على مساعدتهم فى السيطرة على االوضاع  

ناء وفد الى االقليم بعض  قبائل البربر ضد اغارات الزغاوة الذين جاءوا من بورنو عبر دارفور ليستقروا فى االقليم ، وفى تلك االث

 .وبفضل هذه القبائل مجتمعة إتسع إنتشار اإلسالم ونفوذه فى علوة   

  

 (مملكة عمارة دونقس)ظهور دولة الفونج المسلمة      

وظهرت  وفي مستهل القرن السادس عشر الميالدي   تعرضت المملكة إلنقسامات كبيرة وانفلت الصراع وانتشرت الفوضى      

شيخ عرب ”  عبد هللا جماع“ذوى االصول البرنوية ، فتمكن وحليفه  “ الفونج “ دولة اسالمية تحت حكم عمارة دونقس  ملك 

م واقاموا على أنقاضها مملكة اسالمية ، وبقيام تلك المملكة إنطوى 0303عاصمة علوة عام ” سوبه“القواسمة من اإلستيالء على  

 .الثالث فى النوبة كلها تاريخ الممالك المسيحية 

كان اسالم علوة مختلفا عن اسالم مقرة فبينما استعصت االخيرة على االسالم عدة قرون ، كان االمر سهال ويسيرا بالنسبة        

ه اقوى الى علوة بسبب دعة شعبها وعدم تعصبه دينيا وعرقيا وقلة كثافتة السكانية وافتقاره الى الثقافة ، وكان تأثير االسالم علي

واوضح منذ البداية فمع اعتناقه االسالم تعرب واكتسب لغته لكثرة العرب الذين تجاوزا اهلها عددا على عكس مقرة التى اسلمت 

 .واسبغت لغتها على العرب وامتصتهم 

   

 ودانــــــــــــــــــــــــــرابعا ممالك االسالم فى الس    

 إمبراطورية  الفونج     

 (مملكة سنار) ونج  ومملكة عمارة دونقس اصل الف     

يحتسب الفونج انفسهم من ساللة االمويين الذين فروا الى المنطقة بعد زوال دولتهم فى الشام ، وهم كأهل السودان        

” ثمان ماى ع" م على يد 0830إلى   0804الشمالى واالوسط  ينتسبون الى العرب ،  وتأسست  نواة المملكة فى الفترة من عام 

 .على النيل االبيض “  الشلك “ ويقال انه من اعضاء األسرة الحاكمة فى بورنو ، فر مع اتباعه إلى ارض  

زعيم  الفونج من إخضاع البدو في الشرق وفرض نفوذه على المنطقة ، " عمارة دونقس  " م ، تمكن   0300وفى عام       

، واقاموا على ( 251)م   0303القواسمة من القضاء على مملكة علوة عام وقام بالتعاون مع حليفه عبد هللا جماع شيخ عرب

 .انقاضها مملكة اسالمية كبيرة  فوض عمارة دونقس حكم جزئها الشمالى الى حليفه عبد هللا جماع 

زار  م إضطر ألسباب أمنية الى نقل حاضرته من سوبة إلى سنار ، ويصف داود رابينى اليهودى الذى  0358و في عام      

م  عمارة  بأنه اسود اللون يحكم السود والبيض  فى حاشيته بعض اهل البيت ، يمضى وقته فى التنقل بين 0370المنطقة عام 

ارجاء مملكته للسهر على شئونها فى حراسه كوكبة من ستين فارسا وت بنى االستراحات له على الطرق ، وعدد ما يملكه عمارة من 

لى زوجاته والى ضخامة تجارة المملكة تدليال على ثرائها ،  ابل وماشية واغنام ، واشار الى وجود الذهب فى ارضه ،  وتعرض لح 

 .ويذكر انه وصل البالد  فى قافلة من ثالثة االف بعير

م واصبحوا فى الحد الشمالى لدولة الفونج   ارسل الترك سرية من جند البوسنة بقيادة 0302وبعد فتح الترك مصر عام        

لنصرة قبيلة الغربية فى بالد سكوت والمحس ضد قبيلة الجوابرة التابعة للفونج وارغموها على التقهقر الى  0370سن قوسى عام ح

دنقلة ، وأقلق عمارة تدخل الترك وتمركز القوة البوسنية فى النوبة بالقرب منه  واستيالؤهم على سواكن منفذ السودان للحج 

حسب رواية نعوم شقير بأن يرسل الى السلطان سليم  يعلمه بانهم ينحدرون من قبائل عربية   ، فنصحه االمام السمرقندى(252)
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 .صميمة تدين باالسالم  حتى يرد عدوانه 

 

 تفتت السلطة المركزية         

الجزية  على ان يدفعوا" ق رى"بحكم ذاتى عاصمته  "  عبد الالب " انفرد القواسمة العرب بالجزء الشمالى المسمى        

م  على يد أحد الزاهدين الجعليين تعاقب عليها من بعده  0350فى جبال النوبة عام) تيجالى)لسلطان الفونج  ، وقامت مملكة تقلى 

عشرين ملكا من ساللته ، واستمرت المملكةعلى استقاللها حتى الفتح المصرى ، كما ظهرت عدة مشيخات عربية لعدم امكانية دوام 

 .ة قادرة للسيطرة على هذا الفضاء الهائل سلطة مركزية قوي

 

 تمرد الشيخ عجيب على الفونج      

 (م0100عهد عدالن ود آى )                    

وفى عهد الملك عدالن ود آى ، تمرد الشيخ عجيب شيخ العبدالب لما استشعر مكانته بين القبائل العربية التى تميزت        

ى منطقته ، وعمل على النهوض بحكمه  وحقق نهضة تعليمية بفضل رعايته للعلم والعلماء وابتعث بوعى نسبى وتزايد نفوذه عل

 .الوفود الى االزهر وبنى فيه رواقا للسنارية وآخر فى المدينة المنورة 

دالن تصالح م تمكن الفونج من هزيمته ، ومات قتيال فى المعركة وفرت عائلته الى دنقلة ، ولكن الملك ع0100وفى  عام      

الرضاء القبائل العربية ، وبعد انتهاء المعركة وعودة القادة  مظفرين ، خلعوا الملك "  قرى"معها واقام اكبر ابنائها شيخا على 

ى عدالنا لتعسفه و كثرة مظالمه اثناء غيابهم فى ساحة القتال ، وأقاموا بدال منه ابنه بادى سيد القوم ، وفر الملك المخلوع  عدالنا ال

 .الحبشة  داعيا امبراطورها الى مساعدته فى استرداد عرشه

 

 بادى سيد القوم بن عدالن ود آى       

 (م0108-0104الحرب الحبشية االولى )                  

اطور كانت عالقة بادى سيد القوم  بالحبشة غير مريحة بعد فرار والده الى االمبراطور، وزاد االمر خشونة غضب االمبر       

لتجاهل بادى سيد القوم احتجاجاته بشأن التعديات التى قام بها عامله نايل ود العجيب على حدود الحبشة ،  كذلك بعدم تعاونه فى رد 

 .النحاس الذى استولى عليه حاكما حبشيا  فر به مع فرسانه الى ارض خاضعة لنفوذ سنار ،  وقد مرت االمور بال حروب 

بن االمبراطور قامت الحبشة باالغارة على مناطق حدودية فى قضارف ودبركى والتاكا اغتنمت ورجعت ،  وفى عهد رباط  ا       

ثم عاودت مهاجمة مملكة اروما التابعة للفونج لعدم دفعها الجزية ، وهى مملكة هامة تجاريا يتمركز فيها  سوق مركزية لقبائل 

 .عطبرة  ، كما هاجمت اقليم التاكا 

ة اروما انذر قائد القوة الحبشية ملكتها الفارة فاطمة بتسليم نفسها واال بقى فى المملكة الشتاء كله ، فإستسلمت وفى مملك      

ومثلت امام االمبراطور الذى عاتبها المتناعها عن دفع الجزية التى درج اسالفها على دفعها لبالده ، وبعد تبريرها بعدم حضور احد 

 .ن بعيد ، رأف بحالها لكبر سنها وضعفها وأطلق سراحها بعد قبولها الوفاء بما طلبه من جانبه للمطالبة بها منذ زم

 

 (غزواته واستقالل الشيقية)م 0183بادى ابو دقن         

تصفه مخطوطة الشيخ احمد كاتب الشونة الذى عاصر اواخر عهد الفونج ، بأنه متدين من ذوى الكرم والشجاعة غزى        

تك بالشلك وبجبال تقلى الذى ذهب اليها لتأديب ملكها ، ولكن الملك المطلوب  كان له موقف كريم ادى للمصالحة فقد النيل االبيض وف

كان يقاتل بالنهار ويرسل المؤن االقوات ليال لجيش الفونج الغازى ، االمر الذى اثر فى بادى وقبل الصلح والجزية السنوية ، ورجع 

اصة سميت باسماء جبالهم  شرق وغرب النيل االزرق حول سنار ، واستخدمهم فى الجيش ،  وفى بادى بسباياه واسكنهم فى قرى خ

حكام الجزء الشمالى من مملكة " العبد الالب" عثمان ود  حماد  واستقلوا عن "  م ، تمردالشيقية  بزعامة  0180عهده عام 

 .الفونج 
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 :دهم  بعض االحداث الهامة تجنبا لالستطالة  وفيما يلى نستعرض سيرة بعض الملوك الذين جرت فى عه  

 

 ( البعثات الفرنسية)م    0187بادى االحمر      

مرت بسنار ثالث سفارات فرنسية فى طريقها الى الحبشة ، لبث نفوذها الدينى والتجارى والعسكرى وتحويلها الى        

م ، وتمت 0203م ، وبعثة دى رول عام 0200كرمب عام م  ، وبعثة 0188-0184الكاثوليكية ، وهى بعثة بونسييه الفترة 

البعثتين االولتين فى عهد  بادى االحمر    وكان احد اغراض التحرك الفرنسى اعداد الحبشة لمحاربة سنار واالتراك واالستيالء على 

 .مصوع وسواكن وهما امالك تركية وقامت فرنسا من اجل ذلك ، بإنفاذ مدربيين عسكريين الى الحبشة

م  ومعه 0188 – 0184لعالج ابنة ملك الحبشة عام " بونسييه " وقاد المخطط القنصل الفرنسى فى القاهرة فأرسل الطبيب     

 .   Krumpم  رفقة الرحالة كرمب  0200مبشر من الجزويت ، استتبعه بأعداد أخرى من المبشرين وصلوا سنار عام 

م  والتى كانت مهمتها الى الحبشة تنفيذ 0203عام    Du Rouleرة دى رول وإتبعها دى ميليه القنصل الفرنسى بسفا      

االستيالء على مصوع وسواكن ، وفى الوقت نفسه ارسل دى ميليه الى ملك  سنار رسالة تهديد ، ولم ي كتب لهذه السفارة ان تصل 

فى محاولة الفشال المخطط التبشيرى لفرنسا الى مقصدها بعدما كشفت الكنيسة القبطية فى مصر لملك سنار غرض البعثة المعادى 

 (.253)لخلع الحبشة من المذهب اليعقوبي التابع للكنيسة المصرية ، فقام ملك  سنار بالقبض علي دى رول  وانتهى االمر بمقتله 

 

 وصف السفارات الفرنسية لحال المملكة      

ة  وبها تجار مصريين يشترون عدد كبير من العبيد ، يقول بونسييه ان عدد سكان مدينة سنار يبلغ مئة الف نسم       

ويستخرج اهل سنار اللؤلؤ من سواكن ويتاجرون مع اليمن والهند ، وتعرض بونسييه لعادة وحشية يتبعها حكام البلد فعند انتقال 

 .ار لى السلطة حفاظا على االستقرالسلطة يتشكل مجلس خاص يقوم بقتل اخوة الملك الجديد لمنع المنافسة ع

ويتضح من وصف بونسييه  ان ثقافة المملكة محدودة ، ومعرفة كثير من الناس بعقيدتهم االسالمية هشة لم تتجاوز حدود       

وان العادات منذ عهد الوثنية ما زالت قائمة ورغم ذلك يتمسكون بدينهم ويتسمون بالسماحة مع من خالفهم فى العقيدة  "  الشهادة " 

ف عدد من اعضاء بعثته مع اهل البالد حول امور الدين فى حضور الملك الذى كان يتدخل لوقف احتداد ، وضرب مثال بإختال

 .المناقشة دون ان يغضب 

التابع للفونج  وسلطته " قرى"م ، فيتحدث عن استقاللية المنجل ملك  0200وتحدث كرومب عن مشاهداته فى سنار عام       

لكه الذى شمل كل بالد النوبة من الشمال الى اريحى جنوبا  والى فى اعالن الحرب بعد موافقة ملك س نار ، وتحدث عن اتساع م 

مشارق سواكن ،  ويشير كرومب الى تصرف المنجل بوضع رسالة ملك الفونج على رأسه قبل قراءتها  كرمز للخضوع ، لكن االمر 

 .يشير الى تفتت السلطة المركزية افى رأيه مسألة رمزية لما لمسه من قوة واستقاللية المنجل ، وهو م

ويصف كرومب سنار بأنها  تأتى بعد القاهرة من ناحية االزدحام  السكانى ، تتردد عليها القوافل التجارية من القاهرة ودنقال      

ب السلع والنوبة والهند ودارفور وبرنو وفزان وغيرها ، ويقطنها جميع االجناس وهم امنون مطمئنون وسوقها منظم ومقسم حس

واورد الذكر عما ذكره بونسييه حول قتل اخوة الملك عند وفاته ، واشار الى ما يملكه ملك سنار من البنادق التى ال تتجاوز مئتى 

 .بندقية ومدفع واحد 

    

 م 0278بادى ابو شلوخ     

 (م0288الحرب الحبشية الثانية)            

م توغلت فى سنار احرقت القرى 0288ى حدود مملكة سنار وارسل حملة فى مارس اغار االمبراطور اياسوس الثانى عل       

وقتلت الناس واغتصبت الغنائم من الماشية واالبل ، وبعد ثمانية ايام من التخريب واجهت الحملة مقاومة عنيفة على ضفاف الدندر   

 .سنار  وتمكن جزء كبير منها من مواصلة السير على ضفة النيل االزرق حتى  قبالة
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تملك اهلها الرعب وكاد الملك ان ي خلى المدينة لوال نصيحة احد افراد عائلة دارفور الملكية الذى كان الجئا لديه ي دعى       

خميس فقد نصحه بعبور النهر وقتال االحباش على الضفة المقابلة ، ونجحت الخطة وتمكن الجيش من حصر االحباش داخل مثلث 

ر  ودحروه   ولما بلغ االمر قوات الحبشة االخرى قبل وصولها ورأى االمبراطور اال امل فى انقاذ القوة النيل االزرق والدند

المحاصرة تراجع ، وتذكر مخطوطة الشيخ احمد ان االمبراطور كان موجودا فى المعركة ، وان اخبار النصر افرحت السلطان 

 .العثمانى  واذاعت صيت سنار 

 

 (خلعه وتولى ابنه)  الحملة على كردفان     

بعد انتصاره على الحبشة ارسل الملك بادى حملة الى كردفان بقيادة ود تومة ومعه زعماء العبدالب ومحمد ابو لكيك        

م   0282وخميس قادة النصر على الحبشة لكن الحملة اندحرت وق تل قائدها ود تومة ومعه زعيم العبدالب فى معركة قحيف عام 

( اقارب سلطان دارفور -فى كردفان) لجيش اال ان ابو لكيك نجح فى اعادة تنظيمه وهزم به جيش امارات المسبعات وانفرط عقد ا

 .وضمها الى سنار بعد ان راقه خيرات المنطقة وامكانياتها الضخمة من الرجال والخيل ، وضم قوات كردفان بفرسانها الى جيشه 

ن معه بطغيان بادى ونوابه فى غيابهم ونفور الرعية منه لتجرؤه على النهب والقتل وعندما علم ابو لكيك والزعماء الذي      

فى الرئاسة بدال من اهل االصول   ( بالنوبة)وغيرها من مظالم  وتغيير القوانين وتبديل العوائد وسوء التصرف بإستعانته باالنواب 

 .ابنه ناصر فلما عاد زعماء من الحملة خلعوا الملك بادى واقاموا بدال منه 

فرالملك المخلوع الى الحبشة وقبل االرض بين يدى االمبراطور وإرتضى ان يكون تابعا له ، وطلب المساعدة السترداد      

عرشه فطالبه االمبراطور بالتريث ومنحه مقاطعة رأس الفيل لالقامة فيها ، ولما علم السناريون بخيانته استدرجوه الى داخل 

 .جيوش السترداد العرش واغتاله الشيخ ولد حسن حاكم تيوة  وقتله غيلة السودان بحجة حشد ال

 

 سيطرة الهمج على السلطة      

يقيمونهم ويخلعونهم متى شاءوا ، فخلع ابو لكيك الملك ناصر ثم اغتاله ( 254)اصبح ملوك سنار العوبة فى ايدي الهمج        

لى الحكم من بعده اخوه اسماعيل    وبعد موت ابو لكيك تولى اخوه بادى ود ومعه بعض الفونج الذين حاولوا استرداد الحكم ، وو

رجب المشيخة ، وقام بعزل الملك اسماعيل الذى  تأمر مع الفونج لقتله ، واعقبت هذا فترة من القالقل السياسية والحروب االهلية 

 . م 0470م  وتردى الوضع اإلقتصادى ، واستمر هذا الوضع حتى فتح محمد على السودان عا

 

 الوضع الثقافى فى مملكة سنار     

اضحت سنار برعاية بعض ملوكها مركزاا ثقافياا هاماا فإنتشرت المدارس وإزدهرت تجارة الكتب  ونالت ديار ثقافتها شهرة        

، وتشير مخطوطة الشيخ احمد " الفاشر “،  و( كعبة الجعليين الثقافية) ،  والدامر( كعبة الشايقيةالثقافية)عظيمة فى بربر وكورتى 

الى النهضة الدينية في البالد فى عهد عدالن ود أي ، وفى عهد الشيخ عجيب شيخ العبدالب الذى شجع العلوم (على سبيل التأريخ)

 .الدينية وبنى رواقا للسنارية في المدينة المنورة واخر في االزهر الشريف واكرم العلماء واقطعهم االراضى 

مجال الدعوة يسجل للملك بادى ابو دقن  كثير من الفضل  فقد عرف بتدينه واكرامه الهل العلم والدين ، ومن صور  وفى        

ضد الوثنيين في جبال النوبة رداا على هجومهم على كردفان ، ونجح “  أبو صفية البديرى  “ الجهاد العظيمة جهاد الفقيه البدوى   

رى المجاهد األكبر ضد فى نشر اإلسالم بينهم  حتى تمكن م ن المنطقة ،  وأبو صفية البديرى سبق له المجاهدة مع المجاهد أحمد ج 

 .الحبشة 

وال نغفل ما قامت به المملكة لدفع المخاطر عن االسالم وارضه من مجهادة  الحبشة فى الحربين المشار اليهما ومحاربة        

 .اعيل الوالى في جبال كندكرو مملكة البلو   وتشجيعها الدعاه أمثال الشيخ إسم
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 النظام االدارى والتجارى      

يشير بونسييه وكرمب الى وجود  نظام ادارة جيد كالذى استحدثه الملك دكين وغيره مما اخذوه عن االتراك من نظم ،        

الهند رغم بعد المسافة مع االخيرة وللمملكة عالقات تجارية واسعة مع العالم اإلسالمي وصلت اليمن والحجاز والعراق وسورات ب

 .التى كانت الرحلة اليها تستغرق عامين 

وكانت للمملكة عالقات وثيقة مع تونس والمغرب بحكم اإلرتباط بالمذهب المالكى  ومع األتراك حكام موانى البحر األحمر      

صر في مجال التجارة والثقافة  فكان أبناؤها يفدون ، وكان لسنار عالقات متميزة مع م”  سنار“ الذين كان لهم وكالء دائمين في 

 .إلى االزهر لتلقى العلم و كان لهم رواق باالزهر

 

 ســــلطنة دارفور      

بالجبل المعروف باسمها ، وفي الفترة من القرن الثاني عشر " مروى “ أقام الداجو المهاجرون من مصر القديمة مملكة        

وأول "  الطنجور " ضمت اليهم عناصر مهاجرة من البربر والعرب ، وادى  تصاهرهم الى ميالد شعب إلى القرن الرابع عشر ان

 .“أحمد المعقور " سالطينهم 

 

 الفور وسليمان سولون        

، وسولون في لغة الفور تعنى " سليمان سولون  ” المخلط بهجرات عربية واول سالطينهم ”  الفور“وظهر الحقا شعب        

“  مرة“ عربي   وإدعى سولون نسبه الى بنى العباس عن طريق والدته الجعلية   وإستعان بالعرب الوافدين إلخضاع متمردي جبال ال

،  وهذا الرجل يشبه في كثير الفاتحين العظام أمثال منسى موسى وإسكيا محمد  في غرب إفريقيا ، وعمارة دنقس في سنار ، ففي 

و كاد أن “ العبد الالب “ وأوقع الهزيمة بجيوش " المسبعات  “، التى أقام فيها إمارات  “  كردفان  “عهده اتسعت المملكة  حتى  

عاصمة الفونج ، وإمتدت حدوده ما بين بثر الفترون في الصحراء الكبرى حتى بحر الغزال جنوباا ومن ”  سنار“ يعبر النيل لمهاجمة 

 زالنيل فى الشرق حتى واداى في الغرب 

عاصمة ، واقام عالقات واسعة مع “ الفاشر “ م ، إتخذ من    0288- 0224فى عهد  عبد الرحمن الرشيد  الفترة  و      

فإكتمل سلطان المملكة  الذى إنتهى فى عهد االدارة "  الرشيد “ العالم اإلسالمي وإعترف بسيادته السلطان العثمانى ومنحه لقب 

 .على دينار على يد هندلسم باشا على نحو ما سيرد فيما بعد االنجليزية للسودان التى قتلت السلطان 

ومن الناحية الثقافية سارت النهضة على نفس النهج الذي سارت عليه قبلها ممالك اإلسالم األخرى فأصبح للمملكة        

و كان لها إقتصاد مزدهر    ( رواق دارفور) مراكزها الثقافية  وأرسلت البعوث إلى مصر واصبح  لها رواقا خاصا فى االزهر 

“ وتجارة كبيرة مع العالم االسالمى وكانت مواكبها التجارية محملة بخيرات البالد لبيعها في أسواق مصر وإرسال حصيلة البيع في 

 (.255)مع ركب الحجاج المصريين إلى الحجاز“ صرة 
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 الباب الخامس

 محمد على وفتح السودان

 الفصل االول

 حيدهفتح السودان وتو

 تقدم الجيوش بقيادة اسماعيل      

لم ينقطع تطلع مصر للسودان ، فعقب مذبحة القلعة فر اليها المماليك وحاولوا فى ظل الفوضى التى سادته اإلستيالء على        

فى الجيش  ، ولما فشلوا استقروا فى بعض مدنه    وتطلع محمد على الى فتحه وتجنيد اهله" الكاشفية"دنقلة بمساعدة والة 

والتنقيب على ذهبه لخدمة توسعه االمبراطورى ، واالنطالق من ارضه الى منابع النيل فى عمق القارة االفريقية التى يمتلك السودان 

 .مفاتيح قلبها ويؤمن بابا للتوسع فيها بعيداا عن محاذير التوسع في منطقة المتوسط التي قيد األوروبيون حركته فيه

م إنطلقت جيوش محمد على الى السودان بقيادة ولده اسماعيل وهو فى الخامسة و العشرين من العمر    0470وفي عام        

م ، ثم تقدم الى غرب السودان فإستولى على كردفان في نفس 0470عام " سنار" فقضى على اإلمارات والمشيخات وأخضع سلطنة 

 .م بعد إخضاع شرق البالد 0473لسودان عام م ،  وتم  فتح ا0477في الجنوب عام " فازوغلى " العام و

 

 اولويات محمد على فى السودان  

كان تجنيد السودانيين اهم اهداف محمد على ،  وتظهر رسائله الى ولديه اسماعيل وابراهيم حرصه على تحقيق هذا        

ن لمعاونة أخيه اسماعيل بحنكته ومهارته الهدف وضرورة االهتمام به   فبعد فتح سنار بأربع اشهر بعث بإبراهيم الى السودا

    فقرر ابراهيم  فى ربيع االول ... " ان جلب السودانيين هو غاية المراد ونتيجة المقصود " الحربية ، وطلب منه فى رسالة  يقول 

لجبال القريبة من سنار هـ  تعديل  اتجاه الفتح لتحقيق هدف ابيه فى الحصول على المجندين ، فبدال من اخضاع القرى و ا0752سنة 

قرر القيام بحملتين يقود احداها الى الدنكا على النيل االبيض وتتجه االخرى بقيادة اسماعيل الى جبال الصعيد بالسودان   ولكن 

 .من الصالحين لتجنيد  822مرضه حال دون اتمام حملته فعاد الى القاهرة بينما  تمكن اسماعيل من الحصول  على 

ان المقصود االصلى من هذه " الة اخرى عاتب محمد على ابنه اسماعيل لتقاعسه عن ارسال المجندين يقول فيها وفى رس       

التكلفات الكثيرة والمتاعب الشاقة ليس جمع المال كما كتبنا اليكم مرة بعد االخرى وانما الحصول على عدد كبير من العبيد الذين 

ان الغرض من انتدابكم "    وكرر التأكيد فى رسالة تالية على اهمية الموضوع فقال "  يصلحون العمالنا ويجدرون بقضاء مصالحنا

هو عبارة عن الحصول على العبيد ....الى تلك الديار واختبار هذه المتاعب الشديدة ومن تعزيزكم بسواد عظيم من الجنود والمهمات 

وان قيمة .... س فى نيتنا وال فى نظرنا غاية اعز من هذا االمل وايصالهم الى ثكنات اصوان غير معرضين للضياع والتلف ولي... 

 (.256" )بل هو اعز من ذلك واجل كما هو بديهى وظاهر... العبيد الصالحين للعمل عندنا بمثابة قيمة الجواهر 

صر بعدد ما يرسله وحتى يجبر محمد على اسماعيل على االهتمام باالمر ، إرتهن ارسال المدد الذى يطلبه من الجند من م      

من المجندين السودانيين الى مصر ، فكان محمد على يرسل له الف جندى كلما وصله ثالثة االف منهم    ولتوفير االعداد المطلوبة 

الغراض التجنيد ، امر محمد على بمنع الجالبة من تصدير الرقيق خارج السودان  وان ت ؤخذ الضرائب رقيقا للجندية لو امكن ، 

حسب قوله فى رسالته )سلطان دارفور للمعاونة فى هذا الغرض ، وكان غرض محمد على الحربى من تجنيد هؤالء الرقيق وخاطب 

، هو مساس الحاجة اليهم لردع هجمات ايران على حدود الدولة العثمانية ولسد احتياجات  قواته فى الحجاز  ، وكان مطلوبا ( البنه

 .للتجنيد اربعون الفا 

تم فرز المجندين الستخالص من يصلح منهم ويرسلوا على دفعات من عدة االف الى اسوان  ثم تلحق بهم اسرهم ، كان ي      

وكان يتم افهامهم انهم احرار يتقاضون اجرا مقابل تجنيدهم  ،  ولما علم محمد على بموت البعض منهم فى الطريق  امر ببناء 

هم ، وعين لهم االئمة لتعليمهم الدين االسالمى ،  وفى نهاية االمر كف محمد لترحيلهم لضمان سالمت( مراكب مخصوصة)ناقورات 

على عن تجنيد السودانية لعدم نجاح التجربة ، نظرا لعدم قدرتهم على التأقلم مع المناخ فى منطقة المتوسط ولجأ الى تجنيد 
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 .المصريين بدال منهم 

 

 االدارة  بين القسوة واالعتدال      

ض على الفتح سنتان اال وبدأ التمرد والعصيان بسبب ث قل الضرائب التى فرضها عمال االدارة فى غياب اسماعيل لم تم       

وبدون موافقته النشغاله فى حملته على جبال الصعيد ، فكانت النتيجة هروب الناس من عبء الضرائب فهجروا مزارعهم الى الجبال 

اسماعيل بفداحة االضرائب اوصى بالرفق باالهالى وامر بتخفيفها الى ما يطاق    وكان  والى مناطق الحدود مع الحبشة    ولما علم

معروفا عنه عدم استباحة اعراض الناس وممتلكاتهم واموالهم ، فقد كان يدفع ثمن ما يحصل عليه ،  ومما يؤخذ عليه شعوره 

 .بالتسامى وشدته التى استثارت الشايقية

انتقاد والده فى رسالة له محذرا ومعلما ، يعلمه إصول الحكم والقيادة والحرب ، فحذره من  كانت شدة اسماعيل محل       

االستبداد ونصحه بالمشورة واال  يستبد برأيه فى الحرب ، وطالبه بتوحيد الكلمة وحذره من جسامة مسئولية حربه على المماليك ، 

وخروجا على نصيحة  ،( 257)ق اال  بالعدالة وخبرة الرجال المجربيين وان تغلب المرء على مثل هذه المسئوليات العظيمة ال يتحق

والده اهان اسماعيل  نمر زعيم الجعليين لما عجز عن الوفاء بما فرضه عليه من ماشية وجمال ومال   فكانت هذه االهانة سببا فى 

 .هـ   0758مقتله عندما احرق الجعليون خيمته انتقاما لزعيمهم وهو فى معسكره بشندى عام 

اعقب الحادث حملة انتقامية ، تطرف فيها الدفتردار حاكم السودان فتجبر فى إخماد ثورة الجعليين فنشر الرعب والذعر       

م  ،  0754شبيكة ، وفى حملته الثانية اخمد الثورة بعد هزيمة نمر فى النصوب عام . وفرت الخالئق من وجهه على حد وصف د

مان وكان فظا اتسم عهده بالقسوة ،  تزامنت قسوته مع قسوة الطبيعة من قحط وجدب وامراض ، ولم واستمرت الشده مع خلفه عث

 .شهور مات بعدها مريضا بالسل  4يدم عهده لحسن الحظ اال 

كانت االدارة وقواد محمد على من اصل تركى ، بينما كان جنود ) وبسبب هذه الشدة كره السودانيون االتراك وحكمهم       

، وبموته انقضى عهد الشدة بمجئ سلسلة من الحكام المعتدلين  أمثال  محو بك حالفته ( ه من المرتزقة من غير المصريين جيش

الطبيعة فى يمنه خيرا فهطل المطر وفاض النهر وعم الرخاء فإطمأن الناس بحكمه    وخلفه خورشيد فلم يجور فى حمالته اال على 

الرى والثروة الحيوانية وجلب الخبراء من مصر وارسل الفالحين السودانيين الى مصر لتعلم العاصين واهتم بتطوير الزراعة و

اساليب الزراعة الحديثة ، ولمحبة الناس له حزن االهالى على انتهاء خدمته بعد اثنتى عشر عاما من الحكم العادل ، انساهم فيها ما 

 .لحق بهم قبال من ظلم وجور

و ودان الجركسى وكان عادال حازما فتح بالد التاكة واخمد مقاومة عربانها ، ولكن الشائعات اطاحت به اعقبه احمد باشا اب       

فاعفاه محمد على من منصبه الفكاره االنفصالية بإلحاق السودان بالسيادة التركية بدال من السيادة المصرية ، لحرمان محمد على 

مات احمد باشا فى السودان قبل عودته  قيل مسموما بدسيسة محمد على ، وبرحيله منها الذى  فتحها باسم السلطان العثمانى     و

كانت نهاية عهد الحكمدارية العظام التجاه محمد على الخضاعها لسلطته المباشرة ، فلم يشأ ان يترك السودان لقادة قد تساورهم مثل 

 .هذه االحالم ، فأقام  حكما المركزيا تحت اشرافه المباشر

 

 محمد على وتطوير السودان        

كان اهتمام محمد على بتطوير السودان واضحا ، وكان عهد خورشيد عالمة بارزة فى هذا االتجاه  فاقام الطرق الحديثة        

وارسل السودانيين الى مصر لتعلم الحرف والصناعة وجلب الخبراء المصريين فى الرى والزراعة والثروة الحيوانية ، وحفر الترع 

وأقام نظاما للرى المستديم وعلم السودانيين صناعة السواقى نقال من مصر ، وقام الزراعيون المصريون بتطوير الزراعة والثروة 

 .الحيوانية 

وفى مجال تعدين الذهب مطمع محمد على الذى قام بنفسه بإفتتاح منجم الذهب فى فازوغلى حرصا على حضور المناسبة ،       

مدينة صغيرة ضمت قصرا لسكناه  ومساكن ومستشفيات للعمال وثكنات للجند ،   ولما الحظ اثناء الزيارة حاجة واقيمت له سريعا 

                                                           

257
 000شبيكة صـ . د(  



- 187 - 

 

- 187 - 

 

السودان للكتبه ، أرسل الى مصر طلبا الحتياجات االدارة منهم ، ولم يبخل فى تخصيص االموال الالزمة لذلك  االمر فيقول فى خطابه 

محمد )،   وفى اواخر عهده ( " 258)ح حال العباد و ال اهمية للمال اذا انفق فى هذا السبيللترقية البالد واصال"  ..... الى مصر  

هـ  بعد  0713اختفت الشدة التى سادت بداية العهد التى استلزمتها إحكام سيطرته على البالد   وتوفى محمد على باشا عام ( على

 .واالضطراباتعاما من فتح السودان ، قضى منها الست االولى فى الفتح  78

ومن محاسن الفتح المصرى الالفتة إقامة حكم مركزى قوى على اتساع ارض السودان الول مرة بعد ان قضى على الممالك   

الصغيرة المتناحرة  وانهى حروب القبائل التى ال تنتهى ، وانتشر االمن وتأمنت المواصالت وانفتحت البالد على المدنية الحديثة 

 .نية وزراعية وتعليمية عظيمة، فتولد شعورا بوحدة البالدبتطبيق سياسة عمرا

 

 ادارة عباس االول      

ادار عباس بن طوسون حفيد محمد على السودان فى اواخر ايام جده الذى يعيش حالة من غياب الوعى ، بإعتباره اكبر        

 .حكم رسميا م تولى ال0484افراد االسرة بعد وفاة عمه ابراهيم ولى العهد ، وفى عام 

شهد السودان فى عهده نشاط التجار االوروبيون وافتتاح القنصليات االجنبية وبدء النشاط التبشيرى ، وكانت تجارة العبيد        

النشاط الرئيس للتجار االوروبيين ، الذين اقاموا لها المحطات وانشأوا لها حرسا مسلحا من  العبيد ، وتوغلوا فى النيل االبيض الى 

 .ر السوباط وبحر الغزال وغندكرو ، واصبحت لهم مظاهر وسطوة الحكام نه

اثارت سطوة االوروبيين عبد اللطيف باشا حاكم السودان فتشدد معهم ، فشكوه الى الخديوى عباس مع ادعاؤهم اساءته       

عباس كراهيته لالجانب ،  ومن   للرهبان الكاثوليك فى الخرطوم ، فإستدعاه تحت ضغطهم الى مصر ، رغم انه كان معروفا عن

سن الطالع للسودان    .      اعماله اقامة مدرسة بالخرطوم عين بها رفاعة الطهطاوى مديرا  للتخلص منه فكان هذا من ح 

 

 ادارة سعيد المحب للسودانيين      

حالته لمطاردة العربان فى الوجه م ، وكان معجبا بالسودانيين وإتخذهم حرسا خاصا فى ر 0438تولى سعيد الحكم عام        

القبلى ، ورقاهم الى مراتب الضباط  وابطل غزوات صيد السود ومنع تجارة الرقيق ،  والغى الجمارك بين البلدين ، وتابع احوال 

سن معاملة االهالى ، فطرد على سرى من حكمدارية السودان بعد تحققه من ارتشا ئه السودان وراقب سلوك والته بها لضمان ح 

 .وفساده 

ومنع الجيش من جباية الضرائب والتسلط على االهالى  وجعل جبايتها من اختصاص االهالى انفسهم ، وخفف منها وربطها      

بمقدرة االهالى حتى يسك ن روعهم ويعمروا اوطانهم    وقرر كسبا لود سكان الجبال اال تزيد الضرائب عليهم على ثلث المحصول 

رارا وليسوا بعبيد ، وكون مجالس لالهالى للمشاركة فى االدارة ، ووضع نظاما للبريد  وعين اخيه االمير عبد وان يفهموا انهم اح

 .الحليم باشا حكمدارا عليها لضمان رعاية افضل للسودان  ، لكن االمير لم يمكث بها كثيرا لظهور وباء فتاك فغادرها ولم يعد    

 

 ادارة اسماعيل      

ضياع هيبة الحكمدارية وانتشار الظلم وفساد مشايخ القرى وانتشار الفوضى ، اضطر اسماعيل الحاكم باالنابة فى ضوء        

العادة الحكم المركزى ، وبعدما ارتقى العرش استهل سياسته بإستخدام العنصر الوطنى فى ادارة السودان اسوة ( لمرض عمه سعيد)

قبيلة الشكرية مديرا للخرطوم وسنار حكمهما  عشر سنين الى ان وافته المنية وكان بمصر ، فعين الشيخ احمد ابو سن كبير مشايخ 

 . نزيها امينا ، قامت سياسته على التوفيق بين القبائل وحفظ الحدود مع الحبشة 

رانا بتعمير واصالح القطر السودانى وادخاله فى عداد المديريات المصرية االكثر عم" كانت سياسة اسماعيل تقضى        

وازدهارا وبذل اقصى الجهد لزيادة عمرانه وتوسيع نطاق تجارته ، ومعاملة سكانه بالعدل والحقانية  ، وايصاله لغاية الكمال من 

 ".جهة االمن واالنضباط العام 
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 تجنيد السودانيين ومحاربة تجارة الرقيق      

شا اول حكمدار فى عهد اسماعيل بالسودان جهوده فى هذا استمر تجنيد العنصر السودانى من الرقيق ، وزاد موسى با       

قرش عن كل رجل   ونبه الخديوى الى  300الشأن ، فإتفق مع قبائل الشلك والدنكة وفازوغلى على توريد العدد المطلوب نظير 

االموال ، وان ما يقوم به شيوخ ، حيث انه ال يجوز قبول االنفار فى االورط بصفة ارقاء نظير ( ال عبيدا)افهام الجميع انهم احرارا 

ما هو اال خدمة حسنة للحكومة  يجب مقابلها التنازل لهم عن االموال المقررة عليهم ، وان يجرى ( تزويدهم باالنفار)القبائل 

 .تفهيمهم بأن هؤالء االنفار سيكونون احرارا مثل سائر العساكر  

محاربة تجارة الرقيق ،  بتشديد دوريات البوابير النهرية فى النيل واقام  قام حمدى موسى  بتنفيذ االوامر الخديوية فى        

) فاشودة وعزز حاميتها لهذا الغرض الحكام الرقابة على النهر ، وتعرض للتجار ففرض الضرائب على الزرائب ووضع التحجيرات 

لب من القناصل عدم حماية التجار االور( القيود   .وبيين على توريد االسلحة لهم ،  وط 

وفى ضوء هذا التشديد إضطر التجار لبيع زرائبهم الى الحكومة التى باشرت الشراء لتشجيعهم وغيرهم من التجار المحليين       

على اخالئها ، وبلغ ما دفعته الحكومة فى زمن جعفر باشا لشراء هذه الزرائب ، ما يربوا على المائة الف جنيه وهو مبلغ ضخم فى 

 .ذلك الزمن 

ولما  لم تقض هذه االجراءات على تجارة الرقيق ، اصدر اسماعيل امرا بضم اراض التجار الى الحكومة إحكاما للرقابة على      

تجارة الرقيق وتمكن اسماعيل من الحصول على تنازل السلطان التركى عن مصوع وسواكن بصفة دائمة بحجة احكام الرقابة على 

 .هذه التجارة التصالهما بالسودان

 

 ثورة الجند السود فى كسال      

لم تشهد السودان فى تلك الفترة ثورات اال التى قام بها الجند السود فى كسال ،  لسوء اوضاعهم وسوء معاملة قادتهم        

وعلى اثر واستخدامهم لشهور طويله فى اعمال الجباية ، وتم القضاء علي هذا التمرد بفضل النفوذ الدينى للسيد حسن الميرغنى ، 

ذلك أمر الخديوى بالغاء الفرق السودانية  وإستبقاء اورطة واحدة منها ي سرح منها العجزة وي رسل الباقين الى مصر على اال تضم 

االورطة المستبقاة احدا من قبيلة الدنكا او الذين كانوا فى المدفعية لتمردهم ، على ان تجرد الفرقة من المدفعية ويشدد عليها 

 .العسكرىاالنضباط 

شهد السودان فى عهده نهضة عمرانية ، فقامت الحكومة بتشجيع السكان على البناء فباعت مواد البناء بتكلفتها الفعلية        

بإن تكون شوارعها  واسعة منظمة وان تقام " دون تربح ، وخططت القامة الخرطوم على الطرز الحديثة  حسب توجيهات الخديوى 

الصحة وفن الهندسة وت حفر مصارف السيول لمنع تراكم االمطار وان ت قام القشالقات بعيدا عن البلد ويجب  المبانى وفقا لقواعد

 "  .اشادة المستشفى فى مكان طلق الهواء له حديقة 

اتبعت االداره المصرية سياسة زراعية كبيرة للنهوض بهذا القطاع فواصلت حفر الترع وادخلت زراعة القطن ، ومن        

لناحية الثقافية ارسلت البعوث الى مصر لدراسة الصناعات الميكانيكية والطب والصيدلة ، وفى السودان اقامت خمسة مدارس فى ا

عواصم المدريات تضم كل منها تسعمائة تلميذ ،  وقدمت المنح للمدارس الدينية وطالبها واساتذتها ، واهتمت بتجديد المساجد ، وفى 

ت مدت خطوط البرق والسكك الحديد ،  ولما راى الخديوى صعوبة السيطرة على السودان من الناحية مجال الخدمات واالتصاال

 .االدارية التساعه الكبير ، امر بتقسيمه اداريا الى عدد اكبر من الوحدات حتى يتسنى حكمه بفعالية 
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 الفصل الثانى

 محاربة تجارة الرقيق والفتوح المصرية

 ئية واعالى النيلفى المنطقة االستوا

عرف السودان تجارة الرقيق قبل محمد على بزمن بعيد ، فقد كانت عصبا إقتصادياا مستشريا في منطقة النيل األبيض        

مصدر هذه التجارة بوجه خاص  وكانت منطقة منعدمة التحضر ، فموروثها الثقافى وثنى ون ظم حكمها استبداية تتعدد قبائلها 

 .عماء القبائل فيها بالرق وهو ما اتاح الفرصة الستشراء هذه التجارة وحروبها واشتغل ز

وفى المرحلة االولى من الفتح المصرى ، شارك محمد على بطريق غير مباشر فى هذه التجارة للحصول على المجندين على      

لمدة " اجراء " بمقابل مادى فهم فى الحقيقة النحو السابق التعرض له فليس االمر عبودية واستعباد بقدر ما هو استئجارا لخدماتهم 

معينة  الداء وظيفة معينة هى الخدمة العسكرية ، وهى مهنة يشرف من يلتحق بها وت على من قدره بما فيها من فروسية وفضائل ، 

التأكيد علي ذلك له ولقبيلته  وبعد انتهاء التجنيد يعود هؤالء المجندون الى اوطانهم ، دون ان يفقد المجند كرامته او حريته وكان يتم 

 .ولم يكن ي حرم من اسرته التى كانت تلحقه الى مصر ، وكانت قبيلته تحصل على مقابل مادى لكل فرد تقدمه 

وفى مرحلة الحقة توقف محمد على عن ذلك ، واتخذ بادرة طيبة للحد من نظام الرق بخطوة تدريجية ، فأمر خورشيد        

، بالغاء استخدام الرقيق كعملة لدفع رواتب الجند والضباط بعدما نما (  0454الى ابريل  0471ته من يناير والي)حكمدار السودان 

الى علمه ذلك من القنصل البريطانى ، وكانت كلماته بليغة اذ قال فى رسالته الى الحكمدار ان كانت الحجة فى ذلك انه يعود على 

 .لخسارة فى هذا السبيل  الميرى بفائدة فانه مستعد لقبول الضرر وا

استمرت سياسة محمد على فى محاربة هذه التجارة ، ولما ماطل التجار واستمروا فى تجارتهم دون خوف معتمدين على      

قوتهم االقتصادية والعسكرية ونفوذهم بمناطقهم ، فالزبير زعيم التجار كان ملكا غير متوج فى بحر الغزال ومثله سليم قبطان ملكا 

( 0483الى ديسمبر  0485واليته من اكتوبر )لنيل االبيض ، فإقترح احمد باشا المنكلى المشرف على حكمدارية السودان فى ا

 .احتكار الحكومة لهذه التجارة الضعاف التجار، ولكن محمد على رفض منعا  الحتجاج االوروبيين 

قنصلياتهم حماية مواطنيهم من تجار البشر فى مواجهة تولى القناصل منذ قيام ( 0438الى  0484)فى عهد عباس االول      

السلطات المصرية فى السودان ، فتوغل تجار النخاسة االوروبية مستندين لمساندة القناصل صاعدين فى النيل االبيض واقاموا 

 .المحطات الى نهر السوباط وبحر الغزال وغندكرو واخذوا يجندون االهالى لحماية متاجرهم 

 

كان فى خدمة التجار االوروبيين عدد كبير من االهالى الفارين من اراضيهم ( 0415الى  0438من )عهد سعيد  وفى       

فتشدد فى محاربة تجارة العبيد ، ولم يتورع عن ( 0412 -0415)بسبب الضرائب الباهظة خاصة فى  دنقلة ، اما الخديوى اسماعيل

اقبته  باالشغال الخسيسة ليكون عبرة لالخرين لتهاونه فى التصدى لغارات عزل وإعتقال مدير البحر االبيض فى فازوغلى ومع

وقيامه بإعادة بيع الرقيق الم صادر من التجار لحسابه   وحكم بإسترداد الرقيق الذى ( مصدر الرقيق)النهاضة على الدنكة والشلك 

وفيما يلى مقطتفات من رسالة الخديوى الى حكمدار  ،" باعه واعادتهم الى أوطنهم بالراحة ، واكد على عدم وقوع ذلك مرة اخرى 

ان اهم ما نفكر فيه ونسعى الى تحقيقه هو ادخال السودان بما فيه جهات البحر االبيض " السودان بتوجيهاته حيال هذا االمر فيقول  

ان السودان ال ايراد له فى الوقت  ومع" فى دائرة المدنية والعمران كما هى الحالة فى اقاليم الحكومة االخرى  ، ويستطرد قائال  

الحاضر فاننا لمجرد ادخاله فى هذا الطريق ورغبة فى اسعاد اهاليه قد انشأنا مديرية البحر االبيض التى كلفتنا انشاؤها الكثير من 

السعى الدائم لعمران و.... وقطع دابر االشقياء ... النفقات ، ونسعى لعمران تلك االرجاء ، وان من اهم واجبات المدير حفظ االمن 

 " .مديريته واسعادها ،  وبينما الغت الحكومة بيع الرقيق الذى ي سترد من االشقياء اذ هو يعيد بيعه لحسابه 

بتنفيذ االوامر الخديوية فى محاربة تجارة الرقيق بتشديد (0413الى مايو  0417واليته من مايو) وقد قام موسى حمدى        

رية فى النيل  وأسس فاشودة وعزز حاميتها الحكام الرقابة على النهر  وف رض الضرائب على الزرائب ووضع دوريات البوابير النه

لب من القناصل عدم حماية التجار ( القيود ) التحجيرات   .على توريد االسلحة للتجار  وط 

اشرت الشراء لتشجيع التجار على اخالئها وبلغ وفى ظل هذا التقييد إضطر االوروبيون لبيع زرائبهم الى الحكومة التى ب           

ما دفعته الحكومة لشراء الزرائب فى زمن جعفر باشا الى ما يربوا على المائة الف جنيه ،  ولما لم تقض هذه االجراءات على تجارة 

المشاكل مع التجار ورفض الرقيق اصدر اسماعيل امرا بضم اراض التجار الى ملكية حكومة السودان ليحكم سيطرته عليها ، فاثار  
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الزبير التخلى عن سلطته ونفوذه بسهولة وتصدى بقوات التجار للشيخ محمد الباللى مندوب اسماعيل المعين على المنطقة  ، 

 .وانتهت المعركة فى جولتها الثانية لصالح التجار ومقتل المندوب 

ويلة ، وخوفا من العواقب وإ تهامه بالثورة  سعى للتصالح ومع ادراك الزبير عدم مقدرته على التصدى للحكومة لمدة ط       

مبررا تصديه لمندوب الحكومة باالدعاء بأنه هو الذى ابتدره بالقتال ، ولما احس الخديوى بقوته التى يمكن ان تدعم سلطة الحكومة 

باعتداء قطاع الطرق فى منطقة نفوذه عفى عنه وعينه مديرا لبحر الغزال ،  وحاول الزبير ان ي ثبت والؤه للخديوى ، فلما علم 

بالقرب من دارفور على رسول الخديوى توجه لتأديب الرزيقات والقبض على زعمائهم الالجئين لدى دارفور ،  ولما رفض سلطانها 

الى  عاما من االنفصال عن مملكته    غزى  الزبير دارفور وفتحها وارسل 50تسليمهم بعدما اقروا بالخضوع لسلطانه بعد مرور

 االدارة فى طلب التعزيزات تأكيدا لوالئه وانتمائه الى الحكومة ،  وبعدما علم الخديوى بنصر الزبير رقاه الى رتبة لواء اقرارا بفضله

فى فتح دارفور بجهوده الذاتية وماله وعبيده  وبدون ان ي كلف الحكومة ماال او رجاال ، واعفاه من تبرير هجومه على دارفور وقرر 

 .اء ردا  لعدوان اميرها على الحكومة المصرية الذى هو فى الوقت نفسه اعتداء على مشروع منع  تجارة الرقيق انه ج

وفى برقية تالية امتدح الخديوى الزبير وطالبه بالتشدد فى القضاء على هذه التجارة  ،  وفى رسالة اخرى دعاه الخماد ثورة     

االف مسلح  نصفهم من العبيد الخصوصيين مزودين باالسلحة النارية ، ولما  1ديه دارفور لوفرة قواته الخاصة ، فقد كان ل

استشعرت الحكومة خطره  طالبته بحل قواته من العسكر والعبيد والبحارة وتحويلهم الى الجندية بماهيات ، وان يسلمها نصف 

ضب من مضايقات الحكمدار المستمرة له فرحل الى قنطار ،  فلم  يمانع ، لكنه غ 100رصيده من مخزون سن الفيل المقدر بحوالى 

 .القاهرة ليشكوا للخديوى الذى كان يتصرف الحكمدار بناء على تعليماته  فاستقر بها 

 

 فتوحات اسماعيل      

 فى المنطقة االستوائية            

 (بيـــكر وغوردون وأعالى النيل)                          

          

 صموئيل بيـــكر  ال او        

ارتبطت الفتوحات المصرية بمحاربة تجارة الرقيق او كانت كالهما سببا لالخر ، ولرغبته فى الفتح وفى نفس الوقت        

اثناء زياره الى القاهرة مع ولى العهد  0418القضاء على تجارة الرقيق ، عين الخديوى اسماعيل صموئيل بيكر االنجليزى عام 

بعقد لمدة اربع سنوات براتب سنوى قدره عشرة االف جنيه لفتح منطقة خط االستواء ،  وكان بيكر قد ذاع صيته بعد  االنجليزى ،

، وهذا ما اهلة لدى الخديوى للقيام بمهمة الفتوح فى المناطق االستوائية ، لخبرته ( 259)م0418اكتشافه بحيرة البرت عام 

ديباجة تشير الى عدم وجود ادارة وانضباط فى " بيكر المهمة على النحو التالى فى  ومعرفته الجيدة بها  وحدد امر الخديوى الى

المنطقة ، وسيادة الهمجية فيها ، وعدم وجود قوانين وال شرائع تمنع النخاسة المنتشرة ، وان تأسيس تجارة شرعية خطوة مهمة 

 " .الخ ...حكومة ثابته لنشر المدنية وفتح طريق االتصال بالبحيرات الكبرى يساعد على اقامة 

جندى وصلت غندوكرو بعد مشقة فى ابريل عام  0200وجهزته مصر بما يلزم وانفقت بسخاء  على البعثة التى تشكلت من       

،  وأصدر الخديوى امرا لحكمدار السودان يشير فيه الى مأمورية بيكر بغرض توسيع االقطار السودانية فى جهات النيل  0420

 " لسبق اكتشافه منابع النيل ولديه معلومات كافية عن تلك الجهات ... االبيض 

لقى بيكر منذ بداية حملته ، مقاومة تجار النخاسة خاصة ابو السعود وكيل شركة العقاد وممثل التجار، الذين رفضوا        

هم على االمتناع عن بيع الزاد والمؤن التعاون مع اى سلطة تهدد نفوذهم وتجارتهم ، ونجح ابو السعود فى اثارة االهالى وتحريض

للحملة ،  وازاء هذا الموقف العدائى إغتصب بيكر متطلبات الجيش من المؤن عنوة من االهالى حتى التنفق الجنود ، واستمر فى 

توريا ، ثم المسير حتى رفع العلم المصرى على غندوكرو ثم تقدم جنوبا حتى وصل فاتيكو وفويرا الفرع الذى يحمل مياة بحيرة فك

وصل مازندى عاصمة بالد انيور الواقعةعلى بحيرة البرت ورفع العلم المصرى وسط ترحيب ملكها كباريجا ، واعلن ضمها الى مصر 
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، ولكن االمر انقلب الى عداء فهاجم االهالى حصن بيكر وإمتنعوا عن تزويد الحملة بالمؤن ، وتركه كباريجا ولم يتدخل ليوقف 

لى عساكر الحملة وادعى ان ال شأن له بذلك ، ولما وجد بيكر صعوبة السيطرة على الموقف بقواته القليلة وسط اعتداء االهالى ع

هذا الجو العدائى ، انسحب بعد ان احرق ما لم يستطع حمله من معدات ، وتعرض اثناء االنسحاب لهجمات االهالى التى لم تنقطع ليال 

 .ونهارا 

لقبض على ابو السعود بتهمة الخيانة العظمى لعرقلته الحملة والعدوان على جنودها وتحريض وفى طريق عودته القى ا      

، بعد ان تكلفت الحملة  0425اهالى السودان على عدم تزويدها بالمؤن، وعاد الى مصر النتهاء تعاقده وانتهت خدمته فى مايو عام 

 . وفاتيكو وفويرا ثمانمائة الف جنيه حصيلة تأسيس ثالث محطات جديدة غندوكرو 

 

 غوردون    ثانيا     

 الوالية االولى     

 حاكم مديرية خط االستواء       

استقدم اسماعيل ضابطا انجليزيا اخر ، التقاه وزيره نوبار بالمصادفة  بالسفارة االنجليزية فى االستانة ، ليحل محل بيكر        

ب السودان ، وكان غوردون يعمل فى لجنة دولية لالشراف على المالحة فى هو غوردن لفتح المناطق االستوائية  وادارة جنو

الدانوب وشارك فى حربى القرم و الصين ، والغريب انه رفض ان يتقاضى العشرة االف جنيه التى كان يتقاضاها بيكر كمرتب سنوى 

ريبا الى قلبه فمنحه سلطات واسعة خلصت له فيها وارتضى الفين فقط وكان لهذه اللفتة اثرها االيجابى على عالقته بإسماعيل فكان ق

حكم مديرية خط االستواء مستقال عن سلطة الحكمدارية العامة فى السودان فى واليته االولى ، ثم حكمدارية السودان ذاتها فى 

 .واليته الثانية 

على تقرير الحكومة عن المهمة المطلوبة   وكان عليه ان يستفيد بالخالصات المستفادة من حملة بيكر للبناء عليها ، فإطلع      

بأن المديرية التى شرع االميراالى غوردون فى مباشرة تنظيمها وحكمها ، ال ي عرف من امرها سوى الشئ القليل " ومضمونه يقول 

، يتجرون فى العاج ، ولغاية السنوات االخيرة كانت واقعة بين مخالب قوم من االفاقين ، همهم الحصول على االرباح غير المشروعة 

،  واشار الستيالء الحكومة على مكاتب اولئك التجار بعد ان دفعت تعويضات لهم مؤملة " والرقيق يديرونها بواسطة المسلحين 

 " .وضع حد لتلك التجارة الممقوته المنافية لالنسانية 

الى قوة السالح  متحدية الشرائع والقوانين ، وعدم ولما لم تكن هناك وسيلة اخرى البطال تجارة الرقيق التى ما زالت ترتكز      

قدرة الحكمدارية على التواجد القوى فى المنطقة للسيطرة علي االمور ووضع حد لتلك التجارة   قرر الخديوى  فصل هذه االرجاء 

االرض ، وفيما يختص  فى حكم منفصل ،  وطالبت المذكرة بتحرير العبيد وتسليمهم لعشيرتهم ومن لم يهتد الى  اهله يعمل فى

بالعالقة مع القبائل  المقيمة على سواحل البحيرات نبهت الى ضرورة كسب ثقتهم والمحافظة على ممتلكاتهم واستجالب رضاهم 

 .بالهدايا وعليه ان يجتهد فى اقناعهم بالكف عن الحروب التى يضرمونها بغية الحصول على العبيد  

، فتدعوا الحكمدار الى اطعام الجيش طعاما جيدا وتوفير احتياجاته من الطعام بالزراعة وتوصى المذكرة برعاية الجيش       

حتى ال  تكن هناك حاجة لالستيالء على مخازن القبائل من الحبوب ، اذ ان مثل هذا العمل يدعوا لسوء الظن بالحكومة ، وهو عمل 

رض التقرير لجهود الحكومة فى عهد بيكر فى محاربة تجارة ، كما تع( 260)مناف الرادة الخديوى  الذى يود كسب ثقة االهالى 

 .الرقيق فى االقليم 

 

 محاربة تجارة الرقيق وانفصال اوغندة      

قافلة محملة  07م تقريبا ، وبدأ فى محاربة تجارة الرق ونجح فى شهرين  فى تحرير 0425بدأ غوردون مهمته عام       

لمحطات لضبط التجارة ، ثم توجه للفتح لكن مسيرته فى النيل واجهت صعوبات طبيعية وعدوانية بالعبيد والعاج ، واقام العديد من ا

 .لصعوبة إستحضار المعدات الالزمة لحملته من مصر  عندما إعترضت القبائل المتوحشة طريق الحملة ،
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قيا ليقابلها هو بمسيرته شرقا ليفتحا طلب غوردون من الخديوى ارسال حملة بحرية الى ممباسا  تتجه منها الى داخل افري      

معا طريقا سهال يمتد من البحيرات الى الساحل الشرقى بعيدا عن النيل تجنبا لمشاق المالحة فيه وتكاليفها ،  فإستجاب اسماعيل 

جاج  وضغطوا على وبعث حملة بقيادة ماكلوب باشا رست فى خليج ممباسا االمر الذى استثار انجلترا فأوعزوا لسلطان زنجبار باالحت

 .اسماعيل لسحب الحملة ،  ففعل 

 

 الطريق الى اوغندا       

م  ، وجد فى انتظاره بعثة من متيسا  0422عند وصول غوردون الى مقره فى غندكرو فى بداية  واليته عام        

METESA ن االزهر يهتدى بهما متيسا الى ملك اوغندا ،  قادمة للقاء بيكر محملة بهدايا الى الباب العالى وبطلب عالمين م

، فإنتهز غوردون المبادرة لتوثيق العالقات مع الملك االفريقى ، فبعث له بسفارة ردا على ( استجاب له الخديوى فورا)االسالم 

 .سفارته تحمل بعض الهدايا برئاسة الضابط االمريكى لونج الذى يعمل معه 

ديدة حتى البحيرات ، فأسس حاميات فى انيور واوغندة ونقطة عسكرية فى نجح غوردون فى تأسيس محطات عسكرية ع       

 .جندى بقيادة النور محمد  010روباقا عاصمة متيسا بناء على طلب االخير كداللة على الحماية ، وتشكلت القوة من 

عالقات مع متيسا فأرسل اليه واثناء انتظار غوردون المدد من عن طريق ممباسا عبر  الطريق الساحلى ، حاول توثيق ال      

سفارة من ثالثين جنديا بقيادة ارنست دى بلفون الذى بقى فى روباقا فترة ليست بالقصيرة ، وهنا بدأت المتاعب برفض دى بلفون 

 .طلب متيسا مساندته ضد خصمه كباريجا  قبل الرجوع الى غوردون ، وقفل عائدا اال انه مات وهو فى طريق العودة 

لب متيسا على الحامية المصرية فقطع عنها االمدادات واطلق عليها النار ليال وحاصرها   وكاد غوردون ان يقوم بعمل إنق       

عسكرى ضده لما علم باالمر لكنه تراجع وقرر سحب القوة دون سبب مفهوم ، وطلب من الدكتور امين مندوب مصر فى بالط متيسا 

ع القوة لكن االمر كان قد ون الرجوع للخديوى ، الذى غضب وطلب من غوردون ارجاالتوسط لفك الحصار  وتم سحب الحامية بد

 .انتهى 

وي رجع البعض انقالب متيسا على مصر الى اعجابه بالحضارة االوروبية  وقوة ممالكها التى نبهه اليها المستكشف هنرى        

اقناع متيسا بفتح الباب امام التبشير لضمان عدم مهاجمة م ، الستكشاف االقليم ونجح فى 0423ستانلى الذى وصل اوغندا عام 

 .مصر لمملكته 

، وكان ستانلى قد سارع ( 261)ان التبشير سيدعمه عسكريا ضد اعدائه( على حد قول الموسوعة)اعتقد متيسا بالخطأ        

ل الفرصة المتاحة لنشر المسيحية فى المنطقة بعدما اقنع متيسا بفتح الباب امام التبشير باعداد رسالة الى انجلترا يهيب بها إلستغال

 .يا لفتح مجاهلها امام المسيحية بارسال بعثات تبشيرية الواسط افريق

وسلم ستانلى الرسالة الى ارنست ممثل غوردون  لما علم بعودته الى السودان لتوصيلها الى مقصدها ،  ولما مات فى       

ه الرسالة وإرسلها الى انجلترا التى استجابت وارسلت بعثة التبشير البروتستانتية طريق عودته ، استخرج غوردون من متعلقات

 ( .262)م 0428م ، واستتبعتها بعثات كاثوليك الفرنسيسكان عام 0422عام ( االنجليزية)

 

 الوالية الثانية  

 حكمدارا للسودان          

 (م 0428الى اخر  0422الفترة من فبراير                  

بعد انسحابه من اوغندا ، عاد غوردون الى القاهرة عازما على الرحيل نهائيا الى انجلترا لغضب الخديوى منه ، واثناء        

وجوده فى لندن  تنازعته الرغبة فى العمل مبعوثا فى بلغاريا للخارجية البريطانية  ولكن الظروف حالت دون تحقيق رغبته ،  فإتجه 

ى اقترحه على الخديوى بفتح الطريق الذى يربط ممبسة بساحل شرق افريقيا  بالبحيرات بالتعاون مع شركة الى تنفيذ المشروع الذ

 .شرق افريقيا االنجليزية 
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وفى طور اخر فكر فى العمل لدى ملك البلجيك فى  الكونغوا ، وإنقلبت خططه لما وصلته رسالة من الخديوى يذكره فيها      

ا  وفى مقابلته للخديوى  0422عودة   فإستجاب لمعزة الخديوى عنده وعاد الى القاهرة فى فبراير عام بوعوده  له قبل السفر بال

إشترط قيامة بمسئولية حكم السودان كله ، فأجابه الى طلبه وعينه حكمدارا عاما على السودان بسلطات لم تكن الحد قبله ، وحدد له 

الموصالت داخل هذا االقليم المتسع لضمان السيطرة عليه  وحل مسألة الحدود مع الخديوى اسماعيل مهامه فى الغاء الرق وتحسين 

 .الحبشة 

وفى طريقه الى السودان واثناء وجوده بمصوع بلغه هجوم الزغاوة وميدوب على حاميات الحكومة ونجاح الثوار بقيادة        

وبلغه ان الحامية مكونة من اتراك ومولدين وشايقية هارون احد امراء دارفور فى عزل الحاميات المصرية بعضها عن بعض ، 

ومغاربة وعشرين مدفعا  غير قادرة على مواجهة الموقف   ووصلته رسالة من الخديوى يطلب اليه االستعانة بجماعة الزبير فى 

قتناعه بان االمر ما كان شكا وبحر الغزال وقبائل حمر وكبابيش فى كردفان الخماد التمرد   ففعل متضررا استجابة المر الخديوى ال

 .فى حاجة لالستعانة بمدد من هؤالء  بقدر ما كان فى حاجة الى قيادة رشيدة

 

 مشروع غوردون اللغاء الرق       

 ومواجهة ثورة دارفور                    

الشركة االنجليزية فتح الطريق  تلقى وهو ما زال فى مصوع برقيه من الخديوى يذكره بما ابلغه به اثناء المقابلة عن نية       

ما بين زنزبار ومنطقة البحيرات ، وطالبه بالمحافظة على ما تم فتحه فى خط االستواء والتوسع فيه ، وامره بتعيين حاكم للمنطقة 

، بعد مسيرة شهرين من مصوع ، وضع مشروع  0422يتولى تلك المسئولية ففعل    وعندما وصل غوردون الخرطوم فى مايو 

غاء الرق بناء على تعليمات اسماعيل  يقضى بالغائه تدريجيا مع إعتراف الحكومة بوضع الملكية الحالية للرقيق بشرط قيام المالك ال

سنة ، وي عتق فى حالة االساءة اليه قبل ذلك المدى ، وهو ما تضمنته  07بتسجيل العبد باوصافة لدى الحكومة  وي حرر العبد بعد 

 .0422ين مصر وانجلترا اللغاء الرق عام االتفاقية الموقعة ب

اختلف غوردون مع خالد باشا الحكمدار باالنابة منذ وصوله كما اختلف مع عثمان رفقى وكيل خالد باشا لفساده وغضب        

ارفور ، وعالج بعض الشكاوى واجرى بعض االصالحات ، ثم توجه بنفسه الخماد ثورة د( 263)االهالى عليه ونقلهما الى القاهرة 

لتباطؤ سليمان الزبير فى نجدة حاميتها ، االمر الذى اوغر صدره على  سليمان الذى رأه فتى صغير طائش غير موال للحكومة  

 .وطلب اعتقاله واحضاره فإعترض الخديوى حتى ال تتفاقم االمور 

،  ورأى ان االصالح يقتضى تراجع غوردون حتى ال ي غضب الخديوى ورأى ان يعمل على إضعافه ورفع شأن خصومه      

تخفيف الضرائب النها سبب ثورة دارفور ، واقترح تجنيد السودانيين بدال من المصريين والعناصر االخرى فهم اهل البالد وعلى 

 .معرفة بها واكثر تواؤمة مع البيئة والمناخ

 

 وح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقف الفت     

غوردون فى الخرطوم بقليل ، استدعاه الخديوى الى القاهرة لرئاسة لجنة االيرادات لمعالجة الديون الخارجية بعد استقرار        

القتناع الخديوى بقدرته على اقناع الجانب االوروبى بوجهات نظر مصر ومنها تعزيز ميزانية االنفاق على السودان ، لكنه تنحى 

 :االتى لتعزيز ميزانيته عنها لتعقد االمور وعاد الى الخرطوم واتخذ

حاول الخروج من مأزق الديون الخارجية لمصر بفصل ميزانيتها عن ميزانية مصر حتى ال  تتحمل عبئ  الدين ، ونجح  -       

 .فى ذلك 

 تخفيف االعباء المالية لعدم توفر فائض لدى مصر لالنفاق على السودان وقرر فصل الصومال اداريا عن الحكمدارية -       

 .باعتباره عبئا ماليا 

 000التى تبعد عن منطقة البحيرات " مرولى " ـ واوقف الفتوح داخل القارة فجعل اخر محطة للحكومة المصرية نقطة        

                                                           

263
 اصبح عثمان رفقى وزيرا للحربية فيما بعد وقامت فى عهده الثورة العرابية(  



- 194 - 

 

- 194 - 

 

ميل ، ونهى الدكتور امين المصرى المقيم فى بالط متيسا عن االستمرار فى اتصاالته مع كل من متيسا ملك اوغندا  وكباريجا ملك 

 .، لبسط السيادة المصرية على المنطقة  انيور

ـ واوقف مد السكك الحديدية الكثرا من الـخمسين ميال التى وصلتها جنوب وادى حلفا ،  واتجهت نيته الى ان يعطى دارفور       

 .نهاية الى احد ابناء سالطينها حتى يتخلص من مصاريفها ، وكلها اجراءات قلصت من النفوذ المصرى او تؤدى اليه فى ال

 وانشغل تلك الفترة بمحاربة تجارة الرقيق وتعقب سليمان بن الزبير          

تمادى غوردون فى اذالل سليمان ، وانتهى العناد بينهما الى عصيان سليمان  فتحامل غوردون عليه وعلى الزبير والده ،        

ديوى للتصرف فى امر سليمان ، صادر امالك والده وقبض على وإتهمه وهو فى القاهرة بتحريض ابنه على الثورة ، ولما فوضه الخ

 .زوجاته وابنائه  وحاكمه غيابيا فى الخرطوم وقضى باعدامه هو وابنه اسماعيل 

رفض مجلس االحكام فى مصر التصديق عل قرارات المحاكمة لرفض الخديوى ان يؤخذ االب بجناية االبن ، والغى      

ودر من ممتلكاته، فأرسل غوردون قوة بقيادة صديقه جيسى لمطاردة سليمان  االجراءات الصادرة فى حق ال زبير امرا بإعادة ما ص 

 .قبل انضمامه الى هارون الثائر فى جبال المنطقة ، فتمكن منه  واغتاله  ومن معه بعد ان استسلموا 

 

 استبدال المصريين والعرب     

 فى االدارة  باالوربيين                     

عين غوردون السودانيين فى االدارة فى بداية عهده كنوع من اإلصالح ، لكنه انصرف عن ذلك بدعوى انهم وبالذات        

العرب يعرقلون جهوده فى مكافحة تجارة الرقيق ، واصر على التخلص من السودانيين  والمصريين من االدارة واستبدالهم 

 .ب طلبه فوافق الخديوى باالوربيين وهدد باالستقاله اذا لم ي جا

وبعد الموافقة عين غوردون االوربيين فى االصقاع النائية بالجنوب ، واكثر منهم فى المناصب العليا فى الحكمدارية  فعين      

ب ، وقام بإخالء الجنوب من التجار المسلمين عربا وسودانيين  وكان ذلك التصرف الغري( جتلر)من االوروبيين  وكيل الحكمدارية 

بداية المخطط التأمرى لعزل الجنوب تمهيدا لضمه الى الكونغو خدمة لملك بلجيكا الذى يأمل فى العمل معه ،  وفى نهاية واليته هذه 

 .كانت بوادر الثورة المهدية قد بدأت 

 

 تولى توفيق واستقالة غوردون      

عن قوة تلك العالقة بإعالنه تكرارا ودائما نيته إعتزال كان غوردون ي قدر اسماعيل وعلى عالقة قوية به  وكان ي عبر        

الخدمة برحيل اسماعيل ، وفعال بعد وفاة اسماعيل ومجئ ابنه توفيق الى السلطة  وتولى مجلس النظار االمور وتشدده مع كبار 

ارة الى امبراطور الحبشة قضى الموظفين بما فيهم غوردون  سافر االخير الى القاهرة واستقال ، وقبلها المجلس على ان يقوم بسف

 .فيها ثالثة اشهر كاد ان يموت فيها 

 تقويم 

 الدور المصرى في السودان

 مد االسالم

إهتم محمد على  بنشر اإلسالم  وشجع الطرق الصوفية وخصص المساعدات للزوايا   وبجهوده واصلت الدعوة تقدمها        

" السنارية " ن فى الخدمة العسكرية فى مصر ، واعادت مصر الحياة الى رواقا بين القبائل الوثنية فى السودان وبين المجندي

 .باألزهر ،  وخصص له أهل الخير اإلعانات واألوقاف كـبرلنته هانم  

واكب الفتح المصرى فى المناطق االستوائية تقدم مد االسالم ، وكاد ان ي سلم متيسا ملك اوغندا  لوال تدخل ستانلى وتشدد       

،  وفوت تشدد ( 264)عوثا االزهر الشريف الذين اوفدتهما مصر ورفضهما الصالة خلفه السباب غير معلومة كما تشير الرواية مب

رجال الدين الفرصة على دعم  الوجود االسالمى المبكر فى المنطقة بإيجابياته السياسية بإستبقاء اوغندا ومنابع النيل فى عباءة 

                                                           

264
 .وان صحت نذكر بما تضمنه فصل فن الدعوة انفا من اهمية مراعاة عقلية المدعو ( 
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مة فى اوغندا للبناء عليه فى دعم االسالم ، وكانت الجالية من القوة لدرجة انها شاركت فى خلع مصر واستغالل وجود جالية مسل

 .على نحو ما سنفصله الحقا  0444وتبديل الملوك كما حدث فى عام 

 

 م ــــــــــــــــــــــــــــــــالتعلي       

له ولم يبخل فى سبيل ذلك بأى شئ ، فألحق ستة من السودانيين اعتنى محمد على عناية فائقة بنشر التعليم بمختلف مراح       

كبداية بمدرسة القصر العينى التجهيزية تم اختيارهم على اساس الصالحية ،  ولندرة الصالحين من السودانيين للدراسة انذاك  فرض 

وقوا المعارف التمدنية لينشروها في بالدهم على اولئك دراسة مجاالت إضافية كالزراعة ، وتمادى بتكليفم بعدها بدراسة األلسن ليتذ

 .م إلى مائة في مدرسة المبتديان 0473على حد قول رفاعة الطهطاوى ،  وتزايد عدد الطالب السودانيين بمصر ليصلوا عام 

نشاء مدرسة كانت وفاة محمد على نكسة على التعليم فى السودان ، فقد تباطأ  النشاط التعليمى فلم يشهد السودان سوى ا       

هجرى فى عهد عباس االول الذي قرر تطبيق التعليم الحديث في السودان وانشأ مدرسة زج فيها  بـرفاعة  0718واحدة عام 

 .طالباا لكنها ا غلقت بعد إفتتاحها بعام احد مع وفاة عباس 730الطهطاوى إلدارتها للتخلص منه ، وضمت المدرسة 

ين بعض خريجيها بوظائف الحكومة ، والبعض وفي عهد إسماعيل  انشئت سبع        مدارس إلتحق بكل منها مائة طالب   ع 

اآلخر بمدارس الهندسة والبرق وهندسة البواخر والطب والصيدلة ، وإبت عث آخرون للدراسة بالمدارس الفنية كما ب دىء فى تعليم 

م  خطط  إلرسال 0425نوفمبر  -0420فى الفترة سبتمبر السودانيين اللغات األجنبية  ،  وفى عهد ممتاز باشا حكمدار السودان 

 .مائة من خريجي مدرسة الخرطوم  إلتمام دراسة الميكانيكا والزراعة بمصر 

وفى عهد توفيق استمر التوسع في بناء المدارس رغم الضائقة المالية التي مرت بها مصر بسبب الديون األجنبية  فأقام        

بتعليم سكان الجهات المذكورة ، وبذل االعانات لهم و للمساجد التى تدرس العلوم الشرعية " وى مدرسة للطب ، ووجه الخدي

 .  0440وأغلقت هذه المدارس أبوابها خالل  الثورة المهدية عام 

ة لم يقتصر إهتمام مصر على بعض المناطق دون االخرى  فوصل اهتمامها الى القاصى والدانى ، فاولت اهتماما بنهض       

فأقامت به المدارس وبعثت اليه بالمعلمين   0418الجنوب كنهضة الشمال ، فاهتمت بالتعليم في مديرية خط اإلستواء منذ عام 

ن وقد ادت " سنار"و " سواكن "وإهتمت بنشر اللغة العربية   كما اهتمت بتعليم أبناء العبيد المحررين فأقامت لهم المدارس في 

تاب والمحاسبين وعمال التلغراف االمر الذى كان له اثرا بليغا المدارس النظامية خدمات ال مثيل لها لالدارة السودانية فقد زودتها بالك 

 .فى النهضة العامة فى ربوع السودان 

 

 العمران والتنمية العامة      

ج بتحسين المزروعات ونسل راى محمد على ان توطيد ملكه يقتضى العمل على رفاهية السكان ، فعمل على زيادة االنتا       

الحيوانات واستحضار الخبراء وتدريب السودانيين فى مصر وتعليمهم ، واهتم بالتعدين ، واقام المدارس، واتخذ بادرة طيبة للحد من 

 .نظام الرق

د وصف  د شبيكة   أما حقبة اسماعيل فقد كانت عمرانية لم يعرف السودان لها مثيال فى كل العهود التركية السابقة على ح       

تعمير البالد واصالحها وادخالها في عداد المديريات المصرية التي هى اكثر عمرانا وازدهارا ، وكذا توسيع " فقد وجه الوالة الى 

 نطاق التجارة ومعاملة اهل البالد بالعدل والحقانية وان تبذل اقصى الجهود في تزييد عمرانيته  وايصاله الى غاية الكمال من جهة

 (.265" )االمن واالنضباط العام 

نى المصريون فى عهد اسماعيل بتطوير الزراعة فأنشأوا نظاما للرى وحفروا الترع وأدخلوا تطبيقات الزراعة الحديثة      فقد ع 

سكك ومحاصيل جديدة ووزعوا البذور مجانا وادخلوا نظام السواقى فى الرى   والسماعيل الفضل فى اقامة خطوط البرق وادخال ال

 .الحديد ، وهو الذى ولى اهل البالد االدارة وأنشأ المصانع والمحالج والسكك الحديدية  وشجع التجارة

ان "على قواعد التخطيط الحديث حيث نبه اسماعيل الى مراعاة   0450وانشأ اسماعيل المدن فأ قيمت مدينة الخرطوم عام     

                                                           

265
 .  010صـ  د شبيكة( 
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كما اشار لمعالجة هجوم السيول وبناء " يقة تتفق وقواعد الصحة وفن الهندسة تكون الشوارع متسعة منظمة وان تنشأ المبانى بطر

المستشفى فى مكان فسيح طلق الهواء له حديقة وان يقام معسكر الجند بعيدا الخ  ، وقد الحظ بيكر على النهضة فى الخرطوم 

 .وبربرة فى العهد المصرى وأطرى عليها

 

 الوضع السياسي      

ح المصرى على بلورة مفهوم الوطن الواحد بعد دمج الكيانات الصغيرة فى كيان كبير شكل اساسا لدولة مركزية ساعد الفت       

كان محمد على يطمح فى ان يجعلها جزء اليتجزأ من امبراطوريته ومفتاحا لتوسعه فى قلب القارة   فعمل بحق ومن بعده اسرته 

 .ص نية االسرة نلتمسها فى العرض السابق على إنهاض السودان ، والداللة القوية على اخال

ورغم ما شاب ادارة االسرة باالصالة او بالوكالة من سلبيات ، فقد كانت تترصد وتباشر االدارة بالتوجيه والعقاب ، ولم       

ان فتوحاتها كانت تتسم االدارة بطابع استغاللى يأخذ وال يعطى ، وانما فى الحقيقة كان يعطى وال يأخذ ، وهو ما ينفى عن مصر 

بقصد االستعمار واالستغالل ،  ففقر هذه المناطق وقسوة مناخها وما تكبدته مصر من اعباء مالية وبشرية لفتحها وتطويرها ينفي 

هذا الطرح ،  ولكنه ال ينفى عنها روح التوسع االمبراطورى التى تملكت كبريات دول ذلك العصر  وقادت محمد على الكبير الى فتوح 

 ( .266)وب فى كل االتجاهات  لم يبخل فيها بالتضحية بأبنائه وحر

ومن هذا المنطلق كانت عالقة االسرة بالسودان عالقة خاصة فاالسرة العلوية جعلت تلك البالد وكأنها ملكية خاصا   تحرص       

سن معاملة شعبها ،   وكثيرا ما تضمنت االوامر الملكية على متابعة اوضاعها بكل تفصيالتها والعمل على حل مشكالتها وضمان ح 

.. اجراء ما فيه المنافع العمومية وعمار البالد ورفاهية العباد " الى االدارة حسن معاملة السودانيين ، فـالخديوى سعيد  يوجه الى 

ستهجن فى موضع اخر  ما ،  وي.."  ويقوم بزيارة الى االقاليم السودانية لالطالع على احوال من فيها .. ومعاملتهم بالرفق والرحمة 

 " .بمراعاة ربط الضرائب على قدر الطاقة "   ويوجه ( "  الضرائب) شاهده من ضنك االهالى ومضايقتهم بكثرة المطاليب 

ومن بعده حدد الخديوى اسماعيل الخطى لتأمين شعبه فى السودان من الشرور وفساد االدارة  فيقول لحكمدار السودان بعدما      

ان اهم ما نفكر فيه ونسعى الى تحقيقه هو " ن مدير منطقة النيل االبيض فى مواجهة غارات النهاضة على الدنكة والشلك  علم بتهاو

ادخال السودان بما فيه جهات البحر االبيض فى دائرة المدنية والعمران كما هى الحالة فى اقاليم الحكومة االخرى   ويستطرد قائال   

له فى الوقت الحاضر فاننا لمجرد ادخاله فى هذا الطريق ورغبة فى اسعاد اهاليه قد انشأنا مديرية البحر  ومع ان السودان ال ايراد

 .. " .االبيض التى كلفتنا انشاؤها الكثير من النفقات ، ونسعى لعمران تلك االرجاء 

مه ببيع الرقيق المحررين لحسابه الشخصى وجه الخديوى بمعاقبة المدير ليس فقط الهماله امن المواطنين وانما ايضا لقيا       

أال يكتفى بعزله وانما يجب ان ي رسل ايضا الى فازوغلى ليعتقل هناك ويستخدم باالشغال الخسيسة ليكون عبرة لالخرين ، " واوصى  

 .. " .واما الرقيق الذى باعه فيجب استرداده واعادته الى اوطانه بالراحة واسكانه فيها 

كريم ورحيم للخديوى بمواطنيه السودانيين ،  وهذه الوقائع تبرز روح االخوة التى حكمت تصرفات مصر فى وهذا موقف       

السودان فى معظم االحيان ، كما تعكس الفرق بين االستعمار وبين الفتح ، فمصر رغم نضوب مواردها تحملت العبء المالى للفتوح 

 .قابل وتكاليف نهضة تلك البالد المعروفة بفقرها دون م

وال ننكر معاناة السودانيين من عْب الضرائب التى فرضتها ادارة االسرة لالنفاق على االدارة وتطوير البالد   وأضجرتهم        

باة الضرائب من الشايقية واألكراد والمغاربة ، فلم يطق العرب هذه المعاملة وهجروا مزارعهم وهاموا سائحين في أرض  شدة ج 

وا من تعسف االدارة وفسادها  ومعظمها من الترك والجركس ،  وزاد االمر سوءا اقتحام المعادلة المصرية السودان كما  عان

وردن باشا سلطات واسعة   .السودانية  عنصر دخيل في إدارة السودان عندما فوض الخديوى إسماعيل إالنجليز فى االدارة ومنح غ 

لمة فى السودان إلى مصر    وكان له أسوأ األثر في بث الفرقة ليس فقط بين فأساء إطالق أيديهم في أمور الرعية المس       

                                                           

266
جندي وضابط الى المكسيك لمساعدة  835سودانية من / يوى سعيد باشا ليقذف بـ كتيبة مصرية وتلك الروح المتأصلة فى االسرة هى التى دفعت الخد(   

 .القوات الفرنسية فى حربها هناك تلبية لنداء نابليون الثالث أمبراطور فرنسا
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د وروافدها من سياسات تمييزية على البعض  البلدين الشقيقين  وانما ايضا بين السودانيين أنفسهم  بتطبيق االنجليز سياسة فرق تس 

ة من الضرائب دون غيرهم  مما أغضب الجعلية وميزوا دون البعض اآلخر ، ففى مجال الضرائب وجيعة السودانيين  اعفوا الشايقي

الميرغنية فآثاروا بقية الطوائف، وفرقوا بين الشمال والجنوب وفصلوا بينهما فأوقفوا تطورهما الطبيعى نحو  االندماج  واستعدوهما 

 . ضد بعض 

ادة من البالد وفى الوقت نفسه افادة اهلها ، وفى شبيكة المرحلة المصرية بانها قامت على المنافع المتبادلة باالستف. ويقوم د     

رأيه ان  الحكم على العهد بأكمله امرا عسيرا ، فهناك فترات طمأنينة واستقرار ت على من شأن عهد ما ، وهناك فترات من الشدة 

 .هناك منهم غير ذلك  والفوضى ت نزل من شأن عهد اخر الى الحضيض ، و فيه من الحكام من كان نظيف اليد وعفيف النفس بينما
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 ثـــــــــــــــــــــــــل الثالـــــــــــــــــــــــــــــالفص

 الـثـــــــــــورة المهــــــــديـة

 نهاية غوردون واالدارة المصرية   وبدء حكم االنجليز

 

 الثورة المهدية

، وينتمى ألسرة ( هـ  0710) م  0485مد المعروف بالمهدى وهو من مواليد دنقلة عام أسس الحركة المهدية  محمد أح       

كنزية من العرب المخلطين مع النوبيين ، عمل ابوه فى صناعة المراكب واتسم بالزهد والتقشف ،  وساعده امتداد نسبه الى آل 

، ومع تصاعد الغضب الشعبى ، بدأ يستثير همم الشعب البيت على لم شمل الفصائل المتنافرة حوله المتضررة من الوضع العام  

السودانى ، وإتسم فكره باإلصالح ذى الطابع الجهادى ، ونادى بابطال الرق وأتسع نطاق دعوته لتتحول الى ثورة عامة مع  تطبيق 

 .ى مصر االدارة للقوانين الفرنسية الوضعية التى تخالف الشريعة  ، و تزامنت حركته مع الثورة العرابية ف

ابتدات دعوة المهدية سرا ثم بالمنشورات ولما علمت الحمدارية بذلك ارسلت ابو السعود لتقصى االمر ومعه بعض قرابة      

المهدى القناعة بترك دعوته ، لكن المهمة فشلت واكد له المهدى انه لن يتراجع عنها ولما ذكره ابو السعود باالية الكريمة اطيعوا 

 .أنه ولى االمر فى هذه االوان ، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر  اولى االمر رد ب

م قوة مسلحة بالبنادق ومزودة بمدفع الى جزيرة آبا 0440فى ضوء هذا الموقف ارسلت الحكمدارية بتاريخ اغسطس        

حين بالسيوف والحراب فى مكان للقبض على المهدى الذى استعد للمواجهة واعلن الول مرة مهديته  وفاجأ القوة بمائتى رجل مسل

رجال وفر الباقون ،  وتحسبا لرد فعل الحكومة   سار المهدى الى جبال  070موحل لم تتمكن فيه من استخدام اسلحتها  ، وقتل منها 

عتاد اهل بناء على نصيحة الملك ، وهو مكان ا" بطن امك"تقلى بعد ان اعلن ملكها الوالء له ، وتحصن بمكان يصعب اختراقه ي دعى 

المنطقة فى ثوراتهم التحصن به هروبا من المطاردة ، وحاول مدير كردفان مالحقته بقوة كبيرة من االب يض وصلت المنطقة بتاريخ 

منه  بعدما ادركت ان قوتها ال تسمح لها  75اكتوبر ، لكنها لم تتمكن منه لتضييق االهالى وملك تقلى عليها فإنسحبت فى  4

 . فريسة لهجمات االنصار الذين غنموا بعض اسلحتها فى تراجعها  بالمواجهة ، فسقطت

من  20جندى و  530م توجهت قوة بدون موافقة الحكمدارية فى كتمان من فاشودة بقيادة راشد من 0440فى اخر عام      

لها وانتهت المعركة بنصر الخطرية والف من الشلك على راسهم ملكهم  ، للقضاء على المهدى لكن االنصار علموا بها وإستعدوا 

حاسم للمهدى ، وق تلت اغلبية القوة  بما فيه قائدها وملك الشلك  ، ومع صمود المهدى تعززت مكانته وزاد انصاره وقواته وتدفقت 

ة عليه االمدادات وأدرك الحكمدار خطورة الموقف وضرورة استدعاء قوات من المحروسة ،  فى هذه االثناء تولى العرابيون السلط

واعتقدوا ان ما يحدث فى السودان ال يستوجب ارسال مدد من القوات الحتياجهم اليها فى مصر تحسبا لهجوم انجليزى ، ورأوا ان 

حكمدارا جيدا يستطيع اعادة االمور الى نصابها ، وعينوا لهذه المهمة عبد القادر باشا لكفاءته وكان يشغل منصب وزير السودان فى 

 .مستحدث الحكومة ، وهو منصب 

بلوكا من 05م ، فوجد جتلر القائم باعمال الحكمدارية قد ابتعث جيشا من 0447وصل عبد القادر باشا  الخرطوم فى مايو       

الجند النظامية والفى وخمسمائة من الخطرية الشايقية  بقيادة يوسف باشا الشاللى وهو من الكنوز  وحاكم بعض االقاليم ترقى فى 

 .كان مساعدا لجسى قائد تجريدة الحكومة على الزبير مناصبه لذكائه و

سار الشاللى الى المهدى فى عرينه بقدير لكن حملته تعثرت فى الطريق بعد ان ترصدته جواسيس المهدى ، فقبض عليهم      

كانت مثل هذه وأعدمهم لما خاطبوه بشدة بطريقة وحشية بتقطيع االعضاء دون ان يقره القاضى المرافق للحملة على ذلك ، و

شبيكة من اشد المعارك بين . االعمال تزيد الغضب على الحكومة وتضعف تعاون اهل البالد معها ، وانتهت الحملة بمعركة اعتبرها د

 (. يمكن تتبع تحركات المهدية على الخريطة التالية) المهدية والحكومة باندحار الشاللى اال القليل 
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ى الى مزيد من تعزيز مكانة المهدية فإشتعلت ثورات التأييد والدعم فزادت االمور تفاقما  مع ادى نصر المهدى على الشالل     

الغضب المستمر من اعباء الضرائب ، وتسبب تنكيل الحكومة بـ عامر المكاشفى النضمام اخيه الشيخ احمد المكاشفى الى المهدية فى 

ر  ومحاصرة قوات الحكومة التى دخلتها اثناء غياب المكاشفى ، وفك قدير   فى ثورة اخيه فى الجزيرة واقتحامه والثوار سنا

حصارها جتلر ـن وثار اخرون مثل الشريف احمد طه ومحمد زين التكرورى فى شرقى النيل االزرق وتمكنوا من هزيمة قوات 

رت على محمد زين التكرورى الحكومة فى عدة معارك ، ولكن قوة بقيادة جتلر ودعم من الشكرية ، تمكنت من قتل الشريف وانتص

فى ابى شوكة ، ولما عاد جتلر الى الخرطوم وجد عبد القادر باشا قد وصل وتولى المسئولية وأرسل قوة طاردت عامر المكاشفى 

وتمكنت من هزيمة عرب عامر وفر عامر الى المهدى ، كما ثار ود الصحابى فى الجبلين وتغلب على قوة الحكومة ، وهاجم حامية 

و استمرت المقاومة حتى .... ية االكبر احمد المكاشفى و سار الى سنار ، وهزم  فضل هللا ود كريف جند الحكومة فى ام سنيطة الداع

لمطاردة الثوار فإنتصر على ود كريف  ودحر ود المكاشفى ،  0445ولم تخمد ، فإضطر عبد القادر فى يناير  0447نهاية عام 

 .يطارد الحاج احمد عبد الغفار وشتت جمعه  وعاد منتصرا ودخل سنار وواصل مسيرته جنوبا ل
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 قوى الثورة فى كردفان ودارفور      

، سقطت حاميات كردفان واحدة تلو االخرى ما عدا بارة  0447بعد انتصار المهدى فى قدير على الشاللى فى مايو        

لى الحامية االستسالم لكنها ردت بقتل الرسولين ولم يتمكن واالبيض ،  وبعد شهرين تحركت قوات المهدى الى االبيض وطلبت ا

 .االنصار منها وخسروا المعركة وق تل منهم عشرة االف من ضمنهم اخوا المهدى 

ترك المهدى الحامية محاصرة وحاصر معها حامية بارة وقطع الطريق على االمدادت للحاميتين وارسل الحضار االسلحة        

خامة خسائر قوات المهدية الى اعتمادها فى القتال على السيف والرمح وعدم استخدامها االسلحة النارية القليلة النارية  ، وترجع ض



- 201 - 

 

- 201 - 

 

التى غنموها من قوات الحكومة ، لكنهم خلفوها ورائهم لسبب غير معروف،  ومع تدهور االحوال طلب عبد القادر مددا لردع الثورة 

االسلحة  فغضب وطلب اعفاؤه من الحمدارية ، ولكن الخديوى رفض مدلال اياه بانه يرغب ، فلم يوافق عرابى على واكتفى بارسال 

 .فى ان يكون النصر على يديه 

وبعد احتالل االنجليز مصر ارسلوا الكولونيل ستيوارت للتعرف على االحوال فى السودان وكان معجبا بإدارة عبد القادر      

طالب بتعيين ضباط انجليز فى السودان ، فأرسلت انجلترا هكس لرئاسة اركان الجيش لالمور  وغضب على جتلر لضعف خططه ، و

فى السودان ، وفى ذلك الوقت الذى استسلمت فيه حاميتا االبيض وبارة للمهدى والغت مصر نظارة السودان التى كان يشغلها عبد 

 .القادر استدعته القاهرة رغم توصية ستيوارت بإستمرار وجوده

رزت قوات الحكومة بقيادة هكس نصرا فى الجزيرة على احمد المكاشفى واخيه من انصار المهدى ، واعدت الحكمدارية اح       

العدة السترداد االبيض من يد االنصار ، وكان االهالى يسبقون حملة الحكومة  بهجر القرى وعدم ترك ما يفيد الحملة  فلم يجد 

، وانهكته مناوشة عصابات المهدى  وعندما جاءت المواجهة انتهت التجريدة التى ضمت الجيش زادا وال ماء ولم يجد من يعاونه 

،  وخلصت بذلك كردفان للمهدى وانقطع المدد عن حاميات  0445نوفمبر  8عشرة االف جندى بهزيمة منكرة فى غابة شيكان فى 

 .دارفور 

 

 ى السودان  ف غوردون      

 ة الثالثةالوالي                           

مع استمرار تدهور الحال ، رأت بريطانيا عدم التدخل ونصحت مصر باالنسحاب من السودان الغربى واالستقرار فى جزء         

، وهى تستعد لترحيل قواتها من مصر وكانت قد قطعت شوطا كبيرا فيه ،  0445محدد تستطيع الدفاع عنه منفردة ، وفى نوفمبر 

ن السودان لكن ابادة حملة هيكس كانت نذيرا بتضخم خطر المهدية ، فأوقفت الترحيل  وقررت استبقائها اصرت على انسحاب مصر م

 .للدفاع عن مصر ضد خطر زحف المهدية 

راى بيرنج المندوب البريطانى فى مصر  الثبات فى الخرطوم لتأمين انسحاب القوات المصرية ، وكانت دوائر المتمسكين        

ودان يرون ارسال الزبير من القاهرة على رأس حملة من ستة االف جندى سودانى لقتال المهدية واالستعانة بالترك بالبقاء فى الس

 .او بقوات هندية من الجيش البريطانى  لدعمه ، وكانت بريطانيا متردده بالنسبة لالستعانة باالتراك 

تيار فى البداية على غوردون للقيام بالعملية ، لكن شريف باشا ولما استقر االمر على اخالء السودان باكمله ، وقع االخ       

رفض ذلك خشية تخلى القبائل التى ما زالت على والئها للحكومة عن دعمها ، اذا ما عينت مصر مسيحيا فى هذا المنصب الكبير ، 

فى السودان وهو ما لم يعجب شريف وانتهى االمر الى ابتعاث ضابط انجليزى لسحب الحاميات وتأسيس نظاما للحكم يالئم الوضع 

 .0448اليمانه باالحتفاظ بالسودان فاستقال فى يناير 

ومن الجدير بالذكر انه عند مناقشة عملية االخالء ا ست بعد غوردون من قيادة العملية واستقر االمر على  عبد القادر وزير        

..  نج حول مسألة االعالن من عدمة عن االخالء ، اجعلهم يستبعدونه الحربية الذى سبق ان خدم فى السودان ، ولكن خالفه مع بير

 .فاالول يرغب فى اال يتم ذلك بينما يرى االخر مصلحة فى ذلك واخيرا استقر االمر على قيام غوردون بالمهمة 

 

 غوردون واالخالء      

تم االتفاق على سحب القوات واقامة حكومة وبعد اجتماعات بين الحكومة المصرية وغوردون وبيرنج فى القاهرة ،        

اتحادية من الملوك والسالطين ، واقترح غوردون االستعانة بالزبير ، لكن بيرنج رفض النه يرى ان الزبير يعرقل المهمة وال يعينه ، 

ح ملكا لكردفان ، الى السودان ، وفور وصوله بربر بعث بكسوة الى المهدى وابلغه بأنه سيصب 0448و سافر غوردون فى يناير 

واعلن غوردون لالهالى العزم على االخالء واعادة السالطين ، وكان قد اصطحب معه من القاهرة االمير عبد الشكور من ساللة 

كره ، ولكن تنازعت غوردون االفكار بشأن مستقبل السودان وتردد  سالطين دارفور ، ولكنه رده من اسوان لعدم كفايته وكثرة س 

م بحر الغزال الى ملك البلجيك لتوجيه ضربة قاضية لتجارة الرقيق فى منابعها  ، وكتب الى الملك بذلك ، وفكر ايضا فى ففكر فى تسلي

حكم ذاتى للسودان تحت اشراف مصر ثم استبعد الفكرة ، وفكر فى حكومة برئاسة الزبير ، ولكنه فى النهاية استقر على االخالء ، 

 .حربية واالعداد لالخالء  ،  لكن المهدى لم يمهله وارسل لتطويق الخرطوم فأصدر اوامرة بوقف العمليات ال



- 202 - 

 

- 202 - 

 

 

 ثورة السودان الشرقى       

 هزيمة بيكر و جراهام                       

اثناء تجريدة هكس على االبيض اشعل المهدية الثورة فى السودان الشرقى بقيادة ابى دقنة والشيخ  0445فى اغسطس        

ر المجذوب وتمكنوا  من قطع الطريق الى البحر االحمر  طريق انسحاب القوات ، واستمر االنصار فى مناوشة قوات الحكومة الطاه

الراسية ( السفن النيلية) وتمكنوا من دحر قوة كبيرة من ستة االف جندى بقيادة فلنتين بيكر الذى فر ومن بقى معه الى الوابورات 

ه الهزائم طلبت لندن من غوردون وهو فى طريقه الى السودان لتنفيذ االخالء العودة اذا ما كانت فى مرفأ ترنكات ، ونتيجة هذ

الهزائم تؤثر على مهمته فرفض حرصا على سمعة بريطانيا ، كما اعترض على تفكير لندن ارسال حملة من اربعة االف جندى الى 

طوكر وتسهيل انسحاب بقية الحاميات، مبررا رفضه على اساس ان السواحل الشرقية لتأمين ميناء سواكن وفك الحصار عن حامية 

 .مهمته سلمية  ، والتى كان يروج لها على االساس السلمى

 

 حملة جراهام وقوات الصحراء بقيادة ولسلى     

غوردون يروج تقرر فى النهاية ارسال حملة بقيادة الجنرال جراهام لفك الحصار عن حامية طوكر وحماية سواكن ، وكان        

لمهمته السلمية متمسكا باالخالء على ان تكون هناك حكومة قوية برئاسة الزبير تساعده فى هذا ، وطلب قيام قوة بفتح طريق 

سواكن لتسهيل وصول الزبير ،  وقد ادى تناقض السلوك البريطانى بين ارسال قوات وادعاء غوردون االنسحاب ، لعدم الثقة فى نية 

ء ، خاصة وان الرأى العام البريطانى ال يقبل بالزبير وهو اكبر تاجر نخاسة فى افريقيا فى ان يقوم بدور تحت المظلة بريطانيا االخال

 .البريطانية حتى ال تتأثر صدقيتها فى محاربة الرقيق 

ها المقدرة على الفعل اشتبكت الحملة مع االنصار فى المنطقة الشرقية فى عدة معارك ثم عادت الى سواكن ، ولم يكن لدي       

او فك حصار الخرطوم ، فى ذاك الوقت هب اهل الجزيرة لدعم الثورة وحاصر االنصار الخرطوم وقطعوا خطوط البرق من حولها فى 

من الشهر ارسل ابو قرجة قائد الحصار الى غوردون برد  77، و تمكن االنصار من االستيالء على بربر، وفى  0448مارس  07

 .سالته ، بدعوته لالسالم واالستسالم ومع الرسالة جبة هدية فلم يجبه المهدى على ر

فى حالة عدم تعيين )ومع تأزم الموقف وتأخر الرد بخصوص اقتراحه تعيين الزبير ،  بدأ غوردون الحديث عن استقالته        

امية الخرطوم الى بربر انقاذا لها ،  وفى هذه والتوجه عبر الجنوب الى الكونغوا للخدمة لدى ملك البلجيك  ، وان تنسحب ح( الزبير

االثناء كانت المناقشات تدور فى لندن حول انقاذ غوردون ، وفى ابريل تقرر ارسال حملة االنقاذ بقيادة اللورد ولسلى عن طريق 

صار الى ام دبان ، وتعقبت قواته االن 0448النيل ، وكان غوردون صامدا ونجح فى رفع الحصار عن الخرطوم فى اواخر يوليو 

حيث استدرجوها الى ارض مشجرة داخل االحراش وقضوا عليها  ،  وبعد هزيمة ام دبان تراجع غوردون عن عزمه ارسال قوة 

لتحرير بربر ، وانتظر قدوم قوة االنقاذ البريطانية ، وارسل ستيوارت الى مصر عن طريق النيل لينقل اليها الوضع فى الخرطوم ، اال 

 .يه ومن معه بعد ان اصطدمت باخرته بصخرة فى ارض المناصير الذين قضوا على ركابها انه ق ضى عل

سبتمبر بلغ امر حملة االنقاذ الى غوردون فابتهج وقام باستئجار البيوت على النيل اليواء القوات عند وصولها  ،  70وفى        

عدم تعاون القبائل التى اعتقدت ان الحملة جاءت بدون رضاء لكن االمر لم يسر كما اشتهى فقد  واجهت الحملة مشكالت عديدة ل

 .الخديوى من ناحية ، وخوفا من االنصار من ناحية اخرى ، فتحاشت مساعدتها فلم تزودها بالجمال وعرقلت تقدمها 

من ابى طليح ، والتقاها االنصار عند النهر ، لكنها نجحت فى اجالئهم  0448ديسمبر  01تقدمت الحملة من كورتى فى        

وعندما التقت القوة بالوابورات التى سبق ان ارسلها غوردون الستقبال طالئع الحملة ، ارسلت  الحملة قوة انقاذ سريع عن طريق 

 . 0443يناير  78النهر للوصول الى الخرطوم ، لكنها تراجعت عندما اكتشفت سقوط المدينة عند  وصولها مشارف الخرطوم فى 

 

 خرطوم ومصرع غوردون سقوط  ال     

قاد عبد الرحمن النجومى حصار الخرطوم ، وارسل الى غوردون يطلب منه التماس االمان من المهدى عند وصوله ، فأبى        

رغم تدهور الروح المعنوية فى المدينة ، التى زادها تدهورا  وصول المهدى وتجرؤ مؤيديه داخل الخرطوم على الناس ، فحاول 

 .احد المنفيين من ثوار العرابية حرق مخزن ذخيرة القوات الحكومية فتم اعدامه  احمد العوام
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لم يتعجل المهدى فى مهاجمة المدينة لرغبته فى استسالمها دون اراقة دماء ، فكاتب غوردون من جديد فى االستسالم        

خرجت قواته مرتين للتصدى  0443عام  دون جدوى مجاء رد  غوردون بمحاولة كسر الحصار ومناوشة االنصار ، ففى اول

 .لالنصار 

وفى هذا الوقت استسلمت حامية ام درمان لنفاذ االقوات فضمها المهدى الى قواته وكاتب غوردون من جديد لالستسالم        

انية التى نجحت يناير ، وصلت اخبار موقعة ابى طليح بين االنصار وقوة الصحراء البريط 70واردفه بكتاب اخر دون جدوى ، وفى 

واستولى عليها وق تل غوردون  0443يناير  71رغم المقاومة فى التقدم نحو النهر فقرر المهدى عدم االنتظار ، وهاجم المدينة فى 

برماح االنصار  ، وغضب المهدى لمقتله وقيل انه كان يرغب بمبادلته بعرابى ، ولما علم المهدى بوجود قوة الصحراء فى القبة ، 

لنجومى لمطاردتها ، ولكنها كانت قد تقهقرت الى ابى طليح لسوء حالتها  ، وواصلت التراجع تحت غارات االنصار حتى ارسل ا

 .مارس   01كورتى ، وحدث نفس الشئ للحملة النيلية وفقدت قائدها ولحقت ببقية القوات فى  كورتى فى 

 5ترتيب االوضاع طلبت الحكومة الجديدة فى لندن من ولسلى  فى وفى الوقت الذى حاولت القيادة االنجليزية فيه اعادة        

 . مايو ورحل عائدا الى لندن   00ابريل ، صرف النظر عن العمليات الحربية لعزمها الجالء وفعال اصدر امره للقوات بذلك فى 

اضى المهدية  ، وفى منطقة ، فوجدوا االنجليز قد اخلوها فضموها الى ار 0443تقدم االنصار الى دنقلة فى صيف        

الخرطوم اسس المهدى ام درمان واقام فيها و بعث قواته للقضاء على التمردات واستكمال اسقاط الحاميات ، وفكر المهدى فى 

مواصلة فتوحه نحو مصر فأرسل الى الخديوى توفيق خطابا يطالبه بالتسليم للمهدية ، يقول فيه ها انا قادم على جهتك بجنود هللا 

عن قريب انشاء هللا تعالى ،  وكان فى نية المهدى الجهاد فى كل مكان يمكنه الوصول اليه من اجل الدعوة والوحدة االسالمية ، و

فبعث الكتب والدعاة للبالد االسالمية وعين اسيرا شاميا عامال من قبله عليها ، و استقبل البعض ثورته بالترحيب فإستنهضه اهل 

لو "  " حرب النهر "  ر ليقيم فيهم اميرا ،  ويقول فيه تشرشل الذى حارب ضد الثورة المهدية فى كتابه المغرب المقيمين فى مص

، وهو ما تنبه اليه ايضا غوردون فذكر فى " ، المكنه بقوة عزيمته احتالل العالم االسالمى (  0443توفى عام ) كان المهدى حيا 

فى لندن وقبل حضوره لتنفيذ مهمة االخالء ان ثورة المهدى تنتشر بسرعة البرق  اثناء مداوالته 0445حديثه الصحفى اواخر عام 

وسوف تتطاير شراراتها الى الجزيرة العربية عبر البحر االحمر والى صعيد مصر شماال وليس فى استطاعة النقط البحرية ان تحبس 

 ( .267)تيار هذه الثورة 

قبل ان  0443لى تنظيم البالد واستقرار االمر فيها الى ان ادركته المنية فى يونيو استغل المهدى الفترة التالية فى العمل ع       

 . يستكمل  حلمه 

 

 الخليفة عبد هللا بن السيد       

تولى عبد هللا بن السيد وهو من ابناء دارفور الخالفة بعد موت المهدى ، ولم يستقر االمر فقد انفجر الخالف بين المهدية        

هـ فحصد اعداد فاقت ما حصدته الحرب المهدية ،   0501اء المهدى ، وعصف باهل االقليم انحباس المطر والمجاعة عام وطال ابن

وتفشت الحروب االهلية و الفتن والثورات فكلما اخمد احداها فى جهة اال ونشبت فى جهة اخرى واعتصم المتمردون بالجبال    

لشيخ صالح كبير الكبابيش وحاول االستعانة بالحكومة المصرية ، واعلن االمير يوسف فتمرد زعيم الرزيقات فى دارفور وتمرد ا

سليل سالطين دارفور استقاللها ، فقتله االنصار فأمر الفور ابا الخيرات سلطانا عليهم   واعلن ابو جميزة العصيان فى درتامة 

ج امامهم وتفاقم امر ثوار دارفور ولكن االنصار تمكنوا من واجتمعت حوله قبائل غربى دارفور احتجاجا على سد الخليفة طريق الح

،  وطاردوا اتباع االمير يوسف بعد مقتله الى وداى لفتحها بعد مراوغة سلطانها 0448االنتصار عليهم فى موقعة عظمى فى فبراير 

 .وايوائه اعداء المهدية

 

 التقدم نحو مصر     

ية الى مصر لكنها إنهزمت ونجحت القوة االنجليزية فى إنسحابها الى حلفا  ، وبعد فترة تابع المهدية قوة الصحراء االنجليز       

                                                           

267
 . 508شبيكة صـ . د(  
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بقوة لتعقب االنجليز تعرضت لمصاعب جمة الخالء القائد االنجليزى القرى حتى اليجد االنصار من  0448مايو  5تقدم النجومى فى 

، طلب الى النجومى االستسالم لكنه رفض وكانت موقعة توشكى  يمدهم بالمؤن ، وعندما احتشدت القوات برئاسة جرانفيل فى اسوان

، إنهزم فيه االنصار لسوء حالهم       وكان هذا الهجوم سببا فى تحول مصر ومعها بريطانيا عن سياسة  0448اغسطس  5فى 

يفة ، فقد تقدم وجهاء االخالء والعودة الى السودان من جديد ، خصوصا ان قطاع من السودانيين طالب مصر تخليصهم من الخل

فى هذا الشأن ، ومثلهم الجعليون الذين طلبواالى قائد حامية حلفا انهاء حكم  0441وتجار مديرية كردفان بتقديم عريضة عام 

 .الخليفة 

 

 الحرب مع الحبشة     

قتل قائدها فقام االمير الدكيم القائد اثناء القتال مع االنجليز فى الشمال ،  كانت حامية القالبات تناوش االحباش فى الشرق و       

( 0448 – 0427)الجديد باعتقال تجار الحبشة وارسلهم الى ام درمان ، فأرسل الخليفة خطابا الى يوحنس الرابع ملك الحبشة 

اش للقتال ،    ولما علم الخليفة بإستعداد االحب( 269)، فقام الملك باستعدادات الجالء المهدية عن القالبات ( 268)يدعوه لالسالم 

ارسل ابى عنجة لقيادة الجيش فى المنطقة ومعه خطاب الى يوحنس الرابعينذره ، ولما لم يرد ملك االحباش تقدم ابى عنجة فى 

بعد مسيرة تسعة ايام واشتبك مع االحباش فى فجر اليوم العاشر ، ولما اشتد القتال فر االحباش والقوا ( النجاشى) اراض الن قش 

 .نهر بانفسهم فى ال

جمادى االول ، فجاءه كبراء المسلمين  فى جبرت طالبين  2ام مدائنهم يوم السبت   Gondarتوجه ابو غنجة الى قندر       

االمان  فدخل المدينة واعجبته قصورها ثم رجع الى القالبات ، وبعد اربعة اشهر خرج الى االحباش فلم يجد من يتصدى له فعاد   

، طلب يوحنس الرابع ملك الحبشة الصلح ( 270) لي قد ثبت اقدامه فى مصوع ويهدد بالتقدم فى المنطقة ولما كان الوجود االيطا

لح يقول فيها ( ابو عنجة)   فأرسل الى القائد حمدان ابى عنجة ( 271) من المهدية للتفرغ للخطر االيطالى  اذا انا " رسالة ص 

تم المساكين فما الفائدة من ذلك ، والواقع ان االفرنج اعداء لنا ولكم فإذا حضرت الى بالدكم واهلكت المساكين ثم جئتم انتم واهلك

غلبونا وهزمونا  لم يتركوكم بل خربوا دياركم  واذا ضربوكم وكسروكم فعلوا بنا ذلك ، فالرأى الصواب ان نتفق عليهم ونحاربهم 

 " .ونغلبهم  

فاذا صار كذلك فهو غاية المنعة لنا " اعمال التجارة فى ارض كل لالخر وتحدثت الرسالة عن تبادل المنافع التجارية بتبادل       

ولكم النكم انتم ونحن فى االصول السابقة اوالد جد واحد فاذا قاتلنا بعضنا بعضا فماذا نستفيد فاالفضل واالصوب لنا ولكم ان نكون 

ين فى الشورة الواحدة ضد اولئك الذين يحضرون ثابتين فى المحبة وجسدا واحدا وشخصا واحدا متفقين بعضنا مع بعض ومتشاور

من بالد االفرنج والترك وغيرهم الذين يريدون ان يحكموا بالدكم وبالدنا مزعجين لكم ولنا اولئك اعداؤكم واعداؤنا  نحاربهم 

ق قوة االنصار ،  ولما لم يرد الخليفة ، حشد االحباش جيشا ضخما يفو( 272" ) ونهينهم ونحرس حدود بالدنا وممالكنا منهم 

رح فيها امبراطور الحبشة يوحنس الرابع جرحا مميتا (  273)وتوجه الى القالبات وكان ابو عنجة قد توفى ، وقامت معركة شديدة ج 

 . وانفرط عقد جيشه وطارد االنصار قوات الحبشة وكان من بين الغنائم تاج االمبراطور  0448عام 

 

 كتشنر واستعادة السودان      

ولى كتشنر قيادة حملة االسترداد ، لمعرفته الجيدة باللغة العربية وبالسودان منذ ان كان محافظا لسواكن وقيامه بدور ت       

،  و بدأ  0488نوفمبر  78ضابط اتصال بين غوردون وحملة االنقاذ  ، و بعد معارك عديدة تمكنت الحملة من هزيمة الخليفة فى 

التى وقعها من الجانبين كتشنر  وبطرس غالى ، وكان الحكم  0488وبريطانيا باتفاقية يناير عهد من االدارة المشتركة بين مصر 

                                                           

268
 .هددت القوات المصرية الحبشة فى ايامه ( 

269
 .على اسالم يوحنس يجئ ردا على تنصيره جبرا اهالى ولو اعتقد ان اصرار الخليفة فى رسالته  
270

 .باتفاق مع بريطانيا0488احتلت ايطاليا بعد ذلك  اريتريا وبعدها ، كسال فى يوليو 
271
 .  0481تمكنت الحبشة من الحاق هزيمة ساحقة بايطاليا فى موقعة عدوة فى مارس  ( 
272
 . 807د شبيكة صـ (  
273
 .وابو دقن من احسن قادة االنصار   كان ابو عنجة وعثمان ادم(  
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لمصر اسميا بينما انفردت انجلترا باالمر فعليا ،  وكان منليك الثانى ملك الحبشة ، اول المهنئين بسقوط دولة المهدية فأرسل الى 

 .مان ، ويهنئه بزوال الدولة االسالمية من السودان كتشنر يشكره على اطالق سراح اسرى الحبشة من سجن ام در

فقد راوغ االنجليز عند ترسيم (  0414-0404) ولرغبة منليك الثانى فى التوسع الستكمال ما بدأه  االمبراطور ثيودور       

ية ، ولما استطالت حدود الحبشة مع السودان ، فكان مندوبوه يرفعون االعالم على فازوغلى وجميلة على اعتبارهما ارض حبش

المفاوضات فى هذا الشأن اضطر هارنجتون معتمد بريطانيا فى الحبشة الى التساهل بحكم االمر الواقع والتعاطف الدينى ، فترك 

 (.   274)لالحباش اقليم بنى شنقول بالرغم من انه جزء من السودان 

   

 التكالب االستعمارى        

 مالك المصريةعلى اال                         

 فى السودان الكبير                                       

بعد جالء مصر ، تعرض السودان للنهش فاحتلت انجلترا طوكر حتى ال تمتد اليها يد ايطاليا ، وقد تكبدت فى سبيل ذلك           

ووافقت بريطانيا لحكومة دى رودينى  فى ايطاليا  ، 0480خسائر فادحة فى قتالها قوات المهدية بقيادة عثمان دقنة فى فبراير 

لحمايتها من المهدية بعد اعتراف الحكومة االيطالية بسيادة مصر على اراضيها السابقة فى   0488بإحتالل كسال مؤقتا فى يوليو 

لحصول على موافقتها دون ا 0481وحتى عام  0483السودان ، وحاول ملك البلجيك فى زياراته الثالث النجلترا فى الفترة  من عام 

جدوى على تنازل الخديوى عن االراضى السودانية من جنوب الخرطوم نزوال الى بحيرة نيازا عن طريق االيجار ،  لكن انجلترا فى 

سا مرحلة الحقة بعد دخولها الخرطوم  وافقت على تأجير الالدو لملك البلجيك طوال حياته على ان تعود بعدها للسودان ، وحاولت فرن

التقدم الى فاشودة للضغط على انجلترا لالنسحاب من مصر ، كما تساهلت بريطانيا مع الحبشة  وتركت لها بنى شنقول بالرغم من 

 (.   275)انها جزء من السودان 

 

 دعوة الخليفة للدول الى المهدية واالسالم       

ا و امبراطورالحبشة يدعوهما الى االسالم ، كما ارسل الى سار الخليفة على درب المهدى فتوجه برسائل الى ملكة انجلتر       

في تركيا ،  وانذر الخديوى في مصر بنيته فتح مصر " عبد الحميد " العالم االسالمى الستنهاض االمة  فكاتب السلطان العثمانى 

 .نيجيريا وارسل منشورا لشعب مصر  ، وراسل قبائل نجد والحجاز وسلطان وداى والسنوسى وسلطان سكوتو في

 

 ثورات ما بعد المهدى     

 ( ثورات صوفية المهدية ومدعو النبوة المسيحية)      

 0805واجه االنجليز بقوة اى محاولة للثورة من جانب الصوفية من فلول المهدية    فعندما ثار الشريف محمد االمين عام        

تقلى  بعث اليه االنجليز قوة اقتادته اسيرا واعدم  ، كما اعدموا  واعلن انتسابه الل البيت وجاهر بالدعوة  وتحصن فى جبال

فى الحالويين ، وكان مجاهدا فى جيوش المهدية ولم يعجبه تساهل اخوانه مع االنجليز ، فباع  0804الثائرعبد القادر ود حبوبة عام 

ن السودانيين انهم نبى هللا عيسى عليه السالم ، ارضه واقام الخلوات وتجمع انصاره ولما كثروا تم القبض واعدم ، وادعى ثالثة م

قبض على رجل من  اهل برقو فى القضارف ادعى نفس االمر لم يتبعه  0802فى سنجة وإتبعه قليل من الناس ، وفى   0808عام  

شد خلفه ادعى الفكى السحيمى نفس االمر واحت 0870احد ، وفى نياال بدارفور ادعى شخص من مدنى نفس االمر ، وفى عام 

 خمسة االف شخص  وتم سحق ثورته 

 

 ثورة جبال النوبة       

ثار سكان النوبة اثناء حروب المهدية مرتين ، االولى فى جبال الثما بمركز الدلنج بقيادة عجبنا وكان االهالى يعطونه        

                                                           

274
 .821ص د شبيكة ( 
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 0802جبال عدة اشهر واعتقلت  زعيمها فى الضريبة واخمدتها  قوة مشتركة من االنجليز والمصريين والسودانيين بعد محاصرة ال

 . ،  والثانية فى جبال ميرى بزعامة الفكى ولم تكن بخطورة االولى  وتم اخمادها 

 

 استقالل ابن دينار بحكم دارفور      

الخرطوم  وفى دارفور بلد الثورة الدائمة التى كلفت ثوراتها مصر فى العهد المصرى اموال طائلة ، رأى كتشنر ان حكم       

المباشر غير مجدى معها والمهدية ما زالوا يقاتلون ، ففكر فى تطبيق الحكم غير المباشر ، فبعث ابراهيم على وهو يمت لسالطين 

دارفور السابقين وهارب من المهدية ، ليتسلم السلطة الى ان يفرغ االنجليز من استرداد السودان ،  ولكنه وجد السلطان على دينار 

محمد الفضل قد وصل قبله وعاد الى حكمها ، وهو كان حاكما لها فى عهد المهدية واعتقلوه اواخر ايامهم فى ام درمان  بن السلطان

، وتمكن من الفرار قبل سقوطها بيوم وعاد لحكم دارفور،  ولما علم كتشنر طالب مبعوثه باالنتظار لحين اتمام الفتح ولكنه تنازل عن 

 .ه االمر البن دينار لقوة مركز

وتمكن ابن دينار من تحقيق استقالل فعلى ،  فقد مارس السيادة ودفع الجزية وطارد القبائل الخضاعها وكان دائم الشكوى      

من ايواء الحكومة للفارين ، وكان السلطان يريد االستقالل الفعلى ، لكن الفرنسيون لم يمهلوه  ، فقبل الحرب العالمية االولى وصلوا 

ربية واحتلوا اراض من اصل اراضيه ، فطلب اليه االنجليز عدم مفاوضة الفرنسيين الن ذلك من شأن االدارة الى حدوده الغ

 .االنجليزية  ، وطالبوه بمدهم بالمستندات التى تثبت حقه 

هم اهل دارفور من يشكوا االنجليز الكفار لمنع" ومع اشتعال الحرب العالمية االولى ارسل ، ابن دينار الى الخليفة العثمانى      

، وردت عليه تركيا ت خبره بانها اعلنت الجهاد بين المسلمين لدعم " زيارة االراضى المقدسة  ، وانه تارة يشاحنهم وتاره يمالئهم 

 دولة الخالفة ، فرد ابن دينار بخطاب اخر يقول فيه انه جاهر االن بعداوة االنجليز والفرنسيين غيرة ، فى دين هللا ، ولما علم

، ففر الى جبل مرة الحصين حيث  0801مايو  77االنجليز بعصيانه ونيته السير الى الشرق ، سيروا اليه قوة هزمته فى برنجية فى 

نوفمبر من نفس العام واصبحت دارفور بعد ستة عشر عاما من فتح كيتشنر جزء  1داهموه هناك بعد تخلى مماليكه عنه  وقتل فى 

 .من السودان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب

ن سفر من اسفار الحروب والثورات التى ال تنقطع وبالذات النوبة ودارفور تثبت تفاصيل العرض السابق ان تاريخ السودا        

حيث االماكن الحصينة التى تشجع على الثورة ، ومن الواضح ان دارفور كانت نزاعة الى االستقالل ولعل هذا هو جوهر تمردها 

 .االصيل فى االونة االخيرة وان تعددت االسباب 

هدية مدى قوة وصالبة الحركات الدينية  وقوة الروح الدينية بين السودانيين ، التى بسببها رفض وت ثبت احداث الثورة الم       

جنود القوة الحكومية السودانية فى اولى معاركهم مع المهدى اطالق النار عليه لمكانته الدينية  وهو ماعرضهم للقتل والهزيمة   

ها بالسيف والرمح على جيوش اكثر تنظيما وتدريبا وتسليحا ، ويرى البعض وبهذه الروح احرزت المهدية بايمان الرجال انتصارات

 .أنه لو ق در لهذه الثورة النجاح  لكان ذلك في صالح مد اإلسالم في جنوب السودان والحبشة 

االنجليز الضغط كان تخلى مصر ك رها عن ادارة السودان لالرادة واالدارة االنجليزية خسارة النتشار االسالم ، فقد كثف        

على الجنوب اضعف نقاط الهوية االسالمية فى جسد السودان ، فإجتهدوا فى إجتثاث اللغة العربية واالسالم فى االقليم وإستبدلوها 

 .بالثقافة اإلنجليزية والعقيدة المسيحية الهدار عناصر التماسك والوحدة بين الجنوب وبين الشمال 

كان تعبيرا  صادقا عن إلتقاء سخط الشعبين الشقيقين ضد خنوع " العرابية " و " ثورتين المهدية و التوافق الزمنى بين ال       

الخديوات إلرادة اإلنجليز ، وإهدارهم إلرادة األمة في األرضين ، وكانت االخوة بين الشعبين بخلفيتها الدينية هى التى جعلت عرابى 

 .تبقاهم بمصر بدعوى مواجهة االنجليز كازهرى يتردد فى ارسال الجنود الى السودان واس

وهى نفس االخوة التى كانت وراء رغبة المهدى فى اسر غوردون لمبادلته بعرابى باشا ، بفك اسره من االنجليز ، وحزن      

 لضياع الفرصة بمقتل غوردون على ايدى الثوار ،  وروح االخوة هى التى حركت الوحدات السودانية للوقوف بجانب الوحدات

 .احتجاجا على قيام االنجليز بترحيلها من السودان النهاء االدارة المصرية   0878المصرية التى تمردت فى عام 
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 الباب السادس

 مد االسالم فى شــرق افريقيا

 بين الساحــل والهضبة

 (الحبشة  –ساحل كينيا  –زنجبار  –الصومال  –اريتريا ) 

 

 الفصل االول

 ور العرب العرقى والحضارىجذ

 رق افريقياـــــــــــــفى ش

 التداخل الجغرافى والعرقى والثقافى 

 بين شرق افريقيا وعرب الجزيرة                  

كان شرق افريقيا وجنوب الجزيرة العربية على عالقات وثيقة ممتدة الجذور فى القدم ، وكادتا أن تصبحا من الناحية الفعلية       

زءا واحدا ، فقد جمعهما تراث مشترك ووشائج عرقية وثقافية وتبادلتا النفوذ السياسى   ولعبت الجغرافيا الدور الرئيسى فى هذا ج

قب البحر االحمر سهل االتصال واختصر المسإفات ، كما أن التكوين الجغرافى للسهل الساحلى  التقارب ،  فمضيق باب المندب  فى ع 

ة مرتفعاته الغربية حالت دون تدفق اتصاله مع الداخل  ، وجعلت منه عالما منفصال أقرب الى الجزيرة فى شرق افريقيا بسلسل

العربية منه الى قلب افريقيا ، فحسم هذا الوضع توجهاته لتكون بشكل كثيف عبر المضيق والبحر ، فانصرف اهتمامه الي جنوب 

 .جزيرة العرب

ى فى شرق افريقيا  نجدها تعود الى فترة سحيقة قبل الميالد  ، فقد ثبت وجود سالالت واذا ما تقصينا جذورالوجود العرب      

م  على عهد دولتي معين وسبأ ويعتقد .ق 033الى  5000سامية قديمة في القرن اإلفريقي وأثيوبيا، كانت أكثف هجراتها بين 

  واألخيرة ( األجاعز)والجعز ( سحرت) قبيلتا سهرت م ،  ومن أشهر القبائل العربية التى هاجرت .ق 800الى  0000البعض بين 

" حبشت"،  ومن القبائل العربية المهاجرة قبائل ( 276)هيمنت على الحبشة وأصبحت لغتها أصالا للغات المنطقة التجراي الحديثة 

السلمية نظامها االجتماعي التي أسبغت اسمها علما على الحبشة ، التى أسست فيما بعد مملكة أكسوم الحبشية، وكان لهذه القبائل 

المتميز ولغتها التي طغت على سواها وأدخلت المؤثرات السبيئية للبالد ، ثم لحقت بهم مجموعات حميرية  بهدف الغزو اتجه بعضها 

 .الى شمال إفريقيا 

هم ومجموعة ووفدت مجموعة من الحضارمة في اوآخر القرن السادس الميالدي يعرفون في شرق السودان بالحداربة و     

المعروفة في شرق السودان يرجعون إلى أصل واحد من احد افخاذ حمير مواطنهم األصلي إقليم شحر في الجزيرة العربية ، " البلو"

 ( .277)وتعني في لغة  التبداوية التحدث بلغة أجنبية "   Belawiet"وكلمة بلوا مشتقة من بيالويت

، عندما لجأ المسلمون االوائل الى النجاشى ملك الحبشة فى السنة الخامسة من  كانت أول هجرة اسالمية الى افريقيا       

تفرقوا في األرض فإن هللا سيجمعكم، قالوا إلى أين "ألصحابه ( ص)الهجرة اعتصاما بعدله من عدوان قريش عندما قال الرسول 

شة ، فإن بها ملكا ال يظلم عنده أحد  وهي أرض لو خرجتم إلى أرض الحب: "نذهب؟ قال هاهنا وأشار بيده إلى أرض الحبشة وقال

 .صدق حتى يجعل هللا فرجا مما أنتم فيه،  ثم تبعتها هجرة ثانية ، ولم تكونا الهجرتان هجرة استقرار وانما هجرة فرار الى هللا 

ن ، وهى فى ومن بعد توالت الهجرات من األحساء والبحرين وعمان وحضرموت واليمن بشكل واسع لغرض االستيطا      

نزلت اعداد كبيرة ( 183عام )معظمها هجرات سياسية فرارا من الحروب واالضطهاد الذى يعقب  تغير الدول ، ففى العصراالموى  

مانيين بقيادة األخوين سليمان وسعيد بن عباد الجلندي من شيوخ قبيلة األزد  على الساحل االفريقى يقدرون بعشرة آالف من الع 

الذى سلطه عليهم الخليفة االموى عبد الملك بن مروان لتضامنهم " الحجاج بن يوسف " ة فى عمان فرار من بطش العربية االحاكم

 " .ممبسة " شمال   " المو " الحصين وأقاموا امارة " ويونى " مع خالفة عبد هللا بن الزبير فى مكة   واقتحموا ميناء 

م ، وانتشروا 210-232/ هـ085-080م  والفترة  278/ هـ  077فى " ية زيد" وبعد انقسام شيعة اليمن  وفدت هجرة       

                                                           

276
 .، الطبعة الثانية، بيروت لبنان 77ابن عبد البر ، الدرر في اختصار المغازي والسير صـ(   
277

 .008 -004صـ هـ، 0875الدكتور عبد الحافظ األصم  ،  أبحاث ملتقى خادم الحرمين الشريفين، جوهانسبرج جنوب إفريقيا، ( 
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هـ  من قبائلها الشاشبيين  088قبيلة عام  70، استتبعتها  هجرة كبيرة من ( 278)على ساحل بنادر وتوغلوا الى خط  االستواء 

مع االهالى المحليين و طردوا  م نزل لساحل بنادر هجرة سنية  من االحساء  تحالفوا870واالهول من حضرموت ،  وفى عام 

م على ساحل بنادر 210-232هـ 085-080الزيدية الى الجنوب  واسسوا  مقدشو ، ثم تبعتهم هجرات زيدية اليمن في الفترة من 

 ( .279)ايضا وتوغلوا الى خط  االستواء 

م  0033، وحتى عام (  ى الشهيرابو الكرم العرب) هـ وصلت هجرة ضمت جماعة  من قبيلة حاتم الطائى  800وفى عام       

فرارا من ارطغرل السلجوقى بعد فتحه بالدهم ، "  شيراز " وصلت بنادر عناصر شيعية بقيادة الحسن بن على احد ابناء سالطين 

ندمج ا 0505وتجاوزوا المنطقة السنية وواصلوا االبحار حتى  رسوا على ساحل كينيا وتنجانيقا حيث أقاموا  امارة كلوة، وفى عام 

جنوب الجزيرة وجزء من المشرق االفريقى فى امارة عربية أفريقية تحت سلطان عربى كانت نواة الول وحدة عربية افريقية ، وهذه 

مان وبين اسحق حاكم باتا ، فآل حكم    Pateاالمارة لم تقم بالحرب وانما جاءت حصيلة للمصاهرة بين سليمان النبهانى صاحب ع 

مان  فى وحدة سياسية ضمتهما تحت الجزء االفريقى الى ا لتبهانى إرثا من زوجته بعد وفاة ابيها  ، فإنتقل اليها بحاضرة ملكه من  ع 

وبالمقابل تسربت عناصر                   .نتقال واندماج عرقى وثقافى ممتدحكم االسرة النبهانية ، وكانت جسرا بين البلدين ال

وكثير من كبار عرب الجزيرة ينحدرون من اصول حبشية فقد اندمجت شعوب المنطقتين   افريقية الى الجزيرة واستقرت وانتشرت

 ( .280) على مدى العصور  

 

 التداخل اللغوى         

ثبت من النقوش القديمة للطور األول من تاريخ الحبشة   وجود أثر للغة والكتابة السبئية وأسماء أماكن في الحبشة لها         

مثل أوم التي وردت في النقوش السبئية للداللة على حرم بلقيس أو أحد هياكل القمر ، وثبت ان لغة الجعيز  نظائر في اليمن

(Geez ) لغة الحبشة القديمة انتقلت اليها مع قبيلة األجاعز العربية ، واستمرت هذه اللغة مسيطرة حتى القرن الثالث عشر الميالدي

 .الى ان فرض الحكام االمهرا لغتهم 

ومن لغة الجعيز خرجت االمهرية والتيجرينية ولغتا الجواراجواي ولغة هرر سليلتا االمهرية ،  ويتناول باسيل دافيدسون        

غزت  شعوب جنوب الجزيرة العربية السامية أرض اثيوبيا قبل ظهور المسيحية بمئات السنين ، " العالقات بين الجانبين فيقول 

ة عكست مقومات حضارة الشعوب الوافدة ، فشعبا اكسوم و االمهرى كانا القناة التى انتقلـت عبرها واقاموا  حضارة اثيوبية جديد

 " .االفكار والخبرات من جزيرة العرب الى داخل افريقيا حتى زيمبابوى 

يشير الى ما ذكره م ، تدفق اليمنيون الى الساحل االفريقى واقاموا عددا من المدن ، و  070وبعد انهيار سد مأرب عام         

عن الشعوب االجنبية يشير فيها الى وجود عرب فى جبل عظيم من  0771فى سجالته عام " تشاو جوكوا " الرحالة الصينى 

 .ويتبعون ديانتهم ويلبسون مالبس قطنية زرقاء واحذية من الجلد االحمر  ( العرب)المرجح ان يكون كلمنجاروا   يسكنه التاشى  
                                                           

278
 .2صـ  ( 75)الزبيدي، محمد حسين ، هجرة العرب المسلمين إلى شرق إفريقيا ، مجلة المؤرخ العربي، العدد (  
279
 .2صـ  ( 75)الزبيدي، محمد حسين ، هجرة العرب المسلمين إلى شرق إفريقيا ، مجلة المؤرخ العربي، العدد (  
280
 :وير الغبش في الباب الخامس والعشرين أبناء الحبشيات من قريش وهم اورد أبو الفرج بن الجوزي في كتابة تن(   

المخزومي، نضلة بن هاشم بن عبد مناف بن قصى، نفيل بن عبد العزى العدوي، عمرو بن ربيعة بن حبيب، الخطاب بن نفيل العدوي، الحارث بن أبي ربيعة 
َمحي، هشام بن عقبة بن أبي معيط، مالك بن عبد هللا بن جدعان، عبيد هللا بن عبد هللا عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العّزى، صفوان بن أمية بن خ لف الج 

فرظة بن عبد، عمرو بن نوفل بن عبد [ السهمي]بن أبي ملكية، المهاجر بن قنفذ بن عمرو، مسافع بن عياض بن صخر التيمي، عمرو بن العاص بن وائل 
د هللا بن قيس بن عبد هللا بن الزبير، سمرة بن حبيب بن عبد شمس عبد هللا بن زعمة من بني عامر بن لؤي، مناف، مالك بن حسن بن عامر بن لؤي، عب

جعفر بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، يعلى بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط، عبد هللا بن عبد هللا بن عامر بن كريز، محمد بن علي بن موسى بن 
فر بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عبيد هللا بن حمزة بن موسى بن جعفر، محمد وجعفر ابنا إبراهيم بن حسن بن حسن محمد بن علي بن الحسين، جع

أحمد بن وأبوهما سليمان بن حسن من بني عقيل بن أبي طالب، محمد بن داود بن محمد من بني الحسن بن علي، أحمد بن عبد الملك من عثمان بن عفان، 
مي، العباس بن المعتصم، هبة هللا بن إبراهيم بن المهدي، محمد بن عبد هللا بن إسحاق المهدي، عيسى وجعفر ابنا أبي جعفر المنصور، محمد بن صالح المخزو

ومن من قريش  العباس بن محمد بن علي بن عبد هللا بن العباس ، عبد الوهاب بن إبراهيم   بن محمد ، وذكرالسيوطي في أزهار العروش ذكر أبناء الحبشات
 بن عامر بن الصحابة رضي هللا عنهم   صفوان بن أمية بن خلف الجمحي ، عمرو بن العاص ، ومن غيرهم عبد هللا بن قيس بن عبد هللا بن الزبير ، عبد هللا

ى بن جعفر ، إبراهيم بن كريز ، محمد بن علي ابن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ، جعفر بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عبيد هللا بن موس
د هللا بن حسن بن حسن وولداه محمد وجعفر، سليمان بن حسن عقيل بن أبي طالب، يعلى بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط، العباس بن محمد بن علي بن عب

 .يذكره ابن الجوزي الخليفة المقتفي ألمر هللا عباس، عيسى وجعفر ابنا أبي جعفر المنصور، هبة هللا بن إبراهيم بن المهدي ، العباس بن المعتصم، وممن لم
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 الفصل الثانى

 ة فىـــــــاالمارات االسالمي       

 احلــــــــــــــة والســـــــــــــــالهضب

 (شرق افريقيا والبحر االحمر )

 

 االمارات االسالمية       

 فى شرق افريقيا                  

غلب عليها "  مستعمرات "   تدفق التجار العرب على مر العصور على المنطقة واقاموا محطات تحولت بمرور الزمن الى        

مان لقربها الجغرافى بدية من عصر حمير وأمراء سبأ  الطابع العربى   كانت خاضعة من الناحية السياسية  لسيطرة اليمن وع 

 واالوزان وقطبان   وهاجر من اليمن العديد بعد انهيار سد مأرب   ونقلوا معهم الخبرة فى زراعة الجبال ولغتهم المكتوبة ونظمهم

 .السياسية الى الحبشة

وتبعهم بعد االسالم  مهاجرون من عمان وحضرموت وفدت في مجموعات صغيرة انتشرت في بعض الجزر ثم المراكز        

الساحلية واستطاعت أن ت ؤثر فيما حولها بلغتها ودينها،  وتدفقت هجرات المعارضين المؤيدين لخالفة عبد هللا بن الزبير فى مكة 

م  ، 870واسس المهاجرون امارات اسالمية ، واذا ما اخذنا مقدشو التى تأسست عام ، االموى عبد الملك بن مروان  ضغط الخليفة

 -مركزا جغرافيا لتحديد المدن شمالها وجنوبها ، فنجد فى  شمالها على ساحل البحر االحمر حتى مضيق باب المندب  مدن  سواكن  

 .سميها المؤرخون العرب مدن الطراز االسالمى  جزيرة  دهلك  وهى ما ي  -مصوع -زيلع 

ويذكر القلقشندي في صبح األعشى ان المؤرخون القدامى أطلقوا على الممالك الساحلية في القرن اإلفريقي مسمى ممالك        

ببحر الهند ( لبحر األحمرا)الطراز اإلسالمي ، وهي البالد المسماة ببالد الزيلع المقابلة لبر اليمن عند تالقى أعالى بحر القلزم 

على جانب البحر وقال العمرى أنها  بالد الزيلع كما ي طلق عليها بمصر والشام ،  وحدد ( التطريز)، وهى كالطرز ( المحيط الهندي)

 (إفات)، ويقول المقريزى فى تحديد نطاقها الجغرافى أن جبرت ( 281) طولها برا وبحرا نحو شهرين وعرضها يمتد أكثر من ذلك  

 ..جزء من البالد   وتقع سلطنة هديه في أقصى حدودها الغربية جنوبى أديس أبابا الحالية

وكانت سواكن ودهلك تحت حكم المماليك لبعض الوقت وجرد كل من الظاهر بيبرس والناصر قالوون حمالت عسكرية لتأكيد       

 .ى دهلك وكان لها ملك حبشى مسلم السيادة المصرية عليها ، وتداولت كل من اليمن والحبشة السيادة عل

/ م148على ساحل افريقيا الشرقى   نجد امارات فركة والمو تأسستا ما بين عام ”   مقدشو“ واذا ما نزلنا جنوبا من       

بالي  م ،  مالندة ، ممبسة،  وفى الداخل من  البحر الى هضبتا الصومال والحبشة سلطنات إفات، دوارو، أرابيتي، هدية، شرخا،183

 وداء الخ وسنتعرض  للبقية بالتفصيل 

 :فى االتى 

  

 اوال سلطنات شرق افريقيا

، وهي أقدم األمارات اإلسالمية في المنطقة أنشأتها قبيلة أ زد عمان بزعامة سعيد ( 148-هـ 13)إمارة المــــــــــــــــو -0     

، إثر فرارهم من وجه الخليفة األموي عبد الملك بن مروان الى بلد   هـ فى منطقة أرخبيل المو13وسليمان أبناء عبد الجلندي سنة 

 (. 282)انها شمال ممبسة " أخبار المو" من بالد الزنج ، ويقول عنها  فرج بن حمد الباقري فى كتابه 

                                                           

281
م، 0843هـ 0803رجب محمد عبد الحليم ، العالقات السياسية بين مسلمي الزيلع ونصارى الحبشة في العصور الوسطى، دار النهضة العربية، القاهرة، (  
 .01/02صـ 
282
 .م0..7هـ 0873يم اإلسالمي ، جامعة الملك فيصل، أنجمينا نور الدين عوض الكريم إبراهيم ، أبحاث الندوة العالمية عن التعل(  
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لذى تزوج ابنة ، وهى امارة محلية خلت بها قبيلة النبهانية بقيادة سليمان بن مظفر النبهاني ا(  Pate)أمارة بات -7     

مان إليها ، وشهد عهد النبهانية نشاطا تجاريا من كل مكان ،  إسحاق حاكمها ثم ورث ملكها بعد وفاة صهره ونقل بالطه من ع 

وسارت قوافلهم التجارية من ممبسي مارة بموشي ونيروبي حتى وصلت إلى بحيرة فكتوريا وغربي إفريقي ، ولألمارة دور بارز في 

وعا باالنتعاشا االقتصادى الكبير الذى حققته االسرة في شرقي أفريقيا مما كان له أثر كبير في اسالم الشعب نشر اإلسالم مدف

 .اإلفريقي

 

، وهي أقدم مملكة اسالمية بهضبة الحبشة ، أسسها مهاجرو  قبيلة بني ( م0748- 481/ هـ144-745)مملكة شوا  -5         

 م فى احدى أالمارات المحلية حيث تقع مدينة أديس أبابا الحالية ، 481/ هـ745مخزوم العربية القرشية سنة 

 .وبدأ بني مخزوم نشاطهم  بالتجارة فأثروا ثراء عظيما واختلطوا بأمراء المملكة وتصاهروا مع األسرة الحاكمة فآل الحكم إليهم 

شت فى عزلة عن العالم ليسر الحياة فيها ووفرة واستمروا فى حكمها قرابة أربعة قرون من األمن واالستقرار، ولكنها عا       

متطلباتها ، وظل أمر تلك المملكة اإلسالمية مجهوالا إلى أن استدل عليها  المستشرق اإليطالي الدكتورروسيني شيروللي فى وثيقة 

لخإلفات الداخلية هـ  ، وانتهى امر المملكة ل144هـ إلى سنة 174هـ  تعرضت الواخر عهد المملكة من سنة 0533عربية سنة 

 .283))وتنازعهامع األمارات المسلمة المجاورة 

 

م ، وهى سلطنة أسستها مجموعة من قبيلة بني الحارث نزلت بساحل الصومال أواخر 84 -هـ  783سلطنة مقديشو    -8   

ومركة التي تقع عند نهر ويبى  القرن الثالث الهجري وأنشأت مدينة مقديشو وتحالفوا مع سكان البالد األصليين وأنشأوا مدن برادة 

وقرفاوة والنجا وغير ذلك    وكانت المملكة مركزا تجاريا هاما ذات رخاء وقوة ونفوذ وسادها األمن متسعة العمران ، يصفها 

ن السنة الرحالة بأنها مدينة اإلسالم المشهورة في ذلك الصقع كثيرة المساجد عظيمة العمران ، يأتيها المسلمون في مواعيد معينة م

 .ليقيموا صالة الجمعة فى مسجدها الكبير مما عظم اإلسالم في نفوس الوثنيين 

وأضحت صاحبة السيادة على سكان الساحل جميعاا زهاء سبعين عاماا حتى قامت أمارة كلوة في الجنوب فنازعتها السيادة         

اهية الكبر وأهلها لهم جمال كثيرة ينجرون الطين في كل يوم هـ    فيقول انها متن250، ويصفها  ابن بطوطة فى زيارته لها سنة 

،  ويتحدث عن نظامهم فى استقبال تجار ( 284)ولهم أغنام كثيرة وهم تجار أقوياء وفيها ت صنع الثياب وتحمل إلى ديار مصر  

إليه ( القوارب الصغيرة)يق ومن عادة أهل هذه المدينة أنه متى وصل مركب إلى المرسى تصعد الصناد" المراكب الوافدة فيقول 

ويكون في كل صندوق جماعة من شبان أهلها ، ويأتي كل منهم بطبق م غطى فيه طعام فيقدمه لتاجر من تجار المراكب ويقول هذا 

لى البلد نزيلي وكذلك يفعل كل واحد منهم ، وال ينـزل التاجر من المركب إال إلى دار نزيله من هؤالء الشبان إال من كان كثير التردد إ

 .وعرف أهله فأنه ينـزل حيث شاء فإذا نزل عند نزيله باع له ما عنده واشترى منه 

ويصف ابن بطوطه طريقة التفتيش الجمركي المتبعة في ذلك البلد فيقول بمجرد وصول المركب الميناء يصعد إليه صندوق   

ومن قدم فيه من التجار وغيرهم ، فيعرف ( حمولته) السلطان فيسأل عن المركب من أين قدم ومن صاحبه ومن ربانه وما وصفه

 .بذلك كله ويعرض على السلطان فمن استحق أن ينـزله عنده أنزله

 

 م0888-823سلطنة كلوة  -3  

م  بقيادة على ابن الحسن بن علي 0888 -823أسسها مهاجرون في عهد عبد الملك بن مروان   ونزل بها الشيرازيون عام   

                                                           

283
م، 0843هـ 08.3العالقات السياسية بين مسلمي الزيلع ونصارى الحبشة في العصور الوسطى، دار النهضة العربية، القاهرة، : رجب محمد عبد الحليم(  
 .01/02ص 
284

 .ن عوض الكريم نور الدي. نقالا عن د( 7)مسالك األبصار، الجزء : العمري( 
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واقتسم  أبناؤه الستة الساحل الشرقي إلفريقية والجزر المواجهة له كل بموضع معين مع التبعية ألبيهم ، ولما الشيرازي وذويه 

استشعر على بن الحسن قوته وعزة جانبه أخذ يمد سلطانه على األمم المجاورة ، فأرسل أبنا من ابناؤه إلى جزيرة انجوان بجزر 

حدهما شاب أن يؤسس مملكة قوية حكمها أربعين عاماا  سيطرت على جزء كبير من القمر وآخر إلى جزيرة منفية ،  واستطاع ا

 .الساحل الشرقي إلفريقيا وجزره من ممبسة شماالا إلى سفالة جنوباا ، وضمت بمبة وزنجبار ومافيه وجزر القمر وموزمبيق

الة جنوباا يعترفون لسلطانها بأنه أعظمهم وكان حكام األمارات العربية الممتدة على طول الساحل من مقديشو شماالا إلى سف  

، وعم كلوة القوة والرخاء بفضل سيطرتها على مناجم الذهب والحديد في روديسيا الحالية فكان وضعها وثرائها ( 285)مقاماا ورفعة

 . سببا فى انتشار اإلسالم بتلك األنحاء 

ها من الزنج المستحكمي السواد ولهم شرطات في وجوههم ، مدينة كلوا مدينة عظيمة أكثر أهل" ويصفها ابن بطوطة قائالا     

وهى من أشهر المدن وأتقنها عمارة وكلها بالخشب واألمطار بها كثيرة ، وهم أهل جهاد ألنهم في بر  واحد متصل مع كفار الزنوج 

أبا المواهب لكثرة مواهبه  والغالب عليهم الدين والصالح وهم شافعية المذهب ، وسلطانها عند دخولي أبو المظفر حسن ويكنى

 ومكارمه 

وكان كثير الغزو إلى أرض الزنوج يغير عليهم ويأخذ الغنائم فيخرج خمسها فيصرفه في مصارفه المعينة في كتاب هللا تعالى      

الحجاز  ويجعل نصيب ذوي القربى في خزانة لوحده ، وكان الشرفاء يقصدونه من العراق والحجاز وسواها ورأيت عنده من شرفاء

   ويذكر المؤرخون أن بها " جماعة ، وهذا السلطان له تواضع شديد ويجلس مع الفقراء ويأكل معهم ويعظم أهل الدين والشرف

م قبل مجيء 0884ثالثمائة وستون مسجدا  ، وتعاقب على حكمها ثالثون سلطاناا آخرهم فضيل بن سليمان الذي تولى الحكم سنة  

 .البرتغاليين 

      

 (الصومالية والحبشية)ثانيا ممالك ساحل البحر االحمر والهضبة        

هى  الممالك الساحلية في القرن اإلفريقي ذكر القلقشندي في صبح األعشى ان المؤرخون القدامى أطلقوا عليها ممالك         

البحر )لة لبر اليمن عند تالقى أعالى بحر القلزم على جانب البحر ، وهي بالد الزيلع المقاب( التطريز)الطراز اإلسالمي النها  كالطرز 

    ويقول المقريزى فى ( 286)المحيط الهندي وطولها برا وبحرا نحو شهرين وعرضها يمتد أكثر من ذلك  )ببحر الهند ( األحمر

ديس أبابا الحالية    جزء من البالد وتقع سلطنة هديه في أقصى حدودها الغربية جنوبى أ( إفات)تحديد نطاقها الجغرافى أن جبرت 

 (.الدناكل)وسكان بالد الزيلع من عناصر حامية وعربية ، وأغلب الحاميين هم من قبائل الصومال والجاال واألعفار

ويتركز االعفار شمال نهر عواش والصوماليون والجاال جنوب النهر والهضبة الشرقية ألثيوبيا  التى تسمى ايضا هضبة      

الهضبة الغربية المعروفة باسم هضبة الحبشة   والزيالعة من الصوماليين وجميعهم مسلمون يختلفون عن  الصومال تميزا لها عن

والجال ( الدناكل)، وعن بقية المسلمين من األعفار ( كينيا وما وراءها)جيرانهم حتى الصوماليين في برالحبش أو في بر الزنج 

لذي يجمعهم  بثقافته العربية وحضارته االسالمية اال ان لكل منها لغاتها ، ولم يكن والجماعات العربية ، فرغم إطار اإلسالم الواسع ا

لهؤالء الزيالعة مملكة واحدة في العصور الوسطى وتوزعوا بين سلطنات اإلسالمالتى لم تكن متحدة أو متعاونة في معظم األحيان 

على قدرتها فى الحشد والمواجة لنتعرف على اسباب   وسنبدأ بعرض مختصر عن امكانيات ومكونات كل مملكة  للتعرف ( 287)

فشلها فى التصدى للحبشة ثم نستعرض العالقات بينها وبين الحبشة من خالل جهاد السلطنات الكبرى التى تصدت لهذا العمل الجليل 

. 

 

 

                                                           

285
هـ 0808أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ، تنوير الغبش في فضل السودان والحبش، حققه مرزوق علي إبراهيم، طبعة دار الشريف، الطبعة األولى (   

 .781الرياض ص  -م 0884
286

م، 0843هـ 0803ر الوسطى، دار النهضة العربية، القاهرة، رجب محمد عبد الحليم ، العالقات السياسية بين مسلمي الزيلع ونصارى الحبشة في العصو( 
 .01/02صـ 
287
أبحاث الندوة العالمية عن التعليم اإلسالمي، جامعة الملك فيصل،  نور الدين عوض الكريم ،. ، نقالا عن د 843( 7)مسالك األبصار، الجزء : العمري(  

 .م 0..7هـ 0873أنجمينا 
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 م0378/ هـ853مملكة فطجار -0   

قع المملكة شمال وجنوب الجزء األوسط من نهر عواش يمتد لم يتطرق الى ذكرها ايا من المؤرخين العرب اال عرب فقيه ، وت 

الحبشى  وشوا ( أمهرا)، وتفصل بين سلطنة إفات وبين إقليم أمحرا (الليباال الحالية)نصفها الشمالي الى  قرب مدينة الل بال 

رق سلطنة عدل وإقليم هرر ومن االسالمية فى الهضبة   أما نصفها جنوب النهر فيتصل بمعظم الممالك اإلسالمية ، ويحدها من الش

الغرب مملكة هدية وشرخة ، ومن الجنوب الشرقي مملكة دوارو، ومن الجنوب الغربي مملكة بالي ، واهم بين اهم مدنها شمبركرى 

، وي قدر عدد فرسانها بما ال يقل عن عشرة آالف  ومشاتها كثيرون ومن اهم المعارك التى وقعت على ارضها معركة شمبركري 

 (.288) م 0378/ هـ853على الحبشة عام ( الزيلع)هيرة التي كانت أول نصر كبير لمسلمي عدل الش

     

 مملكة دوار -7  

وتقع جنوب سلطنة إفات وجنوب شرق مملكة فطجار، ومساحتها أقل من بقية الممالك االسالمية  فطولها حسب العمرى يبلغ    

ك فقد كانت تملك جيشا قويا ال يقل عن جيش إفات في عدد الفرسان والمشاة، مسيرة خمسة أيام وعرضها مسيرة يومين، ورغم ذل

 .وبها عدد كبير من المدن ويمر بها بعض روافد نهر الوبى شبيلى والتي كانت تسمى نهر بور ونهر بوس ونهر زميت

 

 ملكة بالى - 5

قع فيها منابع وروافد نهر جوبا الذي يصب في وتقع جنوب مملكة فطجار ويفصلها عن مملكة دوارو نهر وبى شبيلى، وت        

كبير كثير الماء مثل ويبى ، وتضم  ( ونبات)المحيط الهندي جنوب الصومال ،  ويقول عرب فقيه ان أحد روافد هذا النهر وسماه نهر 

الرحالة إلى غناها أرضاا واسعة بقدرها البعض بمسيرة عشرين يوماا طوال وستة أيام عرضا وبها عدد كبير من المدن ، وأشار 

ووفرة خيراتها وطيب هوائها وخصب أراضيها وسكانها كثيرون وجيشها كبير العدد يضم ثمانية عشر ألف فارس ومشاتها أكثر من 

 .ذلك

 

 مملكة داره  - 8 

ه كثيرا من وتقع جنوب مملكة بالى فى موقع متطرف بعيدا عن بقية الممالك االسالمية ، ولم يذكر عنها العمرى أو غير       

المعلومات، ولكنه حدثنا عن ضيق مساحتها وعن ضعفها بالنسبة لغيرها من ممالك الطراز اإلسالمى فقال أن طولها يبلغ مسيرة 

 .ثالثة أيام ومثلهاعرضا ، وهي أقل بالد الطراز خيال ورجاال فعسكرها ال يزيد عن الفي فارس وألفين من المشاة 

 

 مملكة شرخ - 3  

ية جنوب هضبة شوا ايضا فيما يعرف االن بإقليم جوراجيا كمباتا ومساحتها محدودة ضيقة، فطولها يبلغ مسيرة تقع جنوب هد

 .ثالثة أيام وعرضها مسيرة أربعة أيام ، ويضم جيشها ثالثة آالف فارس وضعفه من المشاة 

 

 مملكة هدية  -1  

  Zway  تقع الشمال الغربى لبحيرتا   لثالث عشر والخامس عشر ، كانت معروفة فى الفترة الزمنية ما بين القرنين ا           

يعرف اآلن بإقليم  ، جنوب هضبة شوا ، وجنوب إقليم الداموت وشمال إقليم كمباتا فيما   Abbay وعلى نهر ابى Langano   و 

،           كم  010فى   040بحوالى   Richard Pankhurs  عرضا، ويقدرها جاالتلما ومساحتها مسيرة ثمانية أيام طوال وتسعة أيام 

من الفرسان وضعفه من المشاة  80000)كان أكثر عددا  اال ان جيشها  -كبرى ممالك الطراز -وهى ان كانت أقل مساحة من إفات 
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قت   ورغم قوتها العسكرية رضخت هدية لنفوذ األحباش منذ و( 289( )الفا من الخيالة والمشاة  53بينما كان جيش إفات 

 الجزية بتحريض من االمام   الخضوع ودفع   Amano لما رفض سلطانها  0558)  -0508) عندما غزاها عمدا صيون  مبكر 

Bel'am   فإجتاحها بعدما اجتاح فى الطريق اليها سلطنة الداموت فى الفترة   0501/0502   وقتل من اهلهما الكثيرواستعبد ،

  .ضم هدية الى اثيوبيا واستخدم  اهلها فى جيشه  0578او  0557وفى عام  البعض وهجرالكثير من اهلهما ،  

رفض السلطان   Zara  Yaqob( 0814 -0858" ) زرع  يعقوب " او   وفى عهد ابنه زارا يعقوب         

وفر السلطان  تل  ، سلطانا تجنبا للصدام مع هذا الملك المخ  Bamo الخضوع  ولكن البعض خلعوه واقاموا عمه    Mahiko م حق  

زرع  " يعقوب اغتاله وارسل رأسه واطرافه الى االخير ، ومن غرائب   المخلوع الى عدل ولكن سلطانها مبارك تحت ضغط زارا 

فرضه علي  هدية تقديم عذراء مسلمة سنويا مع الجزية الى امبراطور الحبشة لتنصيرها  ، واال يلبس المسلمون لباس " يعقوب 

" خدمون السيوف فيما يعتبر نزعا للسالح   واليركبون الخيل بسروج كنوع من االمتهان والتمييز ضدهم  ، وينقل الحرب واليست

اذا  ا رسل الينا من يتقبل البنت والمال  اخرجنا له البنت على " مشهد تسليم هذه العذراء عن لسان اهل البلد فيقول  " عربى فقيه 

 (.290")عليها ونحتسبها ميتة ونعطيها له فأنا وجدنا أباءنا يفعلون ذلك سرير ونغسلها ونكفنها بثوب ونصلى 

الزواج من بنات هدية فزاريا نفسه حسب الروايات تزوج  والغريب ان كثير من ملوك ورجال البالط الحبشى كانوا يفضلون        

، 0814-0824(291)حكمت  –0377الوفاة-د؟؟الميال)  Eleni بعد الزواج هى االمبراطورة  وتنصرت    من ابنة السلطان محمد

  اباطرة زارا يعقوب وابنه من زوجة اخرى االمبراطور  االثيوبى على مدى ثالثة عهود لثالثة  وكان لها نفوذ قوى فى اروقة البالط 

Baeda Maryam I   واالمبراطور Na'od  اليها سابقا  ، والينا هى التى ارسلت الى ملك البرتغال عمانويل الرسالة المشار

 .   وتعرض المساعدة فى مهاجمة سيناء واالعتداء على مكة  

  

 ( سلطنة الجهاد)هـــرر  -َعــَدل -السلطنة الثالثية إفات   -2  

م 0807  -0720/ هـ 403 -هـ  118وهى فى حقيقتها سلطنة واحدة مرت بأطوار ثالث بدأت بإفات التى استغرقت الفترة        

،  بدأت السلطنة  م 0370/ هـ 872 ، ثم هـــرر  واستغرقت الفترة   ( م0807)هـ 872 -هـ  403ـَدل واستغرقت الفترة    ثم  َعـ

كبيرة وانتهت صغيرة   تقلصت على مر تاريخها تحت ضغوط الحبشة ، ولهذه السلطنة ريادة الجهاد وزعيمة ممالك الطراز التى 

 :ـالسلطنة االولى  كادت ان تقضى على الحبشة ، ولنبدأ ب

 

 (م0807  -0720/ هـ 403 -هـ  118الفترة )إفـــــــــــــــــــــات         

أسسها مهاجرون من قريش قيل من بني عبد الدار وقيل من بني هاشم من ولد عقيل بن أبي طالب من الحجاز   استوطنوا   

طى مدينة إفات غرب زيلع وهي من أكبر مدن الحبشة اشتهر قومها ب الصالح والتقوى ، وفى منتصف القرن السابع الهجري ولى الح 

كم االمارة  من بني عبد الدار أحد تجار إفات األقوياء ، وحكمها مدة ( ي لقب ولشمع) الى  عمر والى أسمع ( مدينة إفات وأعمالها ) ح 

 .طويلة قويت بها شوكة االمارة 

لق  على مدينة إفاتا جبرة أو جبرت ، وت قدرمساحة السلطنة بمسيرة خمسة عشر وتنسب السلطنة إلى عاصمتها إفات   وي ط       

يوما بالسير المعتاد طوال ، وتضم جيبوتي والجزء الجنوبي من أريتريا وسهول الدناكل والجزء الشرقي من حوض نهر عواش 

بما فيه ( االنجليزي سابقا)لصومال الشمالي والهضبة الصومالية بما فيها هرر واألوجادين ، وشرقاا تشتمل على جزءا كبيرا من ا

 .مينائى بربر وزيلع 

ويوفر لها موقعها االستراتيجى الحاكم بين الهضبة والبحر والسيطرة على ميناء زيلع مركز التجارة الدولية للمنطقة ،       
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 .08-8فتحي غيث ، اإلسالم والحبشة عبر التاريخ ، ص  ، و08اإللمام، صـ  : المقريزي(   

290
                                 .   802صـ    _   588حسن احمد ص/ د –النشاط العربى فى افريقيا (  
291
ية تنصرت بعد كانت ايلينى امرأة قوية وتمكنت من ان يصبح نفوذها قوى داخل البالط والقصر على مدى ثالث اباطرة متعاقبين ، اما انها ابنة سلطان هاد(  

نتبحرة فى علم الالهوت وكتبت كتابين فيه وهذا ال يتأتى اال للمتحرين الجواز اشك فيها وقد تكون من الفتيات التى تقدمهن السلطنة كل عام لتتنصر ، فهى كانت 
 . الدارسين وقد تكون الحقت بدير منذ طفولتها منذ تسلمها االمبراطور
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وروافد مثل كوب والدير ،  وبها مدن عديدة السيطرة على منافذ ومعابر التجارة الدولية للمنطقة بما فيها الحبشة  وبها نهر عواش 

عامرة مثل شوا، وعدل، وجبا، والو، وزيلع، وأنطوكية، وبازملي، وجندبلة، وأبونة ، وهي أقرب بالد الزيلع إلى مصر وتسيطر على 

 .مدخل البحر األحمر من الجنوب الغربي فى مواجهة  اليمن

وفر لها وادي نهر عواش والهضبة الصومالية االرض الخصبة والمياة والسلطنةكانت قوية اقتصاديا وعسكريا فقد        

للزراعة وتربية الحيوان والدواب   ومن وفرة المحاصيل انحطت األسعار فكان حمل الحنطة ي باع بدرهم ، بخالف دخلها من سيطرتها 

عسكرية ال بأس بها ، فضم جيشها خمسة عشر على مقاليد تجارة العبور الى الدخل ، وامارة بهذا الثراء البد وان تكون ذات قوة 

،  وصع ب على الحبشة السيطرة عليها   فقد كان جيشها كبيرا واقتصادها غنيا  (i)ألف فارس وأكثر من عشرين ألف من المشاة 

ا المتينة بمصر وفيرا ، ولما كانت إفات أقوى سلطنات المنطقة بما تهيأ لها من مقومات اقتصادية وطبيعية فقد زادها قوة عالقاته

 .           والحجاز واليمن   فتهأ لها أن تتزعم سلطنات الهضبة والزيلع وتتحمل أعباء الكفاح والجهاد ضد الحبشة 

أن يوحد امارات الساحل والهضبة بعد ان استهلكتها الخإلفات المذهبية والعرقية لفترة طويلة ،  0743الى  0720نجح ولشع   

بعد ان سقط حكم بنى مخزوم ، وسيطر على عدل ، مورة ، هوبت ، جداية ، وأقام على انقاضها " شوة " فى جبهة واحدة   فضم 

شرخا  ، فى حلف اسالمى كبير  زادت رقعته على  –ارابينى  –بالى  –دارة  -فطجار –  انضمت اليها هدية " إفات " جميعا أمارة 

 .رقعة الحبشة 

تصدى لالسرة السليمانية التى تولت الحكم فى وقت متزامن وسعت بخلفيتها المتعصبة لمد استشعر التحالف بالوحدة قوة  فهب لل 

الحبشة ، وكاد أن يقضى على إفات لوال  ملك ( 0743 -0720/ هـ148 -118)نفوذها على المنطقة فدار الصدام مع يكونوا مالك 

 .الهدنة عقد الظاهر بيبرس سلطان المماليك المصرية بناء على طلب االهالى ل تدخل 

إال أنه كان دائما ما يحدث ان يرفض احدهم اإلذعان في بعض  ورغم خضوع ملوك السلطنات للحبشة فى حاالت ضعفهم ،           

المجاورة تتولى الزمام كلما عن عان ،  على طاعة الحبشة  ، وكانت إفات بقوتها وتأثيرها على الواليات اإلسالمية  الفترات ويخرج 

على طاعة الحبشة ، غير أنه لم  األحباش وتحرض على جهادهم فحاول سلطانها حفيد ولشمع الخروج  لفرص لتنتفض ضد وتنتهز ا

 .ذلك    وحاول محمد عبد هللا  التمرد على الحبشة و مهاجمة  اطرافها  يلبث أن تراجع حين أجبره أنصاره على 

ون الى الحكم ، فهذا الملكهو الذى بدأ بالتوسع االمبراطورى على ثم جاءت مرحلة جديدة من الصراع بوصول عمدا صي        

الى البحر االحمر ، ويجدر  08ووصل بحدوده فى القرن   حساب جارات الحبشة من الدويالت االسالمية وضم معظمها الى الحبشة 

لتمردها وامتناعها  Hadiyaهاجم    -  1317 0501ان نتعرض لهذه الفترة الحاسمة فى تاريخ السلطنات بالمنطقة ، ففى الفترة 

واشارت سجالته الى انه قتل النساء واالطفال والرجال وسبى ونهب من   Damot وفى الطريق استولى على    عن دفع بالجزية

ندا فى جيشه منها ج واتخذ  ثروات هذه البالد الغنية وهجرعدد كبيرمن اهاليهما ، وانه قتل ونهب من ثروات السلطنة ما ال ي حصى ،  

ثم تحول عمدا صيون الى واليات الشمال التى تحاول  الشرقية ،  المنطقة  فى   Gojjam حاربوا الى جانبه إفات فيما بعد ، وهاجم 

البحر  قام بحمله اوصلته الى   0578المتمردة وتثير عليه من حولها  ، وفى عام    Enderta  اندرتا  لتثبيت وضعه فى  االستقالل 

وبقية السلطنات   Dawaro, Bale على  وسيطر  الحمر فى اريتريا هذه الحمالت عبرت بالنفوذ الحبشى الول مرة نهر اواش ا

 .المسلمة

 

 ومعاصريهم مت ملوك الحبشة اتـــــــــــــــــــــــــــسالطين إف

 

 سالطين إفـــــــــــــــــــــــــــات

 

 

ملوكلحبشة 

 المعاصرون

 

 منية للحكمالفترة الز

 (   ولشمع)عمر والى أسمع  -0
 (قريش من بني عبد الدار من)

-0720/هـ148- 118 يكونوا مالك

0743 

-0743/هـ188-148 يجبيا صيون بزو بن عمر ولشمع  -7

0788 
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 -0788/ هـ208 -188 ودم أرعد -0 (عاصر ملكين)حق الدين بن عمر -5

 م0508

 0588 -0508 عمدا صيون -7

 حمد بن عمرصبر الدين م -8

 م0500/ هـ200عام 

 -0508/هـ283 -208 عمدا صيون

 م0588

 م0588-0708 عمدا صيون جالل الدين بن عمر -3

 سيف أرعد   على بن صبر الدين محمد -1

عاصره ملكين )

 (عرب

 -0588/ هـ228 -283

0527 

 

أحمد بن صبر الدين حرب أرعد بن  - 2

 علي

 

 

 

 -0588/ هـ228 -283

 م527

 

 0528-0518الموافق / هـ221 - 211الدين الثاني بن أحمدحق  -4

 م 0807 -0528 الموافق /هـ403 -221: سعد الدين محمد بن أحمد -8

 (سنة 07فترة ضعف وهجرة أوالد سعد الدين إلى اليمن فترة استمرت حوالي ) 

 

      

يكن قائما من قبل   بفضل جهود االئمة الذين حشدوا  وبات الوجود االسالمى مهددا فى المنطقة الول مرة فتوحدوا فى تحالف لم  

عن دفع " حق الدين " السلطان إمتنع صيون وحرضوا على قتاله منذ سقوط هدية ، ف المجاهدين والملوك والسلطنات ضد عمدا 

امدا صيون الى مبعوث   Ti`yintay قام بالقبض على هومما يؤسف له ان ،  فغزى الحبشة وتشجع بوحدة السلطنات  الجزية 

االسالم  ، كما قام اثناء غزوته بأعمال  وقتله لرفضه   0577 أثناء عودته للحبشة  عام   بن قالوون  محمد  السلطان الناصر 

  هافهاجم عمد صيون افات ودمر           ( 292) باحراق الكنائس وحمل البعض على االسالم عنوة  على االسالم  خارجة 

 ,Kuelgore, Bequlzar, Gidaye    هى)  ستمر فى مهاجمة االقاليم المسلمة فى جوارهوا ثرواتها ،  ونهب 

Kubet, Fedsé Qedsé, Hargaye,Shewa,  ) ,   المسلمين ،  وثارت من   وكان سكانها انذاكGebel   المعروفة  حاليا

 .فقمعها عمدا صهيون بعنف   اليم المسيحية قتحموا االقفإفنون الحرب  اهل قتال مهرة فى   لهاهأ  و  Werjih بـــ

السيطرة عمدا صيون  محاوالت  انطلقت السلطنات المسلمة فى جهاد عنيد ضدم  0557 -0578عامى  وفى فترة بين          

مما مبر فضم هدية فبراير الى ديس ستغرقت عاما تقريبا من عليها إحكامها وعدم دفع الجزية للقيام بحملة  فإنتهز تمرد بعض  عليها   

االمارات المسلمة فى المنطقة الشرقية ، ثم تقدم الى إفات  جزء هام من تجارة الداخل التى تتكسب من ورائها  اتاح له السيطرة على 

 .بضائع خاصة بعمدا صيون قادمة عبر زيلع   تهصادرومصبر الدين االول   لتمرد حاكمها 

الدين كان يطمح الى حكم الحبشة واسلمتها وإخضاع  قول يوميات عمد صيون ان صبر ولم يكن هذا هو السبب الوحيد فت       

 :تابعة للحبشة هى معين حكاما القاليفى غزوته االولى أنه و ،عمدا صيون 

“Fetegar Alamalé, ,Damot, Amhara , Angot, Inderta, Begemder   Gojjam   وانضمت اليه ،

قائدهم  وقتل عمدا صيون   وهزمهم ،  المسلمين  من  وكلهم انذاك Manzih ولحق بهم اهل  Haydera و   Medra Zega مملكتا

 .والرجال  والنساء  االطفال  وقتل  حق الدين ، ودمر إفات  وغنم ما ال حصر له من الذهب والفضة  ابن   Dedadir دادادير 
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ر مجرى النيل واالضرا بتحويل  وهدده   0570/0570رسالة من عمدا صيون الى سلطان مصر الناصر محمد بن قالوون عام    Ti`yintay حمل (  

  . معاملة االقباط بالمسلمين فى بالده اذا لم ي حسن 
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 ل هاجمتجالل الدين االول حاكما ، وفى الطريق الى عد  وعين اخاه  سجنه عمدا صيون  الى  نفسه سلم صبر الدين لما و        

ولحق بهم جالل حاكم افات المعين Adal, Gebela,  Lebekela, Mora, Paguma, Tiqo  من مشتركة االمبراطور قوة  

الى افات وطلب ثم عاد   Talag عدل  وتوجه الى عاصمة   Das من قبل عمدا صيون   فهزمهم االمبراطورفى معركة  

الدين  البلد  فسلمه الجنود والقسس فجلدهم واستعبدهم ، ولما رفض جالل   المرتدين عن المسيحية من اهل  الدين تسليمه  جالل  من 

  . تسليمه البقية خلعه وعين اخوه

  وبعد معركته مع إفات توجه الى Gu'ét  وارض الصومال الحالية و  Dilhoya حاكمه وطردها  لعها لتأديبها لخ

هـ 211وفى سنة  ،  لنفس الغرض  وفى ديسمبر هاجم شارخة وسجن حاكمها يوسف  Werjih و Degwiالمسيحيين وسار الى 

سيف  وكّون جيشاا قوياا حقق به نصراا مؤزراا بعد كفاح مرير على ملك الحبشة  م جاء السلطان حق الدين الثاني الى الحكم  0518/ 

هناك تباين فى التاريخ ) م 0514عسكره ، ولكنه ه زم وق تل عام  واستطاع أن يهزمه وأسر كثير من ( م 0527 -0588) أرعد 

 -221)، وه زم  خليفته سعد الدين محمد بن أحمد ( الجدول علما بأن هناك خلط فى تاريخ الحبشة لعدم تسجيله على نحو دقيق مع 

وصر وقتل و " زيلع " الفرار الى  الذى تمكن من   ( 0807 -0528  / هـ403   .فشلت محاولة االمارات االخرى نجدة إفات  حيث ح 

 0883وَجعلها محافظة إثيوبيةا ، وفي    إفات(  0878- 0808 )ضم اإلمبراطور  اسحاق االول  0803وفى عام      

 .الحالية جنوبا  Sidamoسيدامو  إفات وضم البالد حتى    (0814 - 0858  )اإلمبراطور زارا يعقوب دمْر 

 

  ( م0807/ هـ   403)جهاد َعــَدل         

ليؤسسوا امارة جديدة  فى منطقة ميناء  اثنى عشر عاما  بموت السلطان سعد الدين وفرار ابناؤه الى اليمن عادوا بعد         

م ، وهى تضم مدنا هامة 0807/  هـ 403  عام  سلطنة إفات حتى  ، وهى منطقة كانت من أقاليم " عدل األمراء"  وكانت ت عرف باسم   عدل

، تضم  ميناء  خليج تاجوراء وقرب جيبوتي الحالية    وتقع على رأس " مع التشديد بفتح الكاف "  دكر   وعاصمتها (  نهرشيخ) ونهرا 

نيت بهزيمة بعد هزيمة   فانهزم الصومال الشمالي وإقليم األوجادين   وأستأنفت السلطنة الجه زيلع وهرر وجزءا من  اد فم 

 0883منصور عام  وبوالك بن   0855وجمال الدين عام   0873  ، ومن بعده المنصور عام ( 293)  0877  الدين الثانى عام  صبر 

بشة بشروط قصير ، بخضوع االمارات المسلمة ثانية للح زمن  وانتهى الصراع فى هذه الفترة الزمنية التى تالحقت معاركها فى  ، 

إمارة هدية تقديم  علي المسلمين فى ( 0814 -0858) ملك الحبشة  " يعقوب  زرع  "    مهينة كما سبق الذكر بما فرضه 

  .ركبوا الخيل فبدون سرج  وحرم عليهم لباس الحرب وعدته  وإن  مسلمة الى امبراطور الحبشة سنويا  لتنصيرها   عذراء 

فجنحت الى الخضوع والتخاذل واالستسالم بدافع  " عدل " الجهاد لدى  لية وتعاظم قوتها روح أحبطت انتصارات الحبشة المتتا

نفس  الجزية لظروف االضطرابات فى بلده ، وتبعه فى  مع الحبشة  ودفع لها  0883بن بدالى  المصالح التجارية  ، فتهادن محمد  من 

  . 0304 -0844اظهر  الخط محمد بن 

                 

  جهاد االئمة         

الطرز  فاقتنصوا السلطة واستقلوا بقطاعات صغيرة  الصوفية فى سلطنات  إستنفر تخاذل الحكام وتداعى روح الجهاد ائمة      

ن مقابل ا     (   ) سنوى على غرار الحكم الحبشى الفيدرالى عليهم من خراج  أسميا لسلطان عدل   على ان يؤدون له ما يقررة  تابعة 

ايدى االئمة وتحول الحكم الى حركة دينية عميقة ،      وبدأ عثمان حاكم  فى  يطلق ايديهم فى أمور الجهاد   وبذلك أصبحت القوه 

استغرق جهاده الفترة   الذى " هرر" محفوظ  حاكم  ،  ومن بعده  0820وفاة السلطان محمد بن بدالى عام  الجهاد بعد " زيلع  " 

لوال تدخل البرتغال وانتهى امره  يحقق نصرا حاسما على الحبشة  ، وكاد ان ( المام المجاهد احمد الغازىا صهر ) 0844-0304

 .0304باالغتيال عام 

لعدم ارتياحه   0373قتله عام  بكر  ابو " عدل " خليفة االمير محفوظ   لكن سلطان "  أبون بن أذش  "  وجاهد االمير         

رى  اقدام االمام  لسياستة ، وكان هذا سبب إلى مدينة هرر  بعد نقله العاصمة من دكر )على قتل السلطان ابو بكر  المجاهد احمد الج 
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الميالدى، كما ان هناك غموض  التأريخ الهجرى عن    التواريخ لفروق احتساب  تخلط بعض المراجع بين تواريخ التقويم الميالدى واالثيوبى   او عدم دقة ( 

   .ى بعض الرحالة البرتغاليين كبير فى التاريخ االثيوبى لعدم وجود مؤرخين لديهم واالعتماد عل
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ذرية سعد الدين الذى  حكمها اخية السلطان عمر دين بن محمد من  ليبدأ عهد سلطنة هرر ، واعقبه فى ( م0350  / هـ872عام 

رىاالمام المجاهد أحمد بن إبراهيم الغاز اختاره    .ي الج 

  

 سالطين عدل 

 ( جهاد االمام الغازى احمد بن ابراهيم   )

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     االعظم    الشرق جهاد 

  ن بذة عن االمام الغازى             

رى "   هو المجاهد العظيم االمام احمد بن ابراهيم الغازى الملقب بـ       وكالهما يعنى االشول االولى   Gragn  " جران"  او " الج 

نقال عن "    Gran  "اشتقاقا من " القرين  " بـ   وتسمية بعض المراجع خطأ  انية  باالمهرية ، الصومالية وهى االشهر  والث باللغة 

لد  مراجع )م 0302في هوبت بإقليم شوا في فبراير  لد    و  باالنجليزية  كلمة جران  م 0300هجرية الموافق  804  عام  اخرى تقول و 

من األسر العربية  وبعض الروايات تقول إنه  الصوماليون والعفريون واألوروميون  هم النفس فيها االقاويل فينسبه  ألسرة اختلفت  ،(

 .قطنت هرر  التي 

من امراء )  تزوج من ابنة األمير محفوظ   صباه فى زيلع ،   علوم القرآن والحديث فى  اسرته بجيش هرر   تلقى  عملت       

مدينة هرر  قتل السلطان أبي بكر االمير ابون ، ترك اإلمام أحمد  ولما   الجيش ، بون ابقيادة األمير أ  وبعد موت االمير   الحقه  ( االقاليم

للحبشة ، واستطاع أن يقتل  لعدم رضاؤه عن خنوع السالطين  األنصار ويرتب المجاهدين  رأسه ودعا يجمع  في مسقط  واستقر 

وعين أخاه عمر دين بن محمد سلطانا (  لى هرر وتسمت السلطنة بإسمهاانتقلت العاصمة فى اخر عهده ا) بكر بن محمد أبا  السلطان 

. 

 صبر الدين الثاني على بن سعد الدين -0 

       

 .م0870-0808/هـ402-473

 

 منصور بن سعد الدين  -7

 

 .م0878-0870/هـ473-474

 

 جمال الدين محمد بن سعد الدين   -  5 

 

 .م0850-0878/هـ474-453

 

 شهاب الدين أحمد بدالي  بن صبر الدين على        -8

      

 .م0888-0850/هـ453-484

 م0820 -0885/هـ423-482 (فترة أضطرابات) محمد بن شهاب الدين بدالى -3

 .م0304-0844/هـ878-488 ـ محمد بن أظهر الدين بن أبي بكربن سعد الدين 1

 ـ أبو بكر محمد بن أظهر الدين 2

 (سلطان هرر بعد سقوط عدل واالنتقال الى هرر)      

 م0371 -0304/هـ878-55

 

 عمر دين بن محمد بن أظهر الدين - 4

 ( عينه اإلمام أحمد بن إبراهيم الغازي سلطانا لهرر)

 

 م0371/ هـ 855عام 

 االمام الغازى احمد بن ابراهيم                                            
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السلطان والتف الناس من  منصب  وإستجابت لدعوته ممالك الطراز اإلسالمي وتجاوزت زعامته  الى الوحدة  ىدع      

السلطان وال األمير،  ال تسموه " ا وقالو الطرق فأمنت البالد وانصلح حال الناس وأحبوه  قطاع  لصالحه وعدله، وقضى على  حوله 

بلقب اإلمام ولم  ولذلك اشتهر " تعالى به بالد الحبشة وأنه هو الذي يصلح هللا  .. الزمان سموه إمام المسلمين ، أو إمام آخر  ولكن 

  (.    )بالسلطان أو األمير يتسم 

             

 (م0385 -0371/ هـ888 -875)الجهاد العظيم        

أبو بكر فطين " االمير  االحباش   وتعرضوا الم  لعدوان  تعرض السلطنة "  عمر دين " وفى عهد السلطان        

رى نخوته  فإستثارت   واالهانة   بالسب  "  وعشرون عاما ، فنادى بتوحيد الصف وامتناع  واحدا  وكان عمره حينئذ   االمام احمد ج 

االعفار والصوماليون وهم بدو اشداء  كان اسالمهم فى  جيشه  زية الى الحبشة   وإنضم الى دفع الج االمارات عن  وبقية  "  عدل"

  .كبيرا لمد االسالم  نصرا  01  القرن  بداية 

، وحرر بلدة جنديلة وعاد الى مدينة هرر  من بالد المسلمين   بقواته الى إفات ودخل بلدة انطوكية وهى اصال  وتوجه االمام        

وجاءته المساعدات من اليمن ومصر فتهيأ  حوله القبائل  المسلمة الى الوحدة فتجمعت  دعوته لكافة القبائل  كرر  ها ، ومن

مساعدات حربية ومواد  بعامين تقريبا جاءته    وبعدها  0372  فأوقع الهزيمة باالحباش الول مرة عام  كبيرا ، فخرج مجاهدا  جيشا  له 

" Shimbra Kure" شنبر كورى " حاسمة فى  مصر  فاوقع بالحبشة هزيمة  من  ت واليمن واسلحة اهالى حضرمو تموينية من 

شتت به االحباش فى  عرمرم   بجيش  له   توجه بقواته الى إفات فتصدى  Lebna Dengel بلغه أن ملك الحبشة  لما   0374عام

ات الساحقة  فى معارك كثيرة اجتاحوا فيها منطقة شوا بالهضبة وتقدم  االنتصار من  انتصاره سلسلة  واستتبع  الغابات واالحراش    

 . 0350  فى الحبشة غازيا عام 

فإستعاد االمارات  والسهل والشمال الغربى   فى كل حدب وصوب فى الساحل  تقدمت قواته      0358-0350وفى الفترة      

من نصف بالد الحبشة وتوابعها  اكثر  زى تجراى ، واستقرت له االمور فى ، وغ وسط وجنوب الحبشة  القديمة واستولى على  العربية 

يأتوا على الحبشة لوال تدخل  البدو االشداء بقيادته أن  هؤالء  ، واسلم االحباش باالالف ، وكاد جهاد " البجا " فى ارض 

- (   1508  فاستنجد النجاشى ليبنا دينجيل  الموقف االحباش خطورة فمع تواصل انتصارات المجاهد العظيم إستشعر  ،  البرتغال 

  0380  )    فأرسلت اسطول من الهند بقيادة  بالبرتغال da Gama  Estêvão   رسى   جاما البحار الشهير ابن فاسكو دا  

مبراطور بالساحل االفريقى للقاء سفير النجاشى للتعرف على احتياجاتهم ، وكان اال Massawa فى    0380فبراير  فى 

 .  قد تولى السلطة (  0338  - 0380)غالوديوس  الجديد 

االبن الرابع  Cristóvão da Gama عسكرى من حملة البنادق بقيادة   800وفى يوليو من نفس العام وصلت قوة من       

بداية فى وقف المد االسالمى ، بعد وعدد من المدافع  ، وتم تدريب االحباش  ونجحوا فى ال  Estêvão جاما وشقيق  فاسكو دى  لـ 

االخر إال ان  ،  فما كان منه هو  0387عام  "  الشانجى  " بحيرة  باالمام وهو زاحف الى العاصمة فى معركة قرب  ان أوقعوا الهزيمة 

وعشرة  حملة البنادق  من   رجل 800النشاط البرتغالى  فامدوه بقوة قوامها  الى نجدته الرتياعهم من  سارعوا  استنجد باالتراك الذين 

   .   ق تـل فيها دا جاما   0387اغسطس   74فى   Wofla معركة  فى   مدافع تمكن بها من هزيمة البرتغاليين 

التركية قبل أن يستتب له االمر  إستغنى عن النجدة  عندما  ولكن اإلمام ارتكب خطأ تكتيكيا جسيما فدفع ثمنا غاليا       

 Wayna فى معركة وينا ديجا  0385فبراير   70هزيمة ساحقه فى  سهله لالحباش والبرتغاليين ، فأوقعوا به  يمة غن فأصبح 

Daga   تشهد االمام  " تانا "   قرب بحيرة المجاهدين ، وانتهى  كثير من  العظيم والمجاهد الكبير ومعه  حيث ق تل المناضل االمام ، واس 

جموعة وأفلتت الحبشة  ، فتفرقت ( م 0385 -0380/  هجرية  830   -852من ) عشر عاما  ثالثة  العظيم الذى استغرق الجهاد 

  .الجهاد نكسة  االنهيار وعانى  من 

" الفرنسى  الصراع الدينى فيقول  المؤرخ  منها غير  وظلت ذكرى هذا الرجل العظيم محفورة لدى الغربين ولم يتذكروا       

رى الصومالى الذى كاد  فى  محفوظة  هر فترات التاريخ األثيوبى التى بقيت اخبارها أن اش"   باسه  رينيه  اذهان الغربيين هو أحمد ج 

  .  ويعيدها كبالد النوبة الى االسالم النصرانية الحبشية  يسحق  أن 
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رى     (الجهاد االصغر)توابع جهاد احمد ج 

رى ، تتابعت حرك       أخفقت جميعا  فانتهت حركة الوزير عباس  حركات صغيرة  كانت  ات الجهاد ولكنها وبعد رحيل العظيم ج 

رى أخذا بثأره  اإلمام  انتفاضة هرر التى قادتها أرملة  ، ولقيت نفس المصير  0383  عام  بهزيمته  ج 

رى الذى  ابن  مجاهد   الوزير بن الدين نور  االمير  ولكن  ،  الفتح الثانى نجح فى أن  بصاحب  تولى حكم هرر والمعروف  أخت االمام ج 

انه انهزم واسفرت هزيمته  المجاهد ، اال  االمام خاله بثأر أخذا  0338  عام الحبشة فى حملته الثانية  يقتل ملك 

نتيجة سلسلة  سياسية   كقوة انتهت هرر ،  0322  م عا الرابع محمد العام ، وبهزيمة فى نفس   "هرر"   بتخريب االحباش قيام  عن 

  .لها  الهزائم التى تعرضت 

 

 العالقات السياسية بين الحبشة ودول االسالم       

انصرف اهتمامها الى مدافعة الفرس والروم  ولم  تلتفت الى الحبشة " المدينة المنورة " وعندما قامت دولة  االسالم  فى       

النجاشي أصحمة ، اال بمجئ النجاشى الجديد الذى لم يحفاظ على العالقات الطيبة مع المسلمين التى ارساها سلفه مع بعد وفاة 

أرسل علقمة بن مجزز المدلجى على رأس سرية من ثالثمائة ( ص)  فأرسل سفنا لإلغارة على جدة ، فلما علم النبي ( ص)الرسول 

 .ر حتى جزيرة فيه فهرب االحباش دون قتال مقاتل للتصدي لهذه السفن فخاضت فى البح

م 180/هـ70وفي عهد عمر بن الخطاب أغارت الحبشة على ساحل البحر األحمر الشرقي  فرد ابن الخطاب بحملة بحرية عام     

سببا    وكان عدم توفيقها ( ص)على رأسها علقمة بن مجزز المجدلي  وهو نفس القائد الذي تصدى لهم من قبل في عهد الرسول

 .فى تردد امير المؤمنين فى ارسال بعوث بحرية اخرى  ليس فقط  للمنطقة وانما الى اى وجهة اخرى 

هـ ونهبوا السفن التي تمر في البحر األحمر، 45وبعد ذلك بستين عاما  في عهد بني أمية هاجم قراصنة أحباش جدة عام       

ا القراصنة واستولت قواتهم البحرية على مصوع وجزر دهلك وخربت ميناء عدو فرد خلفاء بني أمية بإحتالل القاعدة التي يغير منه

 .، وانسحبت القوة االسالمية بعد ان تركت بعض المسلمين المحليين

واذا ما استعرضنا التطور التاريخى لعالقات الطرفين نرى انها مرت بمرحلتين تبعا لتغير الدول وتوجهاتها ما بين الموادعة       

جهة ، االولى تبنتها الحبشة النجاشية والثانية اعتنقتها الحبشة السليمانية بدعم عدوانى برتغالى   فمع تولى االسرة والموا

 01الى  05، سعت الخضاع تلك االمارات وتنازعتهما حرب طوال فترة القرون  0720السليمانية المتعصبة دينيا الى الحكم عام 

، ومرت العالقات " إفات" عادية لالسالم الحبشة بينما توحدت االمارات فى جبهة واحدة بقيادة  دعمت فيها  البرتغال بخلفيتها  الم

 :الحبشية واالمارات المسلمة بمرحلتين 

 

 (  الفترة النجشية) الموادعة      

تدأه النجاشى الكبير م ، سارت فيها العالقة على نحو معتدل تأسيسا على ما أب05- 2استغرقت هذه المرحلة ما بين القرنين     

سن معاملة المسلمين االوائل ، االمر الذى عصم معه النبى عليه الصالة والسالم الحبشة من الجهاد عرفانا بهذه المكرمة  نص )بح 

،  واستمرت الموادعة فترة لم يكن فيها فراغ لالصطراع فقد انشغلت الحبشة فيها .....( دعوا الحبشة ما ودعوكم .. الحديث 

 .اتها الداخلية واالمارات المسلمة بصراعاتها البينيةبصراع

 

 هة ـــــــــــــــــــــــــــالمواج      

   لصليبية السليمانية و البرتغاليةالتقاء ا                

ة فى القضاء على بعودة االسرة السليمانية للحكم بخلفيتها الدينية المتعصبة ، فبعد نجاح االسر 05اختلف الوضع فى القرن       

مشاكلها الداخلية واستعادة السلطة    انتهجت سياسة متشددة دينيا فأطلقت حملة تنصير واسعة النطاق فى الداخل وعملت على 

استعادة وضعها  كقوة محلية فى الخارج ، وكان استخالص تجارة اكسوم الدولية من ايدى السلطنات المسلمة من االولويات الضعاف 

 .سلطنات وكسر تحديها   فإنقلب الموقف الى التطرف والمواجهة صمود هذه ال

وتواكب مع هذا التطور ، سعى اوروبى للزج بالحبشة او مملكة القديس يوحنس الرابع فى المواجهة مع العالم االسالمى       

لمصرية فى المنطقة الستنفار وتجاوبت الحبشة مع التحريض الصليبى دعما لمجهودهم الحربى فى فلسطين بالضغط على المصالح ا
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مجهودها بعيدا عن االرض المقدسة ، فأرسل البابا نقوال الثانى سفارة لم تصل ابدا وتابع المحاولة يوحنس الرابعالثانى والعشرون 

ة لم توفق هى أيضا فى ادراك مقصدها  بسبب إحتجاز السلطات المصرية اعضاء البعث 0501بارسال سفارة من الدومينيكان عام 

 .قبل مغادرتهم االراضى المصرية 

وكانت معادلة العالقات المصرية الحبشية انذاك محكومة بإطار المسإفات القاصية ال تخرج فى توترها المعتاد عن مجرد       

بة مالسنات شفهية بإنزال العقاب بطرف ثالث يهم امره هذا او ذاك من الطرفين   هما مسلمى الحبشة وسلطنات المنطقة بالنس

 0573لالدارة المصرية  واقباط مصرالذين يجمعهم باالحباش المذهب اليعقوبي ، فأقامت الحبشة من نفسها راعيا لهم  ففى عام 

بتحويل نهر النيل عنها ، ا ذا لم ت طلق مصر سراح احد زعماء القبط  وت حسن ( مصر)هدد ملك الحبشة بإنزال المجاعة بارض الكنانة 

 .و معاملة المسلمين فى بالده  ملمحا الى إمكانية اإلنقالب عليهم وانزال غضبه بهماليهم مثلما ي حسن ه

وخرج التجاوب عن حدود القول الى الفعل ، فطال وعيد الحبشة التهديد كل حين بحرمان مصرمن انسياب مواردها المائية       

ليها   فأعدت الحبشة نفسها للمشاركة فى عدوان لوسينان القادمة من الهضبة الحبشية والمشاركة فى مخططات العدوان االوروبية ع

  لكن فشل الحملة فى  اتمام مهمتها لم يعط الفرصة ( ال نعلم كيف الجنوب)  0513ملك قبرص على مصر عام  lusignanالثانى 

 .هج هذا النYeshak( م 0878 -0804)للحبشة للعمل المباشر ضد مصر ،  وتبنى امبراطور الحبشة اسحق االول 

وتحسبا الى مهمة من هذا النوع فنظم جيشه ودربه مستعينا بجركسى مسلم من مصر واستعان بتجار مسلمين لتسليحه       

" جانوس " م  لتحريضها على القيام بهجوم مشترك على مصر أنتقاما لمقتل 0872بأسلحة حديثة ، وبادر باالتصال بأوروبا عام 

  وارسل نورالدين التبريزى التاجر الفارسى مبعوثا الى  0871رية فى غزوهم قبرص عام ملك قبرص على ايدى المماليك المص

على تقديم اسطول بحرى ، ووافقت فرنسا على ارسال بعثة لبناء السفن ( ألبرتغال)اوروبا للحصول على دعمها فوافق ملك أرغونة 

وب االوروبية الداخلية لم تساعد على تلبية هذه الرغبة ،  م  ، ولكن الحر0850الى الحبشة لم يصل منها سوى فرد واحد فقط عام 

عتقد انه الملك )       (لبرتغال)فكر فى تنفيذ اقتراح  ملك اراجون Naod  ( 1500 – 1532  )  ويتردد أن احد ملوك الحبشة الم 

" مع    فأرسل بتحويل مجرى النيل للضغط على مصر ،    Manuel I  Aragon (1495- (1521مانويل االول  (  294

للفنيين واالدوات الالزمة لهذا الغرض   طلبا  0302قائد االسطول البرتغالى عام  Afonso de Albuquerque"  البوكرك 

  وبدأت االستعدادات  لوال تدخل الكهنة االحباش الذين  أثنوا الملك عن ذلك بدعوى أن تحويل النهر الى المحيط سيخلق الى ( 295)

 ( .296)ى الصومال دولة اسالمية قوية لن تلبث أن تقوض أركان مملكته جوارهم المباشر ف

وكانت البرتغال بعدائها لالسالم وهو أنذاك خطا إستراتيجيا متجذرا فى فكرها السياسى  لرغبتها  العارمة فى االنتقام من         

ة توجيه ضربة اقتصادية لعالمه بالتخلص من االسالم بعد زوال حكمه عنها   قد جعلت نصب عينيها من دوافع كشوفها الجغرافي

 .سيطرته علي دروب التجارة الدولية وإنتزاعها من يديه وسلبه مواردها بإستكشاف طرق جديدة بعيدا عن ارضه 

ولذا كانت البرتغال سباقة فى  بناء تحالف قوى مع الحبشة التى اليغيب عدائها لالسالم عن مثلها   يستوجب ن صرتها       

عاما لرعاية التحالف ، وتبعه عام  55الى الحبشة  حيث قضى    Peres Covlhamبيريس كوفلهام   0810لت عام فأرس

 " .جون الثانى "مبعوث الملك " بدرو " 0888

دعما استراتيجيا للحبشة فقد صب  0842وكان وصول البرتغال الى السواحل الشرقية الفريقيا عبر الرجاء الصالح عام       

ل البرتغالى على سلطنات ساحل شرق افريقيا والبحر االحمر عنفا وحرقا وتدميرا وحشيا ، ومد لها الدعم العسكرى ونصرها االسطو

رى الذى كاد ان يقضى عليها ، وتمثل تطرف عداء البرتغال فى حشيتها على شعوب االسالم  فى نضالها مع االمام المجاهد احمد الج 

مان ، وفرض  التنصير االجبارى على اهله على نحو ما حدث مع ابن حاكم مالنده وغيره وتنصير شعب المالديف فى شرق افريقيا وع 

 ( . 297)01المسلم بأكمله قسرا بعد احتالل جزيرتهم فى القرن 

                                                           

294
 .ارجون كما هى فى خريطة االسترداد تمتد من شرق الى غرب الجزيرة االيبيرية  ، لذا فهى تضم البرتغال وكان ي طلق عليها جميعا اراجون (   
295

   Afonso de Albuquerque سى والساحل االفريقى وقائدا لالسطول بها    كان نائبا للملك فى حكم الهند والممتلكات البرتغالية فى الخليج  الفار
0305 - 0303   . 

296
 .جمال حمدان  000صـ  -العالم االسالمى المعاصر  (
297
 .استردت المالديف اسالمها بعد خمسة عشر عاما عندما تمكن الثائر محمد ذاكرفان من هزيمتهم وتحرير البالد ( 
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وتمادى التحالف فى ظل الوجود البحرى للبرتغال فى المحيط الهندى والبحر االحمر فى مخططاته بالتجرؤ على استهداف       

م بتدبير السفن الالزمة لتلك 0300وعمانويل ملك البرتغال عام (  298)ملكة الحبشة" إلينى"ماكن المقدسة فى  مكه ، فقد قامت اال

المهمة وحضرا الغالق البحر االحمر فى وجه البحرية المملوكية ، ولما استشعر البابا خطورة ما ينويانه طالب بوقف نشاط االسطول 

وتحسين العالقات مع المماليك للتهدئة مع العالم االسالمى لكن عمانويل رفض طلبه مؤكدا العزم على أن يجعل البرتغالى فى المنطقة  

هدفا لمدافعه    وكان سواريز قائد اسطول البرتغال فى بحر الهند  قد تقدم خطوة نحو هذا الهدف بمهاجمة جده عام " مكه " 

، تعرض فيها 0370– 0883" عمانويل"الى ملك البرتغال مانويل " إلينى"،وفيما يلى نص رسالة ملكة الحبشة هلينا 0370

 :المساعدة بمهاجمة مكة وطور سيناء وباب المندب والتعاون االسترتيجى بينهما فى هذا الخصوص 

 

 الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالةنص 

حر وقاهر المسلمين القساة الكفرة، تحياتي إليكم ودعواتي لكم ، لقد وصل إلى مسامعنا أن السالم على عمانوئيل سيد الب"        

ا ليضرب قواتكم ويثأر من الهزائم التي ألحقها به قوادكم في الهند  تقصد معركة ديو البحرية التى )سلطان مصر جهز جيشاا ضخما

مات الكفرة بإرسال أكبر عدد من جنودنا إلى البحر األحمر وإلى مكة ،  ونحن على استعداد لمقاومة هج( انهزم فيها اسطول المماليك

ا على جرثومة الكفر ، ولعله قد آن الوقت  أو جزيرة باب المندب، وإذا أردتم نسيرها إلى جدة أو الطور  وذلك لنقضي قضاءا تاّما

سالمية المتبربرة، ولما كانت ممتلكاتنا متوغلة لتحقيق النبوءة القائلة بظهور ملك نصراني يستطيع في وقت قصير أن يبيد األمم اإل

في الداخل، وبعيدة عن البحر الذي ليس لنا فيه قوة أو سلطان، فإن االتفاق معكم ضروري  إذ إنكم أهل بأس شديد في الحروب 

 ".البحرية

 

 الوحشية البرتغالية     

 ضد المدن االسالمية                  

نذير وبال على " رأس الرجاء الصالح " عبر  0842فى الوصول الى الساحل الشرقى الفريقيا عام كان نجاح البرتغال        

"   بعدما إتخذتها اساطيلها هدفا متجددا للكراهية البرتغالية منذ ذلك الحين ، فأحرقوا ( 299)المدن االسالمية فى سواحل المنطقة 

عام " مقدشو " و" المو " و" باتا " جميع المسلمين فيها   ودمروا أكثر من خمسة مرات وقتلوا ( فى كينيا حاليا" )ممبسه 

0888. 

،  ويقول باسيل دافيدسون أن " برافا " وذبحوا أهل (  0302عام)زيلع " و" سوقطرة " وتالحقت حمالتهم البشعة على       

بالعمل " دافازيو " ع جزية سنوية لها    وقام دى جاما هدد في رحلته االولى بحرق كلوة اذا لم يعترف حاكمها بسيادة البرتغال ودف

قائد االسطول البرتغالى  بكلوة وممباسا واحرقهما وحطمهما تماما عندما قاومه " الميدا " نفسه في زنجبار وبرافا   وعصف  

الذى كان " باربوزا "  مدينة برافا   وينقل عن" داكونها " زيلع  وهاجم " سواريز" بربرة   وحطم "  سالدانها " االهالى ، ونهب 

ان البرتغاليون حطموا برافا وذبحوا اهلها واسروا منهم الكثير ونهبوا الكثير من الذهب والفضة " شاهد عيان باالسطول قوله 

 وكانوا ينشدون تدمير المدن الساحلية ونهبها ، ويميلون" ... والبضائع    ويصم دافيدسون البرتغاليين بالتخريب والوحشية فيقول 

 .للوحشية واتسمت اعمالهم بالهمجية والحقد  خصوصا عندما يقاومهم االهالى ، ودائما ما خلفوا ورائهم الفوضى والخراب 

وضرب مثال  بما فعله  البوكيرك من قطع انوف السيدات وايدى الرجال في ساحل جزيرة العرب ، واستشهد بمقتبس من       

أن " ، يقول فيها " ممبسه " يصف له فيها ما أحدثه الميدا قائد االسطول البرتغالى فى  "مالندة " رسالة حاكم ممبسة الى حاكم 

شعب السواحل والعرب عندما عادوا الى المدينة بعد هجوم الميدا ، لم يجدوا فيها أثرا للحياة فقد أحرق البرتغاليون كل من لم يتمكن 

 " .من الهرب من الرجال والنساء  واالطفال وهم أحياء 

الذين فروا من آكلى لحوم " ممبسة " لم يرحم البرتغاليون أهل " وتعرض دافيدسون لحادثة اخرى لنفس المدينة يقول فيها      

                                                           

298
 . هى ابنة محمد سلطان هدية السابق االشارة اليها(  
299

 سنة فى اساطيل صغيرة كانت تبحر الى الهند كل عام حطمت التجارة الشرقية وخلفت ورائها الفوضى والحطام  73سفينة خالل   782انزل البرتغاليون ( 
 . 40دافيدسون ، صـ 
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الذين استغلوا الفزع الذى احدثه الهجوم البرتغالى  فهاجموا المدينة والتهموا الناس فى الطرقات  "  الوازمباة " البشر من قبائل  

 .( 300")لمدينة بأنفسهم فى البحر هربا من هذا الهالك حصدتهم مدافع االسطول البرتغالى دون رحمة وحينما القى سكان ا

البرتغالية جاءت على نقيض اساليب الحرب االفريقية " ويقارن دافيدسون بين عقيدتا الحرب البرتغالية واالفريقية ، فيقول       

،  (  301)ن االفريقيون ميالون الى تقليل الخسائر البشرية فى الجانبين قدر االمكان ، فبينما رغب البرتغاليون فى التدمير والقتل   كا

فكل طرف منهما  يحرص على اال  يسد منافذ الهروب على عدوه   حتى ال يضعه فى مأزق ال مخرج منه في حفزه على القتال  

يرغب من كانت له الغلبة فى ايغار صدرعدوه  بتكبيده كلفة بشراسة حتى النهاية مما ي طيل امد المعركة وتكثر خسائر الجانبين ،  فال 

 .عالية فى االرواح ال يتقبل معها الصلح ويسعى لالنتقام فى جولة اخرى

وهى فى هذا قريبة فى بعض الجوانب من عقيدة الحرب االسالمية ، فرسول هللا اوصى اسامة بن زيد فى حملته ضد الروم       

( دعه يهرب)ال تطارد موليا   ال تقتل طفال ال تقتل امرأة ال تقتل شيخا ال تجهز على جريح..  نص الحديث . )..و...أال يطارد موليا " 

، وبمقارنة عقائد " له   يعبدون ربهم فدعوهم وما فرغوا أنفسهم  ال تقطع شجرة مثمرة ، ستجدون اناسا جلسوا فى الصوامع

قى حتى النهاية واالفريقية عقالنية من البداية ( إبادة)ة حتى النهاية الحرب الثالث نجد عقيدة الحرب البرتغالية وحشي واالسالمية ر 

 .حتى النهاية 

 

 العودة الى الموادعة والعزلة      

منهكة من حربها مع االمام  كانت اوضاع الحبشة فى النصف الثانى من القرن السادس عشر تنذر بالخطر فقد خرجت       

فإنشغلت بمحاربته بعد انتفاء الحاجة   ء الكاثوليكية بدعم من الوجود البرتغالى خطرا يتهدد عقيدتها اليعقوبية الغازى ، ورأت استشرا

اليه بعد انهيار سلطنة عدل واختفاء عدد من السلطنات االسالمية الذين ابتلعتهم فى الهضبة من قائمة االعداء ، فسعت لالستعانة 

 .فى اعانتها للتخلص من البرتغال فاثرت العودة لمهادنة االسالم بدول االسالم الكبيرة فى المنطقة 

 susenyos والده سوسينيوس   زل ادى الى عفى تصديه للمد الكاثوليكى الذى أمبراطور الحبشة فاسيليدس بـ وصل االمر      

وكرر نفس المحاولة مع   0180  عام " ؤيدبالم" البرتغال  فاتصل  ود أئمة اليمن ليعينوه على  (فاسيليدس) ، ان خطب  بسبب اعتناقه

  تهيأت فيها  اإلسالم والعزلة التى امتدت قرنين من الزمن  فعاد الى سياسة الموادعة مع  ،   0182عام " المتوكل على هللا "   خليفتة 

وانشغالها بصراع امراء الجاال على الهضبة التى لم تستطع الحبشة وقف مدهم لضعفها  فرصة سانحة لمد االسالم بتدفق قبائل 

، وهذه القبائل اسلمت فيما  Tekla Haymonot   0201 - 0204االقاليم المتصرفون خالل تلك الفترة وحتى عهد االمبراطور 

 .بعد 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

300
 .  40افريقيا القديمة ت كتشف من جديد صـ  -باسيل دافيدسون (    
301
 . 40- 28مة تكتشف من جديد صـ باسيل دافيدسون ـ افريقيا القدي(  
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 الفصل الثالث      

 نضال ممبسة

مانية  وجهاد االمبراطورية الع 

 فى ساحل شرق افريقيا

 

مانيين انتفاضة ممبسة واال      ستنجاد بالترك والع 

فى اواخر القرن السادس عشر   انتفض مسلمو ساحل شرق افريقيا متشجعين بوجود العثمانيين بالقرب منهم فى البحر       

الجهاد ضد   0345سباقة فى هذا الشأن فقادت فى عهد امارتها الجديدة التى قامت عام "  ممبسة " االحمر   وكانت امارة  

يين  ولحقت بها االمارات المسلمة الواحدة تلو االخرى ، لكن اإلعتماد على االتراك لم يحقق نتائج ملموسة فى المواجهة مع البرتغال

 " .ممبسة " البرتغاليين بعد انهزام النجدة التركية فى معركة 

مان الفتية لدعم جهاد االمارات المسلمة ، " ممبسة " على اثر ذلك إستنهضت        خاصة وان هناك روابط ممتدة بينهما دولة ع 

وهى االقرب ولديها خبرة فى  قتال البرتغاليين برا فى اراضيها وبحرا فى الهند وثأرا لم ينتهى بخصوص اماراتها فى الساحل وعداء 

مان بإستهدافها امارات ساحل شرق افريقيا منذ عام  بعد احتالل ،  وإستشرى العداء  0884مستحكم    فقد  إستعدت البرتغال ع 

مان فى جنوب الجزيرة عام " البوكيرك " االسطول البرتغالى بقيادة  رى) 0302ساحل ع  ، وإرتكابه ( عام ميالد المجاهد االعظم ج 

 .الفظائع بأهله ومدنه  بقطع انوف السيدات وايدى الرجال 

مانية فى صد البرتغاليين وحصر وجودهم  فى الساح       مانى ، بدأو فى توحيد الصف لطرد وبعد نجاح المقاومة الع  ل الع 

، وتمكن من هزيمة (  0285 – 0178) ، وهو مؤسس دولة اليعاربة  0178البرتغاليين ، فبايوا ناصر بن مرشد باالمامة عام  

سلطان عند وفاته ،  ومن بعده استكمل االمام  0188البرتغاليين فى عدة معارك قلصت وجودهم بشدة على االرض العمانية  عام  

مان بعد أن هزم البرتغاليين قرب ديو غرب الهند فى اسيا (  0140 – 0188) بن سيف   .تحرير ع 

 

مانيون ممبسة         نجدة الع 

بعد نصر االمام سلطان بن سيف على البرتغاليين فى ديو انقلب يالحقهم فى شرق افريقيا عندما دعته ممبسة لنجدتها  بعد       

مانيين  على القوات البرتغالية فى اندحار النجدة التر ، وفى موقعة أخرى حاسمة   0137عام " زنجبار" كية    وتوالت إنتصارات الع 

، و كان وضع البرتغاليين فى نهايات القرن  0118عام " موزمبيق" ،  وتابع تقدمة فدخلت  قواته  0110عام " ممبسة " قرب 

الهندى والبحراالحمر تداعى تحت وطأة االنجليز والهولنديين فى االولى وضغط  يسوء  فوجودهم فى المنطقة المحيطة بالمحيط01

الذى  (  0200 – 0187) العثمانيين فى الثانية ،      وبدأت قواعدهم فى الساحل االفريقى تتداعى على يد سيف بن سلطان االول 

 .شهرا  55بعد حصار دام  0184عام "  ة ممبس" استكمل تحرير ساحل شرق افريقيا بعد أن الحق هزيمة حاسمة بهم فى 

 

مانية  فى شرق افريقيا جهاد االمبراطورية الع 

 العربية االفريقية االولى وقيام دولة الوحدة  - مطاردة البرتغاليينو

مان قوة اقليمية ي عمل لها حساب ، هابتها قوى المنطقة ، واستقرلها االمر بعد ان فرض االمام سيف بن س      لطان اصبحت ع 

، وعين ابنه محمد بن سعيد العمرى حاكما عليها نيابة عنه ، فتابع   0274بناء على طلبها عام " ممبسة " الثانى  حمايته  على 

جنوبا وبذلك قامت دولة " دلجاو " الفتوح على االرض االفريقية فاخضع زنجبار ومعظم الساحل مابين مقدشو شماال وحتى رأس 

 .ية االولى  الوحدة العربية االفريق
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 دولة الوحدة العربية االفريقية الثانية       

مان فى المنطقة بسبب تراخ االئمة   وبعد قرن تقريبا استعاد سلطان مسقط        السيادة " سعيد بن سلطان " تأكلت سيادة ع 

مان فى عام  " و" كلوة " ، وبعدها  0450عام   "ممبسة "   فاستعاد  0478العمانية على المنطقة بعد أن حقق  سيطرته على ع 

ثم ضم موزمبيق وبعدها مدغشقر بزواجه  0480عام ،" زنجبار " الى " مسقط " وزنجبار ، ونقل حاضرته من "  مافيا"و " بمبا 

ى ملكتها مؤسسا بذلك دولة الوحدة العربية االفريقية الثانية  على امتداد جنوب الجزيرة العربية فى مسقط وعمان وساحل شرق

مان واتخذ مسقط عاصمته   " توينى " إقتسم اوالده الم لك فحصل  0431افريقيا  ، وبعد موت السلطان سعيد عام  على حكم ع 

 " . زنجبار " على حكم شرق افريقيا وعاصمته " ماجد " وحصل 

 

 نّبذة عن سعيد بن سلطان          

م  ١٠٨١م، قام والده سلطان بن احمد قبل مقتله في عام  ١٩٧١ هو حفيد مؤسس الدولة البوسعيدية  ، ولد في سمائل عام   

عاما،  (  ٣) عاما، وسعيد كان له من العمر (  ١١) بتعيين محمد بن ناصر الجبري وصيا على ابنيه ، سالم وكان يبلغ من العمر 

ان ،فاجتمعت االٔسرة البوسعيدية وفي هذه االٔثناء قام عمهما قيس بن احمد حاكم صحار بمحاولة لالستيالء على السلطة في عم

وارسل الوصي محمد بن ناصر الى  بدر  بن سيف بن االمام احمد  بالدرعية منفاه االختيارى بعد هربه من عمان اثر فشل االنقالب 

عامين  عمان لمدةم ، فسارع بالتوجه الى مسقط ليمسك بزمام االٔمور ، واستمر يحكم  ١٠٨٣الذي قام به ضد سلطان بن احمد عام 

حتى مصرعه على يد الشاب سعيد بن سلطان بعد مبارزة رسمية بالسيف ، وبمقتله وطد سعيد بن سلطان حكمه في عمان والمناطق 

  .التابعة لها
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 االمبراطورية العمانية وامتدادها االفريقى
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 الفصل الرابع

 المد االسالمى  فى ساحل شرق افريقيا

 08ــــ 02بين القرنين 

ى قرنين سببا فى تباطؤ مد االسالم   وإن كانت الحسنة الوحيدة لتلك الهجمة كانت مدافعة المسلمون البرتغاليين على مد       

تغيير االسالم مساره متجاوزا مناطق النكبة في مدن الساحل الى داخل القارة محموال على اعناق القبائل التى فرت من عنف ووحشية 

مان وزنجبار الى جبال كليمينياروا ال وساهمت سلطنات ساحل البحر     تى خبروا اسرار دروبها الهجمة البرتغالية ،  ومع تجارع 

االحمر واهضبة فى مد االسالم الى الهضبتين الحبشية والصومالية ،  وهيأت عودة الحبشة الى اعتناق سياسة الموادعة مع اإلسالم 

مام الحركة المدية لالسالم    عندما لتتفرغ الحتواء المد الكاثوليكى الذى بات يهدد عقيدتها االرثوذكسية الفرصة واسعة من جديد ا

وكرر نفس المحاولة مع      0180عام " بالمؤيد" ملك الحبشة ود أئمة اليمن ليعينوه على البرتغال  فاتصل " فاسيليدس " خطب 

يراسل ملوك  ،  وليست هذه السابقة االولى فقد سبقه الى ذلك الملك سيفا أرعد الذى كان 0182عام " المتوكل على هللا " خليفتة 

م وفداا يحمل الهدايا 0514/ هـ 220  فأرسل عام ( رغم سياسته العدوانية ضد المسلمين )اليمن ويبحث عن عالقة ودية معهم 

 .والتحف للسلطان األفضل ابن المجاهد الرسولي

   

 (الصوماليون -الجاال -االعفار)حركة القبائل       

والصوماليون دائما ما كانت تعنى حركة ( الدناقل)لعادة فى مد االسالم ، فحركة االعفار وساهمت حركة القبائل المسلمة كا       

  بنصيبها هى " أبايا " او الجاال  التى قطنت وادى العريبى ومنطقة جوبا حتى بحيرة " الجال " مدية لالسالم   وساهمت قبائل  

وثنيتها   ولم تقوى الحبشة على صدها وهى منهكة فى حروبها مع  االخرى    فهذه القبيلة  تقدمت الى الهضبة وهى ما زالت على

وانتشروا فى ثلث البالد    واسالم هذه القبيلة كان  02وزادت الجال قوة بإقتحام موجة ثانية منهم الهضبة فى القرن    المجاهدين 

هتموا بتنصيرهم ، وكان هذا الموقف العدائى   فقاموا بعزلهم ولم ي( االورومو)حصادا لتعالى العنصر االمهرى عن مخالطة الجال 

مع المسلمين المضطهدين مثلهم   فجمعتهم هذه التفرقة بعالقة مودة قوية مع التجار المسلمين ( االورومو)حافزا لتقارب الجال 

 (.302)ى النفوذ على نطاق واسع عندما إعتنقه بعض زعمائهم من ذو( االورومو)فكانوا سببا فى اسالمهم وإخترق االسالم الجال 

وتعاظمت مكانة الجاال بالعمل مرتزقة فى جيش الحبشة وزواج ملك الحبشة منهم ، االمر الذى سهل انتشار االسالم فى        

 08حاكم اقليم اورومو كان له فضل اسالم ثلث سكان البالد التى حكمها فى منتصف القرن " الرأس على " المناطق التى حكموها فــ

، ولهم فضل مد  05وبعض قبائل الحبشة فى القرن    00القواسمة العرب دورا هاما فى اسالم البقليين فى القرن و لعب  ،( 303)

وادى بركة " ، بفضل دولهم  فقد كانت لهم دولة فى (  304)االسالم بأرض البجا غرب النوبة وبين حدود مصر الجنوبية والحبشة 

" ت سمى " سواكن " فى منطقة  05انت لهم إمارة عربية خالصة فى القرن المسيحية ، وك" علوة " كانت خاضعة لمملكة " 

ساهمت فى نشر االسالم بالمنطقة ، " الناصر قالوون " و " الظاهر بيبرس " الحدراب كانت خاضعة لدولة المماليك فى عهدى 

فترة السابع عشر حتى التاسع عشر من ثلث وحقق مد االسالم بالسلم مالم تحققه المعارك فى قرون ، فقد تمكن االسالم بهدوء فى ال

 .سكان الحبشة

 

 مد االسالم تحت الراية العمانية فى افريقيا      

مانى الى شرق افريقيا  فى النصف االول من القرن        ظروفا أفضل لمد االسالم فهى أكبر دول  08هيأت عودة النفوذ الع 

ا و بتفوقها البحرى إستتب امن المنطقة ، وفى ظل المناخ الجيد الذى اسبغته المنطقة واقواها واكثرها حداثة وثراءا وازدهار

                                                           

302
التى بفضلها إنفتحت امامهم ابوابها الحبشة للتجارة والتى كانت سببا فى "  الموادعة " يرجع الفضل فى وجود التجار المسلمين بالحبشة الى سياسة   ( 

 . اسالم الجال ايضا  
303
 .سالموهو نفس الوقت الذى اعتنقت فيه القبائل المسيحية االريترية اال ( 
304

قبائل فى و القواسمة  من القبائل الوافدة التى سبق ان لجأت الى ارض البجا فى أواخر العهد االموى واندمجت فيها وكان لها فضل فى اسالم بعض ال( 
 .الحبشة 
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مان و  مانية على المنطقة جابت قوافل تجار ع  ، قلب افريقيا  حتى بحيرات نياسا بتنجانيقا وفيكتوريا "  زنجبار "االمبراطورية الع 

، كما ( 0473عام )حدود الكونغو عبر اوغندا وكينيا وتنجانيقا واالجزاء العليا من  نهرى الكونغو والنيل فتدفقت الدعوة معهم حتى 

 .قامت مراكز االيواء الدائمة القامة لتجار العرب على الطرق طوال الفصل المطير بدور عظيم فى نشر االسالم 

      

 دور الطرق الصوفية فى دعم االسالم      

افظة عليه سواء بجهاد األئمة لدرء عدوان الحبشة السابق التعرض قامت الصوفية بجهود عظيمة فى نشر االسالم والمح       

حتى 01اليه او بالتصدى لعمليات تنصير أهالى الصومال بعد االحتالل االنجليزى لها  ، وبدأ انتشار هذه الطرق  فى الفترة من القرن 

الصومال والحبشة وكذلك بين بدو المناطق  فى 0305م ، فأقامت القادرية المدارس وإجتهدت فى نشر االسالم منذ عام 08القرن 

 " .الجال " المجاورة  بما فيها 

بدور مماثل  بعد  وصول " الخاتمية "   وقامت  ( 0420) فى حركة االحياء الدينى فى الصومال " االحمدية " وأسهمت        

محمد عبدهللا حسن الذى قاد الصوفية فى ، ومن اكثر الصوفية سمعة االمام المجاهد السيد   0402فروعها من السودان عام 

 :الصومال ونستعرض دوره فى النبذة التالية 

 

 جهاد االمام محمد عبدهللا حسن        

 فى نشر االسالم                      

 (08القرن )ومواجهة التبشير                            

حاليا ) فى بلدة فوب فردوت باقليم االوجادين شمال غرب الصومال  م   0431هجرية الموافق  0725ولد االمام عام        

، وهو من رجال البادية االشداء ، حفظ القرأن الكريم وهو فى الثامنة من عمره ، ودرس اللغة العربية وعلوم ( ضمن الحبشة 

تغل بالتدريس ولقب بالفقيه البارع ، وفى وبعد موت ابيه انتقل مع امه الى االقليم الشمالى للعيش فى كنف اخواله ، واش  الشريعة 

حوالى الرابعة والثالثين من عمره قصد الى مكة الداء فريضة الحج  ، وهناك تأثر بثورية الشيخ صالح السودانى مؤسس الطريقة 

 .لثورتين العرابية فى مصر والمهدية فى السودانلمتابعته والصالحية 

محاربة االنجليز فى بالده ، وكانوا ق بيل ذهابه الى الحجاز  قد إحتلوا ساحل بربرة عنوة ن تشبها بزعيما الثورتيقرر االمام و      

 .بعد إجبارالسلطات المصرية على االنسحاب منها  

على الطريقة الصالحية إستعدادا " الدراويش"وكون مجموعة إستقر فى بربرة   0481االمام محمد حسن عام ةدوع وبعد       

 . نجليز االعلى للثورة 

إبعاد من السلطات البريطانية طلب االمام ف 0482لما نزلت بعثات التبشير أرض الصومال الشمالى  عام جاءت الفرصة و     

، ، مما إضطر الحاكم العام البريطانى الى طلب التفاوض “  تالح “ المبشرين ، ولما ماطللت أعلن الجهاد وهزمهم هزيمة ساحقة فى 

وعرض الوفد البريطانى على الشيخ وقف ثورته مقابل إعتراف الحكومة “  الس عانو “  ى مقربة من بلدة  واجتمع الطرفان عل

فرفض وواصل كفاحه على مدى عشرين عاما  واجه فيها تكتال من أربع دول هى انجلترا وفرنسا   البريطانية به ملكا للصومال كله 

 . 0870الى ان لقى ربه فى عام  وايطاليا ومعهم الحبشة  ولم يستسلم االمام أبدا 
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 الفصل الخامس

 حضارة االسالم فى

 سلطنات ساحل البحر والهضبة وساحل شرق افريقيا

كانت مدن الساحل التى كانت عبارة عن مراكز تجارية في نشأتها ومراكز تجارية محصنة وتحميها قوة بحرية، قد أخذت        

حتى تحولت تدريجياا إلى مدن زاهرة محصنة تحصيناا قوياا وتحميها قوة بحرية ، وقد تبلورت سماتها  تنمو وتتسع في داخل أسوارها

اإلسالمية الصرفة فى مقديشو، براوة، قسمايو، بات، المو، زنجبار، موقيه، مكوة، موزمبيق، سفالة، ومدن  مثل ميسه وكلوه 

المية بها في فن العمارة وتخطيط المدن وزخارف األبواب والشبابيك ، وغيرها على مقربة من الساحل، وتجلت مظاهر الحضارة اإلس

 .ومساجدها( مكوة)وتطبيقاتها فى قصور 

قى إمارات الساحل المسلمة نظر العديد من الرحالة فى السنوات االخيرة من القرن الخامس عشر ، فقد         "  إندهشولفت ر 

رة عامرة بالسكان مؤسسة على احسن الطرز تماثللها فى الروعة القليل من مدن مدنا مزده ىوأرلما وبحارته “ فاسكو دى جاما 

وعلى معرفة  اوروبا على حد تعبير دافيدسون ، وبات واضحا لهم ان مدن الساحل الشرقى الفريقيا كانت على قدر كبير من التمدن

جيدا طرق المالحة الى  ونهذه المدن يعرفبحارة كثير ،  فال تتفوق على مدنية تلك المدن فى االوروبية ، وأن مدنيتهم  كبيرة بالعالم

الهند وما وراءها ، واجهزتهم وخرائطهم تماثل ما كان فى حوزة البرتغاليين وربما اكثر دقة ، فالبحارة العرب كانوا على معرفة اكثر 

مسجل سفينة فاسكو دى " ساو جابرييل " بالعالم الخارجى في وقت كانت فيه االكتشإفات االوروبية ما زالت في بدايتها ، ويقول 

ى جاما  ان اثنان من سادة البالد زارا السفينة ، وكانا على جانب كبير من التعالى  ونظرا بترفع لما قدمناه لهم من اشياء القيمة لها ف

 .نفس ما أدهش البرتغاليين 03، وادهش ابن بطوطة عند زيارته للمنطقة فى القرن  (  305)نظرهما 

ومن الناحية االقتصادية كانت المستعمرات العربية مركزا تجاريا دوليا هاما ، ومقصدا لسلع الصين والهند والجزيرة        

عربى “ العربية وبقية العالم االسالمى ، ويصف باربوزا البرتغالى المنطقة بأنها اعظم منطقة تجارية في العالم ، ويشير المؤرخ 

الى الثراء العريض والترف الذى تعيشه هذه المدن االرقى فى محيطها  بما فيها مدن الحبشة  "  فتوح الحبشة“ فى كتابه “ فقيه 

فى يد الجنود والمسلمين عامة أدت الى ارتفاع مستوى المعيشة فأصبحت ( كثرة النقود)إن كثرة العمالت الذهبية والفضية " فيقول 

حد يساوى أربعين أوقية من الذهب بعد أن كان ثمنه منذ عامين اليصل الى الكماليات ضروريات فإرتفعت االسعار فأصبح البغل الوا

 ." ربع اوقية وان السلع المصرية واالسالمية مألت االسواق

ومن مالمح النهضة الثقافية فى هذه المدن كثرة مراكز العلم من مدارس ومساجد والوافدين من العلماء واالدباء والشيوخ       

بحق كعبة “ هرر “ ك معلمون من الحجاز ومصر واليمن لنشر اللغة وتعليم الفقه والسيرة والتشريع مما جعل وطالب العلم ، فهنا

على ساحل إفريقيا الشرقي جزيرة ( براوة)تعليم ومركزا للمخطوطات والمدونات التى ليس لها مثيل فى شرق افريقيا كله ، وأصبحت 

 لساحلية عربية تجذب الطالب من مختلف انخاء المنطقة ا

ويالحظ اثرالتهديدات التى تعرض لها االقليم لقرون من كال من البرتغال والحبشة المتعصبتين   فى مغاالة هذه المدن فى       

التركيز على الجانب الدينى فى الحياة الثقافية ، التى تفردت فى شرق افريقيا بإندماج الشخصية العربية واالفريقية بسوابق بعيدة فى 

، ثقافة “ السواحيلية غلبت عليها العربية على حد قول باربوزا البرتغالى “ وضعت اساسا لوحدة  ثقافية انبثقت عنها الثقافة الزمن 

 .عربية القلب افريقية القالب 

ارة ومن الجلى تحضر مسلمى المنطقة وتفردهم من هذه الناحية على بقية عناصر االقليم العرقية بما فيهم الحبشة ام حض       

الحظ االوروبيون ان المسلمين فى "  االقليم الغائرة فى التاريخ ويؤكد ترمنجهام هذه الحقيقة فى كتابه اثيوبيا المسيحية  بقول 

ويضيف جوستاف لوبون  فشاعت " الحبشة المسيحية عادة ماكانوا يشغلون الوظائف التى تتطلب خبرة ومستوى ثقافى خاص 

، والفقيه األصولي فخر الدين ) م0238 -هـ 0014)العلم المؤرخ المشهور عبد الرحمن الجبرتي  ، ومن اهل( 306)العربية بينهم 

أبو عمر عثمان بن على بن محجن البارعي الزيلعي من أهالي زيلع واإلمام العالمة جمال الدين محمد بن عبد هللا بن يوسف الحنفي 

 .الهدايةفي أربع مجلداتومن أشهر مؤلفاته نصب الراية ألحاديث ( هـ217)الزيلعي 

                                                           

305
 .28إفريقيا القديمة تكتشف من جديد صـ    ( 
306
 .702د جوستاف لوبون صـ  –حضارة العرب (  
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وما يؤخذ على مدن ساحل افريقيا الشرقى ممارستها تجارة الرقيق ، وهى فى ذلك تختلف عن مسلمى غرب افريقيا الذين        

تصدوا بقوة لهذه التجارة ، وقد نجد مبررا فى اختالف المنظور فى شرق افريقيا   فالدويالت المدن فى الشرق كانت تفتقر للقوى 

ملة الدارة نشاطها االقتصادى الكبير فما كان منها اال اللجوء الي هذه التجارة لتدبير العمالة ، وان كانت  النخاسة فيها ليست على العا

 .نطاق واسع وبنفس وحشية مثيلتها فى الغرب 
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 الفصل السادس

 الفتوح المصرية  فى شرق افريقيا

 م 0481ـ   0403

فينسبهما علماء االجناس الى جد واحد من العنصر  ، تعود العالقة بين مصر والصومال الى ما قبل ب عوث حتشبسوت       

 ) الحامى ، وتحقق اول وجود مصرى فى الصومال فى العصر الحديث فى عهد محمد على عندما منح  الباب العالى إبنه ابراهيم باشا

مكافأة له على نجاح  حملته ضد الثورة الوهابية ، وضمت الباشوية سواكن م  0470جاز عام  باشوية الح(  م   0484ـ  0403

سفن تأكيدا للسيادة المصرية على المنطقة ، وبعد وصول القوات  4ومصوع   فقام ابراهيم باشا بإرسال جيشا واسطوال من 

ت تقدمها  في المنطقة  فإصطدمت بالحبشة   لكن زعيم الجال المسلم ،  وواصل المصرية عملت على التحالف مع الرأس على

واضطرها الى االنسحاب من مصوع ، فبادرت الحبشة بملئ الفراغ الذى خلفه االنسحاب وتمادت   هاالسلطان العثمانى اوقف تقدم

لى  محمد على مدى ما إضطر  الباب العالى الى تأجير المنطقة اعهم مم خرقا لهدنتها ”أركيكو" فى   بمهاجمة امالك العثمانيين

بناء م 0411 وعن توابعهما عام  م  0413الى الخديوى اسماعيل عام  "  سواكن ومصوع"  الحياة للدفاع عنها ، ثم بالتنازل عن  

على طلب الخديوى بدعوى انه ال يمكن السيطرة على تجارة الرقيق بدون احكام سيطرته على هذه الموانئ وعين الخديوى مختار 

 .للساحل االفريقى من السويس الى جودفوىباشا حاكما 

، ومنها تقدمت قواتها بقيادة رءؤف باشا م  0425وفى إطار مسلسل المنح السلطانية حصلت مصر على  زيلع عام        

لملوك  لتحرير هرر من حاكمها المتعسف محمد بن عبد الشكور  الذى حرم على اهل البالد أكل االرز والبلح والزبد بحجة انها أكل ا

 م 0423وسط ترحيب اهلها ،  وفى سبتمبر عام   م 0423اكتوبر  00واحتكر تجارة العاج والبن لنفسه ،  ودخلت القوات هرر فى 

دخل االسطول المصرى  بربرة واقام فيها خزانا للمياة العذبة وشيد مسجدا وميناء ومنارة الرشاد السفن ،  وتقدم بعد ذلك الى رأس 

حيث "  كسمايو" توابع سلطان زنجبار وسط ترحيب اهلها وتركت عليها مصر حاكما    ثم تقدم االسطول الى جفوبه وبراوة من 

 .طلب اهلها ومعهم اهل براوة من القائد المصرى التدخل لتحقيق المصالحة بين القبائل

ت االستوائية كطلب غوردون كما ميال محاولة الوصول الى البحيرا 030 تقدمت بعض سفن االسطول فى نهر جوبا لمسافة       

سبقت االشارة   إال ان تعذر المالحة  إضطرتها للعودة الى كسمايو التى أسموها بور اسماعيل  ،  واقبل سالطين جزر القمر على 

 .كسمايو طالبين من القائد  المصري  قبولهم رعايا لمصر  

   

 

 ( التصادم)المد المصرى فى الحبشة          

االمبراطور ثيودور الثانى )ن اول صدام حقيقى مع الحبشة عندما هزمت القوات المصرية قوات هايلوا كاسا  حاكم قوارا كا        

عند مهاجمتها الحدود السودانية رغم ضخامة اعداد القوات الحبشية االمر  0484عام  فى معركة دباركى ( سنةم 0430فيما بعد 

 .ظيم واالنضباط الذى تتحلى به القوة المصرية وكان سبب انتصارها الذى تعلم منه هايلو كاسا اهمية التن

اثناء ذلك كان الحكام المحليين االثيوبيين يقومون بغارات متكررة على الحدود مثل غارات دجاج هايلو حاكم إقليم هماسين        

رغم االنتهاكات المتكررة اال ان  الخديوي وولد مراج حاكم عدى  عبر الحدود الممتدة من التاكة حتى القالبات وفازوغلي ،  و

إسماعيل حافظ من جانبه في بداية عهده على السالم مع امبراطورأثيوبيا تيودور الثاني الذى كان يواجه تمرد العديد من امراء 

   .االقاليم   

 

 مشروع بيسون       

باقتراح الكونت الفرنسي  م0415بتمبر سنة وفى ضوء الحرص على منع اسباب التوتر مع الحبشة رحبت مصر فى س       

على هيئة مشروع زراعي صناعي فى شرق السودان إلنشاء منطقة عازلة بين البلدين قرب الحدود األثيوبية  Bissonبيسون 

تدعمه ،  عسكرى ،  وامر إسماعيل حكمدار السودان بتقديم العون الكامل لبيسون في حالة صدامه مع أثيوبيا إعتقادا منه بأن فرنسا

وقصر ، من الحدود  اولما انكرت فرنسا صلتها به  تراجع الخديوى عن مساعدته وأمر حكمداره بأال يسمح له بإقامة تحصينات قريب

في الخرطوم أطول فترة ممكنة بيسون  طلب منه احتجازوالمساعدة فى حال اغارته على أثيوبيا على تقديم الذخيرة دون الجنود ، 
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 .  ل بريطانيا حتى ال ي تهم بالتحرش بأثيوبيالحين معرفة رد فع

وجماعته إلى السودان أن الحكومة المصرية وعدته بإرسال حملة لغزو اثيوبيا يتولى قيادتها عند وصوله بيسون ادعى        

على مصر غزو على أن يبدأ بتدريب القوات المصرية طبقا لألسلوب الفرنسي ،وأشار على موسى حمدي حكمدار السودان أن يقترح 

،  وأوضح له أن فرنسا سوف تقوم بالغزو إذا أحجمت مصر عن ذلك فظروف غزو أثيوبيا م 0418 أثيوبيا في العام التالي سنة   

لثورة سكان تيجري فى بوجوس ضد باالتفاق مع األب ستيلال رئيس االرسالية البعثة التبشير الكاثوليكية قد اعدت أصبحت مهيئة ف

 .رباكا للحكمدار الذى ارسل إلى القاهرة يستوضح االمرإ، وسببت تصريحات بيسون ( 307)ور االمبراطور تيود

عالقتها باالمر ، وفى نفس الوقت االخيرة اهتمت بريطانيا بأنباء حملة بيسون وأجرت اتصاالت مع فرنسا بشأنها فأنكرت       

وبالفعل أرسلت الحكومة المصرية   ييد الكونت بيسون لنفس الغرض عتداء على أثيوبيا أو تأالابلغت بريطانيا مصر بأنها ال تسمح بأ

مساعدة ويعامله كأي سائح  أيأال يقدم لبيسون وعليه  تؤكد له فيها عدم النية في غزو أثيوبيا تعليماتها إلى حكمدارها في السودان

األثيوبيون لبيسون داخل الحدود المصرية على  عادي وال يقيم وزنا لما يدعيه لنفسه    ونبهت الحكمدار الى انه في حالة مطاردة

 .الحكمدارية أن تطردهم بالقوة ، كما ان عليه ان  يعمل على اضعاف قوة االب ستيال وفض أنصاره  

عند ألب ستيال فى كسال   الذى حثه على غزو القوات المصرية ألثيوبيا للقضاء على تيودور ابيسون فى تلك االثناء التقي       

ورة التيجراى ، ونصحه بعدم الذهاب إلى مستعمرته المقترحة والبقاء في نقطة كوفيت شرقي كسال من األمالك المصرية لقربها ث قيام

من الحدود للقيام بحمالته الحربية على أثيوبيا منها ،  وكان بيسون قد تمكن من االستيالء على سهل ستث على الحدود مع تيجري 

إرسال حمالت إلى المناطق المجاورة يستولي فيها على الماشية والعمال ، وباقي إقليم بوجوس  ضمفي  بتنازالت من األهالي واستمر

هول الخطر االثيوبى على الحدود إلى حكمدار السودان ليورط السلطات المصرية مع أثيوبيا ، ولم تنجح خطط ومن ناحية اخرى 

إلى فرنسا ، ولم يكن لهذه الحملة من م  0418وعاد في صيف سنة  بيسون لعدم تعاون اإلدارة المصرية معه فتخلي عن مشروعه

 .نتائج سوى توتر عالقات مصر وأثيوبيا ، ورفضت مصر بعد ذلك طلب مغامر فرنسي آخر لغزو أثيوبيا 

لى وطلب من الباب العالى  ضم  مصوع وسواكن للسيادة المصرية الحكام السيطرة ع استغل اسماعيل الوضع فى المنطقة      

ممثلة فى محاوالت االرسالية الكاثوليكية إقليم التاكة منعا الستغالل أثيوبيا للقالقل الناتجه عن التدخالت االجنبية قبائل  وهما قبائل

، واكد ان خضوعهما لمصر يسهل توطيد األمن والقضاء على وقنصل فرنسا في بوجوس فرض الحماية الفرنسية على المنطقة 

تجارتها الدولية مراقبة هدف الخديوى من ضم المدينتين احكام السيطرة على منافذ الحبشة للعالم الخارجى و وكانتجارة الرقيق ، 

خشية تقدم  النفوذ الفرنسى الى بالمنطقة بعدما احتلت  اسماعيل االمر بريطانيا ، وسهلتمن الخارج السالح جلب حركة فيها واالهم 

 .أوبوك قرب مضيق باب المندب 

لثورة الجند في م 0411أبريل سنة الى وتأخر تسليم مصوع للعام التالي م  0413مت مصر سواكن في مايو سنة تسل      

التاكه واحتلت مصر أركيكو فى نفس الوقت ، وتمركزت الحاميات المصرية في المواقع التركية على طول الساحل األفريقي للبحر 

 .ودانية عبر ميناء سواكن الذى سهل حشد القوات األحمر ودفعت بقواتها على الحدود األثيوبية الس

اتاحت الطبيعي ونافذتها على العالم و ها الخارجىمنفذمصوع بعدما سيطرت مصر على فى وضع حرج اصبحت اثيوبيا       

لزنادقلي مصر السيطرة على إقليم بوجوس والطريق المباشر بين مصوع وكسال وطريق الجمال إلى إقليم هماسين ، ويهدد إقليم ال

 .الخاضع ألثيوبيا والذي تصل حدوده إلى شمال غربي مصوع بنحو ستة أميال 

مصر م إقليمه الى ضماأنفقد عرض جوباز حاكم الستا المناوئ لالمبراطور تيودور  أخرتهديد الوضع الجديد وتواكب مع        

لدعم المناوئين لالمبراطور وتحمل ما قد ينتج عن ذلك  مكانياتمصر اإللال يتوفر إال أن الخديوى رفض النشغال مصر بحرب كريت و

معادي على حياة رعايا بريطانيا القنصل والمبشرين مصرى حرك تكانت تأخذ في االعتبار رد فعل اثيوبيا الى باالضافة الى مصر ، 
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عدوة فى  0437الية الكاثوليكية للتدليل على االرتباط العضوى بين التبشير واالستعمار والتحريض عليه فهذه االرسالية تركت سنة يعنينا موقف االرس( 

فى بوجوس هربا من الضغوط المعادية للكاثوليكية بعد مقتل حاميها االمبراطور نيجوسي حليف   Akakal Gusayالحبشة وانتقلت إلى أكاالكال جوزاى 
ومهدت  بيد ثيودور الثانى االمبراطور المعادى للكاثوليكية ، وفى ظل الرغبة فى معاودة التبشير فى الحبشة فى ظل حماية مؤكدة فقد شجعت ودبرت فرنسا

اغسطس  -0418 يوليو)القنصلية الطريق امام بيسون لغزو المنطقة ، فقد عرض األب ستيال عليه قيام القوات المصرية بغزو أثيوبيا للقضاء على تيودور 
لها ، وهو ما استغله  اسماعيل  لدى االستانه لتبرير طلبه ضم مصوع وسواكن اليه معتبرا تدخل قنصل فرنسا في بوجوس وفرضه الحماية على قبائ( 0413

 .امرا خطيرا  



- 233 - 

 

- 233 - 

 

 .البروتوستانت الذين اعتقلهم  تيودور العتقاده أن بريطانيا تتواطأ مع مصر على غزو بالده 

االمبراطور تيودور مع أحمد شنا أحد زعماء دارفور على أن يزحف شنا وحاكم جبل الداير على تحالف وفى ذاك الوقت        

، ولكن هذه الخطة لم تنجح ألن تيودور انصرف الى متابعة لغزو السودان كردفان ويزحف تيودور على الخرطوم فى نفس الوقت 

هم بعد فشل محاوالت كل من الخديوى ووليام جيفورد بلجراف المبعوث االنجليزى إلطالق تحركات اإلنجليز المعادية النقاذ اسرا

 .( 308)سراح األسرى 

ت الكولونيل ميروزير سل، قررت بريطانيا استخدام القوة فأر وعندما فشلت الوسائل الدبلوماسية في االفراج عن األسرى       

ة الطرق التي تربط ساحل البحر األحمر األفريقي بالهضبة األثيوبية ، وبالفعل قام ليتقصى أحوال أثيوبيا الداخلية ودراسحاكم عدن 

معرفة األماكن المناسبة لنزول قوات الحملة لبجولة في مصوع وطاف بساحل سمهر وخليج انسلي م  0412في يناير سنة 

 .عدوه –البريطانية إلى أثيوبيا ووقع اختيار ميروزير على طريق أمفيال 

ثار نشاط اإلنجليز شكوك مصر فكلفت حكمدارها في السودان جعفر مظهر باشا بالقيام بجولة تفتشية على طول ساحل أ       

ضم أثيوبيا فى دعاها الى تقريره الى مصر وفى  دعا فيها شيوخ القبائل لالعتراف بالسيادة المصرية البحر األحمر حتى باب المندب  

 .ررا دعوته للغزو بتضامن سكان المناطق الحدودية مع مصر ظل الفوضى الناشبة في أنحائها ، مب

 هيله درگه الرأس كسايللوصول إلى العرش وكان المتنافسون هم  (االمراء)حلت الفوضى باثيوبيا  بسب صراع الرؤوس        

، اما بشأن لم يتدخل فيهوواجشوم في جوباز في أمهرة، ومنليك في شوا ، وكان إسماعيل يتابع هذا الصراع ولكنه ،  في تيگراي

وجلب قواته من كريت وارسلها إلى الحدود االثيوبية لما قد تتطور إليه األمور في هذه المنطقة احتاط الخديوي الغزو االنجليزى فقد 

م   0412حتى تكون مستعدة ، ولم يدخر وسعا فى معاونة الحملة البريطانية على الحبشة سواء فى مرورها بمصر او السودان سنة 

 . االنجليز قوع فى اسروالذى فضل ذلك عن الإنتحار تيودور بإنتصار االنجليز ووانتهت الحملة  ،

خلفا ( ت وج امبراطورا باسم يوحنس الرابع) امبراطورا هيله درگه الرأس كسايختارت وقبل رحيل الحملة من أثيوبيا إ      

يقدرها ماركوس بنحو نصف مليون جنيه  كمية ضخمة من السالح والذخيرةاالنجليز له  ، وترك لما قدمه من خدمات للحملة لتيودور

معها و ، وإمدادات وسلع أخرىمقذوف صوت 343840بندقية، وكميات من الذخيرة تضم  800ست مدافع مورتار، و هى استرليني

يرغب في طرد المصريين من كل  كساىوهى تعلم ان لتدريب جيشه  Kirkhamالحملة الجنرال كيركهام ب ينعسكريالأحد كبار

ومع   قيادة صمويل بيكر إلى أعالي النيل تقدم الحملة المصرية بمع تزايدت السودان وساحل البحر األحمر خاصة وان مخاوفه قد 

ولكنه رفض مساعدته عندما طلب منه ذلك عن طريق النائب محمد عبد الرحيم  كساى لتتويجعلى إرسال مطران الخديوى افق هذا و

 .ضم منطقة بوجوس الواقعة بين إقليم التاكة ومصوع إلى مصرفى فقد كان اسماعيل يرغب ، أمير مصوع وناظر سمهر 

بعد العثور  فى المنطقةت تواطؤهم في اثارة الثورة وثبل كساىو يةلكاثوليكرسالية ااالتصاعدت األزمة بين فى تلك االثناء        

تذكر أنه إذا وافق على إعطاء المبشرين حرية العمل في اثيوبيا فى متعلقات الثائر جوباز بعد هزيمته  من األسقف توفيير رسالةعلى 

في ( وهو نمـساوي)قنصل فرنسا  Munzingerدافع والبنادق وكل ما يحتاجه من السالح والذخيرة  ، وحاول فانهم سيمدونه بالم

في طلب الحماية الفرنسية وكان  (كساىل)له إال أنه فشل ومن ثم فقد شجع الزعماء المناوئين  كساىمصوع أن ي هدئ االمور مع  

 .ليون الثالث امبراطور فرنسا من بينهم ولدميكا بيل حاكم هماسين الذي اتصل بناب

حرقوا الكنائس وبيوت المبشرين واقواته إلى قرى بوجوس  كساىأرسل   والكاثوليك  كساىتفاقم الموقف بين  لماو       

والمبشرين أن طلب قنصل فرنسا في مصر من  كساىن الكاثوليك ، وكان لتصاعد العداء بين و، فهرب المبشر القرىوا ونهب

بأن يرسل تعليماته إلى مطرانه في أثيوبيا القبطى ووعده الخديوي بأنه سوف يقنع البطريرك ، عيل الوساطة فى االمر الخديوي إسما

 .القناعه بالكف عن أعمال االضطهاد وترك المبشرين الفرنسيين يواصلون أعمالهم  كساىقس مصري إلى ومعها 
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لى أن يسمح للقوات البريطانية بالمرور في إ –أي الخديوي إسماعيل  –حذر الخديوى فى رسالته تيودور من ان تمسكه باحتجاز األسرى سوف يدفعه (  

تين أخريتين من أمالكه وصوال للحبشة  ، ودعاه إن يستمع الى صوت العقل ويعمل بنصيحته ، وحمل اسماعيل أحد رجال الدين األقباط رسالته هذه ومعها رسال
مندوبا فوق العادة في مصوع بسبب ظروف الحملة اإلنجليزية ، بأنه  بطريرك األقباط ومن بطريرك األرمن األرثوذكس، وطلب من عبد القادر باشا الذي عين

صيل القس القبطي في حالة االفراج عن األسرى عليه ان يرحب بهم ويسلمهم إلى القنصل اإلنجليزي في الحال ، أما في حالة عدم االفراج عنهم، فيعمل على تو
 .لرسائل واستمر في سجنه لهوالء األسرىحامل هذه الرسائل إلى الحدود ، ولم  يهتم تيودور بهذه ا
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قد عكس كتاب دين األقباط ، حثه فيها على التسامح المذهبي ، ومع أحد رجال ال كساىته إلى أرسل الخديوي برسالو       

Munzinger  تها مساعدتها وحمايو مصر ةيكتساب رعوإلتطلعهم تجاه الكاثوليك فى المنطقة ب هالموقفالى مصر الصدى الطيب ،

متعالية واعتبرها  0427اير سنة برسالة الخديوى التى تسلمها بعد احتفاالت تتويجه امبراطورا على اثيوبيا في ين كساىلم يرحب 

اعادة بناء الكنائس وعودة الخديوى منه تهديد إذ كان يطلب فيها  ته منتضمنبما وكأنها اوامر صادرة من حاكم إلى أحد أتباعه 

طلب مشايخ تأزم الموقف بين البلدين وزاده تعقيدا موافقة إسماعيل على و الكاثوليك ورد أمالكهم ومعاملة المبشرين معاملة حسنة، 

ومعها ايليت التى ضمتها مصر على بوجوس ، العفر المسلمين زعيم االثيوبي هذه المنطقة الحماية المصرية بعد غارات ولد مراج 

قد استقال من وظيفته كقنصل  Munzinger، وكان  على رأس قوة مصرية Munzinger م على يد0427في أواخر يونيو سنة 

 .وعينه الخديوي محافظا لمصوع 0420مصر في أبريل سنة لفرنسا في مصوع والتحق بخدمة 

مشغوال بالقضاء على ثورة الجاال في الجنوب وتمرد بعض الرؤوس مثل هايلو ولد جورجيس وولد  الرابع ولما كان يوحنس      

حامال  0427وليو سنة ي 50ميكائيل ، فلجأ الى الدبلوماسية فأرسل مبعوثا إلى الخديوي إسماعيل يدعي محمد ناصب الجبرتي في 

رسالة يوضح فيها أن بوجوس أرض أثيوبية منذ زمن بعيد ، وأشار الى ملكية االمبراطورية األثيوبية المنطقة الساحلية وشكا من 

 .أن يسحب القوات المصرية من بوجوس كمقدمة لتحسين العالقات الخديوى  وطلب من Munzingerأعمال 

االمبراطور يوحنس الرابع مستشاره  فأرسل ،  0425ثيوبي لمدة عام حتى اغسطس سنة إسماعيل المبعوث األاحتجز       

في نهاية شهر اغسطس ( بريطانيا –فرنسا  –ألمانيا  –روسيا  –النمسا )كيركهام إلى بعض الدول األوروبية  االنجليزى العسكري

 .يوبيا في الحصول على ميناء أمفيال وسهول الملح ع إسماعيل باالنسحاب من بوجوس ومساعدة أثاقنجهودها ال تبذلل 0425سنة 

يوحنس خالل عيد بأنه سينتقم لالعتداءات التي تقع على أقاليمه واذا لم ي  هدد  الخديوىمن وعندما استجلت انجلترا االمر        

تدخلت بريطانيا ، فبوجوس فإنه سوف يحتل ستحقيها الى معن االضرار  التي استولى عليها ، ودفع تعويضاتاألراضي ثالثة أشهر 

الخديوى برر ، ولما استفسر الباب العالى عن الموقف  لدى الباب العالى لوقف العمل الحربى والبحث عن حل منصف لهذه المشكلة 

 فليسحماية أتباع السلطان في هذه المنطقة ، وأوضح أن قواته لن تتخطى الحدود األثيوبية لبأنها فتحه منطقة بوجوس فى رده 

 . صر أطماع فيها وأنه يبغي تنشيط التجارة والزراعة بين البلدينمل

البلدين بما يضمن ادخال تحديد الحدود بين من مصوع وطالبه بمفاوضة يوحنس ل Munzingerإسماعيل استدعى       

شاه ودفع بمجموعة كبيرة من الخيالة والم Munzingerالتفاوض مع الرابع يوحنس رفض و،  بوجوس ضمن حدود مصر

، فقتلوا عددا من األهالي والضباط وأسروا فى كوفيت  ايماسا السودانية الواقعة على بعد يوم من المركز العسكري ةجماهمالمسلحة ل

لقوات صدام بين اعددا من النساء واألطفال وسرقوا الماشية ، وتكررت الغارات االثيوبية على القرى السودانية، مما أدى إلى وقوع 

بعث يوحنس برده على رسالة الخديوى وبعد ثمانية اشهر    تقريبا 0425واوائل  0427ثيوبية فى اواخر سنة  االوالمصرية 

 . ساحل البحر األفريقي  ئملكية اثيوبيا لموانوإدعى ،  ايليتو بوجوس ادردإستفيها طلبه وتمسك ب افضار

أثناء فتحه بوجوس الخضوع  Munzingerوا من وكان سكان قد طلب الخصيب هماسينإقليم هدد إسماعيل باحتالل        

شمال اثيوبيا   وبرر إسماعيل تحركه إنما الى و القوات ليس فقط الى إقليم هماسينر وعبللحكم المصري ، وكانت بوجوس تسهل 

وها من جراء إطالق سراح األسرى والحصول على التعويض الالزم لألهالي نتيجة للخسائر التي تكبدباحتالل هماسين بأنه يستهدف 

  .الغارات االثيوبية 

     

 ربـــــــــــــــــــــــــمقدمات الح       

 بين مصـــــــــــــــــــــــــر واثيوبيــــــــــــــــا                         

والذخيرة التي تساعده  من وراء حصوله على ميناء على البحر األحمر تسهيل استيراد األسلحةالرابع كان هدف يوحنس        

الثائرين ، واعتقد أن توريط بريطانيا بطريق غير مباشر قد يساعده في الحصول على هذا الميناء ، فأنشأ والية جديدة الرؤس ضد 

ها بعض األجزاء الخاضعة لمصر ، وكانت تشمل  الحافة ل مالصقة للحدود المصرية ضممنحها الحكم الذاتي سميت والية جيندا 

الساحل الممتد من شمال خليج انسلي في الشمال إلى خليج أمفيال وسوهو في الجنوب وية الشرقية من الهضبة االثيوبية الشمال

وتضم ميناء زيلع المصري والقبائل النازلة حوله ، ومنحها الحكم الذاتي وولى عليها كيركهام الذى رفع عليها العلم البريطاني في 

 .يدة ال تدخل في الصراع الدائر بين مصر واثيوبياواعلنها منطقة محا 0428ديسمبر 
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بريطانيا تسارع بفرض حمايتها عليها وتحقيق مطلبه فى  سيجعلالمنطقة المحايدة  يوحنس أن تولي كيركهام حكمإعتقد و      

حة أسالة، غير أن ميناء لها ، وبدأت الوالية فى تحصيل الضرائب التى كانت تحصلها مصر من أهالي زوال وجيندا وأمفيال ومال

لحصول على ميناء على سعيه لكانت مصر تدرك هدف يوحنس الحقيقى من و ، بريطانيا رفضت وضع هذه الوالية تحت حمايتها

تحقيق هدفه بل حاول ه من احكمت رقابتها على سواحل البحر األحمر لمنعالتى لجلب األسلحة بعيدا عن تحكم مصر  البحر األحمر

 .وحنس بالدول االجنبية خوفا من تدخلها فيما يحدث من صراع بين الدولتين سماعيل منع اتصال يإ

 

 

 كــــــــــــــــــمصر ومنلي       

لمحافظة على استقالليته المحدودة ، وقد نصحه ليوحنس فى صراعه مع  ن يستقوى بهمكان منليك يبحث عفي ذلك الوقت        

بوجوس ، فأوفد منليك احد أبناء الشيخ أبو بكر باشا حاكم زيلع إلى  فى جواره فىتى باتت أحد كبار االثيوبيين بالتعاون مع مصر ال

للحصول على بعض الحرفيين الخديوى ترحيب منليك إستغل فمصر القتراح التحالف معها ضد يوحنس  فرحب الخديوى بذلك 

على اثيوبيا  إسماعيل يك من حظر السالح الذي فرضه والفنيين كمساعدة مصرية لتحديث  شوا ، ولم يمنع هذا التقارب إستثناء منل

 . مستقبال  هولكنه غير موقف

 

       محاوالت الصلح      

 بين مصر والحبشة مقدمات الحربو                  

ة القوات المصرياالنتظار ان ينهك فى امال   دم معها اصتدون فإلتزم سياسة الترقب مصر  ن محاربةيوحنس متخوف       

لصدام لستعد يمصر دورها فى اقناعها بالتراجع عن التصدى لمخططاته ، وأخذ فى نفس الوقت  فىوتلعب االزمة المالية الحادة 

 Munzingerوتحصين عدوة عاصمته وشجع الوساطة الرامية للتصالح فأرسل الرأس قبرو حاكم هماسين إلى  الجيوشبحشد 

 .صدورها من يوحنس إلى الخديوي  مولة لعدطلبا للصلح ، ولكن األخير رفض تلك المحا

مخاطبة يوحنس مباشرة برسالة من طرفه ال من طرف الخديوي  Munzingerولما علم الخديوي باالمر طلب من        

مع جنود إلى داخل حدوده  منوها بأن مصر ستدافع عن حدودها اليستفسر فيها عن الهدف من تحركات جيوشه ودعوته إلى سحب 

حدودها ، ووجه  نوأن ما تقوم به إنما هو صد المغيرين االثيوبيين ع، فى الهجوم على اثيوبيا  على عدم نيتها التأكيد

Munzinger  رسالة لم تصل إلى يوحنس نتيجة خطأ عسكريا ، ولكن ال االخير يوحنس إلستنزافحرب منليك على  شجع بأن ي

قام يوحنس بغارات على رعايا الحكومة المصرية القريبين من أراضي و الطرفينمناوشات واستمرت ، من أراكيل بك حاكم مصوع 

 .لهم مصر خلخلة ثقتهم فى حماية أثيوبيا لبث الفزع و

 

 الحرب بين مصر واثيوبيا       

زحفت الى إقليم عيسى الواقع بين  Munzingerبقيادة  ةحملفأرسلت عدت مصر إستاصبحت الحرب على االبواب و       

الممتلكات المصرية عند تاجورة على ساحل الصومال في الجنوب واحتالل اوسا التي يحكمها شيخ مستقل وتوقيع معاهدة اثيوبيا و

، والحملة االخرى بقيادة الكولونل أندروب (اصبح امبراطورا فيما بعد ، وكان منليك قد أعاد اتصاله مع مصر)مع منليك ملك شوا 

 .المدحورين في الحرب األهلية األمريكية التي وضعت أوزارها قبل تسع سنوات  وهو امريكى من القادة الكونفدراليين

للقيام فورا بفتح الطريق المباشر  Munzingerومع تصاعد الغارت األثيوبية على الحدود المصرية  صدرت األوامر إلى        

، وعين االمبراطور يوحنس الرابع  Munzingerبين الساحل وشوا لمد منليك بشحنة من األسلحة ليناوئ يوحنس لمساعدة حملة 

تقدمت قوة  0428ي ديسمبر اإلثيوبية لمقاتلة الجيش المصري ، وفالكولونل جون كيركهام المستشار البريطانى قائدا للقوات 

ثيوبيا ، إلى كيرين داخل إ ( بإريتريا المعاصـرة)باشا من كسال عبر إقليم الدناقل Munzingerبقيادة  جندي  0700من مصرية 

 .وامام إعتراض إثيوبيا انسحبت الفرقة المصرية تاركة خلفها حامية صغيرة لحماية الكنيسة الكاثوليكية بالبلدة 

أگوردات وميريب بإقليم جندى عبر  7000 عهمو Munzingerمن كسال الحملة الثانية ل، تقدمت 0423نوفمبر 2وفي        

دنقـالويين المسلمين المتعاونين االعفار ال سلطان    بقيادة السلطان محمد بن حنفضة " ةعدو"في كمين بالقرب من ت وقعالدنـاقـل 
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 5000المؤلفة من  آرندوب تقدمت حملة  0423 نوفمبر 08 وفي،  Munzingerمع يوحنس وأبادوا القوة المصرية بما فيها 

إلى ( الكونفدراليين)وروبيين واألمريكيين مدفع جبلي تحت قيادة العديد من الضباط األ 07من المشاة المسلحين ببنادق رمنجتون و 

 قلعة أدي من من المقدمة بينما قامت الرابع يوحنس جوندت في الطريق إلى عدوة    فهاجمها الجيش اإلثيوبي بقيادة االمبراطور

تحت جنح الليل من فوق الجبل حول مؤخرة القوة المصرية المتمركز بالوادي  التفت  الراس شالقة علولة إثيوبية بقيادة فرقة

جندي انسحبوا إلى  500فوقعت مذبحة للقوة المصرية لم ينج منها سوى  نوفمبر 03 السحيق فوقعت القوة بين طرفي كماشة صباح

و رؤوف بك ، وكان من بين القتلى آرندوب وأراكل نوبار ابن أخي رئيس الوزراء  دورنـهولتز وع تحت قيادة العميد األمريكيمص

مدفع اثنان من تلك  01بندقية و 7700جندى وغنموا  300والكونت زيشي ورستم بك  بينما قت ل إلثيوبيا   نوبار باشا المصري

 .العاصـمة التـاريخية للحـبشـة  أكـسوم المدافع يزينان الساحة الكبرى لمدينة

 

 معركة جورا       

 (المعاصـرة بإريتريا)             

 00 بمهاجمة الحبشة ، وقام في (أمريكي كونفدرالي)ا باش لورنج رضخ راتب باشا لرأي وليام 0421 نوفمبر 1 في       

القوات اإلثيوبية إال أنها  جندي على رأسها راشد باشا وعثمان بك نجيب بالهجوم على 3000بإرسال قوة خاصة من  0421 مارس

 .محمد علي باشا ونجيب بك محمد/ أسير مصري بدم بارد من ضمنهم د 100اندحرت وق تـل قائـداها ، و

   

 

 تراجع النفوذ المصرى      

 فى شرق افريقيا                       

 وتقسيم المنطقة بين القوى االستعمارية                       

االنجليز من التحرك المصري فى شرق افريقيا وترحيب أهل المنطقة  وسالطينها به ورغبتهم فى الحماية المصرية  إنزعج      

يهدد اطماعهم بالمنطقة فاوعزوا الى سلطان زنجبار باالحتجاج على وجود القوات المصرية فى براوة  االمر الذى  ب( 309)

فاضطر الخديوى اسماعيل الى سحب قواته منهما ، وتوالى إنسحاب المصريون من وكسمايو التابعتين له ، وايدته بريطانيا علنا   

، وعندما جاء امر اخالء القوات المصرية تمسك االهالى بالوجود ( 310)بضغوط االنجليز  0448تاجورة، زيلع، بربرة عام

عباءة حمايتها ، وهى سابقة ليس لها مثيل الرتباط  برعويتها واالنضواء فى امصر  وال التجنس بالجنسيةالمصرى الى حد المطالبة ب

 .بين  شعوب افريقيا التى رزحت تحت االستعمار وكان جل املها ازاحته 

من خمسين سنة خلت “فأرسل أعيان بربرة وهرر عرائض الى مصر يعبرون فيها عن االسى لالنسحاب ويقولون فيها            

ك صغار وكان اهراق الدماء واعمال السلب والنهب قائمة على قدم وساق   وقد هيمنت كانت هذه المملكة ميدانا للبربرية يحكمها ملو

سنوات فوطدت النظام واالمن وجعلت مدينة هرر من اهم مراكز التجارة   فاذا كان قرار  8الحكومة المصرية على هذه البالد قبل 

 ز" كنا للنهب  الحكومة ال مرد له ، لم يكن لنا  بد سوى الهجرة مع الجنود وترك امال

بأننا مسلمون وال ندين بالطاعة اال لمسلمين "   وتعبر احدى عرائض االهالى عن تمسكهم بمصر للتماثل الدينى فتقول        

هرر  فى المصرية ، هنا حدث ما ي عبر عن عمق االرتباط  بين القوات واالهالى  ، فقد رفضت الحامية( 311"  )مثلنا 

من    المتمردين للمقاومة   لكن فصل الخديوى مطلب االهالى فى البقاء    واعلنت التمرد واستعدت تعاطفا مع  خالءاال امر تنفيذ

 . 0443يونيو  وجالئها فى الحامية الخدمة ادى الى إنصياع

ن السيادة فى السودان بوابتها الى تخلت الى بريطانيا ععن خططها فى االقليم وانشغلت مصر بالتصدى للثورة المهدية        

قلب افريقيا ومعها  مخططاتها الباهظة فى أفريقيا    ومهد الخروج المصرى الى وقوع المنطقة غنيمة لالستعمار  فإقتسمت القوى 

                                                           

309
 . 50محمد صبرى ـ االمبراطورية السودانية فى القرن التاسع عشر صـ (   
310
 .082 -081المصدر  محمد صبرى ـ االمبراطورية السودانية فى القرن التاسع عشرصـ (  
311
 .082 -081المصدر  محمد صبرى ـ االمبراطورية السودانية فى القرن التاسع عشرصـ (  
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ى زيلع فى مؤتمر برلين فى الربع االخير من القرن التاسع عشر ، فحصلت فرنسا على تاجورة  وانجلترا علالمنطقة االوروبية 

وبربرة وبلهار وحصلت ايطاليا على راس جود فرى و مصوع واريتريا بالتفاهم مع بريطانيا  واستولى االحباش على هرر عام 

0442 . 

 

 دور مصر االسالمى          

 و الحضارى                         

طبقها الجيش المصرى فى مجاالت الزراعة  قدمت مصر الى تلك المناطق الكثير من حضارة العصر باالسهامات التى       

والصناعة والثقافة على نحو ما تعرضنا للبعض منه   فمصر كعهدها لم تتوان عن القيام بدورها فى المد الحضارى فى المناطق التى 

العذبة واعتنت  تواجدت على ارضها فى وسط القارة حتى اوغندة   فعلى سبيل المثال اقامت القوات المصرية فى هرر حوضا للمياة

لمنسوجات وانشأت المدارس واستقدمت الفقهاء ابالزراعة وادخلت أنواع جديدة من المزروعات جلبتها من مصر   واقامت صناعة 

مصريا اندمج الكثير منهم عرقيا مع  08300من مصر لتعليم اصول الدين  وإستتبع هذا النشاط تضخم الجالية المصرية فبلغ عددها 

 .اهل البالد

وقت عن االزهر حتى أصبح البناء هذه  أىوفى المجال الثقافى سواء قبل الوجود المصرى او بعده لم تنقطع البعوث فى        

وفود العلماء المصريين الى شرق افريقيا لم ينقطع ايضا وغيرها ، كما " جبرت"و " زيلع " المناطق أروقة خاصة بهم كرواق 

 .م 08فى القرن " مقدشو " رى فى ويشير ابن بطوطة الى وجود فقيه مص

" الكنز " ومن افضال االزهر على الثقافة فى افريقيا الشرقية ان أفرز علماء افذاذ أمثال االمام فخر الدين عثمان شارح        

 هجرية وكالهما من زيلع ، وهناك أيضا217وجمال بن عبدهللا بن يوسف المتوفى عام ( م 0587) هجرية 287والمتوفى عام 

وهو جد المؤرخ العظيم عبد ( م0885) هجرية 488أمثال العارف باهلل الشيخ على الجبرتى المتوفى " جبرت " علماء افذاذ من 

 .الرحمن الجبرتى 
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 الفصل السابع

 تحديات المد االسالمى فى شرق افريقيا

  

 موقف الحبشة من االسالم       

التى من القرن السادس وحتى القرن الثانى عشر تلك الفترة  خاصة  على اطالقه معاديا لالسالم لم يكن موقف الحبشة       

لم يكن لديها مشكلة وهى تؤمن بعقيدة     فالحبشة التى إعتادت التعايش مع تنوع المعتقداتإنعزلت فيها بسبب اوضاعها الداخلية 

حية   وتجلى هذا فى موقف  النجاشى الكريم نحو مهاجرى االسالم االوائل سماوية ان تتعايش مع االسالم أقرب الديانات الى المسي

دعوا الحبشة ما ودعوكم، "قال صلى هللا عليه وسلم  إذ  والذى دعا الرسول من اجله إستثناء الحبشة من الجهاد اكراما لموقفه

 " .واتركوا الترك ما تركوكم

ولم يكن   (  312)ال فقد عاش وتعايش داخلها منذ عهد النجاشى االكبر  نحو االسالم االعتدموقف الحبشة فاالصل فى        

هو ما يستنفر الذى تتعهده العقيدتان إذا ما كان اهله ضيقوا االفق فالتبشير    الحبشة من أولوياتسبب التصادم بين العقائد  التبشير

سبط يهوذا " السليمانية " ر هذا الموقف اال باعتالء االسرة ولم يتغي ، ولم يسبب المد السلمي لالسالم فيها او بجوارها توتراالصدام 

ومع ذلك لم  تمارس هذه االسرة طوال  المعادية لالسالم ،العرش بصبغتها المسيحية المتشددة وتبنيها دعاوى الصليبية االوروبية 

ين او نحو ما فعله البرتغاليون فى مورسكالتاريخها التنصير قسرا على نطاق واسع ضد المسلمين كالذى مارسته االمة االيبيرية مع 

 .( 313)افريقيا واسيا 

وما  ، التوجهات الصليبية  تبنيهاجيرانها المسلمين اال فى وقت متأخر مع مع الحبشة تتصادم ومن الناحية السياسية لم        

الجيرة  صراعا طبيعيا على النفوذ  فى اطاره الطبيعى بحكمفى معظم االحيان  االمارات المسلمة تم ها وبين كان من صراع بين

تحت ظاللها ومظلتها  اموالمصالح  وصدام ارادات الثبات الذات بين طرفين افريقيين يختلفان فى العقيدة واليتقاتالن على اساسها وان

تخلص من سلطان فاالمارات العربية فى ظل تطورها الطبيعى تطلعت لل ،  الخارجيينالحلفاء لشحذ الهمم وجلب عون اخوة العقيدة 

لجأ الطرفان فى صدامهما الى كل االسلحة  بما فيها عناصر االختالف ، والحبشة  واالخيرة لم تكن لتتنازل عن وضعها كقوى اقليمية 

ها ، ولم ي خف ذلك حقيقة جوهر الصراع   كونه صراعا بين البدو الصوماليين اوالتمايز على اساس التنافر مع االخر والدين إحد

لممتد بينهما منذ ما قبل زمن الديانات ذلك الصراع احول خيرات الهضبة   بينهما يين االحباش فى اطار الصراع التاريخى والجبل

 .السماوية    فالهضبة بخيراتها كانت مطمعا دائما الهل البادية منذ ازمنة سحيقة

ثنيين فى الجانبين ، ومع اعتناق الهضبة المسيحية فالصراع فى حقيقته لم يكن دينيا أبدا ففى بدايته كان صراعا بين و       

أصبح صراعا بين مسيحيى الهضبة ووثنيى البادية ، ولما اعتنق البدو االسالم وبقيت الهضبة على مسيحيتها  تغيرت هوية الصراع 

له   ونستدل على ذلك ليصبح بين مسلمى البادية ومسيحيى الهضبة ، وبقى الصراع اقتصادى فى أصله وال دين له  وإن إتشح بظال

خاصة فى الجنوب والشمال الشرقى ، وهو االمر الذى حير القس ترمنجهام  00باالنتشار العريض لالسالم بين االحباش بعد القرن 

"  أن االباء االقباط كانوا فى الحقيقة دعاة لالسالم " اجتهد فى تبريره فنسبه الى جهود بعض االباء االقباط المصريين فيقول الذى 

 .م  0082وضرب المثل بما فعله عبدون الذى وصفه بالمغامر الذى إرتقى بالتزوير على حد قوله مطرانية الحبشة عام 

مطران الحبشة المصرى الذى اتهمه " ساويرس " ولم ي فصل ترمنجهام ما فعله عبدون على نحو ما فصل به اتهامه لالب        

عام )عندما عينه مطرانا لها ( م0088 -0053/ هـ 842 – 872) لمستنصر الفاطمي الجمالى وزير االدين بالتواطؤ مع بدر 

                                                           

312
 (.8507)، سنن أبي داود المالحم ( 5021)الجهاد [ 533-ص -0ج ] سنن النسائي (  
313
 Imam Amedeاالمام حميدا حميدة  ، وممن ف رض عليهم التنصير تنصيرالعندما فرض كاسا االمبراطور تيودورس على وولو هناك حاالت استثنائية (  
 07فى  Magdallaفرق المحمدية الذين استعصوا عليه بعد دخوله هم ولما لقاه من، نبالء بعض الووعمده (وهو ومينين ام الرأس من اسرة واحدة)

 Lijبعض المراجع تسميه السلطان محمد وقد تزوج شـ وارگا ابنة االمبراطور منليك الثانى وهى التى انجبت منه االمبراطور )مقاومة شديدة  من 0433سبتمبر
Lyasu  لميوله االسالمية او النه اعلن فعال اسالمه  0801وتم عزله  0805بالعرش بعد وفاته ، واعتاله عام الذى اوصى له جده منليك. 

لـّوفرض االمبراطور يوحنس الرابع التنصير االجبارى على مسلمى و " زرع  يعقوب " ، ومثال جزية إمارة هدية  الى  خالل ستة أشهر أو تـ صادر أمالكهم  و 
 . ، فيقول علي المسلمين فى إمارة هدية تقديم عذراء مسلمة الى امبراطور الحبشة سنويا  لتنصيرها  ( 0814 -0858) ملك الحبشة  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=وُلـّو&action=edit&redlink=1
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، واالقرب الى المنطق هو ما اورده  القلقشندي  بأن بدر الجمالى طالب االب  ( 314)لنشر االسالم فى الحبشة (  م0040 –هـ 825

وهو تكليف دبلوماسى ي مثل االب ساويرس فيه مصر  برعاية المسلمين واالهتمام بأمورهم الدينية من بناء المساجد وغير ذلك  ،

 .والكنيسة دائما وفى كافة االحوال بابها مفتوح لكل التكليفات الوطنية   فيه كليهما الوطنية  ىمبعوثا لها اعلككلها 

صليبية الدخيلة   وعندما تخلت الحبشة عن سياسة الموادعة وتبنت سياسة المواجهة ،  كان ما إستنفر عدائها لالسالم ال       

فإصطبغ الصراع بين البدو والجبليين بصبغة دينية  ضيق من شططها غلبة الروح االفريقية التى ليس من طبيعتها التطرف بنفس 

منحى التطرف االوروبى   فلم تتعرض الحبشة بسوء البنائها من المسلمين فى معظم االحوال  وإقتصر االمر على عزلهم فى احياء 

ة حتى ال ينشرون االسالم  في محيطهم ، ولم يخرج الصدام عن حدوده الضيقة المعتادة من مضايقات متبادلة فى شئون وق رى منفصل

الحياة اليومية  بين جهالء المسلمين والمسيحيين ، وحوادث متفرقة نتيجة تطرف حاكم أو جاهل هنا وهناك ، او حمالت تأديب 

 .مكتفية بالحصول على الجزية وفرض بعض االحكام الجائرة احيانا " كمها الذاتى لح" تنسحب بعدها الحبشة تاركة االمارات 

 عن هذا المنحى اال فى مرحلة التوسع االمبراطورى فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينالحبشة ولم تخرج       

ا الى عنف مور هيالسالسى ، وال ترقى ممارساتهفى عهد منليك الثانى وكذا فى عهد االمبراطالمسلمة  عندما ضمت االمارات

كما انها لم تمس حرية العقيدة بشكل متطرف على نحو ما حدث  للمورسيكيين( واالسبانية البرتغالية)االيبيرية  ووحشية الممارسات 

 .تلك الجزيرة فى 

 ماراتالواكتفت باخضاع انطاق واسع لم تسع لفرض تنصير اجبارى على  بالنسبة لجيرانها المسلمين فالحبشة االقوى       

حدث مع اهل كما مارات التى ضمتها الى اراضيها بعض االاهل فرضها التنصير االجبارى على  ، وأقصى تعسف مارسته هوالمسلمة 

" يعقوب  زرع  "     فرضه اباالضافة لم  حميدا والنبالء على اعتناق المسيحية  االمام )االمبراطور تيودورس (كاسا ولوا عندما ارغم 

بخالف ت قدم  بأن عليها كل عام ان من جزية من نوع غريب إمارة هدية  علي المسلمين فى ( م0814 -0858) ملك الحبشة  

اال يلبس المسلمون لباس الحرب واليستخدمون السيوف فيما يعتبر نزعا للسالح   فرض عليهم ايضا عذراء لتنصيرها واالموال   

مشهد تسليم هذه العذراء فيقول نقال عن " عربى فقيه " ج كنوع من االمتهان والتمييز ضدهم  ،  ويصف لنا واليركبون الخيل بسرو

اذا  ا رسل الينا من يتقبل البنت والمال  اخرجنا له البنت على سرير ونغسلها ونكفنها بثوب ونصلى عليها ونحتسبها " اهل البلد   

 (.315")ون ذلك نا وجدنا أباءنا يفعلإميتة ونعطيها له ف

اختلف االمر فى تعامل الحبشة مع السودان الطرف المسلم فى الغرب   فلم يتسم في عمومه بالتطرف فمعاملة إمبراطور       

سن المعاملة ، ورسالة يوحنس الرابع الى ابو عنجة قائد المهدية  الحبشة لفاطمة ملكة التاكة التابعة للعنج بالسودان إتسمت  بح 

الى ما يربط الشعبين من انتماء عرقى واخاء ومصالح واخوة نوه اإلمبراطور رغم تجاوزاته العديدة زوته الحبشة غفى المغوار 

 .افريقية 

محل عداء نحو الشرق النغمة ملوك الحبشة تجاه ممالك االسالم فى الشرق التى ت برز تجذر  نوهذه النغمة مختلفة ع      

طوال تطلعت شرقا الحبشة ان ة للسودان فى الغرب رغم انهم جميعا مسلمون ، فمن الواضح عما كان عليه بالنسباطماعها الدائم 

عليه الحال بالنسبة للسودان االقوى ن وهو ما يختلف فى الهضبة وشركاؤها  فهم االقربتاريخها بإعتباره مجالها الحيوى الطبيعى 

ة والصومال واالوجادين تى الحبشهضبفى االمارات المسلمة  حبشةال ضما االختالف وقد اظهر هذ،  واالبعد واالكثر كثافة سكانية

قليم بنى شنقول السودانى فتم لما وجد االمبراطور ال هااما ضم ولم ت فكر او تتطلع لضم اى اقاليم اخرى خارج هذا االطار ،واريتريا 

 . يالمصرن الحكم مالبتالع االقليم فإغتنم الفرصة لضمه بريطانيا او تحريضا منيلك الثانى تساهال 

حكم ) Lij Lyasuالسالم المماثل لموقف النجاشى االكبر ، كان من االمبراطور من ا ىالوداالستثنائى الحبشة  اما موقف      

وتذكر بعض الروايات انه كان مسلما وحفيد منيلك الثانى ( 317)، ابن السلطان محمد على (  316( ) 0801الى  0805من عام

                                                           

314
  وانظر إبراهيم طرخان  3/555سبح األعشى : لقلقشندي ( 588حسن احمد صـ / د –نشاط العربى فى افريقيا ـ  نقال عن ال  15المصدر ترمنجهام صـ   ( 
 ]. 58اإلسالم والممالك اإلسالمية في الحبشة، ص : 

315
 .                                   802صـ    _   588حسن احمد ص/ د –النشاط العربى فى افريقيا (  
316
 )

 
The New Columbia Encyclopedia 1975  , p. 2816. . 

317
انظر ما تقدم    تسمى بميخائيل بعد تنصيره ، وال نعرف ما اذا كان هذا الرجل اللغز الذى اختلفت المراجع بشأنه ، أهو نفسه الرأس على لتشابه تاريخهما( 

 .عنه فى االشارة المرجعية رقم  حول هذا الرجل اللغز 
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العثمانيين اعضاء المحور فى الحرب  ةالمسلمين ومساند ةتتهمه المراجع الغربية بميوله االسالمية ومحابابينما اراد اعالن اسالمه  

ليس من منطلق سياسى فقط وانما من العالمية االولى  مما اغضب انجلترا وايطاليا وفرنسا عليه وتعاونوا مع االحباش لخلعه 

فى التفريط فى ممتلكات مصر والسودان ممثلة فى اقليم بنى شنقول   ا تتساهل كما اسلفناوشائج االرتباط الدينى وهو ما جعل بريطاني

 . والتاكة الى الحبشة

التى تحيطها الغموض ، فهناك من وقبل ان ن نهى هذا الفصل هناك شخصية تستوجب االستفاضة حولها وهى الرأس على          

ضد مصر  وكان وقتها حاكما لشوا بالتعاون مع  وات المصرية وإقناعه منليك يتحدث عن فضله فى نشر االسالم وتعاونه مع الق

االمبراطور وهو ما لم يرد فى المصادر الحبشية ، وما اوردته هذه المصادر بشأنه هو ما يتعلق بصراعه على السلطة فى اطار 

او االقطاعيات ، فالحبشة عادة ما كان يحكمها صراع ثالثى بين اطراف يرتبطون بعالقات قرابة ونسب   دار فى عهد دولة االمراء 

مى ملك الملوك او االمبراطور   .امراء االقطاعيات او ما ي سمى بملوك االقطاعيات او الرؤوس تحت السلطة المركزية فيما س 

ى االورومية حكام االقليم  وهم مسلمون ف Yejjuمن اسرة   Menen Liben Amedالرأس على ووالدته مينين و       

االصل ،  وبلغت قوة الرأس على ان نفوذه كان كبيرا على مستوى الحبشة كلها حتى اصبح حاكمها الفعلى وصانع الملوك ، ورغم 

قوته  وقدرته على االستيالء على الحكم اال انه كان يدرك اهمية رمزية وجود سليل االسرة السليمانية على رأس الحكم بالنسبة 

سليل االسرة السليمانية لدعم نفوذ اسرتها وكان  Yohannis IIIته االمبراطور يوحنس الثالث للشعب ، ولذلك  تزوجت والد

 . االمبراطور العوبة فى يدها ال حول له وال قوة 

حاكم امارة سمين ويدعى لنفسه م لك الحبشة ، وهو فى نفس الوقت والد زوجة الرأس على  Wubeوالطرف الثانى ووب        

حاكم  Kassa Haile Giorgisالتى اصبحت فيما بعد زوجة  كاسا هايله جيورجس   Tewabech Aliابنته التى انجبت منه 

 .وهو طرف الصراع  الثالث( فيما بعد Tewodros IIاالمبراطور )شوا 

رقسية المفوشى به الى ابونا سالمة موفد كنيسة االسكندرية   إستبعاد الرأس على من معادلة الحكم  Wubeحاول ووب       

واخبره ان اسرة يوجو رغم مسيحيتها فهى مسلمة االصل وإسمها يدل على ذلك ، وانه ينوى عزله وتنصيب نفسه امبراطورا وكان 

ساللة سليمان ، وكان معاصروا ذلك الزمان يشككون  فى مسيحية الرأس على  ومنهم القس المؤرخ  نه منابونا مياال لذلك ال

رى الزعيم الصومالى العدو اللدود للحبشة وقاهرها   بأنهى الرأس علإتهم ترمنجهام الذى   . دعى الحياء الحج لمقبرة االمام الج 

 وإنضم الى  ووب 0480فى اوائل ( والدة الرأس على Menenزوج االمبراطورة مينين )االمبراطور يوحنس الثالث هرب       

 Sahleاالمبراطور السابق   هروب االمبراطور بإعادة تنصيب على الرأس علىفرد عزل الرأس على   االخير بنية  لما علم، 

Dingel  تصاعدت قوة  كاسا هايلو لحكم ، ثم اتجه لحرب  ووب وإخضاعه ، فى تلك االثناء فى امن (Kassa Hailu ) وتجمع

امام  0484وهاجم القوات المصرية فى السودان ورغم هزيمته فى معركة دباركى عام  Qwaraالناس حوله فإستولى على قوارا 

لتجنب  Dejazmatchالقوات المصرية رغم كثرة قواته ، اال ان الرأس على واالمبراطور اعترفا به حاكما على كوارا بلقب  

، وتصاعد (  0484عام )نفس العام فى ابنة الرأس على  Tewabech حفيدتها من  Menenزوجته االمبراطورة كما خطره 

ظوة كبيرة لديه الخالصها وجمالها فقد وقفت 0438نجمه ليصبح نجاشيا وامبراطورا عام  ،  وكانت زوجته ابنة الرأس على  ذات ح 

فهزمها وا سرها هى وزوجها  معه ضد جدتها وابيها فى حربه معهما عندما خرجت االمبراطورة منين لقتاله انتقاما لقتله مبعوثها

، وهزم جيشا مشتركا للرأ س Gur Amba فى معركة 1852  االمبراطور   كما هزم جيشا ارسله الرأس على لتحريرهما عام  

 .عاصمة الحبشة واعلن خلع االمبراطور يوحنس الثالث وتنصيب نفسه امبراطورا  Gondarودخل    Wubeعلى و 

، وهى الهزيمة التى فر على اثرها الى ييجى   Ayshald  هزمه فى معركة  0435عا م  و لما هاجمه الرأس على      

Yejju  ولم يتتبعه كاسا إكراما لزوجته ابنة الرأس على  ، وفقدت االورومو منذ ذاك قوتهم التى مارسوها منذ عهدTekle 

Giorgis II  ، ثيوبية فمراجع تذكر انه اختفى  بعد فراره ومنهم وهنا يضطرب تاريخ  الرأس على لدى المصادر االفى دعم الملوك

المؤرخ القس ترنجهام بينما بعض القصص ت شير الى انه تعمد بضغط وبرعاية االمبراطور يوحنس الرابع الذى جاء بعد انتحار 

 .بعد  واتخذ اسما مسيحيا هو ولد ميخائيل وزوجه من ابنة منليك الذى اصبح امبراطورا فيما  تيودورس االمبراطور

، وضغط على ابونا ليتوقف عن معارضته 0433فى فبراير   Dirasgeواستمر كاسا فى مالحقة ووب وهزمه فى       

، وبعد وفاة زوجته ابنه 0433المبراطور من خارج االسرة السليمانية فوافق وأعلنه امبراطورا  بإسم تيودورس الثانى فى فبراير 

http://en.wikipedia.org/wiki/Qwara_province
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وجده عليها واصطدم باالنجليز فقاموا بغزو الحبشة وانتهى به االمر باالنتحار حتى ال يقع فى الرأس على فقد االمبراطور توازنه ل

 .االسر

ولقى مقاومة شديدة من فرق المحمدية   0433عمل كاسا االمبراطور تيودورس على توحيد السلطة وهاجم وولو  مارس       

ولكنه نجح فى ،  (وهو ومينين ام الرأس على من اسرة واحدة)ميدة الذين استعصوا عليه رغم تشتتهم بين قتاله وقتال االمام ح

بعض المراجع تسميه )وبعد فترة قبض على االمام حميدا وعمده والنبالء على المسيحية  0433سبتمبر 07فى  Magdallaدخول 

نليك الثانى وهى التى انجبت منه ، وقد تزوج شـ وارگا ابنة االمبراطور م( تخلط بعض المراجع بينه والرأس على ) السلطان محمد 

لميوله االسالمية او  0801وتم عزله  0805الذى اوصى له جده منليك بالعرش بعد وفاته ، واعتاله عام  Lij Lyasuاالمبراطور 

م المؤرخ وهنا يضطرب تاريخ  الرأس على لدى المصادر االثيوبية فمراجع تذكر انه اختفى  بعد فراره ومنه، النه اعلن فعال اسالمه 

 تيودورس القس ترنجهام بينما بعض القصص ت شير الى انه تعمد برعاية االمبراطور يوحنس الرابع الذى جاء بعد انتحار االمبراطور

 .واتخذ اسما مسيحيا هو ولد ميخائيل 
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 لباب السابعا

 مصــر وافريقيــا

 فى العصر الحديث

 الفصل االول

 ر االفريقيةروح مص

 العصور القديمة       

حضورها مصر بثت فقد يمتد الحضور المصرى جنوب الصحراء بعمق التاريخ وعمق االرض وعمق الثقإفات واالديان          

قامت أ ق م عندما 0830سيال ال ينقطع عبر االزمنة الفرعونية والقبطية واالسالمية ، فالعالقات المصرية االفريقية معلومة منذ عام 

النوبة حتى ، وقبلها اقامت االسر الحاكمة قنوات االتصال بأفريقيا عبر عبر البحر االحمر " بونت " بالد  عالقاتها مع 77االسرة 

ويشير باسيل دافيدسون الى ادلة وعبر الكوشيين الذين ساهموا في نقل المؤثرات المصرية الى عمق افريقيا    وما بعدهاالشالالت 

ثير مصرى أصيل ومباشر فى اجزاء متفرقة من افريقيا على امتداد وادى النيل االوسط واالعلى وابعد من ذلك عبر قوية على تا

 (. 318)الكوشيين 

حتى الحديقة العظمى العالى النيل فيما بعد الشالل الرابع ، ولم تكن ( ق م0373)وفى عهد تحتمس االول وصل بسلطانه         

باستثناء حاالت أو للتجارة  استكشافإوا اصر عالقة استقرار دائم  وانما غلب عليها التقدم واالنحسار غزوالعالقة المدية من جانب م

صول مصطبغة بإ اتسرب عرقى اندفعت تحت ضغط الغزو االجنبى الى الهجرة فى مختلف االتجاهات  تركت بصماتها فى شعوب افريقي

الذين اسالف اليوروبا مثل ق م    100بيوباكو وصولها الى المنطقة فى  سنه  نيلية مثل اليوروبا و شعوب  جنوب نيجيريا و يؤرخ

فروع اخرى الى  الماساى فى كينيا  والتوتس فى وامتدت أوغندا وصل بعضها الى م  و 0000 -100بنين فى الفترة وصلوا 

 .بورندى

لدى الماندينجو تعكس      التأثير المصرى  فريقيةكقاسم مشترك فى معظم الديانات اال (المصرية) وجود الكباش المقدسةو       

وعند شعب نيانى   واله السماء عند شعب الباوولى   واله البرق لشعب فون بداهومى (  شانجو)، وفى اله العواصف لدى  اليوروبا 

كما وجدت تماثيل الوزيريس ويستمر ظهور الكباش المقدسة فى الكاميرون والكونغو و لدى االسرة المالكة لشعب االكان فى غانا   

ق م  وعمالت مصرية لالسرة  0830م  واخر الوزوريس فى جنوب الزمبيزى يحمل اسم تحتمس الثالث  2فى الكونغو ترجع للقرن 

 فى مدغشقر ( ق م  0340ـ  0240)  05

   

 العهد القبطى         

لكنيسة االفريقية االولى فى النوبة والحبشة اخوة العقيدة هى ايضا ام اوام الكنائس العالمية هى ان الكنيسة المصرية        

وتمدهما  تهاسيكنل اابونا بطريرك مدها بـتترعى الكنيسة الحبشية ولقرون طويلة ظلت الكنيسة المصرية فاالرثوذكسية اليعقوبية ،

تلبية احتياجات ، والقيام بوقت  اى فىلمصر بروح القدس ، وي ذكر لالباء المصريين وللكنيسة قيامهم بخدمة المتطلبات الوطنية 

التى تخدم  ، باالضافة للتكليفات االخرى لدبلوماسية المصرية فى اثيوبيا ومحيطها االسالمى فى العهود المختلفةالدائرة االسالمية ل

لحماية  الحبشة إمبراطوررسائل وتوصيات الى  لواخرها ما تناولناه عندما كلفها الخديوى اسماعيل بحمالدبلوماسية المصرية 

 . االرسالية الكاثوليكية فى الحبشة والتخفيف عنها

 

 العصر االسالمى      

وعالقة مصر بافريقيا بعد االسالم استعرضناها انفا وغلب عليها البث الثقافى والتجارى ، وعندما ركب محمد على واسرته        

فى محيطها االسالمى المباشر السودان والصومال حتى حدود الحبشة من بعده موجة التوسع االمبراطورى فى القارة  تركز مد مصر 

، وكان هذا التوسع المتجه جنوبا فى محيطه االسالمى  تحركا صحيحا فإذا ماقدر له أن يتم لكان للمنطقة حتى القرن االفريقى ووسط 
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 .   باسيل دافيدسون   73 -- 77شف من جديد صـافريقيا القديمة ت كت(  
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عن اثقال االستغالل االستعمارى ، الذى جاء الى افريقيا شأن آخر   فالحكم المصرى ظلل هذه المناطق بروح االخوة االسالمية بعيدا 

 .القارة بتعال عنصرى يستنزف ثروات قارة ال ينتمى اليها 

وال يمكن ان نأخذ سلبيات الحكم المصرى فى اطار معزول عن سياقها فقد  جاءت  فى سعيه لبناء دولة عمالقة االتساع        

ما مماثال من قبل ، تتفشى فيه الفوضى والقبائلية وما كان يمكن ان تنهض به اال تحتاج لنظام وحكم مركزى قوى لكيان لم يعرف نظا

على  بالتنظيم والقوة كما  تحملت مصر فى سبيل نهضته اعباء وتكاليف  بدون تضرر او ضجر رغم ما اوقعه الفتح من اعباء مادية

 .كاهلها وهى تعانى من مديونيه جسيمة افقدتها استقاللها 
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 الفصل الثانى

 البعدين  االسالمى واالفريقى

 فى سياسة مصر فى العصر الحديث

 مصر وحركة القومية االفريقية        

  70رن ـــــــــــع القــــــــــفى مطل                   

منذ فترات النضال المبكر ضد االستعمار فى  لم يكن المصريين بعيدين عن الحركة الوطنية االفريقية جنوب الصحراء        

قام به محمد فريد وحافظ بين نشطاء الحركة المصرية والحركة االفريقية   ما ، وكان اقصى تعارف تم انذاك بدايات القرن العشرين 

دف منه ارتباط ولم يكن اله ، ولكنه كان تعارف عابر تم فى اطار الحركة المعادية لالستعمار 0878رمضان فى بروكسل عام 

وال ارتباط  الحركتين او اقامة وشائج ارتباط قوى بينهما ضد االستعمار لب عد الشقة وصعوبة االتصال فى عوالم معزولة عن بعضها

 ، بين مصر والعالم االفريقى التعليم والوعى فادحة فى ق وبين قضاياها فى ظل فر

الذى كان الوروبا الزمان ذلك التخلف الى حد غاب  ومشاكله عن ضمير عالم  فقد كان وعى العالم االفريقى محدودا ي عانى الفقر و

، فإنقطع تواصل الوعى السياسى بن مصر وافريقيا جنوب الصحراء وغاب عن الطرفان ان المستعمرة اليد الطولى في عوالمه  

اال من نشاط محدود لبعض الرواد وانفصال ثم إنشغل كل طرف بقضاياه ، االستعمار   قضية النضال واحدة وان تعددت قوى

 المصريين الذين تربطهم وشائج شخصية وعرقية بالقارة السمراء وهو المصرى السودانى محمد على دسوقى  

 

 الحركة االفريقانية فى رواد مصر        

 وقى  ــــــــــــــــى دســـــــــد علــــــــــــــمحم                      

، قادتها ( 319)، تم بمبادرة فردية من المصرى محمد على دسوقى  انيةاالفريقبالحركة ى إسهام تالقت فيه مصر كان أقو       

 اسباب عرقية بسبب لونه االفريقى الذى اكتسبه من ام سودانية  ، ولونه بالذات هو ما اهله الن يصبح فى اوائل القرن الماضى

نشاطه في كل من اوروبا  واميريكا ونيجيريا  ،  وهذا  اعة االفريقية  مارس فيهواحدا من قادة حركة الجام والكثر من نصف قرن

 .االسهام من جانبه يعبر عن احساس بعناصر االنتماء المشترك واخوة االرتباط بين مصر والجنوب حتى ولو بقى فى اطار فردى 

لون معظم المصريين ، ولكن لمجهوال  هان ظل قلبفالسودان الكبير فى الحقيقة شد قلب كل مصرى الى قلب افريقيا ، وا       

 .السمراء يذكرهم بهذا االرتباط الذى جعلته الثورة المصرية مد حقيقيا كبيرا وملموسا ة معظم اهلهابشر

 

 نبذه عن محمد دسوقى         

 ونضاله السياسى االفريقى                         

،  0888، لضابط مصرى فى جيش عرابى وام سودانية ، امتدت حياته حتى عام  00/00/0411ولد فى االسكندرية فى        

تلقى تعليمه فى لندن منذ كان فى التاسعة من العمر ، واتم دراسة التاريخ فى جامعة لندن  ، وبعد استشهاد والده فى موقعة التل 

 .الكبير عادت والدته واخوته الى السودان وفقد  االتصال بهم 

ت شخصيته بشمولية أبعادها فعكست انتماءاتها االفريقية االسيوية االسالمية   فأصبح داعية صادقا لقضايا الشعوب اتسم       

الملونة عامة واالفريقية خاصة ، ورائدا للحوار االفرواسيوى ومبشرا بجامعة اسالمية عالمية تعمل حلقة وصل بين المسيحيين 

االعالم النيجيرية ، وكرس حياته لقضايا التحرر وقضية الرجل االسود ، وشغلته  والمسلمين فى افريقيا على حد وصف وسائل

 (  .320)الحركة القومية االفريقية على وجه الخصوص واستهلكت وقته فأصبح قطبا من اقطابها 

  ( 0850 – 0871)الواليات المتحدة ثم فى ( 0871 – 0800الفترة ) فى لندن   70بدأ نضاله فى مطلع القرن        

، وانشغل بالدفاع عن القضية المصرية ، وارتبط  بحركة الجامعة االفريقية فى لندن ودافع عن قضايا ( 0888 – 0850)ونيجيريا 

 . االفريقيين

                                                           

319
 . المعروف فى الغرب بإسم محمد على دوس(  
320
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حيث أعداد برنامجه الفنى ، بعد ان ذاعت شهرته  0800شارك فى االعداد للمؤتمر العالمى االول لالجناس بلندن عام        

ئع فى تاريخ الفراعنة فى الصحافة االنجليزية    وهو المؤتمر الذى وضع اساس العالقة بين االفريقيين واالفرواميريكان بكتابه الرا

 .دعى القامة جامعة افريقية  0805من ناحية وبين االسيويين ، وفى مؤتمر بلندن عن اوضاع الطلبة االفريقيين فى عام 

، تناول فيها  قضايا التحرر المصرى ، وفضح ممارسات ( 0807يوليو )ى لندن اصدر صحيفة التايمز االفريقية ف       

 .  0870االستعمار فى شرق وغرب افريقيا ، ودافع عن قضايا الشعوب الملونة بما فيها اسيا وا قفلت الصحيفة عام 

وشارك فى تأسيس جمعية التقدم  ، 0805ودعى القامة جامعة افريقية  فى مؤتمر بلندن عن اوضاع الطلبة االفريقيين عام        

،  وحصل على عضوية الجمعية الزنجية لالبحاث التاريخية واالكاديمية االمريكية ، أعد الدليل السنوى لغرب  0871االثيوبية عام 

فهمى افريقيا حول التجارة بالتعاون مع شخص من ساحل العاج ،  وضمنه معلومات عن رموز الحركة الوطنية المصرية مثل على 

 .ومحمد فريد كما ضمنه جزء باللغة العربية   

، وكان جارفى  0807، منذ ان التقاه فى لندن ( 321)الزعيم االمريكى المعروف " ماركوس جارفى " وكان قريبا من       

 .يستقى منه الكثير من المعلومات التاريخية حتى قيل أن  جارفى  تلقى تعليمه على يد مسلم قومى 

عمل دوس سكرتيرا للتجمع و، فى اطار الحركة العملى والفعلى  ل الى الواليات المتحدة ليعمل بالتعاون مع زنوجهاوانتق      

لعمود  اليه مهمة اصدار مجلة مصورة بإسم افريقيا ، وعمل كاتبا صحفيا تكلوا   0874، وفى عام  0871االسيوى االمريكى عام 

كرسى لتدريس تاريخ الزنوج ، ونظم جمعية اسالمية عالمية حتى نال لقب  ، ودعا القامة Negro Worldفى صحيفة  ثابت

حلقة وصل بين المسلمين والمسيحيين فى افريقيا ،  0870المسلم القومى فى افريقيا ، واعتبره االفريقيون بعد زيارته افريقيا عام 

قيا تاريخ القومى لنيجيريا خاصة وغرب افريوكان لها دور هام فى ال Cometاصدر صحيفة  0850وعندما استقر فى الجوس عام 

 .عامة 

ى االفريقى واشترك فى اول مؤتمر قومى جماهيرى الفريقيا جنوب الصحراء ، وفى المجلس وانغمس فى العمل الوطن      

، الذى كان اول حزب وطنى فى جنوب  National Council of Nigeria and Cameronsالوطنى لنيجيريا والكاميرون 

عام   Nigeria Daily Telegraph، وعمل محررا فى  Nigeria Daily Timesحراء وكان له عمود متخصص فى الص

0855. 

وساهم فى اقامة مدرسة صناعية زراعية فى الجوس ، ودافع عن قضايا سيراليون وجامبيا وساحل الذهب بخالف قضايا        

فى ونجح  انية ، ومن اراؤه المنشورة تأكيده على حتمية وحدة غرب افريقيا  ،نيجيريا فى المؤتمر القومى الفريقيا الغربية البريط

القامة  ،  0805فى مؤتمر بلندن عن اوضاع الطلبة االفريقيين عام  روج لهاالتى فى ليجوس إنطالقا من فكرته " يايا " اقامة كلية 

، محل تقدير الزعيم النيجيرى  0888الى  0850من  كانت جهود محمد دسوقى فى نيجيريا خالل فترة إقامتهو  جامعة افريقية 

 .أن بذور القومية بذرت ونمت فى نيجيريا مع مقدم دوس الى البالد الذى قال انتون انياهورو 

مارس سنة 70 فى دفاعا عن مصر وافريقيا ، فعند زيارة روزفلت القاهرةروزفلت االمريكى هاجم محمد دسوقى الرئيس        

القاهرة حمل فيها  محاضرة في الجامعة المصرية ، وكان مبناها في موقع الجامعة األمريكية حاليا بميدان التحريراء د عى اللق 0800

وكانت البالد أنذاك حالة من القلق واالستقطاب  ،الذى ا غتيل قبل وصول روزفلت بشهر بطرس غالى  رئيس الوزراءمسئولية اغتيال 

ريمة إبراهيم ناصف الورداني من ناحية وبين الذين يتهمونه باإلجرام والتطرف والتعصب بين المدافعين عن وطنية مرتكب الج

 .الديني من ناحية أخري

وجاء خطابه صف فيها انتفاضة الحزب بانتفاضة الصبية والغوغاء   وهاجم روزفلت الشعب المصرى والحزب الوطنى الذى و

استحقاق األمة للحكم الدستوري إذ اتهم المصريين بالهمجية والتطرف وأكد  تأييدا واضحا لالستعمار البريطاني وطعنا مكشوفا في
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رف بموسى االسود لتبنيه الدعوة لعودة الزنوج الى افريقيا ، ارض الميعاد لزنوج الع(   رفت وجارفى امريكى اسود ، ع  الم بعد شتاتهم فى االرض ،  وع 

وراء الفكرة ، دعوته بالصهيونية السوداء ، وكان جارفى قد اسس شركة نقل بحرى للعوده الى افريقيا ، ونجح فى حشد ثالثة مليون امريكى من اصل افريقى 
اقناع رئيس ليبيريا بالفكرة  لكنه   0878لزنوج  وحاول فى عام وهو الذى ابتدع فكرة مواجهة العنصرية البيضاء بعنصرية سوداء وداعية اقامة امبراطورية ل

 .فشل وا دع السجن ، ولم تتحقق احالمه بسبب  الفضائح المالية 
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 . أنهم غير مؤهلين لنيل االستقالل أو الدستور وأنهم في حاجة إلي عدة عقود بل عدة أجيال قبل أن يستحقوا حكماا دستوريا

ي روزفلت اعترض فيها علي ما جاء في خطابه وقبل مغادرة روزفلت القاهرة رد محمد فريد زعيم الحزب الوطني ببرقية ال       

وطالبه بتقديم االعتذار للشعب المصري ، وعقد الحزب الوطني مؤتمرا شعبيا ألقي فيه علي فهمي كامل شقيق مصطفي كامل خطبة 

ء هذا الخطاب في واحتجت اللجنة التنفيذية للحزب الوطني علي إدارة الجامعة المصرية لسماحها بإلقارد فيها علي مزاعم روزفلت ، 

ونظم طالب الجامعة والمدارس الثانوية وأعضاء الحزب الوطني مظاهرة أمام فندق شبرد ،  دارها ومنحها الخطيب درجة الدكتوراه

 .وكان موقعه انذاك في شارع الجمهورية حيث كان ي قيم روزفلت وهتفوا ضده واتهموه بالجهل بأحوال مصر وشئونها

صريحات روزفلت عند وصوله لندن قادما بالباخرة من االسكندرية فقد هنأ بريطانيا بحسن إدارتها وزاد الطين بلة ت       

لمستعمرتها في مصر ومنحها أفضل حكومة في تاريخها، ودعا االنجليز الي معاملة المصريين بحسم وشدة  ، كطريقة ف ضلى لمعاملة 

 .الشعوب المتخلفة 

هاجم ، فلردود فعل المصريين لكنه اضاف اليها ب عدا افريقيا طب الرئيس االمريكى مماثال وكان رد فعل محمد دسوقى على خ      

النظام االمريكى وممارساته ضد الزنوج  واتهم الواليات المتحدة وبريطانيا بإلتغاضى عن الحق ، وخواء ادعاءاتهما بالسعى لرفاهية 

، ودعا روزفلت لتوخى الجديه فى معالجة الموضوعات طبقا " ة فارغة مسرحية هزلي" الشعوب المتخلفه  ذلك االدعاء الذى اصبح 

فيلسوف الغرب الذى يرى في عدم التزام الجدية فى معالجة المشكالت الهامة مسلك الاخالقى اليجدى معه االعذار " بيرل " لمفهوم 

 (.322"  )للعالم فلتبدأه فى وطنك وبين قومك يامن تنادى بفعل الخير "    وختم نداؤه الى الرئيس روزفلت بقوله "ولو بحسن نية 
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 . 28- 18على دوس صـ 
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 الفصل الثالث

 الروح االفريقية

 0837لثورة يوليو 

 والبعدين االسالمى واالفريقى

 (فلسفة الثورة ــ الميثاق)فى سياستها الخارجية 

 

 دوائر الحركة السياسية فى فكر الثورة       

وائر لنطاق حركتها الخارجية مبنية على انتماءات مصر   وهذه الدوائر هى على التوالى الدائرة حددت ثورة يوليو ثالث د       

 تحركه فى فكر منظر الثورة وطموحات وفقا الولويات االمن القومى العربية فاالفريقية فاالسالمية ، وترتيبها على هذا النحو جاء

 .قلب اهتماماته واوثقها ارتباطا بنا والخارجي ،   فدائرتة العربية  هى الدائرة االساسية 

فهى دائرة مصير " بين هذه الدائرة وبين الب عد الوطنى المصرى  الوثيق وتعدد فلسفة الثورة نواحى االرتباط العضوى       

بها واجب يحتمه وتحقيق الذات جمعنا بها الدين والجوار، نحن منها وهى منا امتزج تاريخها بتاريخنا ومصيرنا بمصيرها   ارتباطنا 

 " .علينا الدفاع عن النفس ، ويقضى نطاق سالمتنا ان ندافع عن حدود اخواننا فيها 

( االمتداد الجغرافي وتواصله)وبهذا التوصيف ربطت فلسفة الثورة امن مصر بأمن المنطقة فى إطار من وحدة المكان        

فقوة الرابطة جعلت من ارضنا منطقة واحدة ال " ديثها فى الفقرة التالية  ووحدة الكفاح ورباط االخوة والتاريخ والمصير فتقول فى ح

يمكن عزل جزء منها عن الكل وال يمكن حماية مكان فيها كجزيرة منعزلة عن غيرها ، وال مفر من الحركة عليها بكل طاقتنا وان 

أثير السلبى لالستعمار على وحدة هذه الدائرة وعدم ، وتواصل فلسفة الثورة الحديث بمرارة عن الت" وحدة الكفاح تحقق كل امانينا 

 (.323)ادراك العرب لعناصر قوتهم 

يعكس متانة  ماوالدائرة العربية بإرتباطها الوثيق بالب عد الوطنى المصرى ، ت عتبر االكثر اندماجا فى الوضع الداخلى ، وهو        

ايمكن ان نتجاهل ان هناك دائرة عربية تحيط بنا   وان هذه الدائرة " قول العالقة بينهما ، وتشير فلسفة الثورة الى هذه الحقيقة فت

منا ونحن منها  ، وفي موضع الحق تؤكد فلسفة الثورة على االرتباط بين البعدين الوطنى المصرى و العربي القومى   عندما اشارت 

 .الشتباك حياة مصر بحياة الدول العربية الشقيقة اللصيقة بحكم الموقع 

دائرة الجوار يربطنا بها النيل شريان الحياة والسودان الشقيق " والدائرة الثانية الدائرة االفريقية وهى حسب فلسفة الثورة        

الحبيب الذى تمتد حدوده فى عمق القارة ، وال نستطيع بحال ان نقف بمعزل عن الفوران الذى يجرى فيها ضد االستعمار ، من 

ومواردها سوف  تكون اثاره لنا أو علينا ، أردنا او لم نرد ، وال يمكن ان نتصور انه ال يمسنا وال يعنينا  صراع مروع حول مستقبلها

 ". 

اننا النستطيع ان نتخلى عن مسئوليتنا فى المساعدة بكل ما " ويستطرد  صانع السياسة الخارجية فى فلسفة الثورة فيقول         

باليوم الذى يصبح فيه فى القاهرة " ، ويحلم المنظر "ارة االفريقية التى تتطلع الينا شعوبها نستطيع فى نشر الوعى والحضارة بالق

 .( 324")معهد افريقى ضخم يخلق فى عقولنا وعيا افريقيا يشارك مع كل العاملين فى انحاء االرض على تقدم القارة ورفاهيتها 

ية الحياتية كمصدر للمياة والحياة ، وهو ما استلزم وضعها فى المرتبة فى موقع االهمتقع و هذه الدائرة طبقا لفكر الثورة        

الثانية رغم عدم وجود وعى افريقى لدى المصريين عامة فعبارة يخلق وعيا افريقيا في عقولنا دليل على ذلك ويتطلب األمر خلق 

 .وعى بشأنها ليصبح هناك مبررا لالرتباط  

التى تمتد عبر قارات ومحيطات   تجمعنا واياهم " سالمية دائرة اخوة العقيدة  التى يقول عنها   والدائرة االخيرة الدائرة اال       

  والتى جاء اهتمامه بها انطالقا من خواطر والهامات واتته "روابط ال تقر بها العقيدة الدينية فحسب  وانما تشدها حقائق التاريخ 

كبرلمان اسالمى عالمى دورى لفئات االمة   يضع خطوطا عريضة " حد قوله   امام الكعبة لمنهجة الحج سياسيا باستغالله على

 ." لسياسة بالد االسالم وتعاونهم حتى يحين موعد اجتماعهم فى العام التالى 
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 االمكانيات الهائلة التى يحققها تعاون ماليين المسلمين فى ارجاء المعمورة   تعاونا اليخرج" الى  منظر الثورة وخلص       

 " .عن  حدود الوالء الوطانهم االصلية   لكنه يكفل لهم والخوانهم فى العقيدة قوة غير محدودة 

وبذلك مزجت فلسفة الثورة الدائرة االسالمية بالدائرة الوطنية على اساس الدين ، وقد اشار عبد الناصر فى تعرضه لهذه        

لمصر بعالمها االسالمى ، الذى انطالقا منه تحملت المسئوليه التاريخية بأعبائها  لحقيقة االرتباط القوي" الدائرة فى فلسلفة الثورة  

المرهقه ومخاطرها فى التصدى للهجمات التى استهدفت االمة االسالمية على مر العصور ، وأهلتها الن تكون حصنا لتراث هذة االمة 

ر الشريف قلعة ومنارة هذا التراث بما اضافه وبثه فى ارجاء بعد ان تداعت مناراته فى كل من االندلس وبغداد عندما أصبح االزه

 " . العالم االسالمى 

 

 الدائرة االسالمية        

 (وضع االقليات -التعاون االسالمى )           

على  خلص التصور المصرى طبقا لفلسفة الثورة الى اهمية وجود صرح متين من التعاون يشد العالم االسالمى ، الممتد       

مساحات ساشعة من االرض ويضم شعوبا عديدة متنوعة لها جذور تاريخية وثقإفات عميقة    تعاون يشد عالم االسالم الى بعضه ، 

 .تعاون يمكنه من استخدام امكانياته الهائله ليجعل هذه االمه قوة سياسية ، تدرأ عن نفسها ما يتهددها من مخاطر 

فى دعوته للتعاون على هذه الساحة، التباين واالختالف الطبيعى لتركيبة هذه االمة فأخذ فى و لم يغفل التصور المصرى        

االعتبار خصوصية وحساسية وضع االقليات المسلمة ليجنبها تناقضات ازدواج االنتماء على نحو ما افرزته الصهيونية من سلبيات 

لتعاون عن حدود ومقتضيات الوالء الطبيعى الوطانهم االصليه تالفيا على يهود الشتات ،فأكد فكر الثورة على أهمية االيخرج هذا ا

 .وحتى ال ت جهض دعوته قبل ان تبدأ  ،إلثارة مخاوف الدول التى ينتمون اليه 

الى نتائج سلبية مزدوجة تهدد سالم تلك  فأى منهج يخرج بهذه االقليات عن حدود والئها الوطانها االصلية  سيؤدى        

من ناحية  وتستعدى الدول الحاضنة من ناحية اخرى لها ولعالم االسالم الذى استقطبها بعيدا عن جذورها ، والدول الحاضنة االقليات 

صانع السياسة المصرية لدعم طموحاته الداخلية والخارجية فى اليها فى حالة آسيا دول كبيرة فى مجملها تطلع لالقليات المسلمة 

 .الغرب  مواجهة

  فهذه فى التعامل معه يقتضى االلتزام بنظرة موضوعية نابهة وخطورة ،  هاومن اشد ع االقليات موضوع شائك وموضو       

االقليات بانتشارها على اتساع قارات ودول عديدة  منها دول عمالقة  ستؤدى فى حال التعامل معها بدون تلك النظرة الى استعداء 

 .واجهة وتبديد الطاقات وهو ما اليقدر عليه أحدالعديد من الدول وبالتالى اتساع نطاق الم

وف كر منظر الثورة بشأن االقليات   يحترم التعددية والخصوصية ويناسب حقائق العصر ومتغيراته فى وقت هيمنت فيه فكرة 

علت االفكار التى تتحدث القومية على الحياه السياسية فى السواد االعظم من دول العالم بما فى ذلك الدول االسالمية ذاتها   والتى ج

عن عالمية الخالفة ووحده الكيان االسالمى غير مقبولة نظريا وغير صحيحة عمليا ولم تعد واردة على حد قول حمدان  وأصبح 

 .الدور االصيل للحركة على هذه الدائرة هو وحدة العمل ال وحدة الكيان

القلية فى المجتمعات غير االسالمية ، اكثر جدوى للدعوة وي سدى اليها وقد اثبت التاريخ ان وجود نواة اسالمية ممثلة فى ا       

توظيف تلك االقليات فى الفضل لالسالم ودوله ا  خدمة جليلة    فالدعوة التخدمها العزلة  بقدر ما يخدمها االنتشار واالنفتاح    وإن 

قوة عندما يقوى انتمائها لمجتمعاتها تصبح هذه االقليات ف تعاون بناء وبدون استعداء احد للتأثير على دولهم لخدمة قضايا االمة ،

النتماء االقلية االسالمى مع امتداداتها الثقافية فهما تاكثر التى تصبح بدورها تأثير االيجابى فى مواقف دولها فرز وتفعالة سياسيا 

 . مة االسالمية والدينية بالخارج والتزاماتها نحوها، وهذه االقليات  فى النهاية قوة  مضافة لال

ويؤخذ على فلسفة الثورة فى تصورها لحركتها على الدائرة االسالمية   انه جاء خواطر والهامات ولم يكن فكر اصيل فى         

االستراتيجية على نحو ما جاء فى الدائرتين االخريتين ، فإستغالل الحج سياسيا فكرة غير سديدة  ومستحيلة عمليا وغير  احساباته

،  فالمناسبة بجاللها ال مجال فيها لضجيج الجدل السياسى وصخب ( 325)غه دينيا فال الوقت وال المناسبه مالئمتان لتحقيقها مستسا

                                                           

325
المرجع كتاب الشيخ  –" ام القرى"وفكرة استغالل الحج كمؤتمر سياسي عالمي لمناقشة مشاكل العالم االسالمى اقترحها ايضا الكواكبى فى كتابه (  

 . 30صـ  –القرضاوى الوطن والمواطنة 
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المناقشة فمن غير المعقول ان ينشغل الحجيج بأمور الدنيا والسياسة عن أمور الدين والعبادة فى مثل هذا الوقت القصير المشحون 

وبة التوفيق بين اتجاهات شتى ومتضاربة دينيا وقوميا وسياسيا يضيع معها جالل المناسبه وسط كل بالروحانيات   ناهيك عن صع

 .هذا الفوران والتناقضات

ويالحظ ان فلسفة الثورة تجاهلت عمدا أو بدون وعى الشعوب المسلمة فى افريقيا عندما تحدثت عن التعاون االسالمى        

يا فقط ، وعدد دولها حصرا  بالصين والماليو وسيام وبورما والباكستان والشرق االوسط واالتحاد وأقلياته ، فقد ركز حديثه على آس

السوفيتى ثم تعرض فى اشارة عامة لماليين اخري من المسلمين فى ارجاء المعمورة   وقد يعنى هذا التجاهل اما عدم االقتناع 

االستعمار ، ولم يكن منتظرا ان يتحرروا قريبا لينطلقوا فى التعاون  بفعالية التعاون مع مسلمى إفريقيا وهم ما زالوا فى ربقة

 .االسالمى  ، وإما جهال بهذا االمتداد االسالمى فى القارة أصال  

( الدائرة االسالمية)فمضمون ، فى مكونها والبعد االسالمى فى حقيقته عامل جامع للدوائر الثالث النتشار طوائف االسالم        

دوال واقليات ،  اسيامسلمى و( الدائرة االفريقية)، ومسلمى افريقيا دوال واقليات ( الدائرة العربية ) المنطقة العربية  يضم مسلمى

الصين والهند واالتحاد فى  قلياتالوا، اندونيسيا وماليزيا وباكستان وايران وافغانستان وتركيا وبروناى وتضم الفئة االولى 

 .الدائرة االسالمية حسبما ي شير منظر السياسة الخارجية للثورة السوفييتى وهم جميعا مضمون 

يكن لهم وزن او حجم ي عتد   هم انذاك لم فمسلمى اوروبا والواليات المتحدة ،  ت شر الىلم من المالحظ ان فلسفة الثورة و       

ودولها دول تقع بعيدا عن نطاق  م شيوعيه تنكر الدينليتناولها فى تضمينه به فدول االسالم فى اوروبا البانيا والبوسنة كانتا تحت نظ

 .المواجهة مع االستعمار بل يتطلع الى دعمها 

 

 االرتباط بين الدوائر الثالث       

 والدائرة الوطنية                            

( االولى)تين العربية الدائر، فلسفة الثورة  وفى معرض الحديث عن ارتباط هذه الدوائر بالدائرة الوطنية  خصت        

ميز بالدائرة الوطنية  ، فال( الثالثة)واالسالمية  مصير امتزج مصيرنا بمصيرها والدفاع عنها هو دفاعا العربية دائرة دائرة بإرتباط م 

"  تراهاة الثورة فلسف ى الدائرة االسالمية  ف، و عن النفس ، واشارت بصراحة للرابط القوى بين البعدين الوطنى والقومى العربى 

 .( 326)ان هناك عالما اسالميا تجمعنا واياه روابط ال تقر بها العقيدة فحسب   وانما تشدها حقائق التاريخ  

اما بالنسبة للدائرة االفريقية التى لم تكن االمور في قارتها قد تبلورت بعد على نحو واضح فى ظل االستعمار ، فإنصبت        

ان ما يدور فيها من صراع مروع   "  من الجانب المعني بالصراع مع االستعمار فقط فعلق عليها قائال  رؤية منظر الثورة لها 

   وهو بهذا الربط البعيد االحتمال  يزج بالدائرة االفريقية في عمق الدائرة الوطنية " ستكون اثارة لنا او علينا سواء اردنا او لم نرد 

   ( 327)ك القائم بين الدائرة الوطنية والدائرتين العربية واالسالمية دون ان يكون هناك ارتباط  يضاهى ذل

الى النيل كرابط مع دول  ةباالشار ياكتفحقه موالدائرة الوطنية الدائرة االفريقية  بينحقيقى مسألة مياة النيل كرابط ولم ي وف 

تجاهل كلية لكنه و  لى مصر لم تكن ت نبئ بالمشاكل القارة ، وقد نجد له عذرا فى ان تدفق امدادات مياة النيل من وسط القارة ا

 .الدائرتين االفريقية والوطنية  مسلمى القارة كرابط يشد

ان الحركة على الدائرة االسالمية فى عمومها لم تكن بذلك الوضوح الذى اتسم به  ونستخلص من قراءتنا لفلسفة الثورة       

فريقية   فلم يتعامل على هذه الساحة بنفس االصرار الذى تعامل به مع قضايا الدائرتين تناوله لحركته على الدائرتين العربية واال

االخرتين ، ولعله إرتكز فى ذلك على ان هناك اطراف عاملة اصيلة معنية اكثر منه وبشكل مباشر بمسئولية العمل على  هذه الدوائر 

العالم االسالمى والعمل بدونها فى هذا المجال ال معنى له ،  ولقبول لدلديها مقومات الالسعودية ، فدول هذه الدائرة لواكثر قبوال 

ومكانة السعودية هى التى دفعت منسق السياسة الخارجية الى عدم اغفال التعاون معها فى بزوغ منظمة المؤتمر االسالمى ، فى 

انى غالم محمد   وكان اول امين عام لها انور اجتماع مع ضم قادة  الدول الثالث جمال عبد الناصر والملك سعود والرئيس الباكست
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وقلة  تناقضاتها ، وإال لم يقدم منظر الثورة الدائرة االسالمية باتساعها وتناقضاتها العرقية والطائفية وتعدديتها اللغوية  على الدائرة العربية بانسجامها (  

 .كان يعنى هذا إستبدال السهل بالصعب وتبديد اهداف واقعية واكثرعملية بما هو بعيد 
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 .السادات 

 

 االسبقيات بين الدوائر       

إيمانها بفكرة العروبة في بوإذا ما اتفقنا مع أسبقية التوجه العربي للسياسة المصرية لألسباب التي أوردتها فلسفة الثورة        

بعض التأمل للتوصل لألسباب التي أدت منا األمر  ويحتاجي المركز األول ، المقام األول ،   فجاءت طبقا لذلك في موقعها الصحيح ف

التوجه االسالمى بالرغم من اصالة التوجه االخير الذى يشكل مظلة اكثر شمولية  ويغطى الدائرتين   به لسبق التوجه االفريقى 

 .العربية واالفريقية فى معظمهما 

     

 وقد نجد تبريرا ألسبقية       

 التوجه االفريقى على التوجه االسالمى                  

 :فى فكر الثورة فى االعتبارات التالية                             

وصاية دينية على توجهاتها ، فرأت فى ضوء ذلك ان ينحصر دور  اىتبنى الثورة االتجاه العلمانى منذ البداية ورفضها *       

ان تنسحب هيمنته على دور الدولة   فرفضت الثورة وصاية االخوان عليها   او ان يكون لهم دور فى  الدين فى نطاقه الفردى دون

، العمل السياسى يسلبها االنفراد بالسلطه وحرية الحركة داخليا وخارجيا لتحقيق اهدافها الضخمة التى تتعارض مع توجهات االخوان

ق الشريعة مؤكدا ان الثورة جاءت لمواجهة الظلم االجتماعى والطغيان وفى هذا االطار رفض عبد الناصر طلب الهضيبى تطبي

، اهمية إرتكاز السياسة الداخلية االشتراكية على خلفية  0810عامفى والفساد السياسى واالستعمار االنجليزى ،  ولكنه ادرك الحقا 

شتراكى لالسالم باعتبارة أول عقيدة اقامت أول دولة مستلهما فى ذلك الجانب االاسالمية ، مشيرا الهمية االسالم في بناء المجتمع 

نحن في حاجة لمجتمع يقوم على تعاليم االسالم الذى يدعوا للحب والصداقة " فقال عبد الناصر ، ( 328) اشتراكية في العالم 

السياسة الخارجية بالدائرة  سلم بإرتباط، ووالتعايش   اسالم اصالحى اسالم يعبر عن حقيقة القومية العربية واالشتراكية العربية 

 . 0810االسالمية فى سياق االخوة االسالمية بمضمونها العاطفى على نحو ما اشار عبد الناصر عام 

ولما كانت السياسة الخارجية الى نظام تنبع من فكره العام ، فلم يكن من المعقول ان تتبنى السياسة المصرية فى اولويات        

تؤمن اصال بالتعامل السياسى معه داخليا ، فإكتفت باالرتباط باالسالم  على نحو هامشى اسمته االرتباط  حركتها الخارجية مالم

 .العاطفى 

عدم وفاق الثورة مع العبى الدائرة االسالمية الرئيسيين على الساحتين العربية والدولية ، فقد كانت باكستان وتركيا *        

فون مع قوى االستعمار وبالتالى لم يكن هناك مجال للتعاون مع تلك الدول االسالمية الكبيرة بعدما والعراق اعضاء  حلف بغداد م تحال

 .اضرت بالنظام االقليمى العربي وأدت إلنقسامه

ا حتمية الصدام بين مصر واالستعمار فى النطاقين العربى واالفريقى عند إنطالق معركة التحرير التى تبنتها الثورة ، بينم*        

لم يكن الصدام حتميا فى الدائرة االسالمية ، بعدما تخلصت دولها الواقعة خارج الدائرتين العربية واالفريقية من االستعمار او ما 

 .زالت ترتبط  به استراتيجيا

 لتى يجد فيمن شعب السودان واغير المسلم إيمان الثورة بأن التوجه االفريقى له جاذبية خاصة عند العنصر االفريقى *        

ان إمتداد حدود ،  وبما يخدم فكرة الوحدة بين مصر والسودان ،  شعب السودان العنصر العربى من مظلة تجمعه والتوجه االفريقى 

دولة الوحدة الى العمق االفريقى الذى مازال فى قبضة االستعمار سيخلق نقطة تماس واشتباك مباشر معه  ، يزيدها عمقا ان امن 

ارتباط مصر االبدى به على إمتداد مسيرته حتى منابعه لتامين تدفقه ، ال يمكن تحقيقه اال بالتعامل مع دول مستقلة مياة النيل و

ي زيد من ووهو ما يبشر بصدام مؤكد مع االستعمار لدعم حركة التحرير بهذه الدول فى الدائرة االفريقية   ، وصديقة فى حوض النهر

 .الدائرة العربية حرارته ما يدور من صدام معه فى 

المعركة مع االستعمار فى فكر الثورة كل ال تتجزأ   فنتائج الصدام معه من مكسب او خسارة تحسب لمصر أو اصبحت        
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عليها فى معركتها العامة ضده ، ومساندة مصر للنضال االفريقى هو فى الحقيقة امتداد لنضالها ضد محاوالت االستعمار اهدار 

ى الداخل او اهدافها على الدائرة العربية ، وعبر عبد الناصر عن هذا المفهوم عندما برر موافقته على مساعدة اهداف ثورتها ف

اننا ال نريد ان تنتكس : " ، بعد النكسة التي م نى بها نظامه في مصر بشهور قليله بقولة 0812نيجيريا ضد انفصال بيافرا عام 

، وكان هذا الموقف تصدى غير مباشر السرائيل التى وقفت مع الغرب وراء " مود نيجيريا افريقيا بنكستنا  فتحرير سيناء يبدأ بص

 .  0820وحتى  0811انفصال بيافرا طوال  الفترة 

اقتناع الثورة بأنها مدعوة الى قيادة العمل الثورى على الدائرتين العربية واالفريقية  وثقتها فى إقتدارها على ذلك    فهى  *       

، أرهقه التجول فى ( هذا البطل)إن الدور التائه الذى الذى يبحث عنه " ى نفسها حسب فلسفة الثورة ذلك البطل القادر فتقول رأت ف

المنطقة الواسعة الممتدة فى كل مكان من حولنا ، استقر به المطاف على حدود بالدنا يستنهضنا فال احد يستطيع القيام به غيرنا   

" وهذا الدور الذى اصبح مطلبا للسياسة المصرية يقتضى االنفتاح على العالم فقد    ، " ن نستطيع القيام به فنحن وحدنا بحكم المكا

أن العالم بمشاكله وازماته يقتحم علينا ابواب بالدنا   ولم يعد مفرا " على حد قول فلسفة الثورة التى ترى " " مضى عهد العزلة 

  وهو ما يمكن ان تلبيه " الى مجاله الحيوى ودوره االيجابى فى هذا العالم المضطرب  امام كل بلد من ان  يدير بصره ليتطلع

 .الدائرتان العربية واالفريقية فاصبحتا تمثالن أولوية للسياسة الخارجية 

فى   أوقع واظهر ( 329" )والدور التائه الذى يبحث عن بطل الذى نحن وحدنا بحكم المكان قادرين على القيام به  "      

عبر لدائرتين العربية واالفريقية إلنطباق  ب عد المكان فى العبارة السابقة عليهما  عما هو علية بالنسبة للدائرة االسالمية التى تنتثر ا

ان رغبته فى التفرغ للتصدى لالستعمار كان ظله اوضح على الدائرتين العربية واالفريقية مما هو عليه فى ، كما  محيطات وقارات

ة االسالمية التى تحررت معظم دولها ، كما ان االقليات فى اسيا واالتحاد السوفييتى لم تكن لت هىء له هذا الدور الزعامى فهى الدائر

 .ليست بالمكان المناسب لحركة سياسية فعالة 

الحول والقوة فى الصين فالمسلمون الذين اشارت اليهم فلسفة الثورة ينتمون لدول كبرى أو كبيرة  ويمثلون اقليات فاقدة        

واالتحاد السوفيتى   وكان التعامل مع طموحاتهم السياسية البد وان ينتهى بصدام فادح تخسرة مصر بالتأكيد   فى وقت كانت تركن 

 .فيه الى صداقة دولهم كسند قوى فى معركتها ضد االستعمار 

ويمكنها من خالل عالقات طيبة  خدمة تلك االقليات  ، للطرفينورأت مصر ان العالقة القوية مع دول االقليات اجدى وانفع        

على نحو افضل ، وقد حسم عبد الناصر ذلك المنحى فى رده على عتاب وفد اسالمى لع لعالقته الوثيقة مع الهند عما هى عليه مع 

ت سيادة ولها كيان دولى وأمنها مكفول الباكستان الشقيق على خالف م قتضى االخوة االسالمية   فاجاب ان الباكستان دولة قوية وذا

 ( . 330)بقوتها الذاتية ومنزلتها الدولية   وهو ما ال يتوفر لمسلمى الهند التى مصادقتها انفع لهم 

نستخلص مما تقدم  ان الدائرة االسالمية بمفهوم ومنظور المخطط المصرى فى ظل اوضاع عصره ، لم تكن قادرة على ان        

لرئيسية  وهو ما حدا به لوضعها فى أخر أولوياته فى فلسفة الثورة ومن بعدها ميثاق العمل الوطنى الصادر عام ت لبى طموحاته ا

فالدائرة االسالمية فى الميثاق الوطنى احتفظت بالترتيب االخير ايضا فى اولويات صانع السياسة ، لكنها تقهقرت الى    0817

ة التى احتلتها فى فلسفة الثورة ، وجاء تزحزح الدائرة االسالمية الى المرتبة الرابعة واالخيرة المرتبة الرابعة  بدال من المرتبة الثالث

 . لتخليها عن المرتبة الثالثة لحركة عدم االنحياز الدائرة الجديدة فى السياسة المصرية 

التى عرفتها بها فلسفة الثورة   وجاء  "الدائرة االسالمية " ومن الملفت أن الميثاق تجاهل االشارة الصريحة الى مسمى        

دون استفاضة فى معالجة  "  االيمان برباط روحى وثيق يشده الى العالم االسالمى " ذكرها فى اشارة يتيمة فى جملة عابرة نصها  

وية والوضوح اللذين دوره على نحو ما سبق فى فلسفة الثورة ، بينما احتفظت الدائرتان العربية واالفريقية فى الميثاق بنفس االول

 .كانتا عليه فى فلسفة الثورة 

وبمقارنة التصور المصرى لحركته على الدوائر المختلفة ، نخلص الى ان تعاملة مع الدائرة االسالمية يختلف تماما عن        

تين واضح المالمح ومشتمال على    فبينما جاء تعاملة مع هاتين الدائر( العربية واالفريقية)تعاملة مع الدائرتين االولى والثانية 
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تفصيالت واضحة لطبيعة توجهاته  فإنه على العكس تعامل مع الدائرة االسالمية بعمومية ودون تفصيالت بما يعنى عدم تبلور موقفه 

 .منها وحركته عليها بطريقة واضحة 

اولويات حركته السياسية   ولعل هذا ما دعاه  كما ان مجئ  الدائرة االسالمية فى اخر هذه الدوائر من ناحية الترتيب عكس       

ليذكر صراحة فى كل دائرة على حده فى فلسفة الثورة حتمية حركتة على الدائرتين العربية االفريقية لتاثيرهما المباشرعليه   بينما 

 .منها  تجاهل تماما التذكير به فى الدائرة االسالمية التى اقتصر طموحه فى حركته عليها فى استقاء العون

 

 ركة الدوائر الثالثح       

 ( عارضــــــــــــوافق والتــــــــــــالتبين             

يرتكز االمن الوطنى المصرى الى الوالء المطلق للدائرة الوطنية  ومصالحها هى المعيار الحاكم الى تحرك علي دوائر        

داخل بين االنتماءات المصرية الثالثة الوطنى والقومى العربى واالسالمى ، فإن السياسة الخارجية    وبرغم االلتقاء الطبيعى والت

عربى التقاء الدائرة الوطنية بالدائرة االفريقية  ال يرقى لنفس درجة التقائها بالدائرتين االخرتين    ورغم ان هذه االنتماءات القومى ال

وجود تضارب بينها ، اذا ماتطرف الوالء الحدى الدوائر على نحو يتناقض  االسالمى تصب فى الدائرة الوطنية ، اال ان هذا لم يمنع

ومصلحة دائرة اخرى او على حسابها ، ومن الطبيعى ان يكون هناك توافق وتعارض فى الحركة ازاء أ طر مختلفة المضمون تبعا 

 .لتوافق او تعارض مبادئها وتباين اهدافها وطبيعتها 

صية رؤى كل طرف من اطراف الدائرة لقضاياه التى فى ظلها ي عيد ترتيب اولوياته من منطلق ويجىء التناقض مع خصو       

خصوصية منظوره واهدافه ،  فكل دائرة تسعى لفرض ارادتها المنفردة فى الحركة داخل نطاقها بما يتفق مع خصوصية اهدافها دون 

، فالعروبة بعالمها العلمانى بأطيافه وطوائفه المختلفة  تتعارض ان تعبأ بأى منظور غريب عنها يتطفل عليها من محيط دائرة أخرى

مع يمين تيار االسالم السياسى الذي يتجاوز والئه حدود الوطن  ليستبدله بوالء فوق وطنى يتجاوز دائرة العروبة فى حدودها 

 . الجغرافية الى حدود جغرافية اوسع ومختلفة عرقيا ولغويا وان كانت تتحد معه فى العقيدة

والتركيز على العروبة كعنصر غالب فى الدائرة العربية يجعلها تتجاوز البعد الدينى لتعارضه مع االعتبار القومى فى ظل       

المنادين بوحدة الكيان ( من غير المسلمين)تعددية العقائد    ومسالة الوحدة العربية الغالبة فى دائرتها اثارت حساسية قادة افريقيا 

فنكروما المنادى بوحدة افريقية الشاملة فى صورة حكومة واحدة وجيش واحد  ، (إعتبارها متطفلة على الدائرة االفريقيةب)االفريقى 

على المستوى القارى تخوف من اهدار دعوته على يد فكرة الوحدة العربية عندما قامت تباشير المد العربى الوحدوى بين مصر 

 .الدمج بينهما اال بتخلى الطرف المعنى عن احداها لصالح االخرى   وسوريا لتناقض الفكرتين وعدم امكانية

وإدارة هذه التناقضات هو محك النجاح في العمل على هذه الدوائر  وهذا يقتضى اما تحييدها او تفعيل نقاط التوافق ،  أو        

الينسخ فى الوقت نفسه اهداف حركته فى وضع ضوابط على الحركة فى دائرة معينة لصالح اهداف الحركة على دائرة اخرى بما 

الدائرة االصلية وان كان يحد منها او يجمدها مؤقتا حتى ال يستثير االمر التوتر ،  وادراكا لكوامن التناقض عملت السياسة الخارجية 

ى ، فاالنتماء العربى على ضبط حركتها طبقا للمتغيرات السياسية   فتجاوزت بعض االبعاد فى حركتها على دائرة لصالح دائرة اخر

 .لم ينسخ فى اى وقت التوجه االفريقى ولم يستثر تناقضا معه وإنما جمعهما معا وحدة النضال ضد االستعمار والعنصرية 

فاالنتصار على االستعمار فى دائرة يعنى اضعافه فى الدائرة االخرى   ولذا لم تجد الثورة صعوبة فى التوفيق بين        

ل لالخر فى  تضامن اقتضته ضرورات االنتمائين فى  تلك المرحلة التى استدعت المصالح المشتركة تعاونا عربيا افريقيا لدعم قضايا ك 

 االمن واستراتيجيات العالمين العربى واالفريقى بينما كان التعاون االفريقى االسرائيلى فى الستينيات من القرن الماضى يستثير التوتر

ينعكس على  الدائرة العربية   كما ان التركيز على العامل االفريقى فى دائرته يجعلها تتجاوز البعد الدينى على الدائرة االفريقية و

 .لتعارضه مع االعتبار القومى فى ظل تعددية العقائد حتى ال تستثير عداءات 

نت مصر العتبارات القومية تجاوزت وهو ما ينطبق فى الحركة على الدائرة االفريقية فى نطاقها غير االسالمى   فاذا كا       

البعد الدينى فى دائرتها العربية االصيلة رغم عدم استثارته تناقضا الغلبيته المسلمة الكاسحة   فكان من المنطقى عليها ان تتجاوزه 

وكان هذا جليا عند تحديد ايضا فى القارة االفريقية وهى ما زالت تعيش بعد االستقالل مباشرة  أثار التغريب المعادى لالسالم والعرب 

مصر موقفها من الطموحات القومية لعرب كينيا وزنجبار فى االستقالل  فقدمت  االعتبار االفريقى على العربى واالسالمى حتى ال 

 .يحدث شرخ فى التماسك االفريقى فى المعركة مع االستعمار 
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ن تكون هناك مسإفات فاصلة بين الواحدة واالخرى   فقد وليس من الضرورى ان يعنى ترتيب الدوائر فى شكل متعاقب ا       

تضيق المسإفات لتتداخل بدرجات متفاوته حتى ينتهى بالتطابق الكامل واالندماج فتصبح الدائرتان او الثالث وكأنها دائرة واحدة 

 .بطبقات متعددة 

سبيل المثال تحتضن الدائرة العربية تماما بدون ومع تزايد درجة التطابق تقل فرص التناقض   فالدائرة االسالمية على        

تناقض ي ذكر ،وتضم معها الدول االسالمية فى افريقيا جنوب الصحراء وفى آسيا  ، فتتداخل بذلك دوائر الحركة المصرية الثالث، 

ا ترى فى نفسها شريك اصيل فالدول المسلمة جنوب الصحراء  ال حساسة لديها من العروبة التى تجمعهما االخوة االسالمية    بل انه

فى قضايا هذه الدائرة   اما بالنسبة للدول االفريقية االخرى ذات الكتل االسالمية فيتوقف التطابق على مدى رد فعل هذه الدول تجاه 

 . دائرة أو اخرى من دوائر السياسة المصرية التى ال تنتمى اليها هذه الدولة 

 

 

 السالمية ضوابط الحركة على الدائرة ا       

 ا ـــــــــــــــــــــفى افريقي                        

ان مصر رغم " اوجز محمد فايق وزير الدولة للشئون االفريقية فى عهد عبد الناصر سياسة ثورة مصر االفريقية بقوله       

االفريقية ايضا   إال أنها / الفريقية   والعربية ا/ ادراكها الهمية  انتشار  االسالم وامكانية استغالله فى دعم العالقات المصرية 

حرصت على ان ت بقى عالقتها التى توطدت بسرعة مع الطرق الصوفية ومشايخ االسالم  وجمعياته المختلفة فى افريقيا فى نطاقها 

الدول االسالمية فى القارة الدينى والثقافى فقط   وابقتها بعيدة تماماعن أى شكل سياسى ، كما نأت بنفسها عن اقامة تكتالت من 

حتى ال تضيف تقسيمات جديدة ترتكز على اسس دينية الى جانب تقسيمات اخرى كثيرة ف رضت على القارة ، وكان الهدف اال تنشغل 

 .الدول حديثة االستقالل بمثل هذه التقسيمات الجديدة عن عدوها الحقيقى وهو االستعمار 

امتنعت مصر كلية عن مساعدة أى فكرة انفصالية القامة دويالات مسلمة مثل محاولة البعض ويستطرد سيادته فيقول   كما        

  بل إنها أيدت إقامة دولة  0818فى شرق افريقيا المطالبة باستقالل ساحل كينيا المسلم الذى حكمه العرب حتى استقالل البالد عام 

  وكان البعض يرى فى هذا االتحاد مقتل دولة ( 331") نيقا االفريقية تنزانيا باتحاد زنزبار المسلمة والعربية الثقافة مع تنجا

 .( 332)" اسالمية فى زنزبار التى كان اهلها يتطلعون للوحدة مع مصر الناصرية فى تلك الفترة 

جنبهم  كثيرا من وبرر سيادته تأييد مصر لقيام االتحاد التنزانى بأن هذا االتحاد يزيد من تأثير المسلمين فى شرق افريقيا وي      

الحساسيات التى تتولد عن  أنشاء  دويالت اسالمية وينفى عنهم إتهامات التعصب الدينى ، وعن رفض مصر رغبة زنزبار فى 

  وعن المذابح التى تعرض لها " أن الثورة رأت فى ذلك محاولة تفتقر للمنطق والنظرة االستراتيجية " االنضمام اليها أنذاك  ذكر 

 " .ان االمر فى حقيقته كان ثورة اجتماعية ضد أوضاع معينة " الفا  يقول  70التى راح ضحيتها شعب زنجبار 

كانت الثورة مماثلة لثورة مصر فهى اشتراكية ضد الغرب متحالفة مع الشرق  ، وزعت االراضى على الشعب وقدمت        

اكثر سنعرض لتفصيالتها فى تعرضنا لزنجبار، وعن إتهام خدمات اشتراكية عديدة  لكنها ضد العرب ـ وهذه نقطة تحتاج تحليل 

ان مصر قامت بمعالجة المسألة بالتدخل لوقف اراقة الدماء والحفاظ على سالمة " البعض مصر بغض الطرف عن تلك المذابح ذكر 

يتريا عن الحبشة ولكنها لساسة القدماء الذين كانوا يرتبطون بمصر ، واضاف انه من منطلق هذا الفكر لم تؤيد مصر انفصال ارا

ساعدت الشعب االريترى فى مقاومة طغيان هيالسالسى الذى تنصل من النظام الفيدرالى الذى اقرته االمم المتحدة كشرط النضمام 

 .اريتريا الي الحبشة 

                                                           

331
فى مقابلة تنجانيقا وهى ارض عربية إسالمية استوطنها العرب منذ  ميال 73تتكون زنجبار من جزيرتا زنجبار وبمبا وتبعدا عن شاطئ إفريقيا الشرقي ( 

ألف نسمة، معظمهم من المسلمين ، استقلّت عن االستعمار البريطاني عام 500ويبلغ عدد سكانها . قرون ، ومنها نشروا اإلسالم في كثير من بالد إفريقيا
عند زيارتها دول إفريقيا الشرقية  –التي أصبحت رئيسة وزراء إسرائيل فيما بعد  –مائير    ورفضت حكومتها استقبال وزيرة خارجية اسرائيل جولدا م 0815

قا فى دولة جديدة بإسم إلقامة عالقات دبلوماسية مع تلك البالد ، قام عبيد كرومي بالتعاون مع نيريري باالستيالء على السلطة  ثم قام بضم زنجبار إلى تنجاني
م دّبر كرومي بمساعدة نيريري مذبحة للمسلمين راح ضحيتها أكثر من خمسة عشر ألف مسلم في يوم 0818، وفي عام  تنزانيا برئاسة القس نيريري

  .لوقوفهم فى وجه المد الماركسى  واحد 
332
 .اصدارات مركز دراسات الوحدة العربية  – 081و083و000و003و 074ندوة العرب وإفريقيا   ثورة يوليو وافريقيا صـ ( 
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عرضها االفريقى وذكر محمد فايق ان عبد الناصر عندما فكر في عرض قضية فلسطين على افريقيا تساءل من اى م نطلق ي       

أم االسالمى ، ورفض نصيحه بعض زعماء القارة المسلمين وعلى رأسهم  أحمدو بللو زعيم نيجيريا بعرضها كقضية إسالمية  حتى 

ال يقتصر التأييد على مسلمى القارة فقط   واصر على عرضها كقضية افريقية تتعلق باالستعمار االستيطانى والتفرقة العنصرية 

 . فريقيا كلها باعتبارها ادرى القارات بهذا اللون من االستعمارليضمن تأييد ا

وطبقا ألحكام السياسة أنفة الذكر وضوابطها  أصبح التحرك المصرى فى الدائرة االسالمية يقتصر بنص صريح على حماية        

السالم سياسيا بل وصل بها االمر الن تدعو التراث والتعاون بين المسلمين  بالدرجة االولى   ولم تحاول مصر فى اى فترة استغالل ا

فى تحركها بافريقيا بالتحذير من اتجاهات بعض الدول االسالمية لتسييس الدعوة لكسب تأييد مسلمى افريقيا لوجهة نظر او طرف 

 .اسالمى ضد االخر ، وهى نظره تستهدف حماية المسلمين انفسهم من مخاطر التحزب 

من تعاطف مصر االخوى مع الدول المسلمة جنوب الصحراء ، فأخذت جانب الصومال فى صراعها  ولم تحد  تلك الضوابط       

مع اثيوبيا االمبراطورية رغم االهمية التى تشكلها االخيرة بالنسبة لمياة النيل ،  فلم تمنعها من خدمة الدعوة وال اقامة عالقات 

بصرف النظر عن إنتماءاتهم )مر أن قيادات القارة جميعا اال اقل القليل ومما سهل اال ،متميزة مع القيادات االسالمية بأفريقيا 

 .لم يكن لديها فى أى وقت حساسية ضد االسالم ، بينما كانوا يتعاونون حول  قضايا الدائرة االسالمية فى المحافل الدولية( العقيدية

ق الثورة على اساس عملى بإعتبارها موروث عاطفى ، إال وإجماال للقول فرغم الموقع المتأخر للدائرة اإلسالمية فى وثائ       

أن الممارسة الفعلية أثبتت قوة هذا الجانب االسالمى فى معظم االحيان ، فالجانب العاطفى اقوى جوانب العالقات االنسانية ، يطغى 

وى على التكوين النفسى والفكرى للعالقات فى كل االحوال على الجانب العقلى والعملى فى معظم األحيان   فالعاطفة عمليا لها تأثير ق

بشكل عام ، فعلى سبيل المثال لم تتراجع الدول االسالمية فى افريقيا و آسيا عن موقفها الرافض إلسرائيل لحقب طويلة جدا رغم 

وى الهائلة للرأى إغراءات وضغوط الغرب الهائلة ،  وتأسس هذا الرفض الجماعى بتأثير هذا الدافع العاطفى الذى يحتشد خلفه الق

 .العام ، وهو نفس ما حدث فى الحروب الصليبية عندما حشدت الكنيسة خلفها جموع االوروبيين ضد االسالم سواء بوعى ام بدونه 

وبرغم المكانه الكبيرة التى يحتلها الدين لدى العامة والمؤمنين لتأثيره العميق على سلوكهم الفردى   اال انه فى الحقيقة        

س بالعنصر الغالب فى تحريك العالقات بين الدول   فااليمان ب عد عاطفى وليس ب عد مصالح   ال يمكنه ان يكون البعد المسيطر فى لي

ادارة العالقات انما يقوم بدور داعم تكميليا بالدرجة االولى ، يفرض نوع من التميز والتمايز فى العالقة  إذا ما تعاملنا مع دولة 

افريقية  فى عالقتها مع افريقيا اوال وبعدها يبرز الدين حسب مقتضى الموقف وطبيعة القضية أو طرف العالقة  إسالمية ، فمصر

 .االخر 

والدين كظاهرة عامة لم يكن بالعنصر الغالب فى حركة مصر الخارجية فى أى من مراحل  تاريخها   فاولوية االمن القومى       

فى " وا اسالماه " ين الستئصال شأفة الوجود الصليبى بالمنطقة  ومن بعده صرخة ق طز بقيت هى الغالبة   فحروب صالح الد

 .مواجهة المغول ما كانتا اال دفاعا عن االمن القومى لدولهما  ، قبل ان تكونا دفاعا عن الدين الذى ا ستخدم نداءا للتعبئة والمقاومة 

وبادرا وما تأخرا فى نجدة الدول االسالمية االفلة فى االطراف البعيدة، وهى  ولو كان الدين اسبق على االمن القومى ،  لهبا       

تحتضر تحت ضربات  جحافل االعداء ، فدولة المماليك تركت الخطر المغولى يعصف بدول االسالم وهو فى طريقه اليها حتى اصبح 

تحرك لنجدة ممالك االسالم فى التخوم البعيدة لصد الخطر قاب قوسين او ادنى من امنها القومى وفى جوارها المباشر ، فقطز لم ي

هجمات المغول الكاسحة  قبل ان يدقوا باب مصر نفسها ويصبح الخطر داهما ال محالة  قاب قوسين أو أدنى من امنها القومى ،  

 .فتحرك فى اللحظات االخيرة وهو فى خطر اكيد 

الدول يكون على المحك االخير ال فرصة بعدها وفى مهب العاصفة  ،  ونتائج معارك اللحظات االخيرة كارثية ففيها مصير      

وماذا يتصور التاريخ لو انهزم المماليك فى عين جالوت ، وماذا لو سارعت مصر والدولة العثمانية باالنتفاض  للفظائع االسبانية 

 .التى إنهالت على م سلمى االندلس 

صليبين من الشام ، نفث فيهم الحياة بعد ان كانوا قد اختنقوا عندما تصالح معهم  وصالح الدين الذى خرج ليستأصل شأفة ال      

وأعاد لهم يافا ، وخليفته الملك الكامل ملك مصر إستخدم ورقة الصليبيين في صراعه مع اخيه المعظم عيسى سلطان سوريا ، فهادن 

له الى الشام   وفاجأ الجميع مسلمين وصليبيين بالتخلى فريدرك الثانى امبراطور االمبراطورية الرومانية المقدسة ، قبل وصو
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دون مقابل  0778طواعية عن القدس  اليه   رغم  موت اخيه وانتفاء الغرض من تهادنه مع فريدرك الذى دخلها في مارس 

(333.  ) 

 0408بالجزائر عام  وفى التاريخ الحديث  غلب محمد على المصالح الذاتية على الدين   فعندما ساءت عالقة فرنسا       

سنوات ، اثر مشاحنة صفع فيها حاكم الجزائر القنصل الفرنسى لرفض فرنسا سداد قيمة القمح  5وحاصر اسطولها الجزائر 

 .الجزائرى الذى اشترته باالجل ايام الحصار القارى عليها 

رنك وأربع قطع بحرية ، ووافق الرجل مليون ف 70توجهت فرنسا الى محمد على ليقوم بحملة لتأديب الجزائر مقابل        

وأرسل ليستأذن الباب العالى مقابل جزية للسلطان عن الجزائر ، ولكن انجلترا التى كانت تخشي من تعاظم القوة البحرية لمحمد على 

لدعم  فى المتوسط وإتساع نفوذه ، نصحت السلطان بالرفض ولما علم محمد على بموقف انجلترا التى كان يعول على رضائها

أى عالم اسالمى هذا الذى يخشاه !! مشروعاته التوسعية فى الشام ، اعتذر لفرنسا مبررا موقفة بخشيته من غضبة العالم االسالمى 

 .الرجل وهو الذى حارب الخليفة العثمانى خليفة المسلمين ذاته 

سالمى عند تحديد موقفها من الطموحات القومية وفى عهد الثورة قدمت مصر االعتبار االفريقى على االعتبارين العربى واال      

 .لعرب كينيا وزنجبار فى االستقالل  حتى ال يحدث شرخ فى التماسك االفريقى فى المعركة مع االستعمار كما اسلفنا  
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 :جع المر(  

Chronicles of the Crusades ;P 258 – 261 ;  by      Elizabeth Hallam . 
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 الفصل الرابع

 اجهزة خدمة البعد االسالمى

 فى السياسة الخارجية المصرية

مؤسسات اصيلة على خدمة البعد االسالمى على رأسها االزهر الشريف ومعه وزاره االوقاف والمجلس االعلى  تقوم عدة       

للشون االسالمية وتساهم بعض االجهزة الفنية بطريق مباشر أو غير مباشر فى خدمة هذا البعد لوقوعه بين أهدافها العامه مثل 

 .مية والمنظمات االسالمية التي تساهم فيها مصر االذاعه الموجهه الى افريقيا و المؤسسات االقلي

 

 :وهذه المؤسسات هى        

 أوال مؤسسات مصرية       

 ريفـــــــــــر الشـــــــــــــــاالزه( 0)                  

يق فى حمايه التراث وهو اعرق موسسات خدمة الدعوة والثقافة االسالمية   ولسنا فى حاجه للتذكير بتاريخ الجامع العت       

ونشره فى ارجاء العالم ، ودور االزهر فى افريقيا موغل فى القدم فدعاته ومعلميه لم ينقطعوا عن القيام بدورهم في القارة فى احلك 

الظروف ، ولم يعدم مسلموهاا بدورهم الوسيلة للحضور للدراسه باالزهر في كل االوقات متجاوزين محاوالت االستعمار عزلهم عن 

 .منارات العلم فى الشمال

الفحام شيخ . وفى بداية الخمسينات بادر االزهر على نحو غير مسبوق باالتصال بالشعوب االسالمية فى القارة  فقام  د        

رية االزهر بزياره عدة دول افريقية للتعرف على احتياجاتها العداد خطة مساعدتها ، وفى زيارته نيجيريا عاملته السلطات االستعما

 .بعنت ووقاحة وقيدت من تحركه وأرغمته على مغادره البالد 

ليكون جامعة "  0810لسنه  005وادراكا من الثورة الهمية االزهر الشريف ، قامت بتطويره فأعادت تنظيمه بالقانون        

الحديث ، فأنشأت كليات العلوم  حسبما نص القانون   فتم تحديث كلياته وأضافت الى مناهجه أفرع العلم" المسلمين فى كل بلد 

التطبيقيه كالهندسه والطب  الخ   كما جرى تطوير مجمع البحوث االسالميه فانضم اليه اعضاء متخصصون فى سائر الدراسات ومن 

 .سائر االقطار 

 :ا على النحو التالى ويقدم االزهر للدول االفريقية ، المبعوثين والمنح باالضافة لتدريب الدعاة المحليين  ، نتناوله       

 

 المبعوثون*       

يتمتع مبعوث االزهر بمكانة عظيمة لدى المسلمين في كل مكان  بحكم مكانتهم الدينية وعلمهم وانتمائهم الى االزهر         

اة التواصل وعنصر وهؤالء االجالء ال يؤخذ عليهم سوى ضعف مستوى لغاتهم االجنبية وانعدام االلمام باللغات المحلية   واللغة اد

إنجاح الدعوة ، ولم يعدم المسلمون فى افريقيا الوسيلة للتغلب على مشكلة التواصل مع مبعوثى االزهر فدائما هناك من يعرف 

العربية من المحليين الذين تعلموا فى االزهر او الدارسين بالمدارس االسالمية الذين يقومون باعمال الترجمة والتواصل في المراحل 

 .ولى  حتى ي لم المبعوث بإحتياجاته من اللغة المحلية اال

وهناك  نماذج عظيمة من المبعوثين تركوا الخدمة فى االزهر بعد انقضاء مهمتهم الرسمية  واستقروا فى القارة بدافع       

بإلحاح هو الموارد المالية التى االيمان لخدمة الدعوة ، واقاموا برامج لتطوير المجتمع على نحو ما يقوم به التبشير و ما يعوزهم 

تعينهم على ذلك فما  يتحصلون عليه من بعض الدول االسالمية ال يكاد يكفى كما ان الدولة الحاضنة ال تهتم بدعمهم رغم ان ما 

 .يقومون به جزء من مسئوليتها وواجبها  

مل شظف العيش بمناطق المسلمين الفقيرة او وي ؤخذ على قلة من المبعوثين ، إفتقادهم مثابرة وصبر المبشرين فى تح      

ا النائية التى تفتقد لوسائل الحياة المناسبة ، ولمعالجة ذلك يجب اعادة تقويم مناهج اعداد الدعاة ليكونوا مؤهلين نفسيا ولغويا وعملي

ة الجليلة الموكلة اليهم في خدمة للعمل فى مناطق صعبة البيئة وتعريفهم بطبيعة المجتمعات التى سيعملون بينها ، وتوعيتهم بالمهم

 .االقليات المسلمة التى دائما ما تكون مناطقهم اشد تخلفا وصعبة معيشيا 

وهذا يقتضى اعداد فئات خاصة من الدعاة لهذا الغرض وتعزيز وضعهم المالى لتمكينهم من توفير اسباب معيشة مناسبة        

 .ويبذونه ماديالداعية له قرناء من دول اخرى يقلون عنه علما 
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 تدريب الدعاة واالئمة المحليين*         

تحملت شعوب القارة فى معظم االوقات عبء الدعوة   فهى اقدر من غيرها للقيام بهذه المهمة ، يسهل لها االمر ونجاحه        

فون مداخل التأثير واالقناع ، والقتناع إالنتماء االصيل الى المنطقة وحديثهم لغتها وعلمهم بطبيعة شعوبهم وسبل التعامل معها ويعر

دورات فى العام يتخرج منها فى المتوسط  8االزهر بهذا المنطق فقد ا عد دورات لتدريب الدعاه المحليين مدتها ثالث اشهر على مدى 

ائيات الثمانينيات  ، فى المتوسط قياسا على احص% 80اربعمائة داعية سنويا لكل مناطق المسلمين ، بلغ نصيب افريقيا منها حوالى 

ومن المفيد أن يتوسع االزهر فى هذه الدورات على ان تكون على االرض االفريقية بما يسمح بتدريب اعداد اكبر بتكاليف اقل لتجاوز 

 .االعباء على ميزانيته من احضارهم هنا وتكاليف اسكانهم 

 

 المنح الدراسية *        

منح لمسلمى العالم   الفريقيا نصيب منها ، ومشكلة افريقيا الرئيسية هى محدودية ي خصص االزهر سنويا عدد من ال       

، بينما وصلت هذه النسبة فى أسيا الى % 80استفادة االقليات المسلمة بها فقد وصلت نسبه اشغالها فى الثمانينات بالنسبه الفريقيا 

الى بعض  المسائل االجرائية تقع مسئوليتها على االزهر من  تقريبا         ويرجع السبب فى ضعف استفاده افريقيا بها% 000

ناحية وسلطات الدولة االفريقية من ناحية اخرى ، مثل تأخر وصول المنشور الخاص بالمنح المقرره للبعثات والذى يصل فى بعض 

السالمية بها فى  وقت يتناسب وبدء  االحيان بعد بدء الدراسة فى االزهر ، االمر الذى يجعل من الصعب اخطار الجمعيات والمدارس ا

 .الدراسة فى بالد تعانى من سوء وصعوبه االتصال البريدى والبرقى ان كانت هناك أصال فرصه التمامها 

ي ضاف الى ذلك الصعوبات االدارية والمالية التى يواجهها المرشح الشغال المنحة ، فى توفير المستندات المطلوبه فى وقت        

افاه االزهر بها فى الوقت المقرر ، فمعظم  المرشحون هم من فقراء المسلمون وال تتوفر لديهم موارد مالية العداد مناسب لمو

االوراق او استخراج جوازات السفر  كما ان تخوفهم من عدم توفر السكن فى مدينة البعوث بالقاهرة وعدم كفاية البديل النقدى 

زفون عن المنح لعدم كفاية مواردهم المالية ، والمطلوب تقديم الدولة المانحة مخصص كاف لتوفير سكن خارج المدينة ، يجعلهم يع

 .لتغطية نفقات مستندات السفر وتدبير االقامة خارج مدينة البعوث 

ما ف وضت  وتساهم تعقيدات االدارية فى دول االقليات المسلمة االفريقية بتبديد الفرص لعدم االهتمام بشئون المسلمين ، اذا       

السفارة االدارة المحلية للدولة ترشيح الدارسين ، فهى اما ال تولى االمر عناية كافية وهو ما يحدث فى معظم االحوال لعدم اهتمامها 

بهذا النوع من المنح ، او لعدم حرصها على استفادة المسلمين بها ،  كما ان بعض المرشحين ال ي ق بل على المنح لرغبته فى 

 .لى دراسات عملية بالكليات التطبيقية التى تفتح امامهم فرص الترقى واالزدهار االجتماعى واالقتصادى الحصول ع

 

 المجلس االعلى للشئون االسالمية( 7)      

لتحقيق هذا الغرض بعيدا عن القيود الرسمية " ادارة االتصال بالشعوب االسالمية "   0834أنشأت الثورة عام        

، مجمال أهداف  0810لسنه  70بالقرار رقم " المجلس االعلى للشئون االسالمي " السياسية   وتغير اسم االدارة الى   وانعكاساتها

المجلس فى التعريف باالسالم فى الداخل والخارج وتنميه العالقات بين الشعوب االسالمية واحياء التراث والدعوه وبث الوعى الدينى 

. 

، وكان ي عد الجهاز االول المعنى بخدمة الب عد االسالمى لسياسة مصر ،  0812ره خير قيام حتى عام وقد قام المجلس بدو       

لكن لالسف تقلص نشاطه بدون سبب مفهوم ، وينحصر نشاط المجلس فى تقديم المنح الدراسيه بالجامعات ، وترجمة وتوزيع كتب 

ولية لشباب المسلمين واعداد والمؤتمرات االسالمية ، ويتبع المجلس التراث بعدة لغات عالمية ومحلية   واقامه المعسكرات الد

وزاره االوقاف التى تساهم هى ايضا بذاتها فى العمل االسالمى بتقديم اعانات لبناء المدارس والمساجد وتقديم بعض معلى اللغة 

 .العربية فى بعض بلدان القارة على نطاق ضيق

 

 االذاعة الموجهة( 5)      

وهى من اقوى االجهزة التى استخدمتها مصر فى الخمسينات القتحام القارة   حيث كانت تصل برامجها كل مكان دون قيود        
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لخدمة حركة التحرير االفريقية  0838، وت عد اولى وسائل  العمل المصرى فى توجيه الرأى العام االفريقى فقد بدأت نشاطها عام 

وكان لالذاعة الموجهة إسهاماتها الجليلة ليس فقط فى مكافحة االستعمار  ، االستعمار فى القارة اتساقا مع فلسفة الثورة للعمل ضد 

لغة ولهجة  بخالف  08وانما ايضا فى خدمة الدعوة االسالمية ، وكانت البداية باللغه السوحيلية ثم اتسع عدد اللغات ليصل الى 

 .رنسية الف –االنجليزية  –اللغات الثالث العالمية العربية 

من جملة المواد المذاعة   وفى العصر %  05،  بدأ االهتمام يتزايد بالبرامج الدينية ، فأصبحت تمثل  0842وفى  عام       

 .الحاضر تفوقت الفضائيات على االذاعات وهو ما يتطلب تطوير االذاعة باستخدام القنوات الفضائية المذاعة والمرئية  

دقيقة يوميا منها خمس  03ساعة و  78ة الموجهه برامجها الى افريقيا بسبع عشرة اذاعة تبث وحاليا تبث اإلذاعة المصري

اضافة الى االنجليزية والفرنسية والعربية، ( االولوف  -البمبرة  -اليوريا  -الفوالنية  -الهاوسا )لغات وطنية الى غرب أفريقيا هي 

إضافة إلى اللغة اإلنجليزية   ، وبأربع ( العفرى  -الصومالي  -األمهري  -السواحيلي ) وأربع لغات وطنية الى شرق أفريقيا هي 

 . ( الزولو  -االندبيلى  -الشونا  -اللينجاال ) لغات وطنية الى سط وجنوب أفريقيا هي 

 

 الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع افريقيا( 8)       

ية ، لخدمة البعد االفريقى بما يقدمه من خبراء ومنح  ومعونات فنية  ، فى قلب وزارة الخارج 0840أ نشىء الصندوق عام        

الثقافية   ويقدم الصندوق أعداد من مدرسى اللغة العربية خريجى الجامعات يتحدثون  –االجتماعية  –لمشروعات التنمية االقتصادية 

ودور الصندوق فى خدمة البعد االسالمى محدود  االنجليزية للعمل ببعض المدارس االسالمية ومعاهد اللغات بخالف بعض المنح ،

 .باعتباره نشاطا غير اصيل  يتم فى اطار افريقى مرن قد يقدم بعض االطباء لمناطق المسلمين  او خبراء الزراعة 

 

 (المنظمات االقليمية النوعية ) مؤسسات العمل المشترك  –ثانيا        

عبر المنظمات االقليمية والنوعية ، فـهى كعضو فى منظمة المؤتمر االسالمى تخدم  تسهم مصر فى خدمة الدائرة االسالمية       

،  وهذه المنظمة (  ISESCOالمنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة ) الثقافة االسالمية من خالل منظمتها للثقافة االيسيسكو  

العادة كتابة اللغات االفريقية الصلها بالخط  0843ت خطة بدأت نظمت العديد من الندوات فى أفريقيا لخدمة هذا الغرض   و تبن

العربى لتمكين هذه الشعوب من االطالع على تراثها المكتوب بهذا الخط لتعزيز وعيها الدينى   وقد نجحت المنظمة فى إعادة كتابة 

انت تكتب فى االصل بالحرف العربى حتى القرن لغة افريقية بالخط العربى منها لغات الهوسا واليوربا والفوالنى والولوف التى ك 02

03 . 

وي عتبر هذا خطوة ايجابية على طريق احياء التراث االسالمى االفريقى فـهذه اللغات واسعة االنتشار ومتأثرة باللغة العربية        

ث بها أكثر من ثمانين مليون نسمة ، ، فـالهوسا اكبر اللغات انتشارا جنوب الصحراء وأولى اللغات التواصلية في غرب إفريقيا يتحد

 .عرقياا إلى قبائل أخرى من غير الهوسا  ، وهى لغة اذاعية وتصدر بها صحف فى نيجيريا  كثير منهم ينتمون 

من المساحة الزمنية % 44تنتشر فى موريتانيا والسنغال وجامبيا وتذاع بها برامج افريقية  تمثل "الولوف " ولغة       

من " ذرما " و " الصنغاى " الدول   والسوننكى لغة متداولة فى النيجر والكونغوومالى والسنغال وجامبيا ، ولغتا الموجهة لهذه 

 ( .334)اكثر اللغات االفريقية تأثرا بالعربية    ومن الجهود المحمودة وضع ابجدية للغات القمرية التى يتحدث بها سكان جزر القمر 

، الدخال اللغة العربية فى العديد من  0848ة اتفاقيات مع عدد من الدول االفريقية منذ عام قامت االسيسكو بتوقيع عد       

" ، وساهمت برصيد كبير فى اقامة المركز الدولى لحضارة البانتو ( 335)المراحل التعليمية هى مالى والسنغال والنيجر ونيجيريا 

  وأهمية تأسيس  0823ة العربية فى اطار أتفاق اسالم أباد عام أخصائيين لتدريس اللغ" فى الجابون  ، وقدمت له " سيسيبا 

                                                           

 
334
ـ محيي الدين صابرـ و التعاون  307إصدارات منظمة أإلسيسكو  والعالقات الثقافية بين افريقيا والعرب صـ  –ندوة افريقيا ةالثقافة العربية : المرجع  (   

مجموعة بحوث عن افريقيا والثقافة " اسيسكو" يوفيل اوبنغا   اصدارات مركز المنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة ـ ث 40الثقافى العربي االفريقي صـ 
 .العربية االسالمية 

335
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المركز تعكس التوجه الستخدام المراكز العلمية المتخصصة والتحليل العلمى للتقريب بين ثقإفات وشعوب القارة لدحض المفاهيم 

الت للصالت القديمه بين البانتو والعالم الخاطئة ضد االسالم ، التى روج لها المستعمر خالل تواجده بالقارة ، ويجرى المركز تحلي

 . االسالمى   تحليال علميا قيما 

االفريقى الجراء بحوث تاريخية واجتماعية  –وفى اطار التعاون العربى االفريقى  تم اعداد مشروع  النشاء المعهد العربى        

ني بتصحيح صورة العرب المغلوطة التى بثت ها الدراسات االستشراقية لتخريب جذور االلتقاء   كما حول جذور التراث المشترك ، ع 

 (  .336)ان هناك أيضا خططا النشاء معاهد للمعلمين وتقديم منحا ، الحياء التراث االسالمى 

، تقوم  8/8/0843بإتفاق مع الصندوق المصرى للتعاون مع افريقيا بتاريخ " االيسيسكو " وساهمت مصر فى نشاط        

ث خبراء فى مجال التربية والثقافة للعمل فى الدول االفريقية االعضاء على ان يتحمل الصندوق مرتباتهم ، هذا بخالف بمقتضاه بأبتعا

بمؤتمر بالقاهره لخدمه الثقافه االسالمية الذى حضرته  0820التنسيق فى مجال االذاعه الموجهة طبقا لما تم االتفاق عليه فى مايو 

همت فيه كل من الجزائر ، المغرب ، فلسطين ، اليمن كمراقبين ، ولالسف لم ينعقد مره اخرى ،  مصر ، ليبيا ، السودان ، وسا

 .وهناك ايضا منظمه المدن العربية واالسالمية ، التى تضم عددا من دول افريقيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

336
 .مدثر عبد الرحيم  -نظرة افريقيا للصراع العربي االسرائيلى  542المرجع السابق صـ (  
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 الباب الثامن

 البعد الدينى فى صراعات القارة

 الفصل االول

 فى الصراع النزعة الدينية

تابعيها الم ترعة بالمصالح الذاتية “ سلوكيات " اصطراع اتباع العقائد ال عالقة له بإصولها ، إنما هو فى حقيقته  صدام  ان       

وصدام ، الضيقة في معظم األحوال ، فالمذاهب ليست هى مصدر عدم التسامح واالصطراع  بل االشخاص هم مصدر كل هذا االبتالء 

ئد لم تخلوا منه العقيدة الواحدة المسيحية أو اإلسالم والتاريخ حافل بصراعات من هذا النوع ،  ولما كان االصطراع بين اهل العقا

مذاهب العقيدة الواحدة امرا طبيعيا الختالف التفاسير ووجهات النظر والسعى لكسب النفوذ بين البشر   فمن الطبيعى من هذا 

 .ن اهل العقائد الرئيسية المنظور ان تكون هناك صدامات بي

وينقلب االمر فى مرحلة ما الى الصدام بدافع من المصالح الذاتية والمستفيدين من ورائها  ولن ي عجزهم سياقة العديد من        

ان المبررات الكهنوتية  لتبرير الصدام تنطلى على الجهالء ال غيرهم ، ومتى تصاعدت المصالح وتضخمت اولوياتها يتراجع االيم

وتنشط  السياسة واساليبها  حتى تجد اقتتال اخوة العقيدة فيما بينهم او تحالفهم مع  أتباع عقائد كانوا اعداء االمس  ضد اعداء 

ملك الحبشة " فاسيليدس " ومن هنا فتوافق المصالح يغلب اخوة االيمان ويعلوا ، مثال محاوالت   اليوم إخوانهم فى العقيدة 

م ، لدفع خطر التبشير الكاثوليكى الذى إستشرى في بالده بضغط النفوذ البرتغالى ، ناهيك عما 0480عام بتحالــفه مع اليمن 

وعند الصدام يحاول طرفا أى صراع حشد عناصر    يتضمنه  تاريخ األندلس والحروب الصليبية من أمثلة عديدة من هذا النوع 

والء جماهيرها وإستنفار انحيازها فى مواجهة الخصم ، واذا لم ي حسم القوة وشحذ أسباب التمايز وإعالء الخصوصية الستثارة 

 .الصراع بما يرضى يحاول كل طرف إيجاد مبرر إلستمرار الصراع وتعزيز موقفه فى مواجهة المتخاذلين بما يقطع الطريق عليهم 

ل امد الصراع وكلما طال قد تتفجر والجانب الروحى من اهم عناصر القوة فى أى خصومة يستنفر الدانى والقاصى ويطي      

الخصومة بشحنة من التعصب والكراهية تقطر عداء وعنفا ، تزيدها اشتعاال الممارسات المنفلته الجاهلة والمتعصبة ، فتخلق بمرور 

 .له   الوقت حاجزا نفسيا يصير جزءا من التركيبة العامة للصراع يغيب فيها المنطق وينفتح الباب لكل ماهو منفلت والحدود

 

 البعد الدينى فى خلفية الصراعات بالقارة       

لم يشهد جنوب الصحراء  قبل مجئ اإلستعمار األوروبى صراعا بين العقائد السماوية ا ال ما كان فى شرق القارة منذ القرن        

ا النوع اال بعد وصول االستعمار فلم تعرف صداما من هذ شة ضد االسالم   أما بقية المنطقعندما إستقطب األوروبيون الحب 05

 .وبدء المد التبشيرى 

وا ذا ماتقصينا أثر الدين فى خلفية الصراعات نجد لإلسالم ظالالا على الفتوحات الكبرى فى غرب القارة وعلى جهاد        

ق وغرب القارة  ، الصوفية فى كل مكان ، كما تمثلت فى صمود المجتمعات االسالمية فى مواجهة االستعمار الغربى فى شر

والمسيحية أيضا لها ظاللها  فباسمها أطلق االستعمار العنان لحملة لم يكن هدفها خالصا لوجه هللا بقدر ماكانت شعارا يستر 

انتهازيته    فالكشوف البرتغالية االقتصادية المرمى فى االصل اسبغت عليها مسحة دينية باالدعاء بأن هدفها استخالص التجارة 

، ( 337)فى الحبشة ونشر المسيحية بين وثنى ومسلمى القارة  من يدالمسلمين وااللتحام بمملكة القس يوحنس الرابع الدولية

ليس لقدوم " وبسقوط قناع الدين تكشفت عن كم هائل من الكراهية والالأخالقية والتخريب فى آن واحد    فيقول دافيدسون 

موا فى أيام قليلة مانسجته عشرات القرون ، وكان تحطيمهم مدن الساحل االفريقى البرتغاليين الى القارة من نتيجة سوى أنهم حط

المزدهرة بوحشية وبربرية يعنى أنهم فقدوا أول مصدر من مصادر الثروة التى ا ندفعوا الى القارة من أجلها   فا نصرفوا للبحث عن 

يبدأوا بقذارة متناهية عهدا من تجارة الرقيق وصمهم بالخزى  الذهب لتعويض الخسارة  ولما  فشلوا لم  يجدوا فى النهاية ا ال أن

 " .والعار 

وعلى هدى النموذج البرتغالى سارت بقية القوى االستعمارية فا حتلت المصالح االعتبار االول وبقى الدين داعما فى الخلفية       
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 .باسيل دافيدسون (
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( الدين)تنفروا فى اطاره عوامل االتفاق والتماثل ، ويتبين بجالء أن تحالف االوروبيون مع الحبشة جاء من منطلق انتهازى إس

بين الكنيستين الشرقية واألوروبية   وكان الدافع وراء هذا الكبح هو الرغبة المشتركة ( العداء المذهبى)وكبحوا عناصر التنافر 

قاه مسيحيو القسطنطينية ، والحروب الصليبية طالت بالضر الشديد مسيحيين شتى مثل ما ال( لتحقيق هدف كل منهما حسب مبتغاه

الشرق " ، ويشير كلود كاهن فى كتابه  (  338)على ايدى الصليبيين فى مستهل حملتهم االولى من وحشية لدليل على الكراهية 

أن مسيحى الشرق كانوا اكثر تضررا من المسلمين من جراء الحروب الصليبية ، فهم كانوا " الى  " والغرب زمن الحروب الصليبية 

 " .أصحاب عقيدة هرطقية اليمكن التسامح معها ( المسلمين)هم كجيران

 

 البعد الدينى والحركات االنفصالية      

 فى مناطق االسالم التاريخية                         

صحاب العقيدة عادة ماتستحوذ االغلبية على النفوذ والتميز فى الدول ثنائية العقيدة ،  وهذا حق طبيعى اليستثير حساسية أ       

الثانية ا ال ا ذا اضر بحقها فى المواطنة ،       وحرمان طرف من حقه الطبيعى فى المواطنة يلحق الضرر بالتوازن الداخلى ويخلق 

أوضاعا غير مريحة تنتهى الى تمرد الطرف المغبون وتصادمه مع بقية القطاعات الوطنية ، فيتحول االمر الى صراع بين طرفين 

 .يقبل با هدار حقوقه الوطنية وهو االقلية  فى مواجهة طرف مسيطر لن يتنازل بسهولة عن اوضاع مريحة يعيشها احدهما ال 

واالسالم سواء فى عهد االستعمار أو االستقالل كان الجانب االضعف فى التوازن الوطنى فى افريقيا ، ليس فقط فى الدول        

لبية المسلمة        وهذا الخلل جاء من جراء االستعمار بتأثير تداعياته على قادة هذه الدول ثنائية العقيدة  وانما ايضا فى دول االغ

بعد االستقالل ، وهى فى معظمها زعامات مسيحية اقامها االستعمار فى موقع القيادة عند االستقالل ، فقيادات هذه الدول لم تحبذ منذ 

ال تخسر وهى من االقلية مكانتها المكتسبة بفضل االستعمار فى دول االغلبية البداية أن يكون الدين قوة سياسية فاعلة ، حتى 

المسلمة فأبقت على الغبن القائم على االسالم فى التوازن الوطنى بالضغط على الهوية االسالمية وتشويهها كما فعل العديد من هذه 

 .القيادات على نحو نذكره فيما بعد 

دة افريقيا قلقا من دفع الدين فى السياسة رغم ان غانا انذاك لم تكن معنية فالمسلمون لم يكونوا وكان كوامى نكروما اكثر قا      

االغلبية فيها ، فقاوم فكرة قيام حزب ا سالمى فى بالده واعترض على فكرة الوحدة العربية التى تختزل دول افريقيا العربية من دولة 

بالبدء بتكوين اتحاد  0883ت المتحدة االفريقية الذى دعى اليه فى مؤتمر منشستر عام الوحدة االفريقية حلمة القارى مشروع الواليا

للدول االفريقية المستقلة بما فيها دول القارة العربية للنظر  0834فيدرالى لغرب افريقيا كنواة للمشروع ثم نظم مؤتمرا فى اكرا عام 

 .فيه

(  ساحل العاج)وهوافيه بوانيه (  السنغال) بينما عارضه ( مالى)كيتا وموديبو(  غينيا)ومن مؤيدى مشروعه سكيتورى       

وميلتون اوبوتى  ، ومجموعة برازافيل الفرنسية ومجموعة منروفيا وهيالسيالسى  وعبد الناصر ، القتناعهم بضرورة ان تسبق 

لدت عام الوحدة تعاون اقتصادى ، وكان البديل امام هذه المعارضة انشاء منظمة الوحدة االفريق  .  بدال من االتحاد  0815ية التى و 

فى دستورها ، ولم تغلب هويتها االسالمية   وأكدت ذلك فى " العلمانية"إعتنقت ( المسلمة)ونيجيريا ذات االغلبية البسيطة      

 .الى الحد االدنى   D8توجهها السياسى فإختزلت نشاطها فى منظمة المؤتمر االسالمى ومجموعة الثماني االقتصادية االسالمية 
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تكب الصليبيون فى  بداية مسيرة الحملة الصليبية االولى بقيادة القديس الناسك والفارس الفقير جوتيه مذابح  ونهب فى بلغاريا بحجة يقول د لوبون ار(  

بالجد فى المسير  ع الحملةان البلغار ضعاف االيمان لرفضهم استضافة الصليبيين وهو ما قابله البلغار باالنتقام فقتلوا فريقا كبيرا من الصليبيين االمر الذى دف
زنطيون الى ما هربا من هجماتهم ، فلما وصلت الحملة القسطنطينية انضموا الى من سبقوهم من الصليبيين وقاموا بأعمال وحشية تفوق الوصف   فدفعهم البي

نين فكان من احب اللهو يقتل االطفال ويقطعهم وراء البسفور ، وتقدر اعدادهم بمئة الفا اقترفوا من الجرائم ضد النصارى والمسلمين ما ال يصدر اال عن مجا
لوبون بأن الترك ترصدوهم كما يتصيدون الحيوانات المفترسة واقاموا من جماجمهم هرما . وشيهم على حد ما روته آن كومنين بنت قيصر الروم ، ويستطرد د

حشية يشهد عليها الراهب روبرت فى من ذبح االالف وبقر بطون نرى فى كل صفحة من مؤلفات نصارى ذلك العصر امثلة كثيرة من الو" عظيما ، ويقول 
ديسمبر راح فيها ستون  05و07الموتى بحثا عن الذهب فى مدينتى مارات والقدس وكانت الدماء تسيل انهارا فى طرق القدس المغطاةبالجثث على مدى يومى 

 .    573- 575حضارة العرب صـ  –الفا من اليهود والمسيحيون الشرقيون والمسلمين
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 الفصل الثانى

 اهم الحركات االنفصالية

 بمناطق االسالم التاريخية

 رب االفريقى ــــــــــــالغ      

       

 نيجيريا                      

لة مسلمة مستقلة لم تكن نيجيريا بعيدة عن تأثير الدين عند اآلستقالل وقيام الدولة ، فقد حاول الشمال المسلم تكوين دو      

تضمه والنيجر على أساس االرتباط التاريخى والعرقى والجغرافى  والدينى  بدال من االرتباط بالجنوب الوثنى المسيحى   وفكر 

البعض فى االنضمام جميعا بما فيهم النيجر فى دولة واحدة يصبح المسلمون فيها اغلبية فى اطار االتحاد النيجيرى  وهو خيار تراجع 

 .النيجيريون عنه 

وبعد فرض النظام الفيدرالى استمر الشماليون ينظرون للوضع على أنه ا ستعمار جنوبى وبقوا م صرين على االنفصال       

وإدعوا أن نيجيريا ليست دولة واحدة بل عدة دول تتناقض عرقيا وثقافيا وحضاريا ، وبلغ التصور االنفصالى قمته بإنقالب وا نقالب 

، كانت فيه ظالل الدين واضحة عند كال الطرفين   فاالنقالب االول قام به االقليم  0811ى غضون أشهر فى عام  مضاد تعاقبا ف

بدوره قام ( المسلم)الشرقى الوثنى فى معظمه  بعدما دبر مذبحة لزعماء المسلمين وفرض الوحدة بالقوة كبديل لالتحاد ، والشمال 

 .ول ويستعيد النظام الفيدرالى بإنقالب مضاد لينسخ نتائج االنقالب اال

 (حركة الطوارق االنفصالية )مالى                     

ينتشر الطوارق فى الصحراء وجنوبها ، ويتواجدون على ثلثا مساحة مالى ويتركزون فى شمالها ، وفى النيجر وبوركينا       

ى البلدين بدعم من فرنسا الى قيام جمهورية الصحراء دعى زعماء الطوارق ف 0810فاسو   وعند استقالل مالى والنيجر عام 

وتبنى هذه الدعوة كل من االمير محمد على بن الطاهر والشيخ محمد محمود ،  المستقلة لطوارق الدولتين تضم معهم العرب هناك 

يق االمير محمد على  ولد الشيخ االزوانى  ، ولكن موديبوكيتا بمساعدة بعض شيوخ الطوارق منهم محمد المهدى بن الطاهر شق

والطاهر أق   تمكن من اقناع الطوارق برفض تقسيم الصحراء على ان تمنحهم حكومتا مالى والنيجر حقوق مواطنة متساوية ، لكنه 

 .قمعتها مالى بدموية  0815لم يف بوعده وتركهم نهبا لالضطهاد والتهميش فتمردوا فى منطقة كيدال عام ( موديبوكيتا)

خليفة موديبوكيتا إلهماله الطوارق فى كارثة جفاف التسعينيات (  0880-0818)االمر سوءا فى عهد تراورى وازداد       

وتفاوض الطرفان فى تامنغست بجنوب ، 0880 وقيامه بتهجيرهم  والتنكيل باالالف منهم فى جاوا وتمبكتو فى ثورتهم الثانية عام 

مثل الطوارق فى هذه المفاوضات الجيش الثورى لتحرير ازواد والجبهة    0880الجزائر برعاية جزائرية وبضغط دولى عام 

الشعبية لتحرير ازواد والجبهة العربية االسالمية لالزواد وانتهت المفاوضات الى اتفاقية تامنغست االولى بوقف االعمال الحربية 

ق سراح المعتقليين وتعويض المتضررين وانسحاب قوات مالى من مناطق الطوارق ومنحهم حكما ذاتيا وتطوير مناطقهم واطال

وتمكين الفارين من العودة وتشكيل لجنة دولية للتحقيق فيما تعرض له الطوارق من احداث دامية ،  لكن االتفاق لقى معارضة 

ساطة كل الجيش المالى ، فقام انقالب بقيادة تومانى تورى اسقط موسى تراورى ، واتخذ تورى موقفا متشددا من الطوارق وفشلت و

 .من ليبيا والجزائر  فإستأنف الطوارق العمل المسلح من جديد وواكب ذلك تدفق الالجئون الى الخارج 

عقد الطرفان اتفاقية تامنغست الثانية ، واتفقا على إحياء االتفاقية االولى باالضافة الى تخصيص عدد من  0887وفى عام      

ارق ، ولكن عدم تحقيق تنمية مناطق الطوارق ادى لتمرد اتحاد جبهات ازواد فيما اسموه مناصب الدولة الهامة بما فيها الجيش للطو

استولوا فيها على ثكنات عسكرية للجيش فى شمال البالد للمطالبة بتنفيذ االتفاقيات مؤكدين على عدم  7001الثورة الثالثة فى مايو 

من الطوارق فى الجيش واتاحة فرص التعليم العالى بالخارج لهم ،  % 53منصبا وزاريا وادماج  74الرغبة فى االنفصال وطالبوا بـ 

فى بناء الثقة بين الطرفين ، ولم تتوقف المواجهة المسلحة بل اتسع نطاقها عندما إستنفرت مالى  7001ولم تنجح مصالحة يوليو 

اب لتعاونهم مع القاعدة والجماعات المسلحة القوى الخارجية وعلى رأسها الواليات المتحدة االمريكية ضد المتمردين بدعوى االره

عاود الطوارق التمرد وتدخلت ليبيا والجزائر للتوصل لهدنة ، وبعد سقوط نظام القذافى  7004القادمة من الجزائر  ، وفى مارس 

ة على المنطقة وتدفق كميات هائلة من االسلحة على الجماعات المسلحة وبالذات القاعدة تمكنت الجماعات المتشددة من السيطر

 .بشمال البالد 
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وإذا ما تتبعنا تأثير البعد الدينى والقومى على هذا الصراع  يبدو البعد القومى مسيطرا ومتفوقا على البعد الدينى ، فالبعد        

فعدم تحقيق الدينى الذى جمعهما فى دولة واحدة عند االستقالل  غاب وإنحسر دوره ليتقدم عليه بصورة غالبة البعد القومى ، 

التوازن الوطنى للقوميات مع وحدة الدين جعل القوميات المغبونة تتمرد لتحصل على حقها الكامل فى المواطنة فالقومية اصبحت 

 .عالمة فارقة  

 

 شرق ووسط القارة        

، بينما وقف البعد القومى  وقف الدين وراء دعاوى انفصال االقليات المسلمة عن الدول التى تضمها فى وسط وشرق القارة       

لحركات االنفصال االسالمية عند تقرير مصير االنفصال بين خيارين دولة مستقلة اسالمية تضم عرقين ام االلتحام بدول قومياتها 

ندمج ضمن الخالصة ، فكان خيار القومية ال الدين هو العنصر الحاسم أالصيل   فلم يوحد بينها الدين رغم ظالله فى االنفصال عندما ا

مركبات القومية الشاحذة فى المعركة االنفصالية مع الدولة غير المسلمة ،  ففى حالة تشاد كان الشمال المسلم يهدف الى المحافظة 

ويرغب فى " االسالمية والعربية " على نفوذه فى التوازن الوطنى باعتباره االغلبية االكثر تفوقا ويرغب فى المحافظة على هويتيه 

 .ط بعالميهما  فتصدت له بقوة القيادة المسيحية الحاكمة التى تمثل اقلية فى الجنوب الوثنى االرتبا

ومشكلة وبالنسبة لحركات القومية الصومالية فقد ادمت مشكلة الشتات الصومالى قلب الصومال واهله فى كينيا واثيوبيا  ،        

مانية التى قهرت هذا الشعب العريق المناضل الذى خضعت ارضه لسلطان زنجب ار، ان سالطينه لم يكونوا على مستوى الزعامات الع 

البرتغاليين وطردتهم من المنطقة واسست لدولة الوحدة االفريقية العربية االولى وحكمت من يومها المنطقة وال هى حتى على 

رى  االمام المجاهد االكبر كمستوى الزعماء المحللين العظماء  لسالطين المنعزلون فى جزيرتهم ال يدرون ما ، فقد كان ا احمد الج 

 وترغب فتارة طالبتهم بضرورة رحيل االدارة المصرية عن قسمايو والمنطقة يدور حولهم وتركوا االمر لبريطانيا توجههم لما تشاء

ية االوروبية االخرى ففعلوا ورحلت مصر ، وكان املهم ان توفر لهم طاعتهم النجلترا الحماية النفسهم من اطماع القوى االستعمار

التى تتربص بأرضهم خاصة ايطاليا ، وبالتفاهم بين بريطانيا وايطاليا تم تقسيم ارض الصومال فى غيبة السلطان او تحت نظره ال 

طلبت الحكومة اإليطالية من سلطان زنجبار التنازل عن نهر جوبا أو منطقة كسمايو أو ما يمكن التنازل  0444، ففي عام بصيرته 

من الستين ميالا الباقية من ساحل صوماليا التي تقع إلى الجنوب من خط األستواء مباشرة بالشروط المعروفة التي حصلت عليها  عنه

رفض مطالب الحكومة اإليطالية بتحريض من بريطانيا ، وأمام التهديدات الصريحة برغش شركة ماكينون البريطانية ، لكن السلطان 

أننا ال نقبل استخدام "لسلطان إلى البريطانيين يطلب الحماية، فأعلنت بريطانيا تصريحاا مناسباا جاء فيه من جانب اإليطاليين لجأ ا

، ولكن بريطانيا غيرت موقفها بتفاهمها مع ايطاليا " العنف مع السلطان، فالسلطان تحت حماية الدولتين األلمانية واإلنجليزية 

 .ه�امام�ايطاليا�بالتبعية�وتراخت�فى�حماية�السلطان�الذى�تراخى�موقف

ثار الشعب الصومالي على االمتيازات التى يقدمها السلطان الى االوروبيين ، وهددوا السلطان بأنهم لن يعترفوا بأمامته و        

لمانيا تطبيق ال باألمتيازات التي يمنحها لألوروبيين ، ولمردود ثورة الصوماليين على المستعمرات األنجليزية واأللمانية ، أعلنت ا

حصار بحري لساحل أفريقيا الشرقي لمنع إمتداد الثورة الصومالية أو تسرب األسلحة الى شعب تنجانيقا ، ودعت بريطانيا الى 

وأدركت  االنضمام الى الحصار البحري لضمان وضع مستعمراتها بكينيا وإلستعادة نفوذ السلطان في صوماليا من ناحية أخري

ورة الصومالية معناه القضاء على نفوذ السلطان وقيام اضطرابات و ثورات في المستعمرات القريبة منها بريطانيا أن نجاح الث

وسقوط األمتيازات واألتفاقيات التي أبرمها السلطان باسم الصوماليين لصالح البريطانيين، وإقتنعت بأهمية سياسة الحصار فى الحد 

وقامت الدولتان بريطانيا و ألمانيا بدعوة إيطاليا لألشتراك في   لحة الى المستعمرات،من إمتداد الثورة الصومالية، ومنع تسرب األس

 .حصار السواحل الصومالية

وتحت ضغط الحصار األقتصادي وبريق الهدايا والوعود المعسولة بعقد معاهدات وإتفاقيات مع السالطين والشيوخ        

ل ، كانت كل دولة تعمل في نطاق حصارها على أن تعقد معاهدات وإتفاقيات مع المحليين باسم الحماية والمحافظة على األستقال

سكانها من شأنها تصفية نفوذ السلطان على السواحل الصومالية وتقوية نفوذها ، وبذلك وضعت الحكومة اإليطالية يدهاعلى النصف 

 .الشمالي من صوماليا تقريبا أثناء فترة الحصار األوروبي للسواحل الصومالية
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اإليطاليين في المناطق الممتدة الى الشمال من أمالك سلطان بالنسبة لتحركات لطات البريطانية وأأللمانية سلتساهلت ا      

رغم أن بريطانيا وألمانيا كانتا قد سبقتا إيطاليا في عقد معاهدات وإتفاقيات مع نفس الحكام الذين زنجبار حتي الصومال البريطاني ، 

ينص على  0443يا علي معاهدات جديدة ، رغم ان القانون الذي وضعته الدول األوروبية في مؤتمر برلين عام حصلت منهم إيطال

أن األستعمار في أي منطقة تثبته معاهدات أو إتفاقيات تعلن على الدول في منشور دوري حتي ال تقوم دولة أخري بعمل مشابة في 

 .نفس المنطقة

    

 :و األتفاقيات ومن أهم هذه المعاهدات     

 .0448فبراير  4 -معاهدة مع سلطان هوبيا           

 .0448مارس  08 –معاهدة مع مشايخ قبيلة سباخرون           

 .0448أبريل  2 –إتفاقية مع سلطان مجرتينيا و سلطان هوبيا          

 .0448يونية  – 2إتفاقية مع السلطان أبيكر بن سلطان على          

 .0480مارس  78 –تصريح بأعالن الحماية اإليطالية وقع عليه مشايخ مقدشوة          

 إعالن الحماية اإليطالية على النصف الشمالي لصوماليا         

ومن بنود تلك المعاهدات النص على أن الشيخ أو السلطان أو رئيس العشيرة قبل الحماية على نفسه وأمالكه وعشيرته      

لاير أخري في العام لحاشيته و أفراد  100للشيخ أو لرئيس القبيلة أو للسلطان و ( لاير سنوياا  100نحو )مال مقابل مبلغ من ال

 . أسرته و شيوخ و علماء و عقالء البالد

 وبناء على المعاهدات و األتفاقيات السابق ذكرها قامت إيطاليا بأعالن الحماية المباشرة على المنطقة التي تمتد من          

درجة شماالا حيث تبدأ سلطنة مجرتينيا التي تمتد حتي خط  4 5درجة شماالا حتي خط عرض  3 50شمال وأرشيخ عند خط عرض 

 .درجة شرقاا  88الطول 

 

 االتفاق اإليطالي اإلنجليزي           

 ( 0448)بشأن إدارة ساحل بنادر          

اليا بسبب الثورة العارمة التي قام بها الشعب الصومالي في مقدشوه و ضعف نفوذ السلطان على السواحل الجنوبية لصوم      

براوة ومركة وكسمايو ضد السلطان وإعالنهم العصيان لطاعته ومناهضة كل مستعمر أجنبي يدخل الى بالدهم ، مما أضطر السلطان 

رغبته في الصداقة مع الدولة اإليطالية، و الى ملك إيطاليا يعلن فيها عن  0448يناير  03تحت ضغط بريطانيا أن يكتب رسالة في 

وكانت خاضعة للسياسة البريطانية في أعمالها ) أنه يبارك أي إتفاق إيطالي يمكن الحصول عليه مع شركة شرق أفريقيا البريطانية 

لمفاوضات بين السنيور بخصوص األستغالل األقتصادي واألحتالل المشترك إليطاليا و بريطانيا لمنطقة كسمايو ، ودارت ا( وأهدافها 

و كانت هذه ( سميت بعد ذلك باسم الشركة البريطانية ) كاتاليني نائباا عن جاللة ملك إيطاليا و شركة شرق أفريقيا األمبراطورية 

 : المفاوضات تدور حول أسس ثالثةهي

ك إيطاليا بشأن التفاهم مع الى مل 0448يناير سنة  03بناء على طلب سيد خليفة سلطان زنجبار في خطابه المؤرخ في  – 

 .الشركة البريطانية لألحتالل المشترك لمنطقة كسمايو

تقوم الشركة البريطانية بأجراء مفاوضات مع السلطان سيد خليفة بشأن التنازل عن بعض األراضي التي تقع الى الشمال من  – 

ائرة قطرها عشرة أميال و ميناء وأرشيخ في نصف نهر جوبا بما في ذلك كسمايو متضمنة مواني براوه ومركة ومقدشو في نصف د

 .دائرة قطرها خمسة أميال
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تقوم الشركة البريطانية بالتنازل عن األراضي السابقة التي ترغبها إيطاليا بمجرد أن يقوم السلطان بمنحها للشركة  –  

 .البريطانية

 : على النص التالي 0448و على هذه األسس تم األتفاق اإليطالي األنجليزي في أغسطس سنة  
أتفق الجانبان في حالة أعالن سمو سيد خليفة سلطان زنجبار بوعد منه لتسليم البالد المذكورة للشركة البريطانية  مادة أولي    

و هي األراضي التي تمتد من نهر جوبا بما في ذلك كسمايو و تتضمن مواني براوة و مركة و مقدشوة و ملحقاتها في نصف دائرة 
خمسة أميال من البحر الى الداخل   فأن الشركة البريطانية ستعمل على نقل ملكية هذه الجهات يرضاء من السلطان و على قطرها 

نفقة الحكومة اإليطالية الى الوكالء المعتمدين للحكومة اإليطالية بنفس الشروط المتضمنة في األمتياز الممنوحللشركةالبريطانية أو 
لحصول عليها من السلطان على أن يكون األحتالل المشترك لمنطقة كسمايو من الجانبين بالطريقة التي بأحسن الشروط التي يمكن ا

 . يريانها
تتعهد الحكومة اإليطالية بدفع التعويضات المالئمة للشركة البريطانية التي ظهرت نتيجة لعقد هذه األتفاقية أو : مادة ثانية    

 .تنفيذها على حد سواه
احتالل كسمايو و ملحقاتها باألشتراك بين الشركة والحكومة اإليطالية بأن يتولي إدارتها المتعاقدان بطريقة : ةمادة ثالث    

متكافئة و أمتيازات متساوية، و دفع النفقات بالتساوي، و كذلك تقسم صافي فوائد كسمايو و ملحقاتها بالتساوي ، ويكون تنفيذ هذا 
 .وبي الحكومة األيطالية و مندوبي الشركة البريطانية و منها الحكومة اإليطاليةالبند بالطريقة الودية بواسطة مند

تتعهد الحكومة اإليطالية بتحديد نفوذها في شرق أفريقيا و أال تحدث أي تأثير سياسي أو تقبل فرض حماية أو : مادة رابعة    

الى الغرب أو الجنوب من الخط الممتد من شمال ضفة مصب احتالل أو تتدخل في منطقة النفوذ البريطاني على األراضي أو القبائل 

درجة شرقاا بخط يرسم من هذه النقطة  80درجة شماالا و خط طول  4نهر جوبا حتي يتالشي الخط المذكور مع تقاطع خط عرض 

منطقة نفوذها في شرق كما تتعهد الشركة البريطانية بتحديد . شرقاا لدوائر جرينتش 53المذكورة و يمتد فوق خط متواز لخط طول 

أفريقيا بأال تمارس أي تأثير سياسي أو تقبل فرض حماية أو احتالل أرض ما أو تدخل في منطقة النفوذ اإليطالي على األراضي أو 

القبائل التي تقع الى الشرق أو الشمال الشرقي من الخطوط المذكورة  ، وفي حالة ما يثبت بالمقياس أن مجري نهر جوبا يفيض في 

طة ما الى الشمال أو الى الشرق من الخطوط المذكورة أعاله فأن هذه النقطة ستقبل على أنها الحد لنفوذ الطرفين المذكورين ، نق

درجة شماالا  4وعلى أية حال بالنسبة للشرط األضافي بأن الخط يمتد مع أنحراف النهر المذكور الى النقطة التي يتقاطع فيها عرض 

 . يثبت ذلك على الخريطة الملحقة باألتفاقية درجة شرقاا كما 80وخط 

 . حرية المالحة في نهر جوبا و روافده للجانبين الى أبعد نقطة مالحية: مادة خامسة   

اتفق الفريقان على حل المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ األتفاقية بالطرق الودية و نهاية األمر الى هيئة : مادة سادسة   

و أعضاء لجنة التحكيم يختارون بأتفاق الطرفين المتعاقدين، ومن حق الطرفين تعيين . الطرفان ملزمين بنتيجة الحكمتحكيم يكون 

 . عدد من أعضاء اللجنة بالتساوي على أن ينتخب من الحكام واحد ليكون حكماا فاصالا 

مقتضي األتفاق الحالي الى الشركة اإليطالية المزمع للحكومة اإليطالية حق التخلي عن أمتيازاتها التي أكتسبتها ب: مادة سابعة   

ها باسم شركة شرق أفريقيا اإليطالية الملكية أو ما شبه ذلك على أن تقوم الشركة المذكورة بتنفيذ األلتزامات والتعهدات التي ؤأنشا

لغتين األنجليزية واإليطالية على أن يكون ونسخت األتفاقية من صورتين بال   تعهدت بها الحكومة اإليطالية كما جاء في هذه األتفاقية

 .0448أغسطس  5ماكينيزي. كاتاليني بحضور جورج س. ماكينون ت. و. النص األنجليزي ملزماا أمضاء

شرقا  52احتفظت الشركة بحقها في تعديل الحدود بأن ترسم خطاا في أتجاهشمالي شرقي يبدأ تقريبا من خط طول  -: مالحظة 

درجة شرقا ومن ثم تكون الحدود الى  52ماالا الى نقطة على النيل األزرق أو نهر أباي غرب خط طول درجة ش 4الىخط عرض 

 .الغرب و الشمال
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 حركة التمرد الصومالي 

لألحتالل  لإلدارة اإليطالية وكسمايو( بنادر)ما أن طار خبر األتفاقية اإليطالية األنجليزية بشأن ترك السواحل الصومالية            

وأدركوا الخطر ، األنجليزي اإليطالي حتي تمرد الصوماليون وأعلنوا العصيان بسبب ما آلت اليه البالد من تحكم األجانب في وطنهم 

ستبدلها الداهم الذي تتعرض له الصومال من السياسة البريطانية التي أطاحت باإلدارة المصرية المسلمة من ساحل الصومال لكي ت

 .ن اإليطالييب

وجه ماكينز المدير المسئول للشركة البريطانية نصائح لإليطاليين بأتخاذ سياسة الحذر والتيقظ في أعمالهم حتي ال يكون           

إندفاعهم للسيطرة على المراكز الصومالية سبباا في قيام ثورة حادة قد تطح بهم وباألتفاقية، ونصح ماكينز اإليطاليون بأحتالل ميناء 

ومقدشو بتعيين الشيوخ الصوماليين في المناصب اإلدارية ولوصوريا، كي يتمكنوا بعد ذلك من موجهة أي حركة تمرد يقوم كسمايو 

 .الشعب بها، و من ثم يمكن تثبيت أقدامهم في البالد دون خوف أو خسائر تذكر

في أقصي حدود المنطقة التي تحت ) رشيخ غير أن اإليطاليين سلكوا طريق القوة ، فأرسل القنصل اإليطالي سفينة حربية الى وا

وأطلق الضابط عدة طلقات نارية يريد أن يرهب بها المدينة الهادئة غير أنه  لمعرفة موقف األهالي ،( حكم السلطان ناحية الشمال

ة طويلة من بارحة حربية لقي حتفه على أيدي الصوماليين، فكان رد الفعل قوياا من جانب اإليطاليين الذين أطلقوا مدافعهم الثقيلة فتر

 .استقدموها فدمروا المدينة بأكملها و اشتعلت فيها النيران

و بطبيعة الحال وصلت أخبار وار شيخ الى كافة المدن الصومالية على طول ساحل بنادر، و أعلن سكانها الجهاد المقدس ضد  

ي سلطنة زنجبار مع مراعاة حقوق إيطاليا على ساحل الغزاة األفرنج، و أعلنت بريطانيا متضامنة مع ألمانيا حمايتهما ألراض

صوماليا، حتي ال تكون ثورة الصوماليين و تمردهم سبباا في إيجاد مشاكل أخري متعددة متشابهة أو مختلفة في مستعمراتهما في 

مايتها و دفاعها عن المنطقة عن ح( لصالح بريطانيا ) شرق أفريقيا، ولم تستمر ألمانيا في سياستها الدفاعية مع بريطانيا إذ تخلت 

 .المجاورة لكسمايو وهي التي تقع الى الشمال من نهر تانا على جزر باتا و ماندا

 :بين إيطاليا و بريطانيا 0480بروتوكول      
بشأن تحديد  0480مارس  78خالل فترة األضطربات على ساحل الصومال توصلت إيطاليا و بريطانيا الى توقيع بروتوكول 

النفوذ لكال الدولتين على ساحل أفريقيا الشرقي ، و قد أعتبر الخط الفاصل بين منطقة النفوذ اإليطالي شماالا ومنطقة النفوذ مناطق 
درجة شماالا، لتبقي كسمايو وملحقاتها على الضفة اليمني في  1البريطاني جنوبا هو البحر عند منتصف مجري نهر جوبا الى خط 

درجة شرق جرينتش يمتد الخط حتي النيل األزرق ، و قد نص األتفاق على امكانية تعديل خط  53من منطقة النفوذ البريطاني و 
الحدود باألتفاق المتبادل كما نص على المساواة في المعاملة بين الرعايا اإليطاليين والبريطانيين، ومن يخضع لحماية كل من 

وعليه اعترفت الحكومة البريطانية    0480أبريل  03ها حسب بروتوكول الدولتين في كسمايو، كما تم تحديد مناطق النفوذ لكل من
بنفوذ إيطاليا على المناطق التي تقع الى الشرق من ذلك التحديد في مقابل اعتراف إيطاليا بنفوذ بريطانيا على المناطق التي تقع 

 .نجنوب و غرب و شمال هذا التحديد و هي كينيا و أوغنده و أعالي النيل و السودا
 

 :0487االتفاقية اإليطالية البريطانية 
قامت الحكومة اإليطالية بمفاوضة السلطان للتنازل عن المواني الشمالية   ولكن السلطان وإن كان قد وافق بصفة مبدئية إال أنه 

 . ا على سلطان زنجباروسط الشركة البريطانية ووافق على الذي تحكم به بريطانيا في هذه المسألة   وهذا دليل على نفوذ بريطاني
وما أن أعلنت الحماية البريطانية على زنجبار حتي قامت إيطاليا بمفاوضات مع البريطانيين بشأن تحديد مناطق النفوذ لكليهما 

 . 0487أغسطس  07على ساحل صوماليا و أسفرت المفاوضات عن النتائج التالية في 
مواني براوه ومركه ومقدشو مع نصف دائرة قطرها عشرة ميل لكل منها  تنص على حق السلطة الكاملة إليطاليا على: 0مادة 

عدا مدينة وأرشيخ فأنها تكون مع نصف دائرة قطرها خمسة ميل ، ومن حق إيطاليا إدارة الجزر الساحلية باسم سلطان زنجبار 
اضي وامتالكها وغير ذلك، و لكن ليس لها وتحت علمه على أن تتحمل إيطاليا كافة النفقات، و خول للحكومة اإليطالية حق شراء األر

 .حقوق على رعايا السلطان أو األجانب
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تتعهد الحكومة اإليطالية بإدارة المواني والمدن عن طريق الشركة اإليطالية مع مسئولية حكومة إيطاليا أمام حكومة : 7مادة  
 . زنجبار

دارة المحلية والمحافظة على النظام وإدارة القضاء وبناء منح إيطاليا حق تنظيم الضرائب وجمعها والصرف على اإل: 5مادة 
 . الطرق والمواني وغيرها من األشغال العامة مع حق الحكومة اإليطالية في تعيين الحكام والموظفين والقضاة وما الى ذلك

التجارة و منع التهريب و تختص بإستالم الرسوم على : 3مادة . تختص بتنظيم المرافق العامة للبالد و فرض الضرائب:  8مادة 
 . بشأن إنشاء مصرف و إصدار العملة: 1مادة . الجمارك

وهذه األمتيازات التي وردت في األتفاقية تكون سارية المفعول خمسة وعشرين عاماا أعتباراا من التصديق عليها في روما و 

وكان    من حق حكومة السلطان بعد تقدير قيمتهالندن، و يمكن تجديدها مرة أخري بنفس الشروط و بعد هذا تصير كافة المنشآت 

على الحكومة اإليطالية أن تدفع أربعين ألف روبية عند استالم الجمارك في المواني، ثم تدفع مثلها بعد مرور ثالثة أشهر من احتالل 

 . بعد موافقة السلطان أو بريطانياالجمارك، وأن تقوم الحكومة اإليطالية بعملها تحت علمه، وال تغير من نظام الدفع المتفق عليه إال

 :0487أغسطس سنة  07تعديل أتفاق 
وبعد أن توصلت حكومة إيطاليا الى األتفاقية السابقة بدأت تراودها فكرة التخلي عنها خشية أن تتورط في صوماليا، باألضافة الى 

من خمسة  0487أغسطس سنة  07اق لذلك قامت إيطاليا بتقصير فترة عقد أتف،  ما تالقيه من مشاق وخسائر حول عصب
، وعهد الى شركة فيلوناردي اإليطالية بإدارة أعمال الحكومة في 0485مايو عام  03وعشرين عام الى ثالث سنوات، و ذلك في 

قية، ألف ليرة إيطالية، على أن تكون إيطاليا مسئولة عن تنفيذ األتفا 500صوماليا لمدة ثالث سنوات مع منحها أعانة سنوية قدرها 
 .بشأن منع تجارة الرقيق 0480و لوائح بروكسيل  0443و ما أشتملت عليه لوائح برلين 

 

 فيلوناردي و شركاه. قيام شركة ف
أكتوبر وصل فيلوناردي على ظهر السفينة ستافيتا الى بنادر ومعه الشيوخ والرؤساء أصحاب المواني والمدن الصومالية  05في 

نائب سلطان زنجبار الذي أعلن تنازل السلطان عن إدارة هذه المواني الشمالية لإليطاليين، وطلبوا من الذين تعاقدوا مع فياوناردي و
،  رها شركة فيلوناردي و شركاهيوأعلن فيلوناردي أن المحمية اإليطالية ستد ، األهالي طاعة ممثل حكومة إيطاليا في بالدهم

وقام فيلوناردي بعقد عدة إتفاقيات و    0485يوليو  01بدأ من في المواني وستقوم بإذاعة اللوائح والتنظيمات وممارسة السلطة 
 :معاهدت

 .0488فبراير  5 –معاهدة مع سلطان قلدي و وعطاف 
 .0488فبراير  5 –معاهدة مع رؤساء التن 

 .0488سبتمبر  5 –معاهدة مع سلطان األقبال 
 .0488سبتمبر  75 –معاهدة مع شيوخ لقوله 

 .هـ0507رجب  78 –قلوين بر  معاهدة مع قبيلة
 .هـ0507جماد الثاني  8 –معاهدة مع شيوخ طيطلة و مبارك و مرير و جوهر 

 .0488ديسمبر  00 –معاهدة مع الشيخ حاج على بن عيسى 
 .هـ 0507جماد الثاني  74 –معاهدة مع شيوخ ورؤساء قبائل لمدن مختلفة 

  

 إعالن الحماية اإليطالية على صوماليا
ستطاع فيلوناردي تدعيم السلطة اإليطالية في البالد عن طريق الحصول على معاهدات واتفاقيات من مجرتنيا شماالا الى بعد أن أ

جنوب صوماليا قامت الحكومة اإليطالية بإنهاء إدارة شركته ، وقد قام فيلوناردي قبل رحيله عن البالد بإعالن الحماية اإليطالية في 
هـ قد صارت 0508صفر  8الموافق  0481شهر يوليو  01إعالن الى كافة من يراه إنه في تاريخ  ، وهذا نص0481يوليةعام  01

تحت حماية دولة جاللة ملك إيطاليا بعد انقطاع مكاتبة الكمبانية فيلوناردي في الثالث سنين ( مقدشوة وما حولها ) حكومة البنادر 
 Italian Somalilandبذلك اصبح الصومال اإليطالي    ........"0508صفر   5 0481يوليو  03الماضية وبيانها الى تاريخ 

، وأثناء الحرب العالمية األولى إزدادت مساحته ، بتنازل بريطانيا إلى إيطاليا عن  0851حتى  0440مستعمرة إليطاليا من 
معها في الحرب ضد ألمانيا ،  كجائزة على تحالفها( جنوب غرب الصومال )كيلومتر مربع من محمية جوباالند الصومالية  88,030

منطقة  0851تنازلت بريطانيا اليطاليا عما تبقى من جوباالند ، وأطلقت عليها إيطاليا جوبا العليا وضمت اليها عام  0878وفي 
 .، غزت إيطاليا الصومال البريطاني0880االوجادين بعد غزوها إثيوپيا ، وفي مطلع الحرب العالمية الثانية في ربيع 
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ان استعاد البريطانيون السيطرة على  وبعد 
شرق أفريقيا من تخوم الصومال الشمالية 

، وبإحتالل الصومال ( خاضعة لـ كينيا حاليا)
اإليطالي بما فيه االوجادين، ظل الصومال تحت 

ثم إنتقل الى  0888اإلدارة البريطانية حتى 
 0830وصاية األمم المتحدة لعشر سنوات من 

الصومال  مأساة جاءتوبذلك   0810حتى
الدول االوروبية  بمقتضى  ه بينبإقتسامالكبير 

" مؤتمر برلين فتحصلت بريطانيا  على اقليم 
الحقته عند استقالل الصومال عام " )انفدى 
وحصلت  ،(م بمستعمرتها فى كينيا 0815

ل الى بريطانيا بعد وآ) الحبشة على االوجادين 
ة هزيمة المحور فى الحرب العالمية الثاني

الدارته تحت رعاية االمم المتحدة ، وعند 
م سلمت الحبشة  0838انسحابها منه عام 

اجزاء منه على غرار مافعلته فى فلسطين قبال 
   وحصلت فرنسا على الصومال الفرنسى   
وايطاليا على الجنوب المعروف بالصومال 

ومسالة شائكة وشديدة الخطورة ، وبعد زوال االستعمار  الحديث ، وتفرق الصوماليون بين الدول فبات حلم الوحدة سرابا ابديا
 :اشعلت المسألة حربا طويلة على درب الصومال الكبير حاول فيها الصومال تحرير االوجادين من اثيوبيا ، وسنتاولها فى االتى 

 

       اوال  الصومال الغربي  ــ  اقليم األوجادين      

األوغادين وأوروميا فى القطاع االثيوبى ، وبها المنابع العليا لألنهار الرئيسية فى الصومال  تضم  الهضبة الصومالية أرض       

،  والغالبية العظمى من سكان االقليم من العناصر  نهر جوباب المحيط الهنديرب الذي يلتقى ق نهر شيلليمثل نهر جوبا وروافده و

بائل الدارود ويساكنهم جماعات الدناكل وجالية عربية استقرت بالمنطقة واختلطت الصومالية واحداها قبيلة األوجادين إحدى ق

 .، بالسكان منذ عهد قديم ومعظمهم من اليمن 

، "  الصومال الغربي"واإلسالم دين األغلبية لهذه العناصر وصل المنطقة عن طريق التجار العرب ، وكان األوجادين او      

، وعند استقالل  0880النجليز خالل الحرب العالمية الثانية واقاموا فيه قاعدة عسكرية عام جزءا من ارض الصومال احتله ا

ليصبح " هيالسيالسي"قرر البريطانيون عدم تسليم منطقة أوغادين الى الصومال واهدوه الى  0810الصومال عن بريطانيا عام 

هذا االجراء لفقر االقليم لكن الرغبة الدفينة فى عداء االسالم هى جزء من أراضي إثيوبيا بالرغم من انه لم يكن هناك ما ي غرى على 

هنا ) التى دفعت بريطانيا لتسليم االقليم الى الحبشة ، وسبق لبريطانيا ايضا التساهل مع الحبشة بتسليمها إقليم بنى شنقول السودانى 

كومات االثيوبية المتعاقبة لالقليم لفقره إنتابته روح التحرير ،  ونظرا لتهميش واهمال الح( لبلدينايظهر البعد الدينى فى العالقة بين 

-0822وكادت بمساعدة الصومال فى عهد سياد برى ان يتحرر فى سبعينيات القرن الماضى  بعد تحرير معظم أراضيه خالل فترة 

 .وتوسعنا فى هذا الموضوع فى الجزء الخاص بعرقيات اثيوبيا 0824

       

 ليون والعرب فى كينيا ثانيا  الصوما      

بعد استقالل كينيا راودت صوماليوا كينيا االمال القومية فى االنضمام للصومال وهو توجه طبيعى فى مواجهة غلبة       

فى الخمسينيات ، ففكروا فى االنفصال بالصومال الكينى بشمال البالد لينضموا  الى " ماوماو " التوجهات القومية على ثورة 

 . ومية فى الصومال الكبير ، ولكن الحركة لم يكتب لها النجاحجذورهم الق

          

 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=نهر_شيللي&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/المحيط_الهندي
http://ar.wikipedia.org/wiki/نهر_جوبا
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 عرب كينيا      

فى الخمسينيات الثارتها ماضى تجار الرقيق العرب " ماوماو " تخوف عرب كينيا من التوجهات القومية الغالبة على ثورة       

بسه أو االندماج مع أصولهم العربية فى زنجبار باعتبار ممبسة فى حول مم" مإفاتباو " ، ففكروا فى االنفصال بدولة مستقلة فى 

م التى اعترفت فيها بريطانيا بسيادة السلطان على المنطقة الساحلية من كينيا 0483االصل محمية تتبع سلطان زنجبار بنص معاهدة 

تقبلهم بمستقبلها   والحركتان غلبتا القومية على ، ولم تنجح الحركة وانتهى بهم االمر بالذوبان فى كينيا المستقلة بعد أن ربطوا مس

الدين   فلم تربط العناصر العربية نفسها بنضال مسلمى كينيا من العرق الصومالى المتمركزين فى الصومال الكينى بشمال البالد 

ج كل منطقة بسكانها فى وكلالهما فضلتا االنضمام الى جذورهم القومية    فالقومية كانت الفاصل بين الحركتين لسهولة اندما

 . محيطها المجاور االصيل وهو اتجاه منطقى يدعمه الب عد الجغرافى الماكن تركز االقليتين 

 

 زنجبار      

، وتتكون زنجبار من مجموعة من الجزر تضم  تنزانياساحل فى مواجهة  المحيط الهندي في أرخبيل زنجبار يقع    

 73، وعدد من الجزر الصغيرة المحيطة تبعد عن شاطئ إفريقيا الشرقي بمبا  ، وجزيرة أصغر بالشمال هي(جزيرة زنجبار)أنغوجا

تابعة لسلطنة ، وكانت  0818انيقا وهى ارض عربية إسالمية استوطنها العرب منذ قرون حكموها  حتى عام ميال شرق تنج

 0815حتى استقاللها عام  علي بن سعيد في عهد0480بريطانية سنة محمية ، وأضحت 0434حتى سنة 0184فى الفترة   عمان

نهم قطاع ، وهي نموذج للتنوع العرقي بين اقلية كبيرة من العرب االثرياء مالك االراضى وحكام البالد  و اغلبية افريقية فقيرة م

، وكانت زنجبار مركزا للمد االسالمى في كثير من بالد إفريقيا  ، وي ذكر ان اهلها طلبوا الى ( الخريطة بالملحق)مهجن بالشيرازيين 

عبد الناصر االتحاد مع مصر بعد االستقالل  لكنه رفض مطلبهم وبرر السيد محمد فايق وزير الدولة للشئون االفريقية انذاك ذلك 

 . أنها طلب االتحاد رغبة تفتقر للمنطق والنظرة االستراتيجية ، وقصة زنجبار تحتاج التفصيل الرفض ب

قام النظام السياسى على الملكية الدستورية وتشكلت األحزاب السياسية على أسس عرقية إلى حد كبير ، فالعرب يسيطرون        

  وساهم النظام االنتخابى الذى وضعته بريطانيا على توتر  حزب أفروشيرازي واألفارقة على( ZNP) حزب زنجبار الوطني على

 .التصويتية فى البرلمان على نحو صحيح لصالح االغلبية االفريقية   الحياة السياسية لعدم تمثيله قوة الكتل

حصول الحزب الوطني واألفروشيرازي استعدادا لالستقالل ب إجراء االنتخابات العامةعند  0810بدأت المشاكل في يناير و      

مقعدا  ، رغم فوز الحزب الوطنى  77لكل منهما اى نصف مجموع مقاعد البرلمان البالغة من  00على عدد متساو من المقاعد 

  فحصل تحالف الحزب الوطني  75في يونيو مع زيادة مقاعد البرلمان إلى  االنتخابات االفروشيرازى بأغلبية االصوات ، فأعيدت

مقاعد للحزب األفروشيرازي رغم ما ناله االخير من أغلبية  00مقعد مقابل 05على ( ZPPP) حزب شعب زنجبار وبمبا مع

 .األصوات ايضا 

، فإتخذت الحكومة عدد من االجراءات التعسفية  شخصا 14ق تل فيها تزوير االنتخاباتإندلعت االضطرابات بدعوى        

، وتم طرد جميع أفراد الشرطة من ذوي األصول الذي شكله نفس العام أنصار االشتراكية الراديكالية العربية  حزب األمة وحظرت

 .األفريقية وهم عصب القوة األمنية الوحيدة في الجزيرة

اليساري لعدم  حزب األمة مع( ASP) حزبا أفرو شيرازي أصاب اإلحباط تحالف0815وفى االنتخابات النيابية فى يوليو       

نالت 0815ديسمبر  00يها في االنتخابات ، و في من األصوات التى حصال عل% 38حصولهما على تمثيل برلماني يعكس نسبة 

 .زنجبار استقاللها عن بريطانيا ، وتوقعت المخابرات البريطانية ان يقوم الشيوعيون بإضطرابات فى البالد 

بقيادة جون أوكيلو عضو حزب (  339) أنغوجا بدأت الثورة في الجزيرة الكبرى 0818يناير  07وفى صبيحة يوم       

من األفارقة األعضاء بإتحاد شبيبة الحزب األفروشيرازي والعاطلين عن العمل ومعهم  400أفروشيرازي الذى هاجم ومعه 

وسيطروا فى نفس  ستون تاون المسرحين من الشرطة   وهاجموا مراكز الشرطة واستولوا على أسلحتها ، ثم هاجموا العاصمة

بما فيها مهبط الطائرات الوحيد في الجزيرة   وفر السلطان جمشيد ومعه   زنجبار القديمة الوقت على المباني الحساسة في العاصمة

                                                           

339
 .لم تتعرض بيمبا للعنف الطائفي الذي حدث بعد الثورة  ( 

 الصومال الكبير

http://ar.wikipedia.org/wiki/أرخبيل_زنجبار
http://ar.wikipedia.org/wiki/المحيط_الهندي
http://ar.wikipedia.org/wiki/شرق_أفريقيا
http://ar.wikipedia.org/wiki/شرق_أفريقيا
http://ar.wikipedia.org/wiki/شرق_أفريقيا
http://ar.wikipedia.org/wiki/أنغوجا
http://ar.wikipedia.org/wiki/أنغوجا
http://ar.wikipedia.org/wiki/جزيرة_بمبا
http://ar.wikipedia.org/wiki/سلطنة_عمان
http://ar.wikipedia.org/wiki/سلطنة_عمان
http://ar.wikipedia.org/wiki/سلطنة_عمان
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 40ساعة حوالي  07وقد قتل خالل والوزراء ومعظمهم من العرب  على اليخت السلطاني  ،    محمد شامتي حمادي رئيس الوزراء

لرصد األقمار  ناسا التابعين لمحطة 01أمريكي بمن فيهم الموظفين الـ 10أغلبهم من العرب   وتم اعتقال  700شخصا وجرح 

ي الذى زعيم حزب أفروشيراز   عبيد كروميالصناعية الذين لجأوا إلى النادي اإلنجليزي في زنجبار تاون ،  واستقدم جون اوكيلو 

وتولى مجلسا ثوريا  من حزبي األفروشيرازي واألمة الحكم   للدولة رئيسا كان فى أفريقيا اثناء الثورة لضمان سالمته ، ون صب

وكان أول أعمال الحكومة الجديدة الغاء النظام الملكى وطرد السلطان وحظر حزبا الوطني وشعب زنجبار وبمبا ،  االنتقالية لللفترة

 . وتم تغيير اسم البلد إلى جمهورية زنجبار وبمبا الشعبية

صاحب المزاج المتقلب ، وكان رد االخير القيام بأعمال انتقامية ضد سكان (  340) تخلص كرومي بهدوء من اوكيلو       

أنغوجا من العرب واآلسيويين ، ودعا تابعيه في خطبه إذاعية إلى قتل وسجن عشرات اآلالف من األعداء والعمالء ، ونفذ اتباعه 

تلكات    وقدرت إذاعة أوكيلو عدد القتلى بعشرين الفا بينما قدرتهم الصحف الغربية ما عمليات اعتداء وقتل واغتصاب وهاجموا المم

فيلم اسمه  فى  مقابر جماعيةبين الفين الى اربعة االف ، وقد وثق طاقم تصوير إيطالي طائر قتل األسرى العرب ودفنهم في 

"Africa Addio"ولم ي مس أحدا من  عمان ، وهو الوثيقة المرئية الوحيدة عن عمليات القتل تلك وقد فر الكثير من العرب إلى ،

 .األوروبيين بأمر من اوكيلو

والقى كرومى قبوال واسعا من الشعب كرئيسا للبالد ، وشكل اوكيلو ميليشيا عسكرية ير فبرا 5بحلول  عادت االمور لطبيعتها

سماها قوة الحرية العسكرية قامت بدوريات في الشوارع ونهبت ممتلكات العرب ، وسببت تصرفات اوكيلو وأنصاره وديانته 

وبحلول شهر مارس قامت ميليشيا مؤيدة لكرومي  ، المسيحية نفور لدى كال من أهالي زنجبار المسلمين والحزب األفروشيرازي

وحزب األمة بنزع سالح أتباع أوكيلو ، وم نع من دخول زنجبار عند محاولته العودة من رحلة إلى البر الرئيسى ، وقد رحل إلى 

دما إلى وطنه األم أوغندا ،  بدأت الحكومة في أبريل بتشكيل جيش التحرير الشعبي وانتهت ثم عاد بعد ذلك مع كينيا تنجانيقا ثم إلى

 .من نزع سالح ماتبقى من ميليشيا اوكيلو 

أبريل أعلن كرومى وهو اشتراكي معتدل عن مفاوضات لإلتحاد مع تنجانيقا فى دولة جديدة بإسم تنزانيا لمنع  71وفي       

اليساري ومع ذلك فقد اعتمدت الحكومة الكثير من  االشتراكي ار وللحد من تأثير راديكالية حزب األمةالتغلغل الشيوعي فى زنجب

نية بالكامل، وسحبت سياسات حزب األمة االشتراكي وطبقتها على الصحة والتعليم والرعاية االجتماعية وافرقت الخدمات المد

األراضي الزراعية من العرب ووزعتها على األفارقة ، وقامت بإصالحات اجتماعية مثل الرعاية الصحية المجانية وفتح التعليم 

وكان بينا منذ البداية التوجه اليسارى للدولة بفكرها االممى االشتراكى العابر للقوميات الذى سمح بجمع قوميات مختلفة ، لألفارقة 

فى الثورة من االوغندى اوكيلو وحملة البنادق التنجانيقى والشيرازيين واالفريقيين الزنجباريين  معا والدعم الكوبى ، وبتعينها 

  وكليهما له صالت بالشيوعية  رئيسا الوزراء عبد هللا قاسم هانجايساريين فى المناصب العالية مثل  بابو وزيرا الشؤون الخارجية و

وكان الدعم الشيوعى واضحا من خالل الدعم الكوبى  ،  تنجانيقا وزير الشؤون الخارجية في أوسكار كامبانا ومن المقربين لـ

بجمهورية ألمانيا  فى الثورة وما تاله من اعتراف زنجبار( TheTanganyika Rifles)ومساهمة فيلق بنادق تنجانيقا 

بعد الثورة بأن زنجبار على  صحيفة نيويورك تايمز، وعقبت  وبكوريا الشمالية (وهي أول حكومة أفريقية قامت بذلك الديمقراطية

فييت وألمان شرقيين وصينيين خالل شهر وشك أن تصبح كوبا األفريقية ، وإنهال الدعم الشيوعي على زنجبار من مستشارين سو

 . فبراير 

في التعيينات بالمناصب السياسية والصناعية الى السخط  المحسوبيةو (السفرالقيود على ) يد الحريات العامةيقتادى       

وانفجر القتال بين  0827أبريل  2الجديدة عاجزة عن فعل شيء حيال ذلك فأ غتيل كرومى يوم الشعبي  ،  وبدت الحكومة التنزانية 

 .بنظام التعددية الحزبيةأخذت زنجبار  0887المناوئين والموالين للحكومة ألسابيع ، وفي سنة 

يتضح من االحداث انها ثورة اجتماعية حقيقية حسبما قاله الوزير محمد فايق ، جاءت فى اطار المد الثورى االشتراكى       

الذى ساد افريقيا والشرق االوسط انذاك  بين المقهوريين والحكام فئة جامدة غير قابلة للتغيير لمصلحة الشعوب وكانت االشتراكية 
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وكان يدعى ان نداءا يسمعه  ثورة الماو ماو مع المتمردين الكينيين خالل مشير قادما من كينيا مدعيا بأنه كان برتبة 0838دخل أوكيلو زنجبار سنة   (
 . أن يحرر شعب زنجبار من العرب كمسيحي يأمره
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كمدخل للعدالة االجتماعية  وعادة ما قاد الشيوعيون هذه الحركات لقدرتهم على الحشد والتنظيم  هى مطلب الحركات للثورية

 .والحصول على دعم دول الكتلة الشيوعية التى ما كانت تتوانى فى دعم ثورات االشتراكيين فى العالم بإعتبارهم حلفائها الطبيعيين 

لفة الوحدة معها فعالوة على انها  بعيدة جدا واندماج نظامها والنهج المصرى كان محقا فى رفضه مطلب زنجب       ار الرتفاع ك 

الملكى المتخلف فى دولة الوحدة سيصطدم  عند تطبيق االشتراكية بمالك االرض العرب ، ويسئ للنظام المصرى واشتراكيته على 

ماترك على ما هو عليه وكان االوقع استقاللها ،  نحو ما حدث مع سوريا وسيجعل الوحدة امرا شكليا على نحو ما كان مع اليمن اذا

 .اما اتحادها مع تنجانيقا فكان م عد سلفا بين اشتراكى البلدين الذين دبروا الثورة مع تنجانيقا

وحالة زنجبار حالة فريدة للتعدد العرقى لمجتمع صغير منعزل ، ال تغليب فيه لقومية على اخرى فاالمور مستقرة على       

واالسالم وفى حالة انضمام مناطق العرب فى كينيا ممبسة اليها لكانت زنجبار دولة قائمة بذاتها حتى اليوم   لكن تم تغييب  العروبة

الدين والقومية لصالح فكر اممى ال دينى وال قومى عابر للقوميات واالديان والقارات ساد فى الستينيات والسبعينيات من القرن 

 .فة لدعم فكرة محددة العشرين لحشد قوميات مختل

وفى زنجبار كان الهدف القضاء على الهوية العربية للبالد وخدع اوكيلو االوغندى الكثير من المسلمين الذين جردهم الفكر       

ة الشيوعى من انتماءاتهم الدينية والقومية ليستغلهم اوكيلو لتنفيذ اغراضه الذاتية من منطلقه المسيحى الذى لم يتأثر بال ديني

 .أن يحرر شعب زنجبار من العرب تجار الرقيق حسب قوله  كمسيحي الشيوعية  الذى يأمره

 

 اثيوبيا والحركات االنفصالية      

 تعدد العرقيات االثيوبية -اغتصاب االراضى       

ا حصادا لتوسعها على حساب اراضى االمارات المسلمة فى الهضبة وساحل البحر االحمر على جاء تعدد العرقيات فى اثيوبي      

مر العصور ، وكان التوسع الكبير فى عهد  منليك الثانى ضم هرر فى الشرق وسيدامو فى الجنوب وكافا فى الجنوب الغربى  وشنقاال 

عمل على توسيع  حدود منيلك ، فضم  0874عام "  يالسيالسيه"   ولما جاء  0805وتوفى عام ( بتواطؤ انجليزى)من السودان 

 . بالتواطؤ مع حلفاؤه االنجليز 0838اريتريا وضم االوجادين عام 

 

     

 تشكيلتها العددية والدينية -العرقيات االثيوبية   

تصب اراض شعوب اخرى   حافل بحركات التمرد ، وهو امر طبيعى فى بلد إغ 0830منذ أواخر عام ( 341)تاريخ إثيوبيا       

مجموعة عرقية تنتمى الى كتلين رئيسيتين هما  43ينقصها االنسجام العرقى والدينى والثقافى واللغوى        و تضم  اثيوبيا نحو 

عة المجموعة السامية التى وفدت  من الجزيرة العربية وينتسب اليها األرتيريين والتيجراي واالمهرا   والكتلة االخرى هى المجمو

الحامية العنصر األصيل في المنطقة وتضم األوروميين والعفر والصوماليين البني شنقول وهؤالء االربعة مسلمون ولهذه الكتلة  

 .الغلبة العرقية والدينية  ، وهناك قوميات اخرى صغيرة كـ القمز ،االنواك ، النوير

مليون نسمة  58الق وتشير بعض التقديرات الى ان عددهم اكبر شعوب اثيوبيا عددا على االط( الجاال)واالوروميون       

، بينما تقدرهم جبهة تحرير أورومو بنصف ( 7002تعداد عام )مليون نسمة  22من سكان اثيوبيا البالغ عددهم %  80يشكلون 

كانوا مسلمون لكنهم االن  سكان البالد وهو اقرب الى الصحة فعادة ما تحاول النظم اضعاف الكثرة العددية للطوائف المناوئة ، وهم

، % 10حيث تم تنصير بعضهم جبرا   ويتمركزون فى الشرق والجنوب والوسط ويشكلون اغلبية سكان هرر بنسبة % 40يشكلون

%( 000مسلمون بنسبة )ثم الصوماليون % 8ثم سادامو بنسبة %  75ويجئ فى المرتبة الثانية من الناحية العددية األمهرا بنسبة 

ثالث ورابع اكبر المجموعات العرقية ويتركزون  فى االوجادين المعروف بالصومال الغربى ، ويقدر عددهم طبقا لتعداد  وهم ما بين

 -بنى شنقول المسلمون )من سكان اثيوبيا ثم يجى بعدهم  شنقاال %  1,7مليون نسمة اى بنسبة  8,1بما ال يقل عن  7002عام 

 % . 8بنسبة ( المسلمون) ثم العفر% 1بنسبة ( مغتصبة من السودان
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 .الحبشة االمبراطورية بمستعمراتها االسالمية ت سمى إثيوبيا ، اما الحبشة فهى الهضبة بسكانها االمهرا والتيجر( 
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وهى تتفق %  21,7، ولكنها فى الحقيقة طبقا للنسب المتقدمة يبلغون % 30ومن ناحية الديانات تبلغ نسبة المسلمون        

والبقية ديانات طبيعية يتركزون في المنطقة الجنوبية %  54، والمسيحيون % 20الذى قدرهم بنسبة  0885مع احصاء عام 

، حيث   0885اعداد المسلمين بنسبة اقل من احصاء عام 7002يدة  والمناطق الحدودية  الغربية  ، وي قدر احصاء عام الغربية  البع

ا من مجموع السكان البالغ عددهم  72يشير  إلى أن عددهم بلغ  ا اى بنسة  83مليونا تقريبا ، وهذه النسبة  ال يمكن %   20مليونا

 .االربعة عشر سنة التالية   ان تنخفض ان لم تكن قد زادت  خالل

مطلقه مثل اإلقليم العفري  وبناء على التقديرات السابقة فإن إثيوبيا دوله ذات اغلبية مسلمة وبها أقاليم ذات أغلبيه مسلمه      

العدد  وهم من ناحية% 40وإقليم بني شنقول واقليم بنى امير واإلقليم الصومالي وإقليم أورومو الذى يشكل مسلموه مايقارب 

مليون نسمه وتعتبر لغتهم ثالث أكثر  58ثاني أكبر قبيله في القاره األفريقيه بعد قبيلة الهوسا ، إذ يصل عددهم لما يقارب   يعتبرون

 .اللغات إنتشارا في أفريقيا بعد العربيه والهوسا 

مساحة هى و 7كم 738200يم مساحة إذ يبلغ ومن حيث المساحة ت عتبر اثيوبيا ارض مسلمين فأإلقليم الصومالي أكبر األقال      

واذا ضممنا اليه بقية اقاليم العرقيات المسلمة السابق   ارض الحبشة التقليدية  وهما  إقليمى األمهرا والتجرايمساحتى اكبر من 

تنصير اهله قسرا على يد  الذى تم)ولو  -شوا  -االشارة اليها  فتتأكد هذه الفرضية ، وأكثر األقاليم إعماراا هي على التوالي هرر 

وهى ارض االمارات االسالمية ، وثانى اكثر االقاليم كثافة إقليم شوا االسالمى الذى يضم العاصمة أديس ( االمبراطور يوحنس الرابع 

ة  في الشرق  وجنوب البالد  ب نى المناطق  السهليَّ ك  يلَ المسلمون وأتباع األديان  األفريقية  إلى س  يش  المسيحيون أبابا ،  وَيم  ينما َيع 

 .عموماا في المرتفعات  

 

 وحركتهم االنفصالية ( الجاال ) االورومو      

هم اكبر العرقيات فى اثيوبيا   وي طلق عليهم فى االصل الجاال ، وهم  يستنكرون هذا االسم ويعتبرونه مسيئا لهم ، وهم لهم      

  وكانت هرر اكبر % 10، ويتركزون فى هرر بأغلبية بنسبة  02و01نين تاريخ عريق منذ تدفقهم على هضبة الحبشة فى القر

االمارات المسلمة وتعهدت الجهاد ضد الحبشة طوال تاريخها وافرزت كبار المجاهدين ، وهذه االمارة بقيت على استقاللها قرابة 

 .  0442لتحالف الحبشي البرتغالي عام أميرا  آخرهم األمير عبد هللا عبد الشكور الذي أطاح به ا 30سنة تعاقب عليها  500

، وهى التى تعاظمت بمكانة االورومو (م 02القرن ) Yejjuوبعض اباطرة الحبشة له جذور اورومية مثل اسرة ييجو        

ينحدر من ام اورومية وهو من Iyoas I ( 1730- 1755   )عندما استخدمتهم مرتزقة فى الجيش ، واالمبراطور يواس االول 

، ولعل ما اشار اليه القس ترمنجهام عن  0233الى  0250االورومية لغة رسمية فى دوواوين الحكومة طوال عهده من فرض 

كثرة المسلمين فى الدواوين وانتشار اللغة العربية فى اثيوبيا يقصد هذه الفترة وهذا الشعب ، كما ان االمبراطور ليج ياسو حفيد 

 .  كما سبق وان اشرنا  "  محمد علي"طان مينلك الثانى من اب اورومى هو السل

 

 إريتريا      

وتنازلوا عنها الى اسرة  0332، وإستولى عليها العثمانيون عام  0370وقعت اريتريا فى قبضة االستعمار البرتغالى عام        

بت مصر منها ، فتسلل اليها م انسح0447بالسودان فى عهد اسماعيل ،  وفي عام " التكا" محمد على واصبحت جزءاا من مديرية 

االيطالية " روباتبنو" شركة "  سابيتو" مع طالئع  التجار والمبشرين  االيطاليين   عندما اسس  القس  0441النفوذ االيطالى  عام 

 .لتموين السفن العاملة على خط الهند 

هيأ لالستعمار االيطالى موطىء قدم على الساحل وتنازلت هذة الشركة الى الحكومة االيطالية عن ممتلكاتها فى اريتريا فت      

االول امبراطور ايطاليا مرسوما بتأسيس مستعمرة اريتريا بالمسمى القديم المأخوذ عن " امبرتو" الشرقى الفريقيا ، فاستصدر

بدفع قواتها الى  ،  واثار التواجد االيطالى حفيظة القوى االستعمارية فقامت فرنسا" سينوس ارتريوس " تسمية البحر االحمر 

 " .تاجوراء" وخليج " جيبوتى " المنطقة واستولت على 

بقيادة "  عدوة" فى معركة افريقيا ، فاصطدمت بالحبشة  اتخذت ايطاليا من اريتريا نقطة ارتكاز لتوسعها االستعمارى فى      

االف جندى ،  وفى عهد خليفة  1 ه المعركةعمر هذ فى يوم واحد يطاليا، وق تل ال  0481االمبراطور يوحنس الرابع فى مارس 

بالتفاهم مع االنجليز على ان ي عيدوها الى السودان بعد عودة الحكم المصرى بعد سقوط " كسال" المهدى استولى االيطاليون على 
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  "  يالسالسىه" غزا االيطاليون الحبشة ففر االمبراطور  0880 -0851المهدية   وخالل الحرب العالمية الثانية فى الفترة 

من اثيوبيا 0880وتقدموا لغزو السودان ولكن االنجليز تمكنوا بقوه سودانية  هندية من استعادة ما خسروه وطردوا االيطاليين عام 

 .واريتريا 

قوم االمم سنوات طبقا التفاق باريس الى ان ت 00وبعد هزيمة  ايطاليا فى الحرب انتقلت اريتريا الى االدارة البريطانية لمدة       

فطالبت بها الحبشة بإعتبارها جزءا من اراضيها ،  0830 -0880المتحدة بتقرير مصيرها ، وتنازعتها الدول خالل تلك الفترة  

واثارت مصر حقوقها التاريخية فيها ، اما أالريتريون فإنقسموا بين مؤيد لالستعمار وفريق يحبذ االتحاد مع اثيوبيا وهم المسيحيون 

المسلمون الوحدة مع السودان ، وإنقسم اعضاء االمم المتحدة فعرض السوفيت وضع اريتريا تحت حمايتهم   وطالبت بينما حبذ 

مصر بضم مصوع بحكم سبق تبعيتها التاريخية الى المملكة المصرية ، وطالبت ايطاليا بحكمها بذريعة الوجود االيطالى حيث تشكل 

 .اللغة االيطالية  من السكان وتسود%  70االقلية االيطالية 

وتمسكت الحبشة بإريتريا باعتبارها حقا تاريخيا مبررة ذلك بأنه ليس من الممكن قيام دولة على كيان اقتصادى هش مثل       

اريتريا ، ، وايدت فرنسا رغبة اثيوبيا فى ان يكون لها منفذ بحرى فى اريتريا وتبنت بريطانيا فكرة تقسيم اريتريا بين الحبشة 

دان العتبارات دينية وعرقية ، ورأت الواليات المتحدة االمريكية وضع اريتريا تحت وصايه دوليه جماعية قبل تطبيق التقسيم والسو

. 

وتشكلت لجنه فى االمم المتحدة لدراسة الموضوع استطلعت اراء كل من مصر واثيوبيا وايطاليا واقترحت وضع اريتريا       

صوتا  81قررت الجمعية العامة لالمم المتحدة بأغلبية  0830اللها او ضمها الى اثيوبيا  ، وفى عام تحت وصاية دولية تمهيداا الستق

دول ، االخذ بالصيغة الفيدرالية بين اثيوبيا واريتريا ،   ولم  يحترم هيالسالسى قرار الفيدرالية وانتهج  8وامتناع  00ومعارضة 

،  وفي عام ( 342)دا البتالعه ومحو هويته فحرم اللغة العربية وحارب االسالم سياسة الدمج بهدم معالم الكيان االريترى تمهي

ى لدخوله في صراع طويل معها إعتمد  فيه على الغرب واسرائيل فى مواجهة الدعم 0817 م أعلن ضمَّ إريتريا للحبشة وهو ما أدَّ

 .العربى للثورة  االريترية 

الذى لم ي غير " منجستو"م على يد 0828نتهى االمر باإلطاحة بهيال سيالسي عام واستنزف هذا الصراع الممتد اثيوبيا وا       

مة لهم في تنفيذ مخططاته  َقدَّ فى اسلوب التعامل مع المسلمين ال فى اثيوبيا وال فى اريتريا بل استخدم أموال التبرعات اإلغاثية الم 

الضعاف كثافتهم العددية وتركيزهم الجغرافى ،  وكان من  ضدهم بتهجيرهم و بتوطين عناصر من القوميات االخرى فى اراضيهم

فى اريتريا   وقد بلغت حصيلة هذه % 10إلى % 40جراء عمليات  التهجير واالضطهاد والقتال ان إنخفضت نسبة المسلمين من 

 .ألف طفل يتيم 80ألف مشرد وحوالي  230ألف قتيل و حوالي  000السياسات ما يقرب من 

 

 قيات الصوماليةالعر      

 الصومال الغربي  ــ  اقليم األوجادين       

تقع أرض األوغادين وأوروميا فى الهضبة الصومالية ، التى تأخذ انحدارها الطبيعي نحو الصومال جنوباا وشرقاا ، ومنها       

بالصومال ،  والغالبية العظمى من  المحيط الهنديقرب  نهر جوباالذي يلتقيان فى  نهر شيلليتنبع األنهار الرئيسية جوبا وروافده و

سكان أوجادين من العناصر الصومالية وقبيلة األوجادين إحدى قبائل الدارود ، ويساكنهم جماعات من الدناكل ، وهناك جالية عربية 

ه العناصر  وصل إلى المنطقة عن استقرت بالمنطقة واختلطت بالسكان منذ عهد قديم ومعظمها من اليمن ، واإلسالم دين األغلبية لهذ

 .طريق التجار العرب  

، جزءا من ارض الصومال احتله االنجليز خالل الحرب العالمية الثانية واقاموا فيه "  الصومال الغربي"كان األوجادين او      

" هيالسيالسي"ن الى قرر البريطانيون تسليم منطقة أوغادي 0810عام ، وعند استقالل الصومال  0880 قاعدة عسكرية عام

االقليم   لكنه مفهوم فى اطار الممارسات االنجليزية  ليصبح جزء من أراضي إثيوبيا رغم عدم وجود ما ي غرى على هذا االجراء لفقر

 .ضد عالم االسالم الضعافه وخلق المشكالت المستعصية امامه الجيال 

                                                           

342
، وإرتكزت الحركة على جذورها العربية االسالمية وإرتكزت الحركة  0810بالقاهرة عام فإنفجرت المعارضة الى ثورة اقامت لها جبهة تحرير اريتريا (  

 .على  جذورها العربية االسالمية وحظيت بدعم عربى عصبه الرئيسى مصر والسودان والسعودية 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=نهر_شيللي&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/نهر_جوبا
http://ar.wikipedia.org/wiki/المحيط_الهندي
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انب الحكومات االثيوبية المتعاقبة ، ولم يستسلم االقليم لهذا المصير لم يلق االقليم لفقره اال التهميش واالهمال من جو       

وإنتابته روح التحرير وكادت بمساعدة الصومال فى عهد سياد برى ان يتحرر فى سبعينيات القرن الماضى  بعد تحرير معظم أراضيه 

 .0824-0822فترة معارك الخالل 

 

 توازن االسالم الوطنى فى اثيوبيا       

ورغم النسبة العددية الكبيرة للمسلمين في إثيوبيا التى كان من المفترض فى ظللها ان يحصل االسالم على توازنه الوطنى ،       

والتى كان من المفروض ان تعكس تلك الحقيقة نظم ما بعد هيالسالسى ، التى شاركت حركات التحرير االورومية واالريترية فى 

ان قيام الفيدرالية االثيوبية كان محاولة اليجاد حل لمعضلة التعدد العرقى ليشعر كل اقليم انه دولة  اسقاطه  ، اال انه لم يحدث رغم

" زيناوي"مستقلة لها علمها وخصوصيتها ، لكنها لم تمنع احتكار اقليم التيجرللسلطة المركزية ، النتماء زيناوى اليه   فالرئيس 

قط ونصيبهم من الوزارات ثالث وزارات غير سياديَّة من أصل ثماني عشرة وزارة  ف% 77جعل نصيب المسلمين من مقاعد البرلمان 

، ولم يتوقف االمر عند هذا الحد بل شنِّ الحمالت العسكريَّة على اراضى القوميَّات اإلسالمية من حين آلخر دون انقطاع وعمل على 

 .لنطاق جلبت الماليين من القوميات االخرى الى اراضيهم  اضعاف كثافتهم العددية فى اقاليمهم بعمليات تهجير وتوطين واسعة ا

 

 اهم الحركات االنفصالية      

 :اوال حركات حققت استقاللها اوتوازنها الوطنى        

 حركات تحرير اريتريا  -     

وتحولت الى العمل   0810، وقامت جبهة التحرير االريترية كجماعة اسالمية  عام  0834رير إريتريا عام بدأت حركة تح       

وبدأت نشاطها  في المناطق الريفية بغرب البالد ، ولخإلفات بين كوادرها ، انشق القائد عثمان صالح  0813المسلح بحلول عام 

قوات التحرير الشعبية  –ي الماركسية  التى انشأت جبهة التحرير اإلرترية سبي عن الجبهة االسالمية لينضم الى مجموعة أفورق

كمسؤل عن العالقات الخارجية ، التى رغبت المجموعة فى استغالل عالقاته الواسعة بالدول العربية فى جلب السالح والتمويل لهذا 

 .التنظيم 

الجتذاب الدعم العربى والعناصر المسلمة لالنضمام الى الجبهة بالمسلمين فى هذه المرحلة " وقد استعانت مجموعة افورقى       

نظرا لعزوف المسيحيون عن االنضمام الى العمل ضد اثيوبيا التى يتعاطفون معها دينيا ،  وعينت البهة رمضان محمد نور كواجهة 

المجلس العسكري ذي األصل اإلرتري المسيحى للجبهة التي انفرد أفورقي بقيادتها ميدانيا  ،  وبعد إغتيال الجنرال أمان عندوم قائد 

على يد منجستو هايلي ماريام ، إنضم آالف المسيحيين اإلرتريين الى تنظيم أفورقي بعد ان  0823الذي أطاح بهيال سالسي في 

 .تحولوا عن ارتباطهم المتين بإثيوبيا بعد هذا الحادث 

ه بعيدا عن العرب واعوانهم ، وتطلع الى الغرب واسرائيل الستمداد وبعد أن وقف تنظيم أفورقي على قدميه غير توجهات      

العون وتحول افورقى الى الدوائر الغربية التى اصبحت ومنظماتها لإلغاثة الممول الرئيسي للتنظيم ، وعمل أفورقي على التخلص 

ينيات في حرب أهلية مع جبهة التحرير من زمالؤه المسلمين  داخل الحركة فتخلص من عثمان صالح سبي ،  ودخل في نهاية السبع

استمرت لعدة أعوام وتمكن بالتحالف مع الجبهة الشعبية لتحرير شعب تجراي العاملة فى المنطقة من طرد ( االسالمية) اإلرترية 

ا واالحتفاظ ، قام  النميري بتجريدها من أسلحته 0840الى شرق السودان في عام "  ألف مقاتل  07"قوات جبهة التحرير اإلرترية 

 .بهم كالجئين ال يسمح لهم بالعمل أو النشاط انطالقا من األراضي السودانية حرصا على عالقته مع اثيوبيا

شكل هذا القرار ضربة قوية لجبهة التحرير اإلرترية االسالمية ،التي ما لبث أن تفتت لعدة فصائل خرجت جميعا من دائرة        

وانفردت الجبهة الشعبية بالعمل وأصبحت هى الحركة الرئيسية على الساحة وتحولت الى منظمة قومية التأثير فى الساحة اإلرترية ، 

والسودان ( تونس)فى اطار  دعوتها بأن الساحة ال تحتمل أكثر من تنظيم واحد ،  ورفض أفورقي بإصرار جهود الجامعة العربية 

فى اريتريا  ، بل دبر عدة محاوالت الغتيال قيادات المنظمات االخرى ، ونجح والعربية السعودية لتوحيد الجبهات والتنظيمات العاملة 

في تصفية بعضهم بالخرطوم وكسال  ، واخذ  فى تعزيز ارتباطه بالغرب ومنظماته الكنسية واإلغاثية واالبتعاد عن الدول العربية فلم 

 .   0843(مة السيد الصادق المهدي بعد انتفاضة رئيس الوزراء زعيم حزب األ) تعد عالقاته بها جيدة بما فيها السودان 

، ومكن للمسيحيين ( 0842المؤتمر الثاني عام )اخذ أفورقي يعزز قبضته داخل الجبهة الشعبية فتولى منصب األمين العام       
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مال ، وبدأت توجهاته  الذي ينحدر منه فسلمهم المواقع الحساسة مثل األمن وال" سراي"من أبناء المرتفعات خصوصا أبناء إقليم 

الطائفية فى الظهور فأصبحت التقرنجة هي اللغة الرئيسية لتنظيم الجبهة الشعبية ، وابدى تخوفه من أي دور للدين مستقبال لتهديده 

قبائل البني الوضع الطائفي  ،  واتخذ موقفا عدائيا من اللغة العربية وإعتبرها خاصة بقبيلة الرشايدة وساواها باللغات غير المكتوبة ل

عامر والعفر والساهو والحباب والبلين ، وانتهك التقاليد االسالمية  فى حمالت التجنيد اإلجباري للفتيات التي قامت فيها الجبهة 

قرية جمعت خاللها خمسمائة مجندة ، وكانت هذه االنتهاكات وأسباب أخرى سببا للتصادم أدت  34الشعبية باالغارة على اكثر من 

بمعسكرات الالجئي ،  وتوحدت  0844عدد كبير من المسلمون لتكوين حركة الجهاد اإلسالمي اإلرتري في منتصف العام  ألن يتجه

الجبهة الشعبية لتحرير "جهود التحرير اإلريترية مع كفاح شعب تيجراي لوجودهما فى نفس النطاق الجغرافى فتم التنسيق بين 

 .ب التيجراي فى العمل المسلح اال انهما لم يتمكنا من تحقيق استقالل إريتريا مجموعة افورقى وجبهة تحرير شعو" إريتريا

الجبهة الشعبية لتحرير ) الجبهة الديموقراطية الثورية لشعوب إريتريا " وعقب قيام الثورة الشعبية في إثيوبيا تشكلت       

لغربي وجبهة األورومو التى قامت بدعم الجبهة التي تضم جبهة تحرير شعوب التيجراي وجبهة تحرير الصومال ا(  إريتريا 

منجستو هيال ماريام    وتمكنت الجبهة اإلثيوبية الموحدة من تحقيق انتصارات "اإلثيوبية الموحدة في القتال ضد نظام الرئيس 

ن ارض االقليم االريترى  سريعة ضد النظام ،  خالل هذه الفترة نجحت الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا فى السيطرة على نسبة كبيرة م

 .م0880مايو  73وتمكنت من االستيالء على أسمرة عاصمة اإلقليم يوم 

مساعد وزير الخارجية " هيرمان كوهين"م برعاية 0880مايو  72عقدت الواليات المتحدة األمريكية مؤتمراا في لندن في       

ة والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا اعقبه مؤتمرين أحدهما سياسي في األمريكي للشؤون األفريقية وحضره من إثيوبيا الجبهة الموحد

لندن واآلخر عسكري في الخرطوم ،  وات فق على تقسيم السلطة بعد إسقاط النظام ، بأن تسيطر الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على 

ا ، على ان يجرى التفاوض بعد النصر بينهما على مقدرات األمور في أديس أبابا وتسيطر الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا على إريتري

استقالل إريتريا والحفاظ على مصالح إثيوبيا اإلستراتيجية في حق الوصول إلى الموانئ اإلريترية من دون تحمل أي التزامات ، 

 .واقرا الوضع فى معاهدات

إلى " منجستو هيال ماريام"س اإلثيوبي وعقب استيالء جبهة تحرير شعوب التيجراي على أديس أبابا وهروب الرئي       

زيمبابوي، وسيطرة الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا على أسمرة ، أعلنت الجبهة اإلريترية تشكيل حكومة مؤقتة إلدارة البالد وتحولت 

جبهة الشعبية رئيس ال" أسياسي أفورقي"اللجنة المركزية للجبهة إلى هيئة تشريعية للحكومة المؤقتة وتولى رئاسة الحكومة 

لتحرير إريتريا ، وأعلنت الحكومة اإلثيوبية الجديدة اعترافها بحق تقرير المصير إلريتريا وحقها في االستقالل إذا رغبت ذلك وطلبت 

بين الحكومة اإلريترية المؤقتة ، تأجيل االستفتاء حول مصير إريتريا، لمدة عامين، لتهيئة المناخ العام إلجراء استفتاء شعبى، جرى  

، وأصبحت إريتريا دولة مستقلة ذات سيادة والعضو %88.4م ، وجاءت النتيجة، لصالح االستقالل بنسبة 0885أبريل  73ـ  75

 . في األمم المتحدة 045رقم 

 البعد الدينى كان مسيطرا فى المثال االريترى فعند مناقشة االمم المتحدة فكرة ضم اريتريا الى اثيوبيا من عدمه رفضت      

الحركة االسالمية االريترية بقوة االنضمام الى اثيوبيا التى لم يكن وضع المسلمين فيها مريحا  بينما مال المسيحيون الى االنضمام 

اليها لوحدة العقيدة ، ولكن االمر اختلف فى معركة التحرير فقد تغلب البعد القومى على البعد الدينى بتحالف المسلمين والمسيحيين 

الهدف القومى فى االستقالل ، مع ظالل للدين بميل افورقى رغم ماركسيته الى الغرب ومنظماته المسيحية االغاثية ثم  معا النجاح

 .مواقفه التى شابها العصبية بمحاباته المسيحيين فى مناصب الجبهة   

 

     

 

 جبهة تحرير شعب تيجري  -  

 (وماي)الجبهة الديمقراطية الثورية )                  

وسعت لتقرير المصير في إطار دولة الوحدة االثيوبية وتمكنت بالتعاون مع جبهة تحرير  0823تشكلت الجبهة عام        

،  0880أورومو والجبهة الوطنية لتحرير اوغادين والجبهة الشعبية لشعوب اريتريا من االطاحة بنظام منغستو هايلي ماريام عام 

، وكرئيس للوزراء فى ( مايو)ى السلطة بزعامة ميليس زيناوي زعيم الجبهة الديمقراطية الثورية وبالتالى سيطر عنصر التجراى عل
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حكومة الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية انشقت عليه الحركات الحليفة وتحولت الى النضال المسلح ، وأهم المنظمات المسلحة 

، وهذه   ( UWSLF)لتحرير اوغادين وجبهة تحرير الصومال الغربي  التي تعارضها هى  جبهة تحرير أورومو، والجبهة الوطنية

 . المنظمة لديها طموح فى اقامة تيجرى الكبرى على النحو المبين فى الخريطة

 

 حركات لم تحقق اهدافها وما زال حلم االستقالل يراودها  –ثانيا       

الجبهة  -اجادنيا الوطنية  جبهة تحرير أوروم حركة -ر أورومووهى حركات تحرير الشعوب المسلمة  ممثلة فى جبهة تحري       

 ( .UWSLF)  الجبهة المتحدة لتحرير الصومال الغرب-   الوطنية لتحرير وغادين 

 

 جبهة تحرير أورومو  -     

ليك الثانى كانت اوروميا موطنا لالمارات المسلمة  واهمها هرر صاحبة الجهاد ضد الحبشة  ، وقام االمبراطور من       

  وتحول االوروميون طبقا للنظام االقطاعى االثيوبى الى  مؤجرين الراضيهم بعد ان كانوا  0485بضمها الى اثيوبيا عام ( االمهرى)

مالكا لها  ، وعانوا من عسف الضرائب الباهظة ، وكانت معاناتهم من حكم االمهرى والتيجرى سببا دائما للعصيان ، وفشلت 

وقامت  حركة  0850-0874عام  Azebo-Rayaسى استقطابهم ودمج قياداتهم فى النظام االمبراطورى فثار محاوالت هيالسال

الفترة   Bale ومن اخطر ثوراتهم ثورة  بال ، 0813عام  the Mecha-Tulema، وتأسست منظمة  0851االستقالل عام 

لصومالية وكانت هناك محاوالت لتنسيق عمليات حيث لجأ الثوار للعمل المسلح بمساعدة الحكومة ا 0820الى  0818من 

االوروميين مع جبهة تحرير الصومال الغربى ولكن االمور توقفت بما فيها الدعم الصومالى بعد وصول سياد بارى السلطة عام 

 . 0820،  فإضطروا للهدنة مع هيال سالسى عام  0818

بذ السيطرة االثيوبية واقامة الدولة االسالمية ، واستطاعت جبهة لن 0818قامت الجبهة االسالمية لتحرير اوروما عام        

 78تحرير اوروما اكتساب تأييد معظم قطاعات الشعب االورومى وقامت بالكثير من العمليات المسلحة وتمكنت من السيطرة على  

قب جارا ابا ثمدا وتقاوم الحركة محاوالت الف كيلو متر مربع من اراضى االقليم ، وترأس الجبهة الشيخ عبد الكريم بن ابراهيم المل

ولكن ( السودان الصومال وجيبوتى )منظمة االغاثة الدولية التابعة لالمم المتحدة العادة الالجئين االوروميين من البلدان المجاورة 

 .الظروف   الجبهة تصر على اال يتم ذلك اال بعد زوال الممارسات االثيوبية كمحاولة لتوليد ضغط دولى لتغيير هذه

إلقامة دولة مستقلة  Oromo Liberation Front (OLF)جبهة تحرير اورومو  0825كون االوروميون فى عام        

عام  Harerg، وقامت بعمليات مسلحة هاجمت فيها    Omoفى كل وسط وغرب اثيوبيا  باستثناء االوجادين ، واقليم نهر اومو 

قواعد دائمة فى 0848واسوس على الحدود السودانية ، اصبح للجبهة فى  0821وارسى فى عام  Welegaوويلجا    0828

فى اقليم  Begiالمؤتمر الوطنى الذى انعقد فى  0844بعض المناطق منها هاريرج ،  وفى المجال السياسى شكلت الجبهة فى 

Asosa Region قليم ، وفى خضم مرحلة الثورة وندد االجتماع بسياسة منجستو فى التهجير والتوطين التى تتهدد هوية اال

االثيوبية ساهمت الجبهة فى اسقاط نظام منجستو فى اطار تعاون جبهات التحرير ضد نظامة ، ولكنها انشقت على النظام الجديد فى 

 .  ولجأت الى المنفى فى اريتريا  لمواصلة النضال 0887اديس ابابا بقيادة زيناوى عام 

يا بدعم الجبهة وتدريب عناصرها ،  والجناح العسكري للجبهة ال يشكل تهديدا قويا لقوات الحكومة ويتهم االثيوبيون اريتر       

رغم انضمام بعض االوروميون المنشقين عن الجيش االثيوبى الى  7001االثيوبية الفتقارها للتمويل الذى ضغط عملياتها منذ عام 

 .عشر ومعه عدد كبير من الجنود كانوا متمركزين على الحدود مع إريتريا قائد الفرقة الثامنة   Gelchuالجبهة  مثل عميد كمال 

الدخول فى محادثات مع الحزب الحاكم في  7004وبسبب انقسام قيادلت الجبهة تعرقلت العمليات المسلحة فقبلت عام       

ثورية الشعبية الحاكمة على تخلي جبهة لكنها  فشلت الصرار الجبهة الديمقراطية ال 7008أمستردام أواخر عام  استمرت حتى عام 

 .تحرير أورومو عن استخدام القوة المسلحة أوال وقبولها الدستور االثيوبي 

       

 االوجادين         

ثورة مسلحة عام " مختل طاهر " ففى االوجادين نادوا بإقامة دولة اسالمية على مساحة شاسعة من جنوب اثيوبيا ، وقاد       

 .ل ذلكمن اج 0815
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 جبهات تحرير االوجادين  -      

 (UWSLF)  الجبهة المتحدة لتحرير الصومال الغربي)             

 .(الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين  -اجادنيا الوطنية  حركة                  

 .(UWSLF) الجبهة المتحدة لتحرير الصومال الغربي -أ           

 :ة من ثالث جبهات هىتكونت الجبه             

 . WSLFجبهة تحرير الصومال الغربي  &                   

 .جبهة الشعب لتحرير الصومال الغرب    &                   

 . اإلتحاد اإلسالمي في أوغادين &                   

اجل حق تقرير المصير الوطنى  للنضال من 0815تشكلت عام   WSLFجبهة تحرير الصومال الغربى   .. االولى       

من اراضى االقليم ، اال ان المساعدات السوفيتية %  83من تحرير  0824-0822والوحدة مع الصومال ، وتمكنت خالل الفترة 

وانسحابهم من معظم مناطق االقليم  0822والكوبية مكنت النظام من القضاء على انتصارات الجبهة  وهزيمة ثوار االوجادين عام 

 .ى كادوا ان يحرروه الذ

و تعد الذراع العسكري لحركة االتحاد اإلسالمي  0880تأسست عام " الجبهة اإلسالمية لتحرير الصومال الغربي.. "الثانية     

دخلت فى مفاوضات مع  7008يوليو  78، ويرأسها اإلسالمي الشهير إبراهيم حسين ، وفي ( االعتصام بالكتاب والسنة حاليا)

يوبي بعد عشرين عاما من الحرب ، مقابل ممارستها الدعوة والخدمات االجتماعية في الجنوب وهى الخطوة التى عارضها النظام اإلث

 .عدد كبير من علماء حركة االعتصام الذين اعتبروها استسالما للنظام اإلثيوبي وتخليا عن قضية أوجادين

وتنشط في إقليم أوجادين ، أو ما تسميه  0848أسست عام وقد  ت ONLFوهناك الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين        

بعد رفض النظام الحاكم منح االقليم حق تقرير المصير ، وترأسها   0888، بدأت العمل المسلح عام " الصومال الغربي المحتل"

فييتي وعمل في البحرية األدميرال الصومالي محمد عمر عثمان الذى تلقى تعليمه في الكلية الحربية بالقاهرة واالتحاد السو

الصومالية ،  وتعد الجبهة من أبرز الحركات المسلحة في إثيوبيا وهي جبهة وطنية هدفها تحرير إقليم أوجادين الصومالي الذى 

 .يذخر بثروات نفطية كما يراه البعض

سياسي ، وشاركت في دخلت الجبهة المعترك السياسى فسجلت نفسها كحزب  0880وبعد انهيار حكومة منجستو عام       

في المائة من المقاعد ، وتولت  الحكومة اإلقليمية في الفترة  48االنتخابات البرلمانية المحلية في اإلقليم الصومالي وحصلت على 

على  0888، وصادق البرلمان اإلقليمي في األوجادين في عام "جبهة تحرير غرب الصومال"بالتحالف مع  0888حتى  0880من 

فتاء على استقالل األقليم غير أن الحكومة الفيدرالية أجبرت الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين على الخروج من الحكومة إجراء است

 .وهو ما فجر صراعا مسلحا في اإلقليم

وهذه الجبهة تعتبر نفسها حركة وطنية ال تمت بصلة لإلسالميين في الصومال ، وسبق أن طردت عناصر من حركة        

من اإلقليم وهو ما أكسبها تعاطف بعض الدول الغربية التي ال تعلن صراحة تأييدها للجبهة ،  وسجلت منظمات حقوقية الشباب 

 .غربية انتهاكات لحقوق االنسان فى اإلقليم الصومالي

 

 محاربة القوميات المسلمة        

 إضعاف الكثافة السكانية والهوية الثقافية             

اثيوبيا جهدا فى محاربة االسالم سواء فى اوروميا او االوجادين او العفر، فقد حاربت اللغات القومية واعتبرت  لم تألو       

 تعليم اللغة العربية جريمة يعاقب عليها القانون وأغلقت مكاتب تعليم القرآن واللغة العربية  وحكمت اقاليمهم بالحديد والنار ، فثارت

 .ين ونادى الثوار بحق تقرير المصير االقاليم  ضد سيطرة االمهري

وبعد زوال الحكم االمبراطورى وقيام النظام الماركسى العسكرى حاول اضعاف النزعة القومية   فقرر النظام االثيوبى فى       

مليون  5طين برنامجا لتهجير وتو 0824مواجهة هذه التمردات خلخلة الكثافة االسالمية الصومالية باالقليم فأطلقت الحكومة عام 

 .امهرى الى الجنوب االورومى واالوجادين 

مليون مستوطن شمالى الى وسط  0,3ببرامج التهجير لتصل بها الى   0848 – 0845وعجلت الحكومة  بعد مجاعة       



- 278 - 

 

- 278 - 

 

 .الوجادين حيث تنشط جبهة تحرير ا  Hargarie، واالسراع بعملية المزارع الجماعية فى اقليم   0843وجنوب البالد قبل عام 

، انه   0844فى عدد ديسمبر  Africa Confidentialمليون لتأمين االقليم وتقدر  5تم نقل  0841وقبل نهاية       

، ومن غير المعروف على وجه الدقة ما تم من تهجير منذ االنقالب على منجستو  0848مليون قبل نهاية  03سيكون قد تم نقل 

 . 0848مايو 

 

 بهة الوطنية لتحرير أوغادينالثالثة الج      

في حرب أوغادين ( WSLF)بعد هزيمة الجيش الصومالي وجبهة تحرير غرب الصومال  0848نشأت الجبهة عام        

عاد كثير من الالجئين األوغادينيين من الصومال ودعموا الجبهة ،  0880، وبعد انهيار الحكومة في الصومال  عام 0822-0824

في المئة  48ا كحزب سياسي وشاركت في االنتخابات البرلمانية المحلية في اإلقليم الصومالي وحصلت على وسجلت الجبهة نفسه

كما سبق القول ، في تحالف مع  0888حتى  0880من المقاعد ، وشكلت الجبهة الحكومة الصومالية اإلقليمية في الفترة من 

WSLF  ء استفتاء على استقالل اوغادين وردت الجبهة الشعبية اجبار الجبهة الجرا 0888وصادق البرلمان اإلقليمي قرارا في عام

الوطنية لتحرير أوغادين الخروج من الحكومة، وإستبدلتها بمجموعات أكثر مرونة ونقلت العاصمة االقليمية الي المدينة الشمالية 

Jigjiga  ذات األغلبية غير األوغادينية ،. 

بين اريتريا واثيوبيا ، وقامت الحكومة  0884الحاكم في أعقاب اندالع الصراع  عام  حملت الجبهة السالح ضد الحزب       

علق محمد عمر عثمان أن هدف الجبهة اجراء استفتاء في المنطقة  7001االريترية بتمويل وتدريب والجبهة  ، وفي أواخر عام 

وقاطعت   او قيام دولة مستقلة أو االنضمام إلى الصومال ،  الصومالية ليقرر السكان ما اذا كانوا يريدون البقاء كجزءا من إثيوبيا

الذى  إضطر الى تأجيل االنتخابات البرلمانية في      SPDPالتي فاز بها حزب   7008و  7000الجبهة االنتخابات االقليمية عامي 

لدى الجبهة كوادر ذات خبرة قتالية ، و النعدام األمن في المنطقة الصومالية بسبب تكثيف الجبهة هجماتها المسلحة  7003عام 

من مقاتلى الجبهة عام  5000و  7000ممن  تلقى تدريبا عسكريا اثناء خدمتها  في جيش سياد بري كما دربت إريتريا ما بين 

ة أمريكا الشمالي( ،  وتتلقى الجبهة دعما ماليا من اريتريا وبعض الدول العربية والسودان واألوغادينيين في المهجر  7008

،ومن غير المعروف تفصيالت وافية عن الموقف حاليا  ، الجبهة متحالفة مع جبهة تحرير أورومو منذ ( وأوروبا والشرق األوسط

    .كجزء من التحالف من أجل الحرية والديمقراطية 7001وانضم اليها خمس مجموعات منشقة اثيوبية أخرى عام  0881عام 

 

 

 البعد الدينى      

ن الدين عامال مشتركا بين الحركات االسالمية االنفصالية فالجميع غلب عليه الطابع القومى ، فلم تسع هذه الحركات لم يك       

لوحدة اسالمية فيما بينها او يدعم بعضها بعضا اال فى حاالت محدودة ، وقد يكون السبب البعد الجغرافى بين مواقع االقليات التى 

 .متداداتها العرقية المالصقة ، فاغناها االمر عن التفكير فى وحدة مع غيرهاكانت تسعى فى االصل لالنضمام ال

 

 حركة تحرير العفر       

ومنها اكتسبوا تسمية الدناكل ، ويتوزعون بين "  انكلي"والعفر مسلمون عرب ينتسبون الحدى اسر اليمن الحاكمة اسرة       

موداايتو كراو، المعدينا، ورابتو ، اومنتو  يبوتى ، وأهم قبائلهم فى اثيوبيا داموهيتا ،دول القرن اإلفريقي الثالث اثيوبيا واريتريا وج

إفات "، نوتو ، تهدتو ، وحورنبا وهي قبيلة عربية اندمجت مع قبيلة بلعسوة   ولهم تاريخ عريق في اإلسالم فهم اهل مملكة 

نسبة المارة عدل وي طلق عليهم الدناكل ، وكانوا من المجاهدين ولهم ممالك اخرى اقيمت بعد ذلك ، ويسمون العدليون "  وتوابعها

رى ،  وعادة ما كان للعفر سلطنات مستقلة يحكم كل منها سلطان بعد انهيار عدل  انقسمت  0322  ففى عام   فى جيش االمام الج 

لتى انتقل اليها محمد ا  Aussa  فى   The Aussa Sultanate   واالخرى الدولة المدينة  عدل الى دولتين هرر 

  .تقريبا تالشت السلطنة فى عهد عمر دين  بن ادم   0127وفى عام  ،   هرر واتخذها عاصمته  من   Muhammed Jasa  جاسا 

، واسس فى المنطقة   Mudaito المودياتو  زعيم  Kedafuاستولى على السلطة القائد العفرى  كيدافو  0258وفى عام       

  ي طلق  0258عام   Imamate of Aussa كل من اريتريا وجيبوتى ، سلطنة  على انقاض إمامة  حدود  يا قرب الشرقية الثيوب
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عاما  50السلطة لمدة  وبعد خمسة عشر عاما تولى محمد ابن كيدافو   تتزعم بقية السلطنات  وكانت    Aussa Sultanate  عليها 

وهومن دهر القوة    Mahammad ibn Hanfadhe  بن حنفضة    طان محمدو السل سنة  Ijdahis  70 كسلطان ، ثم ابنه 

) ،  ولما اشترى االيطاليون ميناء عصب  .  0423  عام      Wernerr  Munzinger المصرية التى هاجمت الحبشة وقتل قائدها  

الذى اغضب منليك الثانى   مع االيطاليين ، االمر المحلى ، إضطر السلطان محمد لتوقيع االتفاقيات  من السلطان (  0480 اريتريا

  .الضغط لمنع تعاونه مع االيطاليين فى الحرب ضد اثيوبيا  وارسل جيشا يعسكر قرب السلطنة كنوع من 

مع االيطاليين عند إحتاللهم   Mahammad Yayyo  وفى الحرب الحبشية االيطالية الثانية تعاون السلطان محمد يايو        

تفجر الصراع بين 0823أرسلوا قوة اعتقلته واقامت ابنه سلطانا  ،  وفى عام  0885االحباش للسلطة عام   شة ، فلما عاد الحب

السلطة االثيوبية وبين السلطان على مرح سلطان العفر فى دلتا نهر اواش فى اقصى شرق اثيوبيا على الحدود مع جيبوتى بسبب 

بعد سقوط  0880وعاد عام  0823  عام  الى السعودية   Alimirah Hanfere ون فى   التضرر من سياسة االصالح الزراعى  

السلطنات العفرية السبع  بإقرار  ، وتقلد ابنه حنفضة السلطنة  7000الوحدة االثيوبية ومات عام  مؤيدى  من  النظام العسكرى وهو 

  .لطته عليهم غير معلوم وجودها حاليا واريتريا ولكن س وجيبوتى  اثيوبيا  ذات الحكم الذاتى فى كل من 

الذى وافقت فيه الجبهة  فى اطار الدولة الفيدرالية االثيوبية نتيجة لمؤتمر لندن للمصالحة  حصل االقليم على الحكم ذاتي      

اب وصول الجبهة المختلفة في إنشاء حكومات فيدرالية لها داخل اثيوبيا في أعق على حق القوميات 0880االثيوبية الحاكمة عام 

الى حكم البالد بعد إسقاط نظام هايلي ماريام الذى ساهمت جبهة التحرير العفرية فى ( اهادق ) الديمقراطية الثورية لشعوب اثيوبيا 

مس مساحة اثيوبيا و من سكانها  وكلهم مسلمون متأثرون بالثقافة العربية ولديهم عدة أحزاب % 8اسقاطه ،   ويشكل اقليم العفر خ 

ياسية اندمجت في الوقت الحالي تحت حزب واحد هو الجبهة الديمقراطية المتحدة العفرية أما البرلمان اإلقليمي للعفر فهو يتشكل س

عضوا للحكومة المحلية لمجلس الوزراء  01عضوا من المكتب السياسي  03من بين أعضائه  عضوا ينتخب هذا البرلمان 84من 

فاوتة من جميع األحزاب التي تشكلها الجبهة القومية الفيدرالية الموحدة   ويمثل اإلقليم بعضوين في اإلقليمي ويتم اختيارهم بنسب مت

 .البرلمان الفيدرالي

 وضع العفر في جيبوتي      

وهم القومية األكثر عددا يقطنون جنوب البالد على ساحل البحر  (العفر والعيسا ) يشكلون إحدى أهم قوميتين في جيبوتي       

في شمال جيبوتي وغربها ويحتل عفر  -شو -وولو  -تيجراي  -األحمر في إقليم دانكاليا االريتري ، وهناك منهم يعيشون في إقليم 

ألف كم مربع ومن أهم السلطنات العفرية في جيبوتي  75من مجمل مساحة جيبوتي البالغة   7ألف  كم 70  جيبوتي مساحة قدرها 

وسلطنة اوبك وسلطنة غوبعد   ووفقا لالتفاق المبرم بين الحكومة وحركة التمرد العفرية بقيادة جبهة سلطنة رحيتا وسلطنة تاجورا 

الوحدة والديمقراطية يتقاسم السلطة العفر والعيسا   وبموجب ذلك جاء تعيين محمد ديلتا من العفر رئيسا للحكومة الجوبيتية ،  وفي 

 .م ، انب سلطات اريتريا  0810نذ انفجارها عام اريتريا انخرط العفر فى الثورة االريترية م

 

 (اقليم سد النهضة) حركة تحرير بني شنقول        

وعرف جزء   ترجع اصولهم الي المجموعات العربية التي هاجرت الي اقصي جنوب النيل االزرق وذابوا فى القبائل المحلية      

ثيوبيا والمنطقة الحدودية في فترة متاخرة ، وفر البعض منهم من السودان منهم باسم الوطاويط وهم المجموعات التي هاجرت الي ا

استخدمهم االنجليز ايام ما كان    وقد االراضي االثيوبية ولم  يرضخوا لملوك االحباشن مالحقة قوات محمد علي باشا الى هربا م

على الحدود السودانية وكانت مهامهم تتركز فى  فى حرب االيطاليين( باندا فونج )جزءا من السودان في دعم الجيش االنجليزي 

وتنازل االنجليز عن اقليمهم الثيوبيا بعد سقوط المهدية مقابل انسحاب االخيرة من منطقة القالبات المصرية  الى   حمايةالحدود 

 .التي احتلها منليك عقب سقوط ام درمان ( بمبدي –باردا ) جنوب فازوغلي والروصيرص عند منطقة

بعد ضم االقليم الي الحبشة عانوا من تهميش السلطات واستشعروا انتقاص دينهم ولغتهم العربية فتمردوا في بداية عام       

م علي اساس انهم جزء اليتجزاء من السودان وطالبوا بعودة االقليم الي االراضي السودانية وقوبل طلبهم بالرفض والعنف ، 0850

ولم ي حقق لهم النظام العسكرى    ذاتي فقوبل طلبهم بالرفض فإستمر النشاط المسلح للحركة وخالل حكم هيالسيالسى طالبوا بحكم

بقيادة منجستوا االشتراكى الذى اطاح بـ هيالسيالسى طموحاتهم فخرجوا على السلطة المركزية في اديس ابابا وكونوا حركة تحرير 

م ،  ونزح الكثير منهم الي السودان ، 0880 -23من عام  ، وإنفجر القتال بين الحركة والنظام(  BpLM)شعب بني شنقول
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مارس 70واستمر القتال وتحالفوا مع الجبهة الثورية لتحرير شعوب اثيوبيا بزعامة مليس زناوي الى ان انتهت الحرب االهلية في 

اطية القومية ، وتم تعيين بني م ووصول الجبهة الثورية الي السلطة وتم اعتماد النظام الفدرالي القائم علي اساس الديمقر0880

ولكن الطموحات لم تتحقق فإنقسمت الحركة ( قمز بني شنقول الوطني )شنقول اقليما بالشراكة مع قومية القمز ، وسمي اقليم 

 .     فشارك بعضها فى الحكم وعادت مجموعة من بني شنقول الى التمرد على نظام مليس زناوي 

         

 واثره على جهاد بني شنقول الوضع االقليمى       

م تولت حكومة االنقاذ الوطني السلطة فى الخرطوم وبتوجهاتها االسالمية عملت علي مناصرة القضايا 0848فى يونيو       

م وصل التجراي الي السلطة في اثيوبيا وفى 0880االسالمية ومنها  قضية بني شنقول بإعتبارها ذات جذور سودانية ، وفي عام 

ايضا ممثال فى  اسياسي افورقي وهو من قومية التجراي ، وتضادت االنظمة لتباين الرؤي السياسية بين االنظمة في الدول  اريتريا

الثالث ، فإنضمت اسمرا واديس ابابا الى مشروع شد االطراف االمريكي السقاط حكومة السودان ودعموا الحركات المسلحة المناوئه 

وبالمقابل ( الخ ......االسود الحرة  –التجمع الوطني الديمقراطي  –التحالف السوداني  –ودان الجيش الشعبي لتحرير الس)لها 

 –جبهة التحرير االرترية  –حركة تحرير االرومو  –دعمت السودان الحركات المناوئة لكال البلدين حركة تحرير شعب بني شنقول 

بني شنقول االرضي السودانية فى تحركاتها ضد القوات االثيوبية ، فاستخدمت حركة تحرير ( الجبهة االسالمية االرترية الخ

 .الروصيرص كسند خلفي للحركة  –قيسان  –الكرمك  –وساندتها ايضا مجموعات بني شنقول في الدمازين 

حلف ) ن لكن انفجار الوضع بين اثيوبيا وارتريا حول مثلث بادمي الحدودى اضطر اثيوبيا الي التحالف مع السودان واليم     

مع  –مع جيبوتي على مناطق الساحل  –مع اليمن علي جزر في البحر االحمر )  ضد اريتريا بفعل عدائيتها للدول الثالث  ( صنعاء 

، وادي ( امنية –اقتصادية  –السياسية )، وتطورت العالقات االثيوبية السودانية لتشمل المجاالت ( السودان بدعم الحركات المناوئة

  0لوقف االنشطة المسلحة في الشريط الحدودي ،وتفكيك الحركات المسلحة المدعومة والحد من انشتطها  هذا التحول

 

 الحركة واالعتراض على سد النهضة      

، وهى المنطقة الحدودية التى كانت جزءا من السودان ومصر حتى العام  سيقام سد النهضة  فى منطقة بني شنقول وقامبيال      

والقبائل السودانية التى تسكن هذه المنطقة تعترض , ندما ضمتها إثيوبيا واعتبرتها واحدة من االقاليم الثالثة عشرة ع, م  0481

م فى هذا  7007/  8/  0ومعها حركة تحرير بني شنقول اإلثيوبية المعارضة علي تنفيذ هذا السد وأصدرت ثالثة بيانات بتاريخ 

قيع الحكومة اإلثيوبية اتفاقية مع بعض عناصرها بالموافقة على اقامة السد واعلنت فى الخصوص نفت من خاللها االعتراف بتو

( ساليني ) ، وإنذار الشركة اإليطالية   والبدري هاشم, بروزة  أحمد التوم , زروق   فصل الموقعين من الحركة وهم  جعفر  بياناتها

ها على حقها في إيقاف التنفيذ بأي وسيلة الضراره بسكان اإلقليم من مع تأكيد, القائمة على تنفيذ مشروع سد النهضة بمقاضاتها 

تهجير وحرمانهم من ثروات االقليم  مع التأكيد على االستمرار في اتخاذ ما تراه مناسباا من أجل الحصول على حق تقرير المصير ، 

 .  7007اخر وتردد انه تم توقيع اتفاق توقيع اتفاق سالم بينهم وبين الحكومة االثيوبية او

     

 ثالثا إنفصال جنـوب السودان       

 غوردون وجذورالمشكلة          

وضع غوردون الخطوطه العامة لمشكلة جنـوب السودان فى ادارته االولى على نحو ما اوردنا من تفاصيل ، بإضعاف        

نهم يعرقلون الحرب على تجارة الرقيق واستبدلهم بحكام ارتباطه بباقى السودان عندما حجب العرب والسودانيين عن ادارته بدعوى ا

اوروبيين ، ودفعه التبشير الى المنطقة بحرصه على توصيل رسالة ارنست فى هذا الخصوص الى لندن يظهر نواياه فى ضمان عدم 

لكات ملك بلجيكا فى الكونغو كما ان تفكيره فى مرحلة اخالء السودان  ضم الجنوب الى اوغندا او ممت  انضمامها الى عالم االسالم 

بدون اذن موكله ، استنادا لوجهات نظر شخصية ترعى مصالحه الخاصة وانتماءاته وتخالف المصالح الحقيقية لموكله ، وتبريره 

دمته هذا المنطق بقربه جغرافيا الى المنطقتين اكثر منه الى السودان ، وكنوع من بناء الجسور مع ملك البلجيك كمقدمة اللتحاقه بخ

 .الحقا لما ادرك انتهاء مهمته فى السودان ، ما هو اال خيانة لالمانة 
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 االدارة االنجليزية وتكريس المشكلة       

، اتخذت االدارة عددا من االجراءات قوضت اندماج الجنوب فى السودان ، وحرمته  0488ومنذ االحتالل االنجليزى عام        

ة الضغط على الجنوب أضعف اماكن الهوية االسالمية فى جسد السودان ، وإجتهدت فى إجتثاث تجانس هويته عندما كثفت االدار

مظاهر الهوية العربية واالسالمية فيه  وإستبدلوها بالثقافة اإلنجليزية والعقيدة المسيحية الهدار عناصر التماسك والوحدة بين 

 .الجنوب والشمال 

 

 التبشير والجنوب       

نجليز بمختلف اطياف التبشير من بروتستانت وكاثوليك للعمل فى الجنوب للحيلولة دون  مد االسالم ، وانطلق عنان دفع اال       

بتعجيل تنصير جنوب السودان وكل من اوغندا  0871تنفيذ إستراتيجية مجلس الكنائس العالمى التى تبناها عام   " التبشير فى 

،  فقامت االدارة  بالقضاء على بدايات التعليم التى كان النظام ( 343)من مد االسالم   ونيجيريا قبل تحولهم الى المحمدية تخوفا

المصرى قد بدأ فى تطبيقها ، ولم يسمح االنجليز اال بالحد االدنى من التعليم بما يلزم العداد كتبة العمال االدارة ، واستمر حرمان 

السالم وألغت المحاكم الشرعية  وحرمت الزى واالسماء العربية وأرغموا   ومنعت الدعوة الى ا 0878الجنوب من التعليم حتى عام 

اغلقوا الجنوب في وجه المسلمين فى اطار قانون االراضى المغلقة ،  0878أصحابها على إستبدالها بأسماء إنجليزية   وفى عام 

قبوا كل من حاول من الجنوبيين الخروج إلى بعدما اخلوه منهم بما فيهم التجار ومنعوا إتصال جزءا الوطن اال باذن خاص ، وعا

 .الشمال ، وأبعدوا الحامية الشمالية واستبدلوها بالفرقة االستوائية 

وتردت اوضاع الجنوب فى جميع المجاالت من جراء اعادة العمل بنظام الضرائب   وزاد الطين بلة نظرة االدارة االنجليزية        

ساسها فرقت بينهم واخوانهم الشماليين فى المرتبات فكان الجنوبى يحصل على مرتب اقل من المتدنية الى الجنوبين التى على ا

مرتب قرينه فى الشمال ، وفى موجة فوران حركة التحرر بعد الحرب العالمية الثانية فى اسيا والشرق االوسط ، تبلورت حركة 

ستعمار ، وتعاونا فى العمل السياسى  وأفلحت الحركة سياسية جنوبية وقفت مع االحزاب السياسية فى شمال السودان ضد اال

لمناقشة االوضاع فى الجنوب ، وندد المؤتمر بسياسات المستعمر فى عزل  0882الوطنية السودانية فى عقد مؤتمر جوبا عام 

ى االجور بين الجنوبين الجنوب وحرمانه من التعليم وايد اشتراك الجنوبيين فى الجمعية التشريعية بالخرطوم  وتحقيق المساواة  ف

 .والشماليين والتوسع فى التعليم 

الرفاهية ، واضطر االنجليز مرغمين على الموافقة  " واسفر المؤتمر ايضا عن تجمع الجنوبيون فى حركة سياسة باسم        

عاء بأنها جاءت استجابة لرغبتهم ،  على نتائج المؤتمر محاولين التنصل من سياسة االماكن المغلقة بالقاء تبعتهاعلي الجنوبيين باالد

جنوبى فى  05، فإستجاب االنجليز بإدخال  0884ولما تقاعس االنجليز فى الوفاء بتعهداتهم  نظم الجنوبيون اضرابا شامال عام 

وبية بتبديد عضوية الجمعية التشريعية وتحقيق المساواة فى االجور   ولكنهم عقدوا العزم فى الوقت نفسه على احتواء الحركة الجن

 .قوتها وتشتيت قياداتها واستقطاب البعض منها لشق صفهم لعرقلة التطور السياسى للجنوب ضمانا الستمرار وصايتهم عليه 

وفى محاولة لبذر الشقاق بين الجنوب والشمال الضعاف تضامنهما  حجب االنجليز الحكم الذاتى عن الجنوب فى الفترة        

ه للشمال متعللين باختالف مستوى التطور بين االقليمين   ولكن هذا المنطق لم يرض الشماليين الذين بينما  منحو 0835 -0830

رأوا فى التفرقة اضرار بالنظام الدستورى قد تؤدى الى انهياره   وبعدما استشعرت بريطانيا فى مرحلة ما اتفاق الجنوبيين 

تيقنت هى والتبشير من استقالل السودان شجعوا على بث االنفصالية فى والشماليين ضدها واحتماالت االستمرار فى التماسك ، و

وعى الجنوبيين وروجوا الى ضم الجنوب الى اوغندا  او كينيا ، واخطر ما افرزه ذلك المخطط  وضع  نواة إلنقسام السودان ليستمر 

هده  واختزاال له من احتياطى االسالم والعرب   .نزيف طاقاته تشتيتا لج 

 

 اثر الثورة المصرية على توجهات الجنوبيين      

اقامت الثورة المصرية عالقات وطيدة بالجنوبيين ،  فرفعوا بتأثير الثورة ، شعار التحالف مع حركة  0835وفى عام        

                                                           

343
 100مدرسة الهوتية و 300ركز تبشيرى والف م 01الف منصر و 08حشد المجلس فى اواخر القرن العشرين لخدمة اغراضه فى افريقيا وحدها  "(    

 . مستوصف  ، االهرام نقال عن جريدة االتحاد الضبيانية بقلم يوسف خاطر  300مشفى و
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ه بتعهداته  بعد التحرير الوطنى فى الشمال بقيادة اسماعيل االزهرى ومعاداة االنجليز ، ولكن امالهم خابت فى االزهرى لعدم وفائ

، االمر الذى اضعف التيار الجنوبى الداعى للتحالف مع الحركة الوطنية فى الشمال فى مواجهة التيار  0838وصولة للحكم عام 

 .الداعى للتحالف مع االستعمار 

      

 الكنيسة الكاثوليكية ومساعدة التمرد      

،  0833ى اسلوب القمع فى مواجهة تمرد الجنوب وتفجر الموقف عام اصطدمت ارادات الشمال والجنوب ، فإتخذ االزهر      

طردت فيه   0817واستمر التناقض بين الطرفين مواكبا  لقدوم كل حكومة عسكرية ، ففى عهد عبود وقعت احداث تمرد عام 

د ، وأصدرت قانون الهيئات الحكومة عددا كبيرا من المبشرين لتجاوزهم حدود العمل الدينى بتهمة التحريض وتهديد وحدة البال

التبشيرية للحد من نفوذ المبشرين االوروبيين  وتجريد التبشير من مسئولية التعليم ، وأحالت ادارة كنائس التبشير الى الكنيسة 

جنبى وبقايا الوطنية فثارت بعثات التبشير   وهذا دليل على أن موقف الحكومة ال يستهدف العقيدة ذاتها بقدر ما كان موجها للنفوذ اال

وقد واكب هذه االحداث فرار العديد من المتمردين الى الدول المجاورة حيث اقاموا رابطة السودان المسيحى      (344)االستعمار 

لتحرير الجنوب للترويج لقضيتهم لدى الراى العام العالمى بدعم من الكنيسة الغربية ، وقاموا بإالغارة على الجنوب بمساعدة بعض 

بتبنى الكنيسة الكاثوليكية مساعدة المتمردين على نطاق واسع ،        وبوصول  0820االوروبيين   وتفاقم الوضع عام المرتزقة 

، طالب فية الجنوبيون  بتقرير المصير وتفاوت 0813سر الختم خليفة الى الحكم تهيأت فرصة لعقد مؤتمر مائدة مستديرة فى مارس 

الب بالحكم الذاتى   بينما تمسك الشماليون بوحدة البالد ومنح الجنوب حقوقه السياسية موقفهم مابين مطالب باالنفصال ومط

بالمشاركة فى الحكم وخصصوا لهم منصب نائب الرئيس ، وأن تكون للجنوب حكومة اقليمية فى اطار السودان المتحد  وتحقيق 

 .نهضة الجنوب وتكافؤه االقتصادى مع الشمال 

ات بال مضمون حقيقى لثبات كل طرف على اهدافة وتمسكه فى قرارة نفسة باال يسمح للطرف االخر بان جاءت هذه التفاهم       

يحقق هدفه ، وكانت النية مبيتة لدى الجنوبيين فى االستقالل كهدف نهائى مع تبنى استراتيجية استهالك الوقت ترقبا بما تسمح به 

 .الظروف النتزاع هذا الهدف 

تراتيجية واضحة امام الشمال الذى اخطأ  بعدم  المبادرة  بتحقيق مطالب الجنوب لدعم التيار المعتدل فى وكانت هذه االس      

مواجهة التيار االنفصالى الذى اتخذ من تلك المطالب ذريعة لذلك ، وبجمود الموقف اصبح المناخ العام مدفوعا باطراف خارجية مهيا 

 بإغارات على الحكومة وتمكنت من فرض هيمنتها على ريف الجنوب ، وتبنت الجبهة"  انيانا" للحلول العسكرية    فقامت جماعة 

 (  . 345" )أزانيا " السياسية للمتمردين فى الخارج الدعوة لقيام دولة مستقلة باسم 

وعيين منح يوم قرر بتاثير حلفائه الشي 03  فبعد  0818حدثت إنفراجة فى الموقف بوصول النميرى الى الحكم فى مايو        

بتأثير تحالفه مع االخوان المسلمين معارضوا  0820الجنوب الحكم الذاتى   لكنه غير موقفه بعد االنقالب الشيوعى ضده فى يوليو 

سياسة التساهل مع الجنوب ولم يفى بتعهداته ،  ولما استشعر النميرى معارضة الجنوبيين لسياساتة ، ومطالبتهم  بنصيب االسد من 

ترول المكتشف فى اراضيهم نقض بنود االتفاقيات المعقودة معهم واستبعد الجنوب كمقر للمنشأت البترولية ،  وتمادى عائدات الب

قانون تقسيم الجنوب الى أقاليم ثالثة وحل الحكومة والمجلس التشريعى لالقليم  بالمخالفة التفاق اديس  0840فأصدر فى يوليوعام 

 .ابابا  

دم النميرى ذريعة اخرى لالنفصاليين الجنوبيين بتطبيق الشريعة االسالمية على الجنوب ، وقدم لهم ق 0845وفى سبتمبر      

دعما بشريا وعسكريا سهال من مقاتلى الجنوب الذين فاضوا عن احتياجات الجيش السودانى وفشل فى استيعابهم فى المشروعات 

حباط الى  قوى اإلنفصال ،  وزاد االمر سوءاَ  خطة الحكومة لنقل جنود االقتصادية لعدم تنفيذ مشروعات التنمية فتحولوا  بسبب اال

التحرير الشعبية لجنوب " وفرارهم الى اثيوبيا حيث اقاموا حركة  0823الجنوب الى الشمال مما ادى الى تمردهم فى اكتوبر 

لقوا السالح عقب اتفاقية اديس ابابا ولحقت ، وهى   استقطبت المقاتلون السابقون الذين ا" آنيانا"وجناحها العسكرى " السودان 

                                                           

344
 . الذين بقى معظمهم على وثنيتهم   0831من مجموع السكان حتى االستقالل عام % 00لم تفلح عمليات التبشير سوى في تنصير (  

345
 مع جبهة تحرير السودان االفريقى" سانو "  تشكلت الجبهة باتحاد حزب  (
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 " .الكشة" فيما يعرف بـ  0847بهم ايضا عناصر الجنوبيين الم رحلين من الخرطوم فى عام 

تتابع عصيان الوحدات الجنوبية بسبب التحقيقات التى يجريها الشمال   0845وحتى فبراير  0847وفى الفترة من اكتوبر       

ضد قادتها   وفى اخر تمرد إنحاز العقيد جون جارنج الى المتمردين  الذى تمكن بقدرته على التأثير فيهم ، من  فى االتهامات المالية

وبقى االنفصال على رأس االولويات المعلنة بين الحركات الجنوبية وكان يختفى .. تشكيل الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها 

 .ا يضمن لها الدعم المستمر والدائم دون توتراتويعود للظهور حسب تحالفات المنظمة بم

تبنت الحركة اليسار وعادت الغرب وتجاهلت مسألة االنفصال ، وتحالفت مع قوى اليسار فى اثيوبيا وليبيا وهيأ لها هؤالء        

رول االمريكية والفرنسية الحلفاء السالح والتدريب والمال لتوسعة نشاطها ضد مصالح الغرب ، فتمكنت من تعطيل نشاط شركات البت

، واستغلت ما توفر لديها من اموال فى إقامة اذاعة " جونجلى" بالمنطقة ولم تستثنى الحركة الشركة الفرنسية العاملة فى تنفيذ قناة 

استيعاب مقاتلى  المنظمات   0848-0845موجهة ومكاتب  فى لندن وروما ونيروبى ،  وتزايدت قوتها بعدما استطاعت فى 

 .خرى اال

فى هذه المرحلة تبنى برنامج الحركة مطالب عامة بدءا بتصفية الحكومة العسكرية ومرورا بتقسيم ثروة الجنوب مناصفة        

مع الشمال  والغاء الشريعة االسالمية ، وتجاهلت االشارة الى االنفصال وهو الهدف االصيل لحركات الجنوب بال استثناء  وكان هذا 

 .تحالفها مع ليبياالتجاهل مراعاة ل

 

 تطور المنظور االنفصالى للحركة      

تعامل الجنوب مع هدف االنفصال بمرونة تأخذ فى االعتبار التطورات فى الوضع االقليمى والدولى وتطوعها لمصلحتها          

نفصال وتمسكوا بالحركة فى اطار عند االستقالل لم ي ثير الجنوبيون موضوع اال 0831فإتبع اسلوب التدرج فى تحقيقه ،  فحتى عام 

السودان العربى الموحد   تحدوهم الرغبة فى سرعة نيل الحرية تحت ضغط موجة حركة التحرير العربية البازغة بقيادة مصر التى 

وب لها قول فصل فى الشأن السودانى أنذاك ، وكان الهدف من وراء ذلك تفويت الفرصة على محاوالت االستعمار تأجيل منح الجن

الحقوق السياسية بدعوى عدم تأهلهم لهذا   وكانت مناداتهم باالنفصال أنذاك ستؤدى الى عرقلة تحريرهم لتخلى الخرطوم ومعها 

 .التيار العربى الضاغط عنهم  

ب ، مثل وبعد االستقالل ظهر تيار االنفصال بوضوح فإتجه الجنوب للتحالف مع النظم الغربية و اإلفريقية المعادية للعر       

اثيوبيا االمبراطورية وتشومبى عالوة على إسرائيل ، وهى نظم أيدت فكرة انفصال الجنوب إنطالقا من عدائها للعرب ، وعندما 

سقطت هذه النظم ضعف تاثير قوى الغرب فى الساحة االفريقية  فتوجه الجنوب للتحالف مع ليبيا واثيوبيا المتمردتين على الغرب ، 

التطور إعادة  ترتيب اولوياتهم لتكون فى اطار السودان الموحد وبدون االشارة لموضوع االنفصال حرصا على  وكان البد مع هذا

 .تحالفها مع ليبيا فتجاهل برنامجها  مسألة االنفصال 

لجنوب ، وقد ومع الحقائق الدولية الجديدة فى النظام الدولى عاد الجنوبيون للتحالف مع الغرب بمباركة امريكية لقضية ا       

عكس اتفاق مشاكوس الهدف االستراتيجى االصيل بوضوح عندما نص على حق تقرير المصير  وهو ما يعنى االنفصال فى نهاية 

 .المطاف

 

 دور اسرائيل       

ت جنوب لم تكن اسرائيل بعيدة عن هذه المشكلة ، فى اطار سعيها لتعزيز االنفصالية بين اقليات العالم العربى وبالذا       

السودان الذى كانت المخططات الغربية تعمل بأصرار وبال كلل على فصله منذ ستينيات القرن الماضى ، تلك المخططات التى كان 

السرائيل دور فيها ومهد السبيل امامها اصدقائها فى زائير واوغندا وعلى رأسهم الرئيس الزائيرى موبوتو الذى كان اول من مد 

القائد العسكري لحركة ( سنة 28)باالسلحة ثم تولت اسرائيل المسئولية بعد ذلك ،   وقد اعترف جوزيف القو  المتمردين الجنوبيين

نائب الرئيس (( يشغل حاليا منصب مستشار سلفاكير رئيس حكومة جنوب السودان)أنيانيا أول حركة تمرد في جنوب السودان 

ليقود حركة تمرد  0815الذي عمل على تحقيقه منذ أن هرب من الجيش في  بأن استقالل جنوب السودان كان حلمه األكبر" البشير 

،  وقال أنه تلقى أولى شحنات األسلحة من الكونغو قبل الحصول على دعم إسرائيل التى زودته بالسالح بعد رسالته إلى ” أنيانيا“

ب العدو المشترك إلسرائيل والجنوب ، وقال امتدح فيها نصر اسرائيل على العر 0812رئيس وزرائها بعد حرب الخامس من يونيو 



- 284 - 

 

- 284 - 

 

أنا أيضاا أحارب العرب وتزويدكم لنا باألسلحة سيمكنا من التغلب على القوات السودانية ويمنهعا من دعم مصر ضدكم ، " فيها  

 ( . 346" )ألف مسلح  04وحصلت الحركة من اسرائيل على المال والسالح ، لدعم قوة من 

السرائيلية  من اجل هذا الغرض فى زائير واثيوبيا واوغندا لترعى مخطط االنفصال ، وتزامن نشاطها تمركزت العناصر ا       

مع االنقالب العسكرى للجنرال عبود فى السودان فى ستينات القرن الماضى الذى شهد عهده نشاط الحركات الجنوبية بدافع من 

ئيل االسلحة والخبراء العسكريين ، وبدأت تتعاظم قوى التمرد فى ظل الخارج  ،        وفى بدايات السبعينيات  تدفقت من اسرا

مع النميرى ، وازداد تمرد الجنوبيون فى الجيش السودانى وفرارهم ، ففرت وحدة الضابط الفريد اجوان بجنوده  0825هدنتها عام 

 .ين وأسلحتهم  وانضموا الى حركات التمرد فى اثيوبيا حيث التقاه العسكريين االسرائيلي

ومن ابرزالقادة الجنوبيين الذين ركزت عليهم الجهات الغربية واالسرائيلية جون جارنج الذى درس فى الواليات المتحدة        

على منحة امريكية وحصل على درجة الماجستير من جامعة ايفا وتلقى بها تدريبا عسكريا وحصل على دورة عسكرية فى كلية االمن 

انضم الى حركة هينانيا وتصارعت حركته مع اينانيا حتى تمكن من ان ينفرد بالساحة وفى مرحلة ما سيطر القومى فى اسرائيل ثم 

 (. 347) على اغلب الجنوب 

  0888الى  0880وقد بلغ حجم الدعم االسرائيلى للجيش الشعبى لتحرير السودان بقيادة جون جارانج فى الفترة من        

ما ذكرته مجلة معرخوت ، غطت الواليات المتحدة الجانب االكبر منه ،   وكان هذا الدعم الذى زاد حوالى خمسمائة مليون دوالر حسب

من  قوة جارانج ، سببا فى رفض الجنوبيون محاوالت التهدئة من جانب الخرطوم  والميل الى االنفصال عكس حركة اينانيا التى لم 

 . ت فصح عن اتجاهها بشكل واضح

   

 فى الصراع ظالل الدين       

من إجمالى % 00يتضح مما سبق ان الدين ليس هو العامل الغالب فى االنفصال ، فنسبة المسيحيين فى الجنوب  التتجاوز        

الذين تغلب عليهم  الوثنية ، ويرجع االنفصال فى االساس الى (  0844احصاء عام ) الخمسة ماليين الذين هم كل سكان الجنوب 

ريض المنظمات الغربية والمسيحية واسرائيل التى كان لها دور كبير فى إطالة أمد هذه القضية للفوز باالنفصال عوامل قبائلية وتح

 ( .348)فى نهاية المطاف  

 

 اثار االنفصال      

مر واالنفصال وان كان ليس فى صالح السودان اال انه ايضا ليس فى صالح الجنوب ، ففك االرتباط بعد قرنين ليس باال       

السهل الوضاع  ترتبت واستقرت لمئات السنين ،  فإنفصال الجنوب سيسفر عن دولة هزيلة حبيسة جغرافيا ضعيفة سياسيا تفتقر 

للهوية الوطنية وعوامل الخالف كثيرة وال يجمعها جامع ، تتنازعها ستون قبيلة تتحدث العدد نفسه من اللغات ، قد تنفجر قبائلها فى 

، واحتكمت الفصائل فيه  0880ها مبكرة إثر محاولة قادة من قبائل الشلك والنوير االطاحة بجون غارانغ في حرب اهلية بدت بوادر

" وفى غيره للسالح واستقطبت بامتدادتها العرقية دول اخرى ،  وهناك من يتخوف من قيام نظاماا تطغى فيه قبيلة الدينكا 

ثالثون قبيلة جنوبية تتوجس من هيمنة الدنكا من بينهم  جيش جوزيف كوني  حسبما يسميه المعارضون ، فهناك نحو" دينكاقراطية 

، كما ان فك االرتباط فى حالة االنفصال قد يتحول لمأساة اجتماعية واقتصادية تخلف وراءها كم ( 349)المنتشر في جنوب السودان 

يمين فى الشمال بحوالى اربعة مليون جنوبى فى هائل من الالجئين ، يتعرضون للترحيل بين الجانبين ويقدر عدد الجنوبيين المق

مناطق وادى حلفا والخرطوم ، بخالف تكاليف اعادة تأهيلهم وتسكينهم فى ظل اقتصاد هش ينهشه الفساد وينهش عائداته النفطية، 

                                                           

346
   ويشير الحديث الى الهدف االستراتيجى وهو االستقالل الذى اخفته الحركة الى ان اصبحت الظروف مواتية ، –ب .ف.أ -وكالة االنباء الفرنسية  -المصدر ( 

 .وتولى منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس اإلقليم الجنوبي 0827ابا عام وبعد ذلك وقع القو مع حكومة الرئيس األسبق جعفر نميري اتفاقية سالم أديس أب
347

ت سيد احمد ، اسرائيل وحركة تحرير جنوب السودان ـــ نقطة البداية ومرحلة االنطالق ، العميد المتقاعد موشى فرجى ـــــ نقال من مقالة الدكتور رفع( 
 .  7000نوفمبر  05فى  0088الدستور العدد 

348
لوطنية   السلطة لممارسات التبشير االجنبى الهدامة على وحدة البالد  بتجريده من مسئولية التعليم  وأحالت ادارة كنائس التبشير الى الكنيسة ا تصدت(  

 . وهذا دليل على أن موقف الحكومة ال يستهدف العقيدة ذاتها بقدر ما كان موجها للنفوذ االجنبى وبقايا االستعمار
349
 . 05/0/7000الفرنسية، « ليـبراسيون»ي  مدير مركز البحوث والتوثيق االقتصادي والقضائي واالجتماعي في السـودان ومـصـر، عـن مارك الفيرن(  
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كرسوم مرور فى اراضى كما ان دولة حبيسة ال موانئ لها ، تعتمد كليا على االستيراد من كينيا وجنوب أفريقيا تتحمل عبئا كبيرا 

الغير لوارداتها وصادراتها بخالف المبالغ الباهظة لوارداتها من تلك الدول ،   ومشاكل التداخل العرقى مع الدول المحيطة ، وما 

 ينتظرها من مشاكل مع الشمال بالنسبة لترسيم الحدود بتحدياته الكبيرة خاصة فى المناطق التى تتداخل فيها العرقيات الشمالية

والجنوبية ، بخالف العبئ االقتصادى الهائل القامة دولة واستمرارها ، وقد ينتهى جنوب السودان بإمتصاصها فى احدى الدول 

 .المجاورة دون ان تهنأ ومعها من صنعها بحلم االستقالل 

 

 الخالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 :نخلص مما تقدم الى       

أن الدين وحده اليكفى كأساس لشحذ االفكار االنفصالية ولكنه يساهم بقدر فى االطار القومى   وقد يكون من المفيد        

لالقليات المسلمة ولآلسالم والمسلمين اال يطالبوا بكيانات اسالمية منفصلة تجنبا للحساسيات واستعداء اآلخر فى وقت يكون 

 .االسالم وجودهم داخل المجتمع نواة قوية لمد 

انه رغم تحفظ الدول االفريقية سياسياا " فيقول " االسالم المعاصر " هذه الحقيقة فى كتابه " جمال حمدان " ويؤكد دكتور        

على اال سالم ا ال أنها التحارب امتداده وا ن استمرار وجود أقلية مسلمة داخل كيان الدولة نقطة فى صالح االسالم تلعب فيه دور 

، وآجال أوعاجالَ البد وأن يحقق اال سالم توازنه الوطنى وتشير الدالئل ا لى أنه يسير فى هذا االتجاه المدى وأياا كانت الظروف  المبشر

 .فأوضاع الديانات لم تستقر بعد فى القارة وهذه نقطة أخرى فى صالح اال سالم ومازالت ا فريقيا باتساعها مفتوحة بقوة أمامه 
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 الباب التاسع

 تحديات العمل االسالمى والتعاون االسالمى االفريقى

 جنوب الصحراء

 

 االنقسامية بين  شمال وجنوب الصحراء( 0     

بث االستعمار لدى مثقفى القارة انها منقسمة الى جزئين مختلفين جغرافيا وعرقيا وثقافيا ، تفصل بينهما الصحراء فهناك         

سلم  و جنوب زنجى تغلب عليه الوثنيه والمسيحية ،  وتأسيسا على هذا التقسيم بالعرق الزنجى واللون الداكن الذى شمال عربى م

يميز االفريقى ، قامت دعاوى زنوج المهجر بتأكيد االعتزاز باالنتماء للعنصرالزنجى فى مواجهة تعالى العنصرية البيضاء ، فاطلق 

لق زنوج اميركا فكرة االفريقانية ، والفكرتين دارتا حول قضايا االنسان الزنجى واعتزازه بقارته زنوج المارتينيك فكرة الزنجية واط

االم افريقيا التى اتخذها وطنا مطلقا  ال يعرف له فيها وطنا محددا   ومن منظور هذة الفكرة  جاء ارتباطه بافريقيا الزنجية جنوب 

 .الصحراء

شمال الصحراء وجنوبها على ارض القارة فى مصيبة االستعمار والنضال من اجل  ورغم القاسم المشترك لقضايا        

االستقالل ، كانت قضايا افريقيو المهجر مختلفة فهى قضايا مكافحة العنصرية البيضاء ومثالب قضية الرق ، وهى هم اخر تحمله 

ن قضايا  الشمال العربى ،  وحالت ضغوط ايضا شعوب جنوب الصحراء مع اخوتهم فى المنفى ، فإتسع نطاق قضايا الجنوب ع

االستعمار القوية دون تالقى الطرفين الفشال تضامنهما ضده ، وظل نضالهما من اجل االستقالل منفصال ال رابط بينه اال فى اطار ما 

مان ومصر والدولة العثمانية فى شرق افريقيا ودول االسالم والطرق الصوفية لجهاد مسلمى جنو ب الصحراء ، وظل قدمته دولة ع 

الحال على هذا النحو الى بدايات القرن العشرين ،  فلم يستطع التواصل الهش بين الشمال والجنوب فى اطار الحركة المعادية 

، برعاية محمد فريد وحافظ رمضان ان يجمع قضايا الطرفين ،  وكان أقوى إسهام فى جمع قضايا 0878لالستعمار ببروكسل عام 

لى المستوى الفردى على يد المصرى محمد على دسوقى السابق التعرض لدوره ، وهذا االسهام من جانبه يعبر عن الطرفين ما تم ع

احساس بعناصر االنتماء المشترك ، واخوة االرتباط بين الشمال والجنوب  ومغزاه كبير وان ظل فى اطاره الضيق حتى قيام الثورة 

 .كبيرا المصرية التى جعلت هذا االنتماء مد حقيقيا

ولما كانت الهوية االفريقية والزنجية ال تعنى مسلمو  جنوب الصحراء الن ال عنصرية فى االسالم ، فقد شجع االستعمار        

غيرهم على فكرة االفريقانية والزنجية كأساس للهوية القومية ، ليضمن انقسام شعوب جنوب الصحراء بين مسلم يتخذ االسالم هوية 

وغير مسلم يبنى هويته على اساسها وربطها بالغرب ، فيؤكد انقسام جنوب الصحراء بتوزيع والءات شعوبه ، ،  ويرفض العرقية ،

فإن وحدتهم الزنجية قسمتهم الهوية االسالمية بإمتداتها االخوية خارج العرقية ، وفى نفس الوقت إنفصال زنوجة غير المسلمون 

 .عن بيض شمال  العرب المسلمين

ليوبولد سنجور الفيلسوف السنغالى ومنظر الزنجية واول رئيس مسيحى فى دولة اغلبية مسلمة بعد االستقالل ،  وحالة       

اضى تعبر حالته عن تأثير االنقسامية التى بثها االستعمار واالنفصالية التى بثتها االفريقانية فى فكر االفريقيين ، فأخذ يعادى تراث الم

زنجية فى غرب افريقيا المسلم فى عمومه ،  فهاجم سنجور االسالم موروث شعبه الثقافى امام احدى االسالمى لبالده وهو يروج لل

بأنها  استعمار ثقافى ،  هو اسوأ اشكال االستعمار ، وان االستقالل "  الجامعات الفرنسية عندما وصف ثقافة االسالم فى بالده 

ى كلمته فى جامعة السربون بمناسبة منحه الدكتوراة الفخرية اعرب عن تقديره   وف" الثقافى شرط اليمكن اغفاله لتحقيق االستقالل 

) اهتدينا بتوجيهاتها " للحضارة االوروبية وإنتقد التراث االسالمى دون مراعاة لمشاعر االغلبية المسلمة التى يحكمها  فيقول 

  وهذا النقد يعنى (" يقصد المسلمين) اولئك الذين احتوونا  القيمة لكيفية التميز والرقى بحضارتنا الزنجية عن( الحضارة االوروبية 

 .ايمانه باالفكار التغريبية المناوئة لالسالم واالنفصال عن عرب القارة ومسلميها من السود الذين ينتمى اليهم شعبه 

للون والعرق   وال يمكن ان ت قيم وهذه التقسيمات العرقية ال سند لها فى تاريخ القارة وال ضمير االسالم الذى جب ظاهرة ا       

فاصال بين شعوب شهدت حركه كبيرة من االنصهار والتمازج البشري والثقافى فى معظم االحوال  ، فاللغة العربيه وابجديتها كانت 

 .لغه االدارة والتجارة والثقافة فى معظم افريقيا جنوب الصحراء 

ى العديد من مدن الساحل وتركت اثارا واسعة على اكثر اللغات المحليه شرقا وفى شرق القارة استمرت هى اللغة السائدة ف      

وغربا بما فيها لغات الشعوب الهوسا والفوالنى غربا  والسواحيلى فى الوسط والشرق ، فهذه اللغات غنيه بالمفردات العربية بنسبه 
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 .وكانت ت كتب باالبجدية العربية%  10 – 80تتراوح ما بين 

مل التواصل تجب عوامل التناصل ، تفرغ التقسيم المصطنع  من مضمونه ، فال يمكن للصحراء التى جعل منها االسالم فعوا       

 .همزة اتصال بين الشمال والجنوب ان تكون حاجزا يحجب حقائق التاريخ والجغرافيا ومصالح الحاضر والمستقبل

 

 تاثير االنقسامية على  العمل العربى واالفريقى        

بعد ن ضج العمل العربى االفريقى تخلص العديد من االفريقيون هذا العداء ، فسنجور نفسه إنضم فيما بعد لحركة االفريقانية        

القارية القائمة على االنتماء الى الشخصية االفريقية وليس للزنجية القائمة على العنصرية ، وهو المنحى الذى تبناه معظم زعماء 

وديبوكيتا ونكروما وسيكوتورى الذين رأوا أن الزنجية التى كانت وسيلة تجمعهم لالتحاد لمكافحة االستعمار لم يعد لها القارة أمثال م

محل فى اطار الوحدة االفريقية الشاملة بعد االستقالل ، وإال أصبحت دعوة تقسيم تبعث الفرقة وتضعف الجبهة المناهضة لالستعمار 

 .وتخدم مصالحه 

منع هذا التطور االيجابى بعض زعماء جنوب الصحراء من التشكك فى مدى اخالص  الشمال العربى بتوجهاته ولم ي       

عن تشككة فى دور مصر  0834نحوالقومية العربية   لقضايا القارة وإيمانها بالوحدة االفريقية   فـنكروما عبر صراحة عام 

مه بدور الثورة المصرية العظيم فى دعم حركة التحرر االفريقية    هى التى االفريقى بسبب تبنيها فكرة القومية العربية ، رغم عل

 .الهبت روح النضال واحدثت فى القارة تاثيرا ال يقل بحال عما احدثته الثورة الفرنسيه فى اوربا 

مال العربية   فقطاع ، انقسم االعضاء االفريقيين حول انضمام دول الش 0815وعند أنشاء منظمة الوحدة االفريقية عام        

من القادة االفريقيين طالب العرب باإلنسحاب من جامعة الدول العربية لتعارض تيار القومية العربية مع تيار االفريقانية ، منعا 

اية النقسام والء االعضاء ومنعا النغماس المنظمة فى قضايا عروبية وغير افريقية على حساب قضايا القارة ،       وانتصر فى النه

التيار المطالب بإنضمام تسع دول عربية افريقية الى منظمة الوحدة االفريقية تشكل فى مجموعها ما يزيد على ثلثى االمة العربية  

 .وثلث سكان افريقيا 

فى من سكانه يقعوا فى افريقيا ، ويربط  دوله االسيوية % 25من مساحته و%  24والعالم العربى افريقى الهوية فحوالى        

جنوب الجزيرة روابط وعالقات تاريخية وثيقة مع شرق افريقيا وحتى وسط القارة ممتدة الجذور ، وهو ما يجعل الدائرة العربية فى 

ومن المؤسف ان تاثير الجذور التغريبية ظلت تفرض ظاللها على توجهات البعض داخل المنظمة  فكانوا  ، معظمها افريقية المالمح 

وضوعات عربية صرفة داخل المنظمة ، بحجة تشتيت جهودها فى قضايا غير افريقية تزج بهم فى عالقات ال حساسين من مناقشة م

شأن لهم بها ،   ويتحمل العرب جزءا من المسئولية فى تلك الحساسية  ، بإصرارهم على الزج بالخإلفات العربية الصرفة التى 

ريقية طرد مصر من عضوية المنظمة بعد كامب ديفيد ، وخالف المغرب مع تخصهم فى المنظمة ، كمحاولة بعض الدول العربية االف

الجزائر حول مشكلة الجمهورية الصحراوية ذلك الخالف الذى هدد كيان المنظمة ، والخالف حول انعقاد القمة االفريقى فى طرابلس 

ى التى تفشل فيها المنظمة فى عقد قمتها بسبب رفض رؤساء بعض الدول الذهاب الى ليبيا لخإلفات معها  ، وكانت المرة االول

 .السنوية 

وحاولت بعض الدول الغربية تأجيج الحساسية القديمة مستغلة تركيز صناديق التنمية لبعض الدول العربية تعاملها مع دول        

لهم مع دول القارة على اساس القارة االسالمية دون غيرها ، موحية الى الدول االفريقية غير المسلمة بأن العرب يميزون فى تعام

 .دينى  لصالح الدول االسالمية

 

 موبوتو  والجامعة االفريقية السوداء      

كان موبوتو بعدائه الصريح للعرب من اشد دعاة التفرقة بين شمال القارة وجنوبها ، فانتهز الخالف المغربى الجزائرى        

يعلق عضوية بالده داعيا القامة منظمة بديلة تقتصر عضويتها على دول جنوب حول انضمام الجمهورية الصحراوية ، ل 0848عام 

الصحراء ، واستند فى تبرير دعوتة الختالف مشكالت دول جنوب الصحراء عن مشكالت الدول العربية شمال الصحراء ، التى فى 

فى اطار الجامعة العربية وترك افريقيا رأية افسدت جو منظمة الوحدة بخإلفاتها حول موضوعات كان من الممكن التعامل معها 

للتركيز على مشكالتها الخاصة ، وعلى رأسها مشكلة التفرقة العنصرية ونامبيا    وموبوتو بدعواه تجاهل االضرار التى ي لحقها 

ل افريقيا تشددا فى استبعاد دول شمال القارة بقضايا افريقية الرئيسية وعلى رأسها قضية العنصرية ، فالدول العربية كانت اكثر دو
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معارضة النظام جنوب افريقيا العنصرى بينما تراخت كثير من دول جنوب الصحراء فى تطبيق المقاطعة الجماعية االفريقية للنظام 

 .العنصرى  وتعاملت معه بشكل او بأخر  

التى امكن التوصل اليها ،  وباءت دعوة موبوتو بالفشل لتمسك االعضاء بمنظمتهم التى اعتبروها افضل صيغ الوحدة       

واصبحت هذه المنظمة رمزا لنضال القارة ضد االستعمار   ورفضت دول القارة الثورية االشتراكية دعوة موبوتا باعتبارها فكرة 

 .غربية استعمارية ال يخفى الغرض من ورائها ، وشاركتها فى معارضتها دول جنوب الصحراء االسالمية 

 

 يادات االفريقية تجاه العمل االسالمى حساسية بعض الق( 7     

وامتدادا لجذور االنقسامية كانت هناك حساسية من العمل االسالمى رغم ان اكثر من ثلثى افريقيا من المسلمين ، فيرى        

يعملون فى خدمته بعض القادة من غير المسلمين ذوى النوايا الحسنة اوغيرهم من القادة الذين ما زالوا لم ينفصلوا عن االستعمار و

، يرون ان اقامة تكتالت اسالمية يؤدى النقسام الهوية االفريقية للقارة  بين مسلمين وغير مسلمين ، ويؤدى حتى الى إنقسام 

المجتمع الواحد فى دول االقليات المسلمة   وهو ما يهدد السالمة االقليمية والوطنية ، فإنقسام المجتمع الواحد على اساس دينى 

لى انصراف الوالء  الوطنى للقطاع المسلم خارج حدود انتماءه الطبيعى للوطن وقضاياه ، ويصبح االمر خطيرا اذا ما انساق يؤدى ا

 .وراء قضايا هذه التكتالت التى تتعارض وقضايا الوطن وامنه 

فصال االقلية بتوجهاتهاعن وانا لنتفق معهم فى الشق الخاص باالقليات وال نتفق فى الشق الخاص بتكتل الدول ، فإن       

توجهات بقية المجتمع أو الدولة االم يحمل الكثير من المخاطر للوضع الداخلى فى وحدته وسالمتة الوطنية ، خصوصا اذا ما تفرق 

االم   ويبلغ  هذا القطاع المسلم شيعا وأحزابا تتوزع والءاتها على دول اسالمية عدة تتنافر توجهاتها فيما بينها  أو بينها وبين الدولة

الخطر منتهاه اذا ما فكر القطاع المسلم فى االنفصال ،  اما الشق الخاص بتكتل الدول فال خطر من طالما يتعلق بقضاياها المشتركة 

وليس حشده ضد االخر ، ففى العالم العربى تكتل دول الخليج لخدمة امنها الوطنى لظروفه الخاصة ، كما ان المغرب العربى لديه 

ابهة ،  وهناك اكثر من تكتل مشابه فى الشرق والغرب ، كما ان منظمة المؤتمر االسالمى التى قامت بعد ذلك ضمت الدول خطط ش

، يعملون فى تعاون كامل لخدمة االهداف المشتركة ( كمراقبين)االسالمية من كل القارات بما فيها بعض دول االقليات االسالمية 

 .ومى للجميع دون ان تهدد امن احد الق

ولكنا ايضا نتحفظ على استغالل بعض الدول االسالمية الدين فى خدمة اهدافها السياسيه الضيقة من خالل عمل فردى          

هد وطاقات الشعوب االسالمية فى عمل غير م جد بعيدا عن مجال الحركه الحقيقية لخدمة االمة  وهذه السياسات النفعية تبدد ج 

سياسى المحدود بمصلحة دولة عادة ما يكون متقلب المزاج طبقا لتقلبات السياسة ومزاجها ، ونتيجتة النهائية االسالمية ، فالميدان ال

 .خسارة محققة لالمة االسالمية الدعوة 

ومنذ السبعينيات هناك   العديد من أوجه التعاون الناجح بين افريقيا ومنظمات اسالمية أصيلة كألمؤتمر االسالمى بددت        

 .اوف المتخوفين ، فهى تضم فى عضويتها احدى وعشرون دولة من دول جنوب الصحراء البالغة خمسون كيانا ودولةمخ

ودول جنوب الصحراء االعضاء هى من الدول الكبيرة التى تشكل معظم جنوب الصحراء اذا ما استثنينا الكيانات القزمية ،        

 –غينيا  –جويانا  –جامبيا  –الجابون  –الصومال  -سيراليون -السنغال -توجو -تشاد -بوركينافاسو -بنين –وهذه الدول هى اوغندا 

باالضافة الى   -نيجيريا االتحادية  -النيجر –موزمبيق  –مالى  –كوت دى فوار  –الكاميرون  –القمر االتحادية  –غينيا بيساو 

،  كما تتعاون افريقيا مع كيان مسلم اخر هى جامعة الدول (  7قملح)افريقيا الوسطى المراقب الوحيد عالوة على االتحاد االفريقي 

العربية ومع العديد من الدول المسلمة للدفاع فى أ طر دولية مختلفة عن قضايا العالم االسالمى كاالمم المتحدة وحركة عدم االنحياز 

قي بل على العكس  استفاد منه وتعززت بفضله كقضية القدس وفلسطين ، ولم يلحظ احد ان هذا التعاون تهدد االمن الوطنى االفري

قضاياه التى تحصلت فيها عن دعم المنظمات االسالمية غير االفريقية  ، وال ننسى الدالالت العظيمة التى يمثلها الموقف االفريقى 

على مصر الدولة االفريقية  الجماعى فى اطار تعاونه مع العالم العربى بالمبادرة بقطع العالقات بين هذه الدول واسرائيل لعدوانها

 .الشقيقة 
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 دعم المنظمات الغربية ( 5      

 للطائفية االسالمية والفرق المنحرفة                             

تنشط العديد من منظمات اإلغاثة اإلنسانية الغربية بما فيها التبشيرية فى إفريقيا بصفة مستمرة ، لظروف الكوارث التى ال        

نقطع عن القارة كالحروب والجفاف والقحط والتصحر والفقر والمرض واالوبئة والفيضانات الخ من ظروف صعبة ،  وقد أتاحت ت

هذه الظروف الفرصة أمام تلك المنظمات للتواجد بمناطق إسالمية ، ولكن الخطير هو ما تقوم به العديد من هذه المنظمات بأمور 

االغاثة البحته ، تستثير بمحتواها المعادى لالسالم حساسية وتوتر المجتمع المسلم ، وهذه  تخدم مخططات غامضة تتجاوز اعمال

المخططات للعارفين والخبراء تمتد جذورها فى عمق مخططات قديمة لالستعمار ، وهى مخططات حية ال تموت تسعى وراء كل 

نسان المسلم الفقير ، واالمه فى الحروب ، والمنحرفين من الفرص لالضرار باالسالم بوجوه مختلفة حتى وان استخدمت احتياجات اال

 .دعاته

فالنزاعات الداخلية فى الدول المسلمة تترصدها منظمات وجماعات اجنبية غريبة من كل االنتماءات ، تستعدى طرف على        

ر فى كيان هذه المجتمعات وت دمر قيم اخوة االسالم عانى منها المسلمون اخر تأجيجا للعرقية والطائفية واالنفصالية ، وهى إفات تنخ 

دائما ، وينساقون ورائها بوعى او بدون وعى ، ويتحمل مسلمى هذه الدول  قيادة وقبائل قبل غيرهم مسئولية ذلك وابرز مثل ما 

اع ومعاناة اهله لصالح يحدث فى دارفور الذى تفجرت فيه النزعات العرقية بين المسلمين بفعل التدخالت االجنبية التى اطالت امد النز

 . فئة قليلة من الناس من ابنائة ومن الخارج ، دفع ثمنها اهل االقليم قبل غيرهم 

والمذاهب المنحرفة عن االسالم لها تاريخ فى تقويض العقيدة بين البسطاء من المسلمين ، يدمغها تاريخ طويل من التعاون        

حمدية إستغلت سطحية فهم الشعوب االفريقيه المسلمة الصول الدين للتغلغل بينهم بكل ان لم يكن من التبعية مع االستعمار ، فاال

االغراءات الحداث االنقسام والفتنة حول موضوعات تافهة ال قيمة لها وال طائل من ورائها سوى تبديد طاقات االمة ، واموال هذه 

 .الطوائف الضخمة تفضح انتماءاتها ومن ورائها واهدافها 

 

 الوضع المتردى للمجتمعات االسالمية(   8      

من اصعب االمور التى تواجه المسلمين دوال واقليات فى افريقيا هى تردى اوضاعهم فقرا وتخلفا ، وانتزاعهم من واقعهم        

م من دول مليون مسل 070المرير عبء كبير على من يتصدى له ، فمجتمعات االسالم فى افريقيا جنوب الصحراء تضم أكثر من 

واقليات طحنها التخلف والفقر ، يتطلعون من منطلق االخوة االسالمية لدول االسالم المركزية لمساعدتهم ، وقد يكون مناسبا ان 

تخصص دول االسالم الكبرى نسبة سنوية من دخلها القومى للعمل االسالمى ، للنهوض بهذه الدول واالقليات ، هم االفقر بين دول  

 .هاالصحراء وجنوب

فاالقليات تتدنى اوضاعها داخل اوطانها بمرور الوقت لسو تأهيلها الثقافى واالقتصادى واالجتماعى الناتجة عن افرازات        

عهد االستعمار، وينعكس هذا الوضع الضعيف على التوازن الوطنى لالسالم فى وطنه في حرم اهله من الفرص وانقطاع االمل  

ف واالستقطاب وينقسم والء قطاعات منهم بعيدا عن االعتدال الدينى وحدود الوالء الطبيعى الوطانها فيصبحون عرضة لمخاطر التطر

  او تستغلها زعامات جامدة تتقمص لباس الدين تستغلها لمصالح خاصة وتعرقل بجهلها تطورها ،  ويزيد االمر صعوبة قلة عدد 

ة العمل االسالمى ، التى تغطى عدد من المنح الدراسية وبناء القليل من المنظمات االسالمية وميزانياتها الضعيفة المخصصة لخدم

 .المدارس والمساجد وبعض عمليات االغاثة 

 

 المشاعر السلبية للشعوب االفريقية( 3       

 ضد االقليات العربية المتوطنة                          

عى المتميز وتميزهم الثقافى  الذى قربهم من الحكام  ، يستثير حسد يستثير ثراء االقليات العربية ومركزهم االجتما       

المجتمع االفريقى من هؤالء الغرباء البيض الذين جاءوا فقراء وكونوا ثرواتهم فى بالدهم ويتسيدونهم ، ففى غرب افريقيا جاليات 

اديا  تستثير لدية ذكريات الماضى االستعمارى لبنانية كبيرة وثرية ، ترى قطاعات المجتمع االفريقى  فى ثرائها استغالال اقتص

 واستغالله للبالد و ثرواتها دون ان يعود ذلك بالمنفعة على شعبها  ، برغم ما تقوم به هذه االقليات النافذة فى االقتصاد من دور هام 

السياسية التى تتعرض لها الدول  فى خدمة النشاط  االقتصادى للدولة ، وعادة ما تكون هذه الجاليات محل تنكيل فى حاالت الفوضى
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، وفى سيراليون عده مرات فى النصف االول من القرن  0828الحاضنة مثال ما حدث فى غانا أثناء االنقالب االول لـ رولنجز عام 

رج البالد الماضى ، وفى ليبيريا وساحل العاج والتوجو ،  وتعى هذه الجاليات تلك المخاطر وتتحوط لها بنقل ثرواتها اول بأول خا

 .وهو ما يؤثر بالسالب على التطور االقتصادى للدولة االفريقية  نتيجة حرمان اقتصادها من اعادة تدوير هذه االستثمارات داخلها 

ويجب على هذه الجاليات بمساعدة من الدول العربية التعاون مع الدولة االم الحتواء هذه السلبيات  باعداد خطة للمساهمة        

دة الدول االفريقية الحاضنة  فى اطار صناديق التنمية أو صندوق ابناء المهجر العربى االفريقى تتولى المساهمه فى فى مساع

 .المشروعات التنموية بالدول التى استقروا بها وهو اجراء يعزز وضعية هذه الجاليات و يخفف من استهدافها  

 

 

 دور الدول االفريقية فى العمل االسالمى

 االغلبية المسلمة دول      

هى شريك أصيل فى العمل االسالمى من منطلق انتمائها لالسالم وعضويتها فى منظمات العمل االسالمى ، ويمكن التعاون        

والتنسيق معها  فى االطارين الثنائى والجماعى لخدمة القضايا االسالمية أقليميا ودوليا   ومن هذه الدول السنغال وغينيا ومالى 

 .يجر وسيراليون وتشاد   فهذه الدول قادرة على تفهم أهداف الدائرة االسالمية والعمل فى خدمتها والن

 

 دول اسالمية خاضعة لسلطه غير اسالمية       

وهذه الحالة الخاصة لم تعد سائدة حاليا فى كثير من دول االغلبية المسلمة اال فى نيجيريا السنغال وسيراليون وكينيا        

انيا ، وإنما ممكن حدوثها فى ظل الديمقراطية واالنقالبات التى تأتى  برؤساء من اى عرق ودين الى السلطة فى دول الكثافة وتنز

االسالمية   ومثل هذه الدول يجب التعامل معها من المنطلق االفريقى فوجود سلطة غير اسالمية يحد من قدرة هذه الدول على 

سالمى النعدام الحماس العاطفى لقضايا االسالم لدى قياداتها   فيسهل التاثير عليها واستقطابها من قبل المساهمة الفعالة فى العمل اال

القوى الخارجية المعادية للعمل االسالمى ،  فعند االستقالل سلم االستعمار قياد البالد لقيادات غير اسالمية  فى بالد اغلبيتها من 

فى تشاد ، وانعكست " فرانسوا تيبنى " فى سيراليون و " سياكا ستيفنز"السنغال ، و فى " سنجور" المسلمين مثل ، فجاء بـ 

غربتهم عن االغلبية واالسالم على سياسة البالد خاصة فى قضية محورية اجتمع عليها كل المسلمون وهى عدم اقامة عالقات مع 

 .اسرائيل 

فى ) 0815لها فى عهده نفوذ كبير فى السنغال ، فاقامت عام  كانت له عالقات قوية بإسرائيل التى كان" سنجور" فـ        

ابتعد بسيراليون عن العمل االسالمى " سياكا ستيفنز" ، و( 350)منظمة الشبيبة السنغالية على غرار منظمة النحال  ( عهده

، متجاهال انتماءات وهوية  0815فى تشاد الذى اعتراف بإسرائيل عام " فرانسوا تيبنى " لصداقته القوية بأسرائيل والغرب  و 

، بطرد جميع  0815االغلبية من شعبه ، وقام اثر مقابلة جافة من وزير الخارجية المسلم للسفير االسرائيلى المعين الول مرة عام 

قال ، وطرد رئيس الجمعية الوطنية  ، وامر بإعت( وزراء من بينهم وزير العدل ووزير الدولة  4)الوزراء المسلمين من الحكومة 

قاضى القضاة ونفيه ومصادرة امواله بحجة انه من غير سكان البالد االصليين ، وكانت التهمة المدان بها الجميع هو تهييج الوزراء 

 ( .351)المسلمين ضد السفير االسرائيلى 

، وفى الوقت نفسه توثيق ويجب التعامل مع مثل هذه القيادات عند التعامل مع قضايا الدائرة االسالمية من منطلق افريقى         

التعاون مع القواعد الشعبية السخدام رأيها العام للضغط لتحييد العداءات المحتملة للعمل االسالمى وقضاياه ،  ويعن لنا االشارة الى 

ها مع ، كان يسهل تجاوب( فى الثمانينيات) ان بعض القيادات المسيحية ذات الجذور المسلمة مثل مومو رئيس سيراليون االسبق 

القضايا االسالمية لموروثه العاطفى تجاهها ، بينما ال يمكن استقطاب قيادات ال انتماء لها مع السالم الى قضاياه ، على نحو ما 

،  فتأثير االرتباط العاطفى باالسالم للقيادات ذات االصل "فرانسوا تيبنى " و " سياكا ستيفنز" و " سنجور" اوردناه فى حاالت 

لرئيس مومو من عداء العمل االسالمى او قضايا عالمه عند معالجة القضايا االسالمية ، ومثله الرئيس عبده ضيوف فى المسلم جرد ا

                                                           

350
 . ـ  نعيم قداح ــ افريقيا الغربية فى ظل االسالم ( 
351
 .نعيم قداح ــ افريقيا الغربية فى ظل االسالم (  
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 .السنغال وهو كاثوليكى من اصل مسلم متزوج بمسلمة لبنانية

 

 دول غير اسالمية خاضعة لقيادة مسلمة        

وب عدها االسالمى فال حساسية لقيادتها فى التعامل من هذا المنحى  ،   مثال ويتم التعاون معها فى اطار الدائرة االفريقية        

 .الجابون فى ظل حكم عمر بونجو  واوغندا فى عهد عيدى  أمين  

 دول غير اسالمية  او بها اقلية مسلمة كبيرة      

اقلية مسلمة كبيرة مثل تنزانيا وكينيا واوغندا ويتم التعامل معها من خالل االطار االفريقى ، اما الدول غير االسالمية ذات       

فالتعاون مع هذه الدول لخدمة قضايا الدائرة االسالمية يتم فى االطار االفريقى الثنائى  واالسالمى الجماعي ومن خالل التعاون 

 .االفريقى وبمساعدة زعماء  االقلية االسالمية / العربى 
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 امةخالصات ع

لو قدر لمد االسالم أن يتأخر فى الوصول الى شمال افريقيا لتأخر بالتبعية مده قرونا أخرى الى جنوب الصحراء ،        

ولتأخرايضا دخول المنطقة دائرة الحضارة ، وكانت نواة مده الفعالة مجتمعات االسالم الصغيرة التى أسسها تجار االسالم وركيزته 

حضارته وا تساع دائرته بدخول ممالك االقليم االسالم وإجتذبهم المهاجرين والمعلمين والموظفين  االساسية فى نشر مكونات

 .والعلماء

أثبتت مجتمعات االسالم صالبتها وتحديها لمخططات ا متصاصها وتخريب هويتها  التى قام بها االستعمار   وهذه طبيعة        

تميت من منطلق ايمانى فى المحافظة على هويتها ، فاحساس االقلية بخطر االجتياح فى االقليات الدينية االسالمية التى عادة ما تس

 .وقت تعتز فيه بهويتها يعزز تماسكها

نته الفتح والتوسع من قبل كل القوى الدولية المعاصرة ، ولم يكن توسع ممالك         اتسعت دائرة الجهاد فى عصر كانت س 

بغت عليه ظالال من الدين ، فإمتطى صهوة الفتح  فى زمن كانت فيه االرض واحة فضفاضة االسالم استثناء من ذلك لكنها اس

 .ومفتوحة تتحرك فيها القبائل بحرية بال حدود توقفها والسلطان يتملكها

ات التى ان االسالم فى مده السلمى على متن التجارة وفى ركب القبائل حقق مدا بعد مد   فإجتازوا الصحارى وعبروا الغاب       

عجز المجاهدون عن اجتيازها ، و ي ثبت هذا أن االسالم بذاته وجوهره هو وحده المجاهد االعظم ويبطل الفرية القائلة بأنتشاره بحد 

السيف          فالسيف ال يخيف المؤمنين حقا فلم ي حارب االسالم دينا سماويا وال وثنيا وانما دعى الناس الى هللا فمن قبل قبل ومن 

ض  فهو امن على نفسه وفكره ، وما حدث ويحدث بين اتباع االسالم والمسيحية ليس صراعا بين اعقيدتين ، وانما صدام رف

 .سلوكيات التابعين ، عبؤها باهوائهم ومصالحهم الضيقة مستغلين الدين والتعصب له لخدمتها 

السالمية  امع استمرار مد االسالم الهادئ ، وأبرز مثال على ان الهوية الدينية لبعض دول القارة تتغير  فى اتجاه الهوية ا       

 . وكينيا مثلها %  20التى تشير االحصائيات الى تزايد اعداد مسلميها الى نسبة " اثيوبيا " ذلك 

ه ، أن العمل االسالمى فى افريقيا يتجاوز مقدره أى دولة اسالمية منفردة ويقتضى االمر تعاون وثيق بين دول عالم       

بتخصيص نسبه من الدخل القومى للدول االسالمية الرئيسية ، وبتخصيص عدد مناسب من المنح لالقليات لدراسة العلوم التطبيقية 

 .لفتح الطريق امامها  للترقى وتحقيق التوازن الوطنى ، بتمكينهم من الحصول على الوظائف العالية والنمو االجتماعى واالقتصادى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 293 - 

 

- 293 - 

 

 الخالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ان مد االسالم لم يتوقف ولن يتوقف فى افريقيا سيصمد امام محاوالت النيل منه ، ككين ان يسترشدوا بنتائج الدراسات        

 .الحقيقة الساطعة  والبيانات الالحقة رغم انها ت عبر فقط عن جزء من 

 

 بيانات المد الجغرافى لالسالم      

اوردنا مضمون بحث البروفيسور فرنسوا جورج دريفوس عن الديانات فى افريقيا وعدد من تعليقاته ، وكذلك مجموعة        

د التوضيح بوجود تضارب بين خرائط متعلقة بنسبة المسلمين فى الدول االفريقية وتبين انتشار االسالم الجغرافى فى العالم ، واو

بيانات الباحثين وخرائطهم ، لكنها ال ت خفى حقائق ساطعة ال يمكن اخفائها يحاول الغربييون إخفائها او ال يعرفونها على وجه الحقيقة 

 :وهو ما الحظناه فى االتى 

يا رغم اغلبيتها المسلمة الساطعة اغفل البروفيسور فرنسوا جورج دريفوس تضمين جدوله البيانات المتعلقة بتنزان-0      

ونفس الشئ بالنسبة لكينيا التى تضم اغلبية كبيرة من المسلمين العرب والصوماليين   وهى بيانات ترجع الى تسعينيات القرن 

ى ظل عدم الماضى ، وبالتأكيد بعد مرور اكثر من عشر سنوات تقريبا فالبد وان تكون قد تجاوزت ارقامه االعداد الفعلية اال انه ف

افصاح الدول عن حقيقة اعداد المسلمين خوفا او هروبا من اعطائهم حقوقهم فى التوازن الوطنى ، فهذه االرقام تبقى مؤشرا ي عتد به 

 .الظهار االتجاه العام لمد االسالم 

لمثال ان المسلمون عن انتشار االسالم فى افريقيا ، فتذكر على سبيل ا( 0)وجود هوة فى بيانات الخريطة رقم  -7      

 .وهى هوة واسعة ، وال تقدم مؤشرا داال عن الوضع %  40الى 80يتراوحون ما بين 

عن االسالم فى العالم ، اغفلت الوجود االسالمى فى الهند واثيوبيا ، رغم ان السلمون  كتلة كبيرة ( 7)ـ الخريطة رقم 5      

 .على نحو ما افادت االحصاءات .. ة من السكان فى االولى ، واغلبية فى االخير% 70تصل 

عن العالم االسالمى اخطأت فيما يتعلق بباكستان وهى الدولة المسلمة فجعلتها ذات اقلية مسلمة تصل ( 5)ـ الخريطة رقم 8      

 % .73فيها نسبتهم الى 

 

 

 بيانات تقريبية لتوزيع الديانات في جنوب الصحراء

 السكان الدولة

 (مليون نسمة)

 مسلمون %ن إحيائيو

    

% 
 كاثوليك

    % 

 بروتستانت

 تاريخيون 

% 

 إنجيليون

% 

 

  1 8 03 53 53 4 كوت ديفــوار

  00 00 00 30 70 05 بوركينا فاسو

  00 03 73 03 53 3 توجـــــــــــو



- 294 - 

 

- 294 - 

 

  5 7 3 43 3 00 غينيـــــــــــا

  50 70 70 00 70 73 غانــــــــــــا

  3 3 70 80 50 030 نيجـــــــيريا

  03 00 50 73 70 2 بنـــــــــــين

 80 83 - 23 إثيـــــــوبيا

 أرثوذكس

3 00   

   03 03 03 70 53 53 كينــــــــــيا

  00 03 70 73 50 01 الكاميرون

  03 00 80 3 50 0.3 الجـــابون

الكـونغو 

 الديمقراطية

27 53 - 80 00 03  

  03 70 53 03 03 72 أوغنـــــدا

  70 03 80 - 73 05 أنجـــــوال

  70 00 83 3 70 3 زامبيـــــا
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  70 70 00 00 80 7 بتسوانــا

  03 73 53 3 70 00 مــاالوي

  03 00 03 00 30 70 موزمبيق

  03 73 50 - 50 04 مدغشقر

   03 53 73 0 78 4 جنوب إفريقيا

 00 73 - 30 8 الكونغــــو

 

03   

 

 

فهم فكر المؤلف فيما يلى مقتطفات من بحث البروفيسور فرنسوا جورج دريفوس األستاذ بجامعة السوربون  والستكمال      

ومدير مركز الدراسات األلمانية ومعهد الدراسات األوروبية العليا ورئيس معهد الدراسات السياسية في ستراسبورج سابقا ، 

 :صفها هو باالحيائية وتعليقاته على بيانات جدوله عن الديانات الطبيعية وي

 

على أنها الدين التقليدي في إفريقيا ، واإلحيائية هي ديانة ( أو األرواحية)ينظر األنثروبولوجيون إلى اإلحيائية : اإلحيائية      

و في كل ما له مظهر مادي مفرد سواء كان بشرا أ( بالالتينية anima)تضمينية شاملة تقوم على االعتقاد بوجود نفس أو روح 

د حيوانا، نباتا أو جمادا ، فاإلحيائيون ينسبون روحا لكل الظواهر الطبيعية ومن عادة الشعوب اإلحيائية قبول المعتقد الديني الجديد بع

توفيقه مع معتقداتهم القديمة التى تنصهر فيها الديانات  فى اطار من وحدة الوجود   وإذا كانت هناك اختإلفات فى الشعائر 

 .ن اإلثنيات والقبائل فإن جوهر الروحانية ، يبقى هو نفسه عند الجميع والتطبيقات بي

 

 تعليقاته عن المد االسالمى       

و يغفل البعض هذا الثقل اإلسالمي في إفريقيا جنوب الصحراء   فعلى الرغم من وجود مستعمر مسيحي بالدرجة " ......     

في إفريقيا  فأصبح هو الغالب في السنغال وغينيا ونيجيريا وحتى في إثيوبيا، بفضل األولى فإن اإلسالم لم يكف عن التطور منذ قرن 

، " التي عملت على ترسيخ اإلسالم بقوة في غرب إفريقيا ( هي ممارسات متسامحة وتقية لإلسالم)حمالت الطرق الصوفية 

قيا الى ثالثة أضعاف ما كانت عليه ، رغم في إفري 0881و 0801وزادت فرق الصوفية في الفترة بين " ..  ويستطرد قائال   

تعرضهم لضربات قوية ، وبما أنهم يمثلون األغلبية في دول مثل السنغال وبوركينا فاسو ومالي وغينيا فقد كانوا عنصر استقرار 

م معتدل أصبح هناك ، ونجحوا في التأقلم مع الهجوم الذي تشنه النخبة ذات الميول الغربية، وساهمت هذه الفرق في تطوير إسال

 .... ".اليوم موضع اتهامات حادة في األوساط المسلمة التقليدية 



- 296 - 

 

- 296 - 

 

من % 73الى  70يذكر ان إثيوبيا وإريتريا صاحبتا أغلبية مسلمة ، ويؤكد على ان  نسبة المسيحيين في إريتريا حوالي       

ة السابقة يقول ان االسالم هو الغالب فيها ، وفى موضع إجمالي السكان والبقية من المسلمين ، وعن نيجيريا يناقض نفسه ففى الفقر

وفي الدول التي يسود فيها "  ثم يعود فى نفس الفقرة ليقول انهم االغلبية فتقول  الفقرة  % 80اخر يقول انهم ال يمثلون سوى 

من الشعب ولكن الظاهر % 80ن اإلسالم يكون الوضع أكثر حرجا مثلما هو الحال في نيجيريا  فالمسلمون هناك ال يمثلون أكثر م

 %  .30لم يستطع ان يخفى الحقيقة كونهم  االغلبية اى يتجاوزون ) أنهم يشكلون األغلبية  

    

 

  

 مجموعة خرائط

 بالتوزيع النسبى والجغرافى والعددى للمسلمين فى افريقيا

 :مد االسالم فى افريقيا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 297 - 

 

- 297 - 

 

 
ــ % 82ــ  جيبوتى %84ــ جزر القمر % 84ــ مايوت % 88ــ الصومال %88نيجر  ـ%88موريتانيا نسبة المسلمون فى 

 % 48ـ غينيا%85ــ مالى% 83ـ جامبيا %81السنغال
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 اكبر دول جنوب الصحراء اسالما
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فى  7002وحتى  .. الخ   7005ونيجيريا عام  0884فالتوجو عام  )عدم توحيد سنة القياس يالحظ  

االفارقة فالعدد اكبر مما ورد فى البيانات  بقية الدول  واذا اخذنا فى الحسبان ارتفاع نسبة المواليد بين 

واالخيرة ساحل العاج وفى اوغندا وموزمبيق الحقائق ارتفاع نسبة المسلمون فى  عاليه ، كما تكشف

الرئاسة  ن واترا مرشح التى حصل عليها الحس% 38نسبة ان  7000انتخابات عام ت ظهربوجه خاص 

شار اليه فى الجدول السابق  على معظمها من المسلمين حصل    .وبالتالى فنسبتهم اعلى مما هو م 
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 اعداد المسلمون حسب القارات

 وعددها خمسون اكبر دول جنوب الصحراء اسالما
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 عالم قاليم النسبة المسلمون بجنوب الصحراء مقارنة با

 بالعالم

 المصدر
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 مالحـــــــــــــــــــــــــق

 الكتــــــــــــــــــــــــــــــاب 

 ملحق الحواشى

 لتفتيت األقطار العربية المشروع الصهيوني (0) 

  :االخيرة بعضا من ندوات المركز 

على غرار  االنفصالية فيها  ث اختراقها وب وهى تسعى للتوصل إلمكانية السكانية لدول المغرب العربي ،  ندوة حول التركيبة  - 0   

ندوة حول مشكلة  أمازيغية مغربية ، كما تم عقد   شخصية   04د عى الي الندوة  السودان ، وقد  العراق وجنوب ما حدث فى شمال 

      .                                    والمغرب  الجزائر  دول المغرب فى  األمازيغ في 

المغرب  ومنطقة  دول المشرق العربى  غطت الدراسة معظم " العربي الدولة والمجتمع في العالم  تقويض " ندوة بعنوان  - 7 

  والجماهيريةالليبية  والمغرب  السعودية واليمن، الجزائر  والعراق وسوريا والمملكة ومصر والسودان 

وغيرها من  ( والسودانية العراقية )الحالتين  ثنية والطائفية للجماعات األ في الدول العربية الحاضنة  ندوة حول حركات التمرد  - 5 

  .تنتج وتوّلد توجهات مماثلة حاالت يمكن أن 

  8 -   ليبيا  وتطورات المستقبل ، تحديات تيارين األصولية والوطنية  ـ المواجهة بين  الحالة  غرار  التقسيم والتشطير على

  .السودانية 

  .   (اليمن الصومال ولبنان السودان ـ العراق   )التفتيت الداخلية واالنزالق إلى  ية الصراعات الدول العرب - 3  

العالم العربي التى  في الجماعات األثنية والطائفية  الماضي تمحورت حول  ستينات القرن  األبحاث منذ أنجز المركز مئات         

تعظيم عناصر القوة في  النهائية الى  يؤدى محصلته  وتفتيته مجتمعيا وبشريا ، بما  عدو إضعاف ال في نطاق نظرية يمكن تفكيكها 

مستشاره  إسرائيلية عندما عرض عليه  رئيس لحكومة  جوريون أول  الذى ظلّ يردده دافيد بن  اإلسرائيلى حسب المنطق  "الجانب

  .فى هذا الشأن ار العربية مشروعه األقط تقسيم  أوري لوبراني مهندس مشروع  للشؤون العربية 

  : من الداخل الى دعامتين المجتمعات والدول  فى تفتيت ويستند النشاط االسرائيلى       

  .المجتمعات العربية حاالت التمرد والصراع داخل  األولى إثارة الفتن وتأجيج  -0  

    .يف نشاطها االنفصالىلتكث األثنية والطائفية ودعمها  التحالف مع الجماعات  - 7  

العربي ، وقد  العالم إلنشاء مركز لدراسة  مؤسس الموساد ورئيسه  بتعليمات من رؤوفين شيلواح   0838تأسس المركزعام       

  .يب بجامعة تل أب 0813  عام  ثم ربط في " اإلسرائيلية "ظاهريا بجمعية االستشراق بإسم شيلواح ، وتم ربطه  تسمى المركز 

األساسية وغلب  البحثية  إعداد المشاريع  وسوريا وتركزت أبحاثه على من أقسام مصر والعراق  المركز  وفى البداية تكون      

 0812حتى حرب يونيوعام  "  إسرائيل "في األبحاث الوحيد  مركز    الموساد ، وكان هو المعلوماتي ثم التحليلى لصالح عليها الطابع 

الشرق األوسط  ليصبح معهد ديان ألبحاث  تم تغيير اسمه  0845  عام  صناعة القرار األمني ، وفي فكان التعويل عليه كبيرا في   ،

 .المعلوماتية وتطوير بنيته األرشيفية توسيع نشاطه وأقسامه البحثية  تّم  إثر ذلك وبشكل تلقائي  وعلى وإفريقيا ، 

       أسندت إليه  والذي  قسم مصر فى المركز  المسؤل عن ( شمعون شامير)  المركز هو البروفيسور  ل في إدارة كان أول مسؤو

، وبعد  0812يونيو  شّن حرب  واالجتماعية قبيل  والسياسية واالقتصادية  المصرية العسكرية  األوضاع مهمة تغطية مجمل 

ين شامير مديرا للمركز  كامب    .فيها  إلسرائيل  في القاهرة ثم سفيرا  األكاديمي ديفيد ع 

    . السادات أنور فى عهد " المواجهة ساحة تحييد دور مصر من "سياسة  وهو ي عتبر واضع       

وطائفية  أثنية  التي تعيش فيها جماعات  الدول العربية  أوضاع عدد من البداية الجهد والوقت لدراسة  كّرس المركز منذ      

في  وقد اسهمت دراسات المركز  ،  الجماعات  عمليات اختراق تلك واستخالصات تفيد في جهود  الموساد توصيات  ومذهبية لتقّدم إلى 

ثم االبن  األب التمرد الكردية بقيادة البرزاني  عالقات بحركة  السودان بنسج  وجنوب  في كردستان العراق تمهيد التحرك اإلسرائيلي  

  .الماضي جرانج منذ سبعينات القرن  جون  جنوب السودان برئاسة  التمرد في  وحركة

العراقية  البؤرتين  على جرى انذاك  وسوريا ومصر لكّن التأكيد  محط اهتمام المركز مثل لبنان  ورغم وجود بؤر اخرى     



- 303 - 

 

- 303 - 

 

إثر اندالع الحرب األهلية  البؤرة اللبنانية على  الجهود فى  ل فش بعد" عملية التفتيت بؤرتين مختمرتين إلنجاز "  والسودانية بوصفهما 

  .0823عام  في 

       من ومنطقة المغرب العربي  بإيعاز من أولويات نشاط المركز  التكليف بدأ مركز  هذا  إسرائيلية ، وعلى ضوء  عّدة هيئات أمنية

في خدمة المشروع  المنطقة تصب كلّها  أوضاع  عن واألبحاث والندوات الدراسات  بأنشطة وسلسلة من   7003  ديان منذ عام 

  .سلمان علي  العربي من الداخل الدكتور  يلخصها الباحث " اإلسرائيلي"  التفتيتي 

 0-   البحث عن المغرب والدراسات والندوات وورش  إعداد سلسلة من األبحاث                           .  

 7 -   القذافي القومي والبرجماتي وبين ستقطاب داخل ليبيا بين نظام اال االصولية  .  

 5 -    هل هي بداية التمرد على الشرق الليبي وحركة تحرير التبو  ودارفور؟ التمرد في جنوب السودان  غرار حركات  .  

    ماذا ومن بعد القذافي ؟ -8 

    دول الجوار؟ من هل تواجه ليبيا تحديات داخلية  -3 

 1-  تعثر النظام السياسي في الجزائر  .  

  .  وتطوراتها المحتملة المغرب والجزائر أبعادها المشكلة األمازيغية في  - 2 

  .  إفريقيا شمال اليهود واألمازيغ في منطقة  العالقة التاريخية بين  - 4 

     :   يعمل المركز وحول المشكلة االمازيغية   

 0 -   إقامة لجان صداقة  والمغرب" إسرائيل"من  في كل "إسرائيلية "أمازيغية  .  

 7 -   حول تنظيم ندوات وفعاليات  الجزائر  ومن  مشاركون أمازيغ من المغرب  األمازيغية يدعى إليها  ما سّمي بالمشكلة

  .  فرنسا وبلجيكا وليبيا يعيشون في  ممن

 5 -    منظمات يهودية تنسيق جهود المركز مع  مناسبات  لرعاية  والواليات المتحدة وكندا  فرنسا وإسبانيا وبلجيكا  ومحلية في

   .في الخارج وحتى سياسية  ثقافية

 8 -    تحرض على كتيبات وكراسات ومنشورات  تسويق مواد دعائية  وجود استياء  لغة عن المبا وتتحدث بكثير من  التمرد والعنف

لتبرير  يمكن أن تستغل واجتماعية واقتصادية  سياسية  يمكن أن توظف ومشاكل  وليبيا، ووجود ثغرات  والمغرب عام في الجزائر 

 .والعصيان التمرد 

  :و يستمد لمركز العون من   

 0 -  اإلسرائيلية"  الهيئات األمنية والسياسية "  واألحزاب والجامعات  " اإلسرائيلي" تمع المدنيالمج و من منظمات  .  

البحوث  و مراكز  على مستوى اإلدارة لنشاط المركز من كافة الجهات  األمريكي الهائل  الدعم - 7 

 . بإضعاف العالم العربي وتفتيته  اإليديولوجية والدينية المهتمة  والحركات  واألحزاب 

     االسرائيلية  في البحوث االستراتيجية  راكز وي بين ضخامة اعداد م  مدى االهتمام  الثالثون  األخيرة التى تجاوزت  السنوات

مركز يافيه  0825  أكتوبر  ظهرت بعد حرب  ومن بين تلك المراكز التى  العربى الستخالص السياسات  بدراسة العالم 

   مركز منافس االستخبارات العسكرية وهو  شعبة  رئيس ( ياريف أهارون )جنرال ال برئاسة" أبيب تل "اإلستراتيجية بجامعة  للدراسات 

  .لخدمة المؤسسة العسكرية  نشاطه البحثي  يافيه  يخصص  على دور مركز ديان الن مركز  لكنه لم يبغى 

  :  واالسالمى العربى  امل مع العالمين وتتع ظهرت خالل العقدين األخيرين  والدراسات االستراتيجيةالتي وأهم مراكز االبحاث      

-         جامعة السادات للدراسات اإلستراتيجية  / مركز بيغن بارإيالن 

       -   األولى من حيث أهميته القومي وهو يحتل المكانة  معهد أبحاث األمن  دوره وأهمية. .  

  . والدولة للشؤون العامة القدس مركز  االستخبارات معهد مالم ألبحاث  -       

       -    العربية بجامعة حيفا معهد الدراسات  .   

 المسلمون( 7)

 في األمريكتين قبل كريستوفر كولومبس

 المبحث االول

في أوروبا مؤسس علم األقليات اإلسالمية، ورائد الدعوة اإلسالمية  (المغربى)محاضرة لألستاذ الدكتور علي بن المنتصر الكتاني 
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  والمقال منقول من ملتقى اهل الحديث      7000الكتانيين للتعاون والثقافة، أكتوبر من عام  وأمريكا، القاها في جمعية الشرفاء 

 

hIntroduction  
Numerous evidence suggests that Muslims from Spain and West Africa arrived in the Americas at least 

five centuries before Columbus  0 . It is recorded, for example that in the mid-tenth century during the rule 

of the Umayed Caliph Abdul-Rahman III (  878 -  810 ), Muslims of African origin sailed westward from the 

SpanishportofDelba(Palos) intothe“Ocean ofdarknessanfog.”Theyreturnedaftera longabsence

with much booty froma“strangeandcuriousland.”ItisevidentthatpeopleofMuslimorigin are known 

to have accompanied Columbus and subsequent Spanish explorers to the New World . 

 The last Muslim stronghold in Spain, Granada, fell to the Christians in   0887  CE, just before the Span-

ish inquisition was launched. To escape persecution, many non-Christians fled or embraced Catholicism. 

At least two documents imply the presence of Muslims in Spanish America before   0330  CE. Despite the 

fact that a decree issued in   0358  CE, by Charles V, King of Spain, forbade the grandsons of Muslims who 

had been burned at the stake to migrate to the West Indies. This decree was ratified in   0385  CE, and an 

order for the expulsion of all Muslims from overseas Spanish territories was subsequently published. 

Many references on the Muslim arrival in the Americas are available. They are summarized in the follow-

ing notes : 

  

Historic Documents  

l. A Muslim historian and geographer Abul-Hassan Ali Ibn Al-Hussain Al-Masudi (  420  -   832  CE) wrote in 

hisbook ‘MurujAdh-dhahab wa Maadin al-Jawhar’ (TheMeadowsofGoldandQuarriesofJewels) that

during the rule of the Muslim Caliph of Spain Abdullah Ibn Muhammad (  444  -   807  CE), a Muslim navigator 

Khashkhash Ibn Saeed Ibn Aswad of Cordoba, Spain sailed from Delba (Palos) in   448  CE, crossed the At-

lantic, reached an unknown territory (Ard Majhoola) and returned with fabulous treasures. In Al-Masudi's 

map of the world there is a large area in the ocean of darkness and fog (the Atlantic ocean) which he re-

ferred to as the unknown territory (the Americas .)  

 7 . A Muslim historian Abu Bakr Ibn Umar Al-Gutiyya narrated that during the reign of the Muslim Ca-

liph of Spain, Hisham II (  821  -  0008  CE), another Muslim navigator Ibn Farrukh of Granada sailed from 

Kadesh (February   888  CE) into the Atlantic, landed in Gando (Great Canary Islands) visiting King 

Guanariga, and continued westward where he saw and named two islands, Capraria and Pluitana. He ar-

rived back in Spain in May   888  CE . 

   5 . Columbus sailed from Palos (Delba), Spain. He was bound for Gomera (Canary Islands) - Gomera is 

an Arabic word meaning ‘smallfirebrand’- there he fell in love with Beatriz Bobadilla, daughter of the first 

captain General of the island (the family name Bobadilla is derived from the Arab Islamic name 

Abouabdilla). Nevertheless, the Bobadilla clan was not easy to ignore. Another Bobadilla (Francisco), lat-

er as the royal commissioner, put Columbus in chains and transferred him from Santo Domingo back to 

Spain (November   0300  CE). The Bobadilla family was related to Abbadid dynasty of Seville (  0050  -  0080  

CE .)  

 On October   07 ,   0887  CE, Columbus landed on a little island in the Bahamas that was called Guanahani 

by the natives. Renamed San Salvador by Columbus, Guanahani is derived from Mandinka and modified 

Arabicwords.Guana(Ikhwana)means‘brothers’andHaniisanArabic name. Therefore the original name 

oftheislandwas‘HaniBrothers.’[ClickhereforcorruptednamesofArabicorigin,suchasthosestarting 

with Guad-, al-, Medina and others ]. 

 Ferdinand Columbus, the son of Christopher, wrote about the blacks seen by his father in Honduras: 

“Thepeoplewholivefarthereastof Pointe Cavinas, as far as Cape Gracios a Dios, are almost black in 

color.” At the same time in this very same region, lived a tribe of Muslim natives known as Almamy. In 
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Mandinka and Arabic languages Almamy was the designationof “Al-Imam”or “Al-Imamu,” theperson

who leads the Prayer, or in some cases, the chief of the community, and/or a member of the Imami Mus-

lim community . 

   8 . A renowned American historian and linguist Leo Weiner of Harvard University, in his book Africa 

and The Discovery of America (  0870 ) wrote that Columbus was well aware of the Mandinka presence in 

the New World and that the West African Muslims had spread throughout the Caribbean, Central, South 

and North American territories, including Canada, where they were trading and intermarrying with the Iro-

quois and Algonquin Indians .... 

 

 

  ( ترجمة جزء من المحاضرة عاليه)  

كنت مقيما في أميركا   وبصفة عامة فالتاريخ  تعرف عليه منذ الموضوع حقيقة في غاية األهمية، وشيق جدا، وأنا ابتدأت في ال

، اى انهم يفرضون ما " History is a story of the rankers : "قصة المنتصرين هو  –كما يقول األميركان أنفسهم  –

ا ان كريستوف كولومب هو من صدق احد ولوال ان األوروبيون بصفة عامة هم المهيمنين على العالم بعد اكتشاف امريكا لما  يريدونه 

معروفة من  األوروبيين لها خرافة بديهة  فكريستوف كولومب، لم يكتشف امريكا النها كانت  اكتشف أميركا ولكانت قصة اكتشاف 

  :أبنيه على ثالثة كتيبات لدن كثير من الشعوب خاصة الشعوب اإلسالمية ، وعرضي هذا سوف 

 Africa versus : "اإلنترنت، مكتوبة باإلسبانية قريبا ، وما عندي منه هو نسخة من  كتاب مهم جدا سيصدر: الكتاب األول

America " فيريس دو توليدو،  ، وكتبته لويزا إيزابيل أل" Luisa Isabel Alvarez de Toledo " وهي دوقة مدينة ،

قريبا من مدينة سان لوقا دو  عيش في قصرها ، وهي سليلة إحدى أكبر العائالت اإلسبانية، وال زالت ت" Cedonia "  سيدونسا 

الكبير في األندلس، وعندها مكتبة ووثائق فريدة من نوعها عن  ، قرب نهر الوادي " San Luca De Paramida "باراميدا 

يش أجدادها جنراالت في الج وبصفة خاصة عن الوجود اإلسالمي في أمريكا قبل كريستوف كولومب، فقد كان  تاريخ األندلس، 

  .واألندلس ، وما لديها من وثائق هامة جدا  مقاطعات إسبانية  وحكاما فى   اإلسباني  وأميراالت فى البحرية اإلسبانية 

من رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري،  هو مجموعة مقاالت استكتبتها أنا والدكتور مختار امبو بتمويل : والكتاب الثاني

اليوم ومنها مجلدان عن اإلسالم في أمريكا ، أول مقال فيها كتبه عبد هللا الحكيم  في عالم  ضمن موسوعة الوجود اإلسالمي

 Black "مجموعة بالك تايجرز  وهو أمريكي مسلم أستاذ في جامعة تورنتو، وله تاريخ نضالي في أمريكا ، كان من  كويك، 

Tigers " ن اإلسالم في أمريكا قبل كريستوف كولومبومهمة جدا ع ، ومن المشهورين ، وله مقاالت هامة موثقة.  

 The white of the "  ، يسمونهم أحيانا " The Malingers "باإلنجليزية هو المالينجر : الكتاب الثالث

Appalachians  " براند : "، أحدهم اسمه"ميلونجونز"المتحدة، ويسمونهم  ، بيض جبال األباالش وتقع في شرق الواليات

وتبين أن أصولهم  ، كتب كتابا عن أصول الميلونجونس بتمويل من جامعة فرجينيا الغربية، " Brand Kennedy " "كينيدي

: اآلن، ومن أهم الشخصيات التي تنتمي إلى هذه الطبقة من الناس إسالمية من أندلسيي البرتغال، وبقيت فيهم عادات إسالمية إلى 

النصارى بطريقة غير  تحرير أبراهام لينكولن للعبيد كان انتقاما لألندلس من ، و" Abraham Lincoln "  ، "أبراهام لينكولن"

  :الشيقة أريد أن ألخص لكم أهم نقاط محاضرتي، وهي ، وبهذه المقدمة . مباشرة، إذ إن التاريخ ال يمسح بهذه السهولة

 ب؟كولوم ما هي البراهين التي تثبت الوجود اإلسالمي في أمريكا قبل كريستوف : أوال

وهذا السؤال ناتج عن اهتمامي بمستقبل . مسحت؟ هل هذا الوجود قبل كريستوف كولومب مازالت له آثار إلى اآلن، أم : ثانيا

، توجد شعوب بأكملها وهي من بقايا " Residual Islam around the world "  : اإلسالم حول العالم، وهو ما أسميه

  .ما يكون، ونأتي بأمثلة عن أمريكا أن رجوع اإلسالم إليهم يعتبر من أسهل : ومعنى ذلك في مختلف بقاع القارات الخمس، اإلسالم 

كولومب إنما هو كذبة صريحة، ألن اآلن هناك  بعد هذه المقدمة أريد أن أرجع إلى القول بأن اكتشاف أميركا من قبل كرستوف 

بل كريستوف كولومب، مثال ذلك تول هايير داليدا وصلوا إلى أمريكا ألف عام ق براهين مستفيضة بأن اإلسكندنافيين 

" Toll Hoyer Da lida " بورق البردي  ، الذي كما تعرفون خرج من مدينة آسفي بالمغرب بباخرة صفها" Papyrus " وقطع ،

  .المصريين ذهبوا كذلك إلى أميريكا المحيط إلى أميركا بسهولة، وبرهن بذلك أن قدماء 
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إذن فإن . اإلسالم من طرف الشعوب اإلسالمية يركا كانت متواصلة قبل اإلسالم وبعده، وبصفة خاصة بعد إذا  فالعالقات مع أم

وال في  مرت علينا ونعلمها ألطفالها، وهذا الذي سأذكره ال يعلّم ألحد في المدارس اإلسالمية  ، كلمة تعتبر خرافة "اكتشاف"لفظة 

فوثائقنا العربية ليس عندنا منها شيء، ألن باحثينا لم  في الغرب، ومع األسف الشديد  غيرها، إذ إن معظم الوثائق الباقية هي اآلن

  .يبحثوا، ولو بحثوا لوجدوا

، إذ أنه لم يكن تقسيم القارات سابقا "األمريكية القارة "طبعا  سيجد الباحث صعوبة في البحث، ألنه في الوثائق القديمة لن يقولوا 

يتكلمون عن  فعندما يتكلمون عن إفريقيا . الماضي كانوا يقسمون العالم إلى مناخ، مناخ كذا وكذا ، ففي إلى قارات كما نقسمها اآلن

  .مناخها، ويعدون أمريكا من إفريقيا

منطقتين اثنتين ، فاألولى من المغرب واألندلس ،  سأقسم حديثي عن الوجود اإلسالمي في أمريكا قبل كريستوف كولومب إلى 

  .اإلسالمية، وكلها إسالمية طبعا فريقيا العربية والثانية من إ

 المغرب واألندلس: المنطقة األولى

لغة الهنود الحمر هناك كلمات عربية  ففي : أوال  القرائن واآلثار الموجودة اآلن في هذا الوقت، الكلمات، واآلثار اللغوية

أو أمازيغي قديم هناك، القرائن التاريخية التي جاءت في بسبب وجود عربي  وأمازيغية بكثرة، وال يمكن أن تكون موجودة إال 

الذي عمل عليه اإلسبان، بعد كريستوف  واآلثار الموجودة إلى اآلن رغم المجهود الكبير  –العربية وغير العربية  –القديمة  الكتب 

  .ريف التاريخاإلسالمي في القارة األميريكية، وذلك طبعا لتح كولومب لمسح أي أثر لإلسالم أو الوجود 

، نجد أنه اكتشفت كتابات (األثرية)األركيويوجية  إذا نظرنا إلى القرائن . العرب قديما كانوا يسمون المحيط األطلسي بحر الظلمات

وأخرى  واكتشفوا في عدة أماكن كنوزا تحوي عمالت ذهبية رومانية . فمن أوصلها إلى هناك؟ كوفية في أميريكا الجنوبية بالعربية، 

فيه يعتبر تاريخ وصول الكنز إلى المحل المذكور،  وفي العادة إذا اكتشف كنز في محل ما فإن تاريخ ضرب العملة الذي . الميةإس

في القرن  وآخر عملة اكتشفوها كانت للقرن الثامن الميالدي، أي أن ثمة باخرة إسالمية وصلت  . وذلك طبيعي في البحث العلمي

  .محل وتركت ذهبها هناكالثامن الميالدي إلى ذلك ال

أبو : مثال. في بعض أمهات الكتب العربية بما جاء  -وما وهو إال غيض من فيض أمثلة أخرى كثيرة  -دعنا نقارن ما ذكرناه 

ميالدية، أن أحد  831المكتوب عام " مروج الذهب ومعادن الجوهر"كتابه  الحسن علي بن الحسين المسعودي  ذكر في 

أصحابه إلى أن وصل إلى األرض وراء  ة اسمه الخشخاش بن سعيد بن األسود، عبر بحر الظلمات مع جماعة من من قرطب المغامرين 

هذا الكالم في زمنه اعتبر المؤلف مخرفا، وهنا عندي قطعة من كالم المسعودي  م، ربما من قرأ 448بحر الظلمات، ورجع سنة 

رحلته بأنه وجد أناسا في األرض التي  الخشخاش   وقال الخشخاش لما عاد من أترجمها لكم الحقا، وهو كالم متعلق بمغامرة  ربما 

  . األرض المجهولة: خريطة العالم ، رسم بعد بحر الظلمات أرضا سماها وصلها، ووصفهم، بل لما رسم المسعودي 

ن في خرائطهم وكتبهم ، أي إنه يدعيه األوروبيو فيكون رسم أرضا هناك ولم يّدع أنه ليس بعد بحر الظلمات أي أرض، كما كان 

كريستوف كولومب،  المسلمون يعرفون أن ثمة أرضا وراء بحر الظلمات، وليست هي الهند كما ادعاه  في القرن التاسع الميالدي كان 

ك فإلى ولذل. إنما ذهب إلى الهند، لم يظن قط أنه اكتشف أرضا جديدة والذي ذهب إلى تلك األرض وعاد وعاش ومات، وهو يظن أنه 

  ". L’IndeOccidental.WestIndia "جهل يسمي األوروبيون أمريكا بالهند الغربية  يومنا هذا بكل 

القوطية، وهي حديثه عن رحلة ابن فروخ  وثمة وثيقة تاريخية أخرى عندنا في التاريخ العربي  وهي قصة ذكرها عمر بن 

، " Canaries "وخ لم يصل إلى أمريكا، غير أنه زار جزر كناريا أن ابن فر: كالمه م، ومما يظهر من 888األندلسي عام 

  .كناريا ثم عاد إلى األندلس المحيط األطلسي، وقطع منها إلى جزر أخرى في المحيط األطلسي، ووصف أهالي  في 

القرن الثاني الشريف اإلدريسي الذي عاش في  وثمة قصة مفصلة أكثر من جميع ما ذكرت، وربما يعرفها جميعنا، وهي قصة 

جماعة  : جاء بقصة الشباب المغرورين  وهم" الممالك والمسالك"وهو من سبتة ، ففي كتابه  م، 0040-0088عشر الميالدي بين 

هؤالء المغامرون بحر الظلمات، ورجع بعضهم،  ، وكانت في يد المسلمين وقتها، وقطع " Lisbon "خرجوا ببواخر من إشبونة 

يتكلمون بالعربية  والغريب في األمر أنهم ذكروا أنهم وجدوا أناسا . أرض وصفوها ووصفوا ملوكها لوا إلى وذكروا قصتهم وأنهم وص

  .هناك

قبلهم إلى هناك، حتى تعلم أهلها العربية ليكونوا  وإذا كان أناس يتكلمون بالعربية هناك فهذا دليل على أن أناسا كثيرين وصلوا 

أعطاه  الوصف الذي . وعلى أنه كان هناك وجود إسالمي في ذلك التاريخ على تلك األرض يين، ترجمانا بينهم وبين الملوك المحل
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  .غيرهما من جزر البحر هؤالء المغامرون يظهر أنه وصف للجزر الكارابية، كوبا أو إسبانيوال، أو 

ريطة ألمريكا، ومنها خريطة لفلوريدا، رسموا خ فاألوروبيون : فأعطي في اللغة أمثلة كذلك. وهناك أمثلة أخرى في اللغة وغيرها

كانت  ولكي تكون أسماء عربية هناك، فبالضروري . ذات أسماء توجد في األندلس والمغرب م، ذكروا فيها مدنا 0318وذلك عام 

ة، وهي ميارقة، وواضح أنها تحريف لميورق في الخارطة هناك مدينة : مثال. هجرة عربية قبل المائة أو المائتي عام على األقل

اسمها  وأخرى . بالبليار، ومدينة اسمها كاديكا، وهي تحريف لقادس الواقعة جنوب األندلس جزيرة من الجزر الشرقية المسماة اآلن 

  .إلخ...مراكش: تساوي" ماّراكو"

ساتي عن تشجيع مني، حيث إنني في درا دوقة مدينة سيدونيا، بناء على وثائقها كتبت كتابا في غاية األهمية على إثر 

  .هو؟ اكتشفت شيئا غريبا جدا، ما  المورسكيين

وإعادة الدولة اإلسالمية فيها، دخلت في هذه  م، قامت مؤامرة في األندلس لتحريرها من إسبانيا، 0188اكتشفت بأنه عام 

  :المؤامرة فئات أربع

في معركة واد المخازن، وانضمت إلى إسبانيا،  ا ملك البرتغال، وذلك أول استقاللها الذي كانت أضاعته من قبل بعد هزيمته: أوال

  .م، أعادت استقاللها0188وفي عام 

ثار . النصراني، وهو ينسب نفسه إلى بيت بني األحمر ، لم تعط الوثائق اسمه "طاهر الحر"شخصية من والية المرية اسمه : ثانيا

  .هو وجماعة معه

النصارى، غير أنهم في الحقيقة أرادوا تحرير  نون بأنهم أرادوا التعاون مع موريسكيو الرباط، في الوثائق المغربية يظ: ثالثا

  .مصب الوادي الكبير ببواخر ويحتلوا إشبيلية األندلس ، حيث كان المقرر أن يدخلوا 

دوق مدينة  فكيف. إسبانيا على منطقة األندلس وهذا هو الشاهد عندنا دوق مدينة سيدونيا، والذي كان الحاكم باسم ملك : رابعها

  !!!.لم أفهم ذلك. على األندلس يقوم بمؤامرة من أجل تحرير األندلس؟( المسيحية)  سيدونيا الذي يمثل السلطة النصرانية 

مدينة سان لوقا دو باراميدا، قرب مصب الوادي  قرب ( قصرها)فلما التقيت الدوقة الحالية لمدينة سيدونيا استدعتني في شاطوها 

دوق مدينة  عائلة  –بديهي  ألن أصلنا : "وإذا بجوابها كان أغرب مما كنت أتوقع، حيث أجابتني !". ما سبب ذلك؟: "االكبير، فقلت له

تعال أريك في قصرنا  كنت أدق حائطا وعندما أسقطته "  : وقالت لي". مسلمون، بل أكثر من ذلك أننا كنا مسلمين سرا –سيدونيا 

قام  -رحمه هللا  -الدوق  فإذن  هذا . في ذلك المسجد داخل القصر –أنا المحاضر  –عال صليت ، وف"القصر وجدت أسفله مسجدا داخل 

  .بمجهود كبير لتحرير األندلس

ثالثمائة وأربعمائة وخمسمائة عام، من ضمنها  واألهمية في دوقة مدينة سيدونيا  أن عندها مكتبة فاخرة مليئة بالوثائق منذ 

وأخبرتني  . والبرهان على الوجود اإلسالمي في أميريكا قبل أربعمائة عام من كريستوف كولومب ، !ةوثائق مسلمي أميركا الجنوبي

ال ثقة في نصارى : "تسرق وثائقها وتعدم، ألنها تقول بأنه من أن  –وهي تبلغ حوالي سبعين عاما  –أنها خائفة من أنها إذا ماتت 

التاريخية التي يحبون إقناع  ومنا هذا يعدمون الوثائق التاريخية المضادة لخرافاتهم إلى ي: "وهي تقول بأنه ، "إسبانيا إلى يومنا هذا

  ".الناس بها

من : "هذا الكتاب، فهذا الكتاب الذي سمته ، فكان ذلك السبب األساس لكتابتها "اكتبي كتابا وضعي هذه الوثائق فيه: "قلت لها

الشهر  لوثائق التي عندهم في مكتبة دوق مدينة سيدونيا، هذا الكتاب صدر في هذا موثق با ، كتاب وثائقي رائع، "إفريقيا إلى أميركا

  .حيث هو مكتوب باللغة اإلسبانية ، ومن الضروري أن يترجم للعربية، وإلى لغات أخرى، (7000نهاية سنة )

قطع  –مؤسس دولة المرابطين  –ياسين  ومن المسائل المهمة التي ال نعرفها معاشر المغاربة، أن ياسين والد عبد هللا بن 

ذهب إلى هناك مع جماعات من أتباعه، . البرازيل، وغينيا، ونشر فيها اإلسالم المحيط األطلسي وذهب إلى المناطق شمال 

إفريقيا واألندلس والبرتغال فحسب،  إن الدولة المرابطية لم تكن في شمال : أي. منطقة كبيرة كانت تابعة للدولة المرابطية وأسس 

  .وغينيا، وهذا موثق بالوثائق التي تملكها الدوقة المذكورة وإنما كانت أيضا فيما يسمى اآلن شمال البرازيل 

وقد كنت أظن أن تلك األسماء ...تلمسان، سال فاس، مراكش، : وفعال، وإلى يومنا هذا  هناك مدن وقرى في تلك المناطق اسمها

أربعمائة عام  ال  بل كانت قبل مجيء اإلسبان، إنما كانت مع وجود المسلمين قبل : "ليقالت  جاءت مع الرحالة اإلسبان، غير أنها 

  ".من كريستوف كولومب

اليوم بأميريكا كانت متواصلة، وحسب معظم  العالقات بين المغرب واألندلس، وما يسمى : إذا  بصفة عامة وبتلخيص شديد
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اإلسالم  فإنهم يعتقدون أن قبل كريستوف كولومب كان  –الطرف األميركي اإلسباني أو من  سواء من الطرف  –العلماء  فاآلن 

هو متابعة  –اإلسبان النصارى  –"  Conquistador "  منتشرا في شمال أمريكا وفي جنوبها، وأن أول عمل قام به كونكيسادور 

إسالمي في تلك  ائق التي تبرهن أي وجود في األندلس، بالقضاء على اإلسالم والقضاء على الوث هجومهم على اإلسالم الذي كان 

  .القارة

  .ورغم هذا المجهود الكبير لم يستطيعوا القضاء على كل شيء

 عالقة الدولة العثمانية وإفريقيا مع أميركا: المنطقة الثانية

المية في إفريقيا الغربية عالقات الممالك اإلس اآلن نرى عالقة الدولة العثمانية مع أميركا قبل كريستوف كولومب، وسأكمل بذكر 

  .مع أمريكا قبل كريستوف كولومب

الذي كان رئيس البحرية العثمانية في وقته،  م، اكتشفت خريطة للمحيط األطلسي رسمها بيري محيي الدين رايس، 0878عام 

ة شواطيء الغريب فيها أنها تعطي خريط: م، الخريطة الموجودة اآلن0303  -0300: حوالي: أي/ هـ 808وذلك سنة 

بأنهار وأماكن لم يكتشفها األوروبيون إال  بتفصيل متناه غير معروف في ذلك الوقت بالتأكيد، بل ليس الشواطيء فقط، بل أتى  أمريكا 

بأن هذه الخريطة مبنية على حوالي تسعين خريطة له  –ذكر بيري رايس  وكما  –م، فهذا يعني 0310-0380: أعوام

قطعا تلك المناطق، وعرفوا اسمها  لمغاربة الذين قدموا قبله، فسواء هو أو المسلمون قبله سيكونون عرفوا األندلسيين وا وللبحارين 

  .قبل األوروبيين

أنهم أظهروا : في معرفتهم بالقارة األمريكية ومن ضمن المسائل في هذه الخريطة التي تدل على تقدمهم على األوروبيين بكثير 

، وماديرا، وجزر " Cap Verde "جزر الرأس األخضر : األوروبيون، بما فيها يكن يعرفها جزرا في المحيط األطلسي لم 

أنه أظهر بالتفصيل جبال األنتس التي  والغريب في األمر ". جزر الخالدات"وبما فيهم جزر كناريا بالتفصيل، التي كنا نسميها  األزور، 

م، وأظهر أنهارا في كولومبيا، ونهر 0372األوروبيون إال عام لم يصلها  هي جبال تشيلي غرب قارة جنوب أميركا، التي 

وأظهر نهر األمازون بالتفصيل، . خرائطهم بالتفصيل، ومصبه الذْين لم يكونا معروفين عند األوروبيين وال موجودين في  األمازون 

ما  ة في الخريطة الحالية التي ، وهي اآلن موجود"ماراجو"بوضوح جزيرة يسمونها اآلن  بحيث رسم في مصب النهر المذكور 

  .وصلها األوروبيون إال آخر القرن السادس عشر

معرفة واضحة بالقارة األميركية متفوقة على  م، وهي تدل كذلك على 0338من بعد ذلك هناك خريطة للحاج أحمد العثماني عام 

رن السادس عشر أن تحتل الدولة العثمانية الكبير الذي كان لألوروبيين في الق والحقيقة أن الرعب . معرفة األوروبيين

ون ىالمورسكما يزال في إسبانيا، كان  وتطردهم منها كان هاجسهم، ونذكر أنه في القرن السادس عشر كان الوجود اإلسالمي  أمريكا 

  .مقاومين مضطهدين محاربين، بيد أنهم كانوا ما يزالون 

بها من مدينة آسفي المغربية إلى البحر  م، بالرحلة التي قام 0818ليدا عام أظهر تول هايير دا: أما األفارقة  فكما قلت لكم

ألنهم وجدوا تشابها كبيرا بين حضارة . لماذا؟. المصريين قد أبحروا إلى أمريكا الكاريبي أنه باإلمكان أن يكون قدماء 

  .والحضارة المصرية األزتك 

مالي، ألن شهاب الدين العمري قال في كتاب  ا الغربية كانوا من مملكة وفعال  يظهر أن أول من قطع البحر من مسلمي إفريقي

م، ذهب 0572لما ذهب للحج عام ( كلمة غير واضحة)سلطان مالي من سموسة  بأن " مسالك األبصار وممالك األمصار"

نشأ مائتي سفينة وقطع وأخبر بأن سلفه أ الذهب في طريقه لحد أن ثمن الذهب رخص في مصر بسبب ما وزعه من الذهب،  يوزع 

  .وبذلك بقي هو في الملك. عليه في حكم مالي ولم يعد قط المحيط األطلسي نحو الضفة األخرى وأنابه 

جدت كتابات في البيرو والبرازيل وجنوب الواليات المتحدة تدل على الوجود  اإلفريقي من كتابات إما بالحروف اإلفريقية بلغة  وو 

آثارا لها في  وكذلك تركت اللغة المانديكية . ، أو بحروف كوفية عربية"الفالن: "اآلن، يسمونهم كله مسلم  الماندينك  وهي لغة لشعب

  .الهنود الحمر إلى يومنا هذا

قبائل هندية إلى يومنا هذا مازالت تكتب  والحقيقة  انتشر المانديك من البحر الكاريبي إلى شمال وجنوب األمريكتين، وهناك 

  .ماندينكبحروف لغة ال

فإذا رجعنا . ، هذا كثير، وال يمكن!ذلك شيء؟ هل طمس اإلسبان جميع الوجود اإلسالمي والوجود المانديكي وآثارهم ولم يبق من 

  .بمن فيهم كريستوف كولومب  نجد بأنهم ذكروا الوجود اإلسالمي في أميريكا إلى كتابات المكتشفين األوروبيين األوائل 
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، "إفريقيا واكتشاف أمريكا"اسم الكتاب  م، وكان أستاذا في جامعة هارفرد، 0870ليون فيرنيل عام  فمثال  في كتاب كتبه

" Africa and the discovery of America " ، إن كريستوف كولومب كان واعيا الوعي الكامل بالوجود : "يقول فيه

بصفة خاصة انتشروا في وسط  وثقافية، وقال بأن المانديك ، وركز في براهينه على براهين زراعية ولغوية "أمريكا اإلسالمي في 

كما ذكر  -في شمال أمريكا، وانتشروا " الكونكير"و" إيروكوا: "الحمر، وهما وشمال أمريكا، وتزاوجوا مع قبيلتين من قبائل الهنود 

  .البحر الكاريبي جنوب أمريكا، وشماال حتى وصلوا إلى جهات كندا في  -

من السكان األصليين، ولكن ال يوجد سكان  وكان يظن بأنهم . كولومب نفسه بأنه وجد أفارقة في أمريكا بل وذكر كريستوف

  !.فمن أين أتوا؟. أصليون جنوز في أمريكا

، بأنه كانت تسكن في أمريكا " Les Berberes d’Amerique "، "بربر أمريكا"كاتب فرنسي ذكر في كتابه " جيم كوفين" 

المسلمين،  ، وهي تقال عن زعماء "اإلمام: "وهي كلمة معروفة في إفريقيا الغربية معناها ، " Almami "، "ماميال"قبيلة اسمها 

  .كريستوف كولومب وذكر بأن أكثريتهم كانت في الهندوراس في أمريكا الوسطى، وذلك قبل 

، لمانويل " Historia Antigua de la conquesta de Mexico "، "التاريخ القديم الحتالل المكسيك"كذلك في كتاب 

والبرازيل بصفة خاصة، مستعمرات لشعوب سود جاؤوا من إفريقيا وانتشروا  كانت أمريكا الوسطى : "إيروسكو إيبيرا، قال

  ".أمريكا الوسطى والجنوبية والشمالية في 

الحمر في نيوميكسيكو في الواليات  الهنود م قبيلة من السود مختلطة مع 0223كما اكتشف الراهب فرانسسكو كارسيس، عام 

يوجد في  وبما أنه ال . واكتشف تماثيل تظهر في الخريطة المرفقة تدل داللة كاملة بأنها للسود ، "المكسيك الجديدة"المتحدة األمريكية 

ا كانوا قادمين من إفريقيا   .أمريكا سود، إذا

تجارة الذهب اإلفريقي، وتجارة : شيئين هامين مي في أمريكا، في وزيادة على كل ما ذكر، هناك آثار للوجود اإلفريقي اإلسال

الذهبي  وسيدي موالي أحمد . التجارة مع المغرب وإفريقيا كانت كلها على الذهب عبر الصحراء ومعروف أن . القطن، قبل كولومبوس

كينة كي ينهب ذهبها ويسكت طلبات إسالمية مس قطع الصحراء إلى تومبوكتو لضرب دولة  –والذي ال يعجبني كثيرا  –السعدي 

  .في األندلس المورسكيين المغاربة الذين كانوا يطالبونه بتحرير 

من  04قسمة من الذهب يوجد 57لكل : التالي من السهل معرفة الذهب اإلفريقي في أي مكان كان، ألنه يرتكز على التحليل 

وجد . عشر لذهب تدل على أن أصله إفريقي، وخاصة منذ القرن الثالث نحاس، وهذه التركيبة من ا أقسام  4من الفضة، و 1الذهب، و

  .هذا الذهب عند الهنود الحمر بأمريكا

أن ممثلة فى  القرائن اللغوية، فشهود عيان ولكن هناك قرائن أكثر من القرائن المبنية على الذهب  هناك قرائن لغوية، وقرائن 

هي شبيهة بالكلمات التي تستعمل من طرف قبائل الهنود الحمر،  غات اإلفريقية على النقود، الكلمات التي تطلق باللغة العربية، أو الل

أصبحت . غنى، وغنية، وغنيمة: بالعربية: فمثال   يمكن أن تكون جاءت عن طريق الغزوين اإلسباني أو األوروبي وهذه الكلمات ال 

حلي من : بمعنى ، "نيكاي: "كلمة كنقود، ونقية، ونحاس، أصبحت بلغتهم. الذهب: ، معناها" Guani "  " غواني: "بلغة الهنود الحمر

أن هذه الكلمات العربية ال يمكن أن تصل إليهم : أي. من ملوكهم وكذلك لقبا للملك . الذهب: ، أي"توب: "، صارت"التبر"كلمة . ذهب

وتعجب كولومب نفسه  ، بل جاء من إفريقيا الغربية، جارة القطن مهمة كذلك  ألنه لم يكن قطن في أمريكا  فت هناك لوال وجود عربي 

وابنه أكد ذلك ". شبيها باللباس الذي تلبسه النساء الغرناطيات المسلمات إن الهنود الحمر يلبسون لباسا قطنيا : "في كتاباته حيث قال

  .الكالم كذلك

" كاليفونا: "في أمريكا الوسطى اسمها اآلن  أن قبيلة موجودة –وهو ما سأفصله من بعد إن شاء هللا  –والغريب في األمر 

“ Galifona  ”ألنهم هنود حمر غير أنهم سود األلوان، وهم من بقايا "الحمر السود الهنود : "في غواتيماال، يسمونهم ،

د حديثي عن بقايا هذه سأتكلم عن هذا عن . الماندينكا الذين كانوا هناك، وكثير من عاداتهم ال زالت عادات إسالمية إلى اآلن المسلمين 

  .مصيرها؟ الشعوب، ماذا ف عل بها، وكيف كان 

، وهي إحدى الجمهوريات "بيليز"، في " Daily Clarion "، "ديلي كالريون: "في مقال في جريدة اسمها" مييرا موس"وقال 

البحر  : الهند الغربية، أيعندما اكتشف كريستوف كولومب : "م0881الوسطى، بتاريخ عام  الصغيرة الموجودة في أميريكا 

، كانوا مزارعين، وصيادين في البحر، "الكاريب: "اسمهم م، وجد جنسا من البشر أبيض اللون، خشن الشعر، 0885الكاريبي، عام 

  .هكذا قال!". العربية: اإلسالم، ولغتهم: ومسالما، يكرهون التعدي والعنف، وكان دينهم وكانوا شعبا موحدا 
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وإلى هذا !. أفنوهم!!. ينقرضوا  بل أفنوهم لم ". كان الكاريب وانقرضوا: "ال يعلموننا هذا الشيء، يقولوننحن في المدرسة 

 –وذلك لمخالطتهم للهنود الحمر  –الكاريبي، سميت عليهم ، الذين بقوا  اليوم تسمى تلك الجزر بالكاريبي، في البحر 

إسالمية ألن الكثير من العادات اإلسالمية ال زالت  كا الوسطى ، وال شك أن أصولهم ، وقد بقوا إلى يومنا هذا في أمري"الكاليفونا"  هم 

 . فيهم

وكثير منهم رجع إلى اإلسالم، وأصبحت مساجد  أين هي هذه الشعوب اآلن؟ ، كثير من الشباب المسلم أنشأ عالقات مع الكاليفونا، 

أوائل القرن  هؤالء الميلونجونس، والذين هم مهاجرون من البرتغال في  هؤالء الكاليفونا ، أما كثيرة تظهر في تلك الشواطيء بين 

البرتغاليون واحتلوا البرازيل  تابعتهم محاكم التفتيش، فركبوا  السادس عشر  فقد هربوا من محاكم التفتيش إلى البرازيل، فلما جاء 

اإلنجليز لما عادوا عاملوهم  غير أن . ا مع قبائل الهنود الحمرأمريكا الشمالية، قبل أن يصلها اإلنجليز، واختلطو البواخر وهربوا إلى 

، أخذ " Brand Kennedy "، "بروند كينيدي: "واحد منهم اسمه. األباالش معاملة الهنود الحمر، قتال وإبادة، فهربوا إلى جبال 

  .أتوا، ألنه واحد منهم من أين ، لدراسة أصول هؤالء القبائل، و" West Virginia "جامعة فرجينيا الغربية  تمويال من 

والغريب في األمر أن التاريخ مخيف، . األندلسيين من المسلمين  -كما ذكرت  -وبدءا من دراسة عاداتهم  اكتشف بأن أصولهم 

  :بطريقة من الطرق فأي شعب ي ضطهد إال وينتقم لنفسه 

انظر إلى صورته وصورة أفراد الميلونجونز  ، "ام لينكولنأبراه"أحد زعماء الواليات المتحدة، الذي هو سليل هذا الشعب، هو 

  .في تحرير السود هي كأنه يحرر نفسه، فانتقم بتلك الطريقة من النصارى البيض كيف يشبههم، وبذلك يظهر بأن الجذور 

ينتمي  من جهة: ، أصله كذلك” Toronto ”تورنتو وهذا الذي أهداني هذا الكتاب نفسه، والذي هو أستاذ في جامعة 

  .للزنوج للميلونجونس، ومن الجهة األخرى 

ومع األسف  –أن هذا المجال : شهيتكم الفكرية وخالصة األمر التي أردت أن أقولها بعد هذا التقديم الذي إنما أردت منه أن أفتح 

الجنوبية، نعاني  كة، تجاه أميركا خصاص تجاهه، بالرغم من أننا نحن المعنيين باألمر، وبهذه الحر نحن المغاربة نعاني من  –الشديد 

ضروري أنه عندنا وثائق في هذا الشأن، وبالطبع لن يسموها  . من نقص كبير في جامعاتنا، كيف نبحث في تراثنا عن هذا الشيء؟

ن الممكن أن لكن كان م . ال ندري. ، كان لها اسم آخر بال شك، ما هو بالضبط؟"أمريكا"ذلك الوقت شيء اسمه  بأمريكا، ألنه لم يكن 

  .الشمالية وأمريكا الجنوبية قبل كريستوف كولومب نبحث في وثائقنا لنعرف هذه العالقة التي كانت تربطنا بأمريكا 

أنا أذكر أنه عندما . على أنفسنا لمعرفة جذورنا أنه بصفة عامة، وخاصة ما يخص التاريخ، يجب أن نعتمد : والموضوع الثاني

تاريخ له ال هوية  المدرسة الفرنسية بأن العرب ليس لهم تاريخ، وذلك ليحطمونا، ألن الشعب الذي ال  في  كنت صغيرا كانوا يعلمونني

ينبهني بأن تاريخنا كذا وكذا، وكان ألمتنا من المفاخر كذا وكذا، لكبرت  ولوال أن الوالد رحمه هللا كان . له، شعب فاقد لذكراه التاريخية

  .مركبات نقص فظيعة وعندي 

ولذلك . هي تحريف التاريخ: المستضعفة األخرى حدى األسلحة القوية للشعوب المتغطرسة التي تريد أن تمحو وجود الشعوب وإ

الغربية، وإن كنا  على الوثائق ...اكتشاف تاريخنا، أو تاريخ اإلسالم، أو تاريخ المغاربة، أو غيره فإنه من العار علينا أن نعتمد في 

سيدونيا، والتي أخرجت وثائقها وبرهنت على الوجود اإلسالمي  ار إسالمية في الغرب مثل ما عند دوقة مدينة نحمد هللا على بقاء آث

ليثبت بأن شعبا كامال من  ، "براند كينيدي"أو يأتي واحد مثل . عام في أمريكا الجنوبية قبل كريستوف كولومب أربعمائة وخمسمائة 

  .أمريكا الشمالية ذو أصول إسالمية

 . هؤالء الناس، ونحيي األبحاث في هذا المجال أنه واجب علينا أن نربط عالقات مع : ذا أريد أن أوصي توصية واحدة  وهيوبه
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 (البرتغاليون)المغاربة 

 فى جنوب الواليات المتحده

 (ستيبانيكو) مصطفى األزمورى  

 احد أعظم رواد جنوب الواليات المتحدة 

لد عام  0305مدينة أزمور بالمغرب سنة احتلت البرتغال        واختطفه الجنود  0300وهى موطن  مصطفى االزموري الذى و 

وبيعوا في سوق الرقيق باشبيلية   وكان االزمورى ( 352)البرتغاليون وهو فى سن المراهقة ضمن العديد من أبناء وبنات أزمور 

 (. 353)دورانتيس ( مصطفى)أسماه استيبانيكو من نصيب اندريس دورانتيس أحد النبالء األسبان الذي عمده و

إلى العالم الجديد إلستكشاف « بانفيلو دو نارفاييز»إبتعث اإلمبراطور شارل الخامس رحلة بقيادة  0372يونيو  02وفى       

ه أندريس مغامر من بينهم استيفانكو األزموري وسيد 100أدغال شبه جزيرة فلوريدا تمهيدا الستيطانها، وكان قوام البعثة 

دورانتيس وموثق الرحلة كابيزا دي فاكا وضمت اربعة مراكب وبسبب العواصف اضطرت البعثة إلى قضاء الشتاء فى كوبا حيث 

 .مكثوا عاما لسوء االحوال الجوية 

ارفاييز لكن انطلقت سفن الحملة األربعة األصلية باإلضافة إلى أخرى خامسة اشتراها  بانفيلو دي ن 0374وفي فبراير عام       

ابريل من نفس السنة في فلوريدا فى شمال خليج بامبا حيث قابلت  هنود حمرمن إحدى  07الحملة واجهت األعاصير قبل الرسو يوم 

 .قبائل الصيادين الذين عثروا بشباكهم على قطع ذهبية مما كان دليال على وجود الذهب بوفرة في هذه المناطق

ي محن وكوارث وإنتهت بمقتل السواد االعظم من افراد البعثة وتحطم مراكبه   وانتهت ف 0374امضى االسطول عام       

كافيستون ولم ينجو من ركابها اال / مركب االزمورى حطاما على سواحل لويزيانا عندما طوحت بها األعاصير على ساحل مالهادو

ادو ، حيث اعتقلتهم إحدى القبائل الهندية لمدة أربع أربعة هم مصطفى االزموري ودورانتيس و كابيزا دي فاكا وألونسو مالدون

في رحلة إستغرقتهم سنتين إكتسب فيها األزموري ش هرة بمداواته السكان  0358سنوات فروا بعدها في اتجاه المكسيك في أبريل 

المغربية اإلسبانية  األصليين جعلته يشتهر كقديس من السماء فلقبوه باسم أبن الشمس ، وأصبح يجيد باإلضافة إلى الدارجة

والبرتغالية وخمس لهجات محلية ، فبدأت قوافل الهنود ترافقهم من قرية إلى أخرى وتهديهم األكل 

والشراب وجلود الغزالن وأغطية القطن واللئ المرجان وقطع الفيروز والزمرد والمنحوتات نحاسية   

أعضاؤه ضخمة " لى فلوريدا بأن وتصف رسالة من تلك الحقبة االزمورى خالل رحلته األولى هذه إ

مزينة بنياشين الزهر واألجراس ، ولديه صندوق كبير مملوء بالتمائم ترافقه العديد من نساء الهنود 

 .اللواتي أهدتهن القبائل له 

ناك وصل األزموري المكسيك التى كانت تحت حكم وكيل الملك اإلسباني أنطونيو مندوزا  وأخبره أن ه 0351وفى يوليو       

مدنا ذهبية أهمها مدينة سيبوال األسطورية   أكد استفانيكو األزموري رؤيتها بعينه وهو ما أدى بنائب الملك األسباني في المنطقة 

بقيادة المبشر الراهب الفرنسيسكاني فراي ماركوس دي نيزا الكتشاف مدن  0358إلى تعيينه مرشدا لحملة إنطلقت في فبراير عام 

عدد من الجنود للذهاب إلى سيبوال بحثا عن مدن الذهب السبع   حاول خاللها االزموزى التخلص من االسبان الذهب وبرفقتهما 

                                                           

352
 اية سعيد بن حدو األزموري ابن الشمس الخالدأورد الباحث ش عيب حليفى فى عرضة حك( 

، وان اسرة االزمورى قد باعته ايام مجاعة الفترة  0370و0370و 0300و  0300استيبانيكو ان المغرب تعرض لسنوات من المجاعة القاتلة اعوام  
بن حدو إلى برتغالي رحل به على متن أحد المراكب الخمسين  التى كانت االسوأ فى تاريخ البالد ودفعت باألهالي إلى بيع أبنائهم  وبيع سعيد 0370 -0370

ه إليه فيما بعد ليحمل التي كانت تغادر ميناء أزمور يومياا محّملة بالعبيد إلى البرتغال   وفي كاديس إنتقلت ملكية األزموري الى أندريس دورانتيس الذي نسب
 .اسم إستبيان دي دورانتيس

353
بيد قراصنة أسبان وهو على سفينة قرب جزيرة جربة التونسية ( ليون اإلفريقي)يب المؤرخ والرحالة المغربي الحسن الوّزان فى نفس الفترة أ خت طف األد( 

  ومن المالحظ بروز المغاربة في أدب وفن الرحالت ووضعوا فيه مؤلفات بديعة   وأشهر رحالة في العالم هم 0304يونيو  04عائدا من سفارة من اسطمبول 
ربية طة الطنجي  والشريف اإلدريسي السبتي اكبر جغرافي عرفته الحضارة اإلسالمية واكبر جغرافي على اإلطالق حتى عصر الكشوف الجغرافية األوابن بطو

مجلدات  2ي في وأن أعظم رحلة ألفت في العربية ألفها مغربي وهو اإلمام ابن رشيد السبت. أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر الميالديين
. 
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ابن " كقديس " مستغال شعبيته بين الهنود الحمر المؤمنين به 

الشمس   فسبق الحملة الى مدينة سيبوال حيث قبيلة زوني مخلفا 

( األزموري)فقته كلم ، وكان بر 800وراءه دي نيزا بعيدا بحوالي 

من المريدين الهنود ولكنه اختفى بعد ان أشيع أن  500حوالي 

ش عيب فى هذه الشائعة ويرى ان . قبيلة زونى قتلوه ،      ويشكك د

االحتمال األكثر قربا إلى الحقيقة هو لجوء االزمورى إلي الهنود 

هربا من اإلسبان وممارساتهم االجرامية من  قتل  وتخريب ضد 

د من أجل أطماع مادية   ويدلل على هذا التحليل بأن قبيلة الهنو

" زوني حتى اآلن ما تزال تتحدث عن مصطفى االزمورى بأنه 

 " .ستيبانيكو القديس المالك وتجعل من شخصيته رمزا دينيا في عباداتهم

دها إلى قسمين إال أن هذه المرة وانقسم أفرا 0358ولكن للنهاية رواية اخرى تقول ان الحملة في شهر فبراير من سنة       

تقدم فريق يقوده االزمورى استيفانيكو، وبقي القسم الثاني الذي يتزعمه الراهب الذى كان يخبره استيفانيكو ابن ازمور باكتشافاته 

نود عن طريق رسل يحملون صليبا يدل حجمه على اقترابه من مدن الذهب األسطورية مستخدما فى ذلك المئات من مريديه اله

 . ليرشدوه إلى أكبر وأشهر مدن الذهب السبع األسطورية وهي مدينة سيبوال 

بعد أن انفصل استيفانيكو عن الراهب ظن ان باستطاعته االستحواذ على شرف "  0380وتقول وثيقة اسبانية تعود إلى سنة          

راد البعثة وحل في سيبوال برفقة الهنود محمال بكمية من اكتشاف مدن الذهب بمفرده ولذا فقد ترك مسافة كبيرة بينه وبين باقي أف

أحجار الفيروز الكريمة التي أهداها له البويبلوس باإلضافة إلى عدد هائل من النساء الجميالت التي وهبه إياها الهنود المرافقون له 

لكن سكان سيبوال كانوا متشككين فى وقد كان هؤالء يلتحقون بركبه كلما عبر قبيلة معتقدين انه سيحميهم من كل األخطار ، 

االزمورى ولهذا فرضوا عليه اإلقامة الجبرية في كهف خارج المدينة ، واستنطقه حكماؤهم لمدة ثالثة أيام لمعرفة أسباب وفوده 

وأضاف بأن عليهم ، ولكن اعترافات استفانيكو لمستنطقيه لم تكن مقنعة ولم يصدقا بأنه موفد من طرف نبيل يعرف ما في السماوات 

الراهبين مكلفان بتلقين الهنود أصول الدين، ولم يصدق زعماء سيبوال المغربي وظنوه جاسوسا لقبيلة تريد غزو أراضيهم كما لم 

يتقبلوا أن يكون رسول البيض ذو بشرة سوداء كما تسبب اصطحابه للنساء الهنديات غضبهم وكذا طلباته المتكررة للفيروز فقرروا 

 . قتله

لقبيلة زوني رواية اخرى تقول أن األهالي قرروا قتله النه كان يحمل نذير شؤم الن ج رابه الطبي كان مصنوعا من ريش و      

البوم طائر الموت ونذيره ، وهناك رواية مشابهة تقول بأن األزموري أرسل إلى صاحب مدينة سيبوال رسولين يحامالن آنية تحتوي 

يضاء واألخرى أرجوانية اللون ولما مثال أمام صاحب المدينة وقدما له اآلنية رماها أرضا على بعض الخيوط وريشتين ، واحدة ب

حينما شاهد محتواها وأمر الرسولين بالرجوع من حيث أتيا وانذرهما بأنه سيقتل جميع أصحابهما إن هم دخلوا المدينة ، ولما لم 

طاردوهم وقتلوا 0380حاول الفرار مع رفاقه في اليوم التالي عام ينصاع األزموري لألمر أ لقي القبض عليه هو وأصحابه ، ولما 

عددا منهم األزموري   وت ضيف رواية أخرى أن زعيم قبيلة سيبوال أمر بقطع أطراف استيفانيكو وأرسل قطعا منها إلى زعماء 

 .القبائل حتى يتأكدوا بان المغربي مجرد إنسان وليس ابنا للشمس

حد أول مستكشفي فلوريدا وتكساس والمكسيك وأريزونا والمكسيك الجديدة وكانت السنوات اإلثنتي عشرة ي عتبر االزمورى أ      

التي قضاها كافية لتجعل منه أحد أكبر مستكشفي تلك االنحاء   وقد نجح بتركيبته الثقافية المتعددة وإجادته لغات الهنود الحمر 

ه الضعيف كعبد إلى وضع قوي كوسيط ومترجم ورجل سالم بين الغزاة األوربيين واختالفه العرقى عن االوربيين فى أن يرتقى بوضع

دبلوماسيا "وهنود أمريكا   فقد نجح فى إستغالل هويته األجنبية عن االوربيين ليكون وسيطا مفاوضا وداعية سالم وهو ما يجعله 

كابيسا دي باكا بأنه لم يكن أمامهم من خيار آخر إال أن فإتخذ موقفا محايدا بين الغزاة األوربيين وهنود أمريكا ويخبرنا " حقيقيا

وشهد له الذين عايشوه مثل كابيزا دي باكا وكورونادو إلى .    في تنقالتهم لصفاته المميزة « دليلهم»و« ناطقا باسمهم»يعينوه 

وميله الكبير إلى االطالع  بيدرو دي كاستينيدا والراهب فراي ماركوس بقدرته على التكيف مع مختلف االوضاع بفضل نزاهته

كان إستيبانيكو رجال طويل القامة، قوي البنيان، يتمتع بذهن متقد " 0387والمعرفة، وفي هذا السياق يصفه كابيسا دي باكا سنة 

دائما إلى كان الرجل األسود يتحدث "، ونوه كابيثا دي باكا بق درات االزمورى اللغوية فيقول "وذكاء ثاقب فضال عن مواهبه العالجية 
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مؤرخون آخرون من نفس الحقبة قالوا إن األزموري كان يتكلم “الهنود ويتحرى عن الطرق والقرى وكل شيء كنا نريد معرفته  

لغات أمريكية هندية أخرى تعلم البعض منها في ظرف سنتين فقط ، وبفضل كفاءاته اللغوية أنقذ حياة عدد من األبرياء  1أكثر من 

ة بالخوف والحذر والعنف ، وعندما أدرك سادته قيمة األعمال التي قام بها وما أسداه من خدمات إلى إسبانيا في بيئة كانت مطبوع

 .0351حققوا له مبتغاه فمنحوه حريته سنة 
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 المبحث الثانى

 حثـــــــــــــور فى نهاية البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص
Islam and Muslims in America before Columbus  

Date: Tuesday, November   08  @   03:83:08  CST 

Topic: Islam in History 

Historical facts concerning many established information on diverse fields continue to be unraveled to the aston-

ishment of us all. One of these facts, previously little-known by many, is that Muslims had actually set foot 

on AmericansoilcenturiesbeforeColumbus’ illustriousexpedition.Wehopeas you read ahead in this essay that 

some information and documents, excerpts from various sources, and the results of archeological excavations 

will demonstrate the truth of the aforementioned proposition. 

Did the Companions of the Prophet go to America? 

Research conducted in the West during the twentieth century has proven the existence of Muslims on the Ameri-

can mainland approximately seven centuries before Christopher Columbus. Similarly, archeological excava-

tions, linguistic, and philological analyses of languages and settlement names in the region, the fact that coins, 

household tools and other utensils were discovered there that were similar to those of the Abbasids in the eighth and 

ninth centuries are all justifications of the theory that Muslims, beginning from   130  CE, made their way to the conti-

nent for settlement, during which time they erected mosques and schools, leaving a prolonged impact on the natives, 

i.e. American Indians. 

The Islamic sources carry no information as regards Muslim settlement in America, although research undertaken 

by Professor Barry Fell of Harvard University confirms that Muslims reached the continent at the time of Uthman, the 

third Caliph, concomitantly indicating the significant possibility that some of the Companions could have arrived 

there as well. 

Many Western researchers acknowledge the famous map of Piri Reis as proof of Muslim presence in America long 

before the endeavors of Columbus, as it minutely comprises the map of America, as well as extremely accu-

rate measurements of the distance between America and Africa.  

According to Salvatore Michael Trento, former director of the Center for Archeological Research in Middletown, 

New York, before embarking on his first voyage to America, Columbus had read the book of Roger Bacon of Oxford 

University, which comprised information, compiled from a variety of Arabic resources, about geographical regions on 

the other side of the Atlantic; henceColumbus’previousknowledgeof the islands in theAtlanticOceanand other 

places.  0  

Proofs in Western sources 

 0 . Professor Barry Fell, retired lecturer from Harvard University and also a member of the American Academy of 

Science and Arts, the Royal Society, the Epigraphy Society and the Society of Scientific and Archeologi-

cal Discoveries, is adamant about the arrival of Islam in America in the   130 s,  7  predicating this argument upon the Cu-

fic calligraphy belonging to that era found in various diggings across America. If the words of Professor Fell 

have truth-value, then the Muslims had arrived in America during the era of Uthman, or at least that of Ali, the fourth 

caliph. Such information, however, is not found in Muslim sources. 

Professor Fell again uses the results of various archeological diggings undertaken across many regions in the 

states of Colorado, New Mexico, and Indiana to assert the construction of Muslim schools during   200-400  

CE. Writings, drawings, and charts inscribed on rocks discovered in the most remote and untainted terrains of West-

ern America are relics bestowed by the elementary and intermediate systems of Muslim education at the time. The-

se documents were written in the old Cufic letters of North African Arabic, covering subjects such as reading, writing, 

arithmetic, religion, history, geography, mathematics, astronomy, and navigation. The descendants of these settlers 

are thought to be the current native tribes of Iroquois, Algonquin, Anasazi, Hohokam, and Olmec. 

 7 . The second evidence offered by Professor Fell is that the inscription of “IntheNameofGod”(picture  0 ), found 

on a rock during archeological work in Nevada, belongs to the seventh century, when the haraka sign system had not 

yet been developed. Likewise, the stone bearing the inscription “MuhammadistheProphetofGod”(picture  7 ) is per-

tinent to the same era. As seen by comparison of the two pictures, the inscriptions are not in the style of Modern Ar-

abic; conversely they are in a Cufic style relevant to the seventh century.  5  

The Arabs, according to the findings of Professor Fell, settled in Nevada during the seventh and eighth centuries. 

The earlier existence of a school, which taught Islam and science, particularly navigation, has come to light following 
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the archeological investigation undertaken by Professors Heizer and Baumhoff of California University around site 

WA   73  in Nevada. The excavations in Nevada have uncovered writings in Naskhi Arabic and Cufic style that are in-

scribed on rocks which carry information about this school (picture   5 ). The application of the mathematical formula 

“five diamonds equal an alif” (alif is the first letter of Arabic alphabet) may be seen in this picture (pictures   5 b 

and   5 c). The Arabic letters in pictures   5 b and   5 c, found amid excavations in Nevada, are in exactly the same style as 

North African Arabic. Againsimilarly,anotherrockwasfoundinNevadabearingthename“God”,the style of which 

is yet again reminiscent of the prevalent technique of seventh and eighth-century North Africa. The calligraphical 

similarities betweenvariouswritingstylesoftheProphet’snameoverdiverseperiods, particularly those relating to 

Africa and America, found during archeological investigations are striking indeed. Figure A of picture   8  was found in 

al-Ain Lahag, Morocco and figure B in East Walker River; both are currently at the University of California. Figure C 

was discovered in Nevada and figures C and D were located in Churchill County and are also currently preserved at 

the University of California; likewise figure F was discovered in al-Haji Minoun, Morocco, while figure G, inscribed on 

ceramic, was revealed in al-Suk, Tripoli, Libya and figure H, at the University of California, was discovered 

at Cottonwood Canyon, while finally figure I was located on the border of Morocco and Libya. All these inscriptions 

belong to the eighth and ninth centuries, clearly illustrating the resemblance in style between North America and 

North Africa, as well as overtly suggesting a migration that occurred from Africa to America. 

 5 . In the twelfth century the Athapcan Tribe, comprised of native Apaches and Navajos, raided the area inhabited 

by the Arabs, who either ended up fleeing or were exiled toward the South. These illiterate natives were spellbound 

by the schools founded by the Arabs, and, perhaps with the assistance of captives, attempted to imitate the same 

subjects, transforming the geometrical shapes into mythical beasts, which carried on for centuries.  

 8 . Picture   3  is the Cufic writing found in   0830  in the White Mountains, close to the town of Benton on the border of 

Nevada. The words Shaytan maha mayan, i.e. the Devil is the source of all lies, have been written in a Cufic 

style peculiar to the seventh century.  

 3 . Once more, a rock inscription belonging to post-  130  CE, bearing the Cufic letters H-M-I-D of the word Hamid 

(picture   1 ), is another Arabic script discovered on the Atlata rocks in the Valley of Fire in Nevada.  

 1 . While traveling from Malden to Cambridge in the state of Massachusetts in   0242  (on what is now RT.   01 ), the 

Reverend Thaddeus Mason Harris noticed some coins discovered by workers during road construction. The workers, 

not putting much value on these coins, presented him with a handful. Consequently, Harris decided to send these 

coins to the library of Harvard College for examination (picture   2 ). The study yielded that these were in 

fact Samarqand dirhams from the eighth and ninth centuries. As can be seen in the picture, the coins manifestly dis-

play the inscriptions La ilaha ill-Allah Muhammadun Rasulullah (There is no deity but God, and Muhammad is 

His Messenger) and Bismillah (in the name of God).  

 2 . Picture   4  shows a piece of rock discovered in a cave in the region of Corinto in El Salvador, bearing the inscrip-

tion Malaka Haji mi Malaya; this has been identified as belonging to the thirteenth century, suggesting a possi-

ble arrival of Muslims in South America, perhaps coming from somewhere near Indonesia.  

 4 . During his second voyage, Columbus was told by the natives of Espanola (Haiti) of black men who had ap-

peared on the island before him and they showed him the lances that had been left there by these Africans to support 

their assertions. The tips of the lances were of a metal, an alloy of gold, which they called guanin, a word which is 

semantically remarkably similar to the Arabic word ghina, meaning richness. Columbus had in fact brought some of 

this guanin back to Spain, recording that it was composed of   31.73%  gold,   04.23%  silver and   73%  copper, ratios that 

were prevalent in African Guinea as standards for the processing of metals.  

 4 . On his third voyage to the New World, Columbus visited Trinidad, where the sailors noticed the symmetrically 

patterned cotton and colorful handkerchiefs of the natives. Afterward, Columbus realized that the handkerchiefs, 

which the natives called almayzar, were all much the same in color, style, and use as the headscarves and waist 

bands used in Guinea. The word almayzar is Arabic, and denotes a cover, tie, apron, or skirt, and is a component of 

the regional costumes of the Moors, Arabs and, Berbers of North Africa, who had conquered Spain in the eighth cen-

tury. Columbus observed that the local women wore cotton garments and wrote in astonishment that they had 

learned of the concept namus, i.e. chastity. In much the same vein, Hernan Cortes, another Spanish explorer, later 

recorded that the clothing of local women consisted of long veils and skirts decorated with ornaments that were simi-

lartothoseoftheMoors.Ferdinand,Columbus’ son, was also quick to notice the resemblance between the cotton 

dresses of the natives and the ornamented shawls fashioned by Moorish women in Granada. The cradles used by the 

natives, furthermore, very closely resembled those of North Africa.  
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 8 . Columbus recorded on   70  October   0887  that he had noticed a mosque on top of a mountain while sailing 

around Cibara on the northeast coast of Cuba. Relics of mosques carryingQur’anic inscriptionson theirminarets

have been found in Cuba, Mexico, Texas, and Nevada since these times.  

 00 . Leo Weiner, a well-known Harvard historian and linguist, stated in his book The Discovery of Africa and Amer-

ica, written in   0870 , that Columbus was aware of the existence of Mandinka, an ethnic group of West Africa, in 

the New World. The same book also affirms that Columbus was aware that West African Muslims were living across 

North America, including the south, middle regions and Canada, as well as in the Caribbean, and that they had mari-

tal and commercial ties with the native tribes of Iroque and Algonquin.  

 00 . A preponderance of the voyages embarked upon by Columbus and other Spanish and Portuguese explorers 

toward the other side of the Atlantic were undertaken only in the light of the geographical and navigation-

al knowledge prepared by Muslims. Al-Masudi’s(  420-832  CE)workMuruj’uz-Zahab, for instance, was written with this 

sort of data compiled by Muslim tradersfromacrossAfricaandAsia.TwoofColumbus’captainsonthefirstvoyage, 

in actual fact, were Muslims: Martin Alonso Pinzon was in charge of the Pinta, while his brother Vicente Yanez Pinzon 

was the designated captain of Nina; both were from the Moroccan Marinid dynasty, descendants of Sultan Abu Zayan 

Muhammad III (r.   0517-0511 ). Formerly well-to-do ship riggers, they assisted Columbus in organizing his voyage of 

exploration, preparing the Santa Maria, the flagship, and covering all its expenses.  

 07 . Christopher Columbus has recorded the custom of nose piercing, which used to be and still popular in the 

Middle Eastern and Arab countries, as being prevalent in some islands across the Atlantic also mentions the writ-

ing of letters in Arabic.  

 05 . In the account of sixteenth century missionaries in America, the local copper mines, found particularly in Vir-

ginia, Tennessee, and Wisconsin were not operated by the natives, but instead by people from the Middle 

East, towards whom the natives nurtured a profound sympathy.  

 08 . A sum of   313  names,   848  in America and   40  in Canada, of villages, towns, cities, mountains, lakes, rivers and 

etcetera, are etymologically Arabic, designated by locals long before the arrival of Columbus. Many of these names 

are in fact the same as names of Islamic places; Mecca in Indiana, Medina in Idaho, Medina in New York, Medina and 

Hazen in North Dakota, Medina in Ohio, Medina in Tennessee, Medina in Texas, Medina and Arva in Ontario, Mahomet 

in Illinois and Mona in Utah, are just a few noticeable names at the outset. A closer analysis of the names of native 

tribes will immediately reveal their Arabic etymological ancestry; Anasazi, Apache, Arawak, Arikana, Chavin, Chero-

kee, Cree, Hohokam, Hupa, Hopi, Makkah, Mohician, Mohawk, Nazca, Zulu, and Zuni are only a few. 

House and building Structures  

Archeological excavations conducted throughout North America and North Africa reveal a corresponding archi-

tectural resemblance between ninth century buildings. The structure of a Berber house of the Atlas Moun-

tains, Morocco (picture   8 ), for instance, is exactly the same as that of a house in New Mexico (picture   00 ). The same 

similarity can be traced between the Castle of Montezuma discovered in Arizona and the remnants found in Me-

sa Verde in Colorado and the general structure of Berber buildings (picture   00-  07 ).  

The research undertaken by Professor Cyrus Thomas of the Smithsonian Institute shows that a small cabin built 

from piles of rock found in Ellenville, New York is virtually the same as the cabin, again of rock, found 

around Aqabah, Southern Arabia, both of which are thought to have been built around the start of the eighth century 

(picture   05 ). 

Arabic words prevalent among natives prior to the arrival of Eu ropeans 

The pervasiveness of many Islamic words across the continent prior to European influx is verified by the follow-

ing terms discovered in the regions currently known as New England and Nova Scotia, in America and Cana-

da respectively. Fell pointed to some words as example of Arabic influence on Native Americans. All of the words 

listed below are derived from the Arabic language. However, time had eroded their original meanings and most are 

not used in Arabic today. 

The last Muslim stronghold in Spain, Granada, fell just before the Spanish Inquisition was established in   0887 . 

Non-Christians were forced to either convert to Catholicism to save themselves from the tyranny of the Inquisition or 

were exiled from the country. Documents exist which prove the existence of immigrant Muslims in Spanish America 

before   0330 . In   0358  an edict from Spanish King Charles V was put into practice which forbade the immigration 

of Muslims to settlements in the West. This edict was later expanded to expel all Muslims from overseas Spanish col-

onies in   0385 . The existence of Muslims in overseas islands and regions was known along with the fact that the 

Spanish king issued such an edict. Again, in many Islamic sources, it is noted that Muslims living in Spain and North 
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Africa made overseas voyages during the Andalusia period. Scientific research on this subject will bring out 

many documents into the daylight, documents which have escaped the notice of both Muslims in America and those 

throughout the world, which will perhaps serve, in the future if not immediately, as a starting point for a re-evaluation 

of the history of America. 

 Notes 

 0 . Trento, Salvatore Michael. The Search for Lost America, p.  03  Penguin Books, New York:   0824 . 

 7 . Fell, Dr. Barry. Saga America, p.   080 , Time Books, New York:   0840 . 

 5 . ibid. p. xiv. 

 8 . ibid. pp.   557-555 . 

 3 . ibid. pp.   555-558 . 

 1  ibid. p.   047 . 

 2 . ibid. p.   785 . 

 4 . ibid. p.   71 . 

 1 . ibid. p.   721 . 

 2 . Teacher, John Boyd. Christopher Columbus, p.   540 , New York:   0830 . 

 4 . Columbus, Ferdinand. The Life of Admiral Christopher Columbus, p.   757  Rutgers Uni. Press,   0838 . 

 8 . Obregon, Mauricio. The Columbus Papers, The Barcelona Letter of   0885 . 

 00 . The Landfall Controversy, and the Indian Guides, McMillan Co., New York:   0880 . 

 00 . Weiner, Dr. Leo. Africa and the Discovery of America, Vol.  7  p.   513-511  Philadelphia:   0870 . 

 07 . Obregon,   0885 . 

 05 . Trento,   0824 , p.   75 . 

 08 . ibid. p.   78 . 

 03 . ibid. p.   13 . 

 01 . Fell,   0840 .   730-737 . 

 02 . Trento,   0824 , p.   03 .  
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 المبحث الثالث
 I stumbled across all this information by accident when researching  facts to prove that there were Muslims 

in American when the Declaration of Independence was signed . Imagine my amazement to find all these rich-

es describing HOW far back there were Muslims in America before Columbus even !I am posting snippets that will 

link you to the story/ articul itself for you to read   .  

  "Native American Muslims   

The Message, July   0881   

 My name is Mahir Abdal-Razzaaq El and I am a Cherokee Blackfoot American Indian who is Muslim. I am known 

as Eagle Sun Walker. I serve as a Pipe Carrier Warrior for the Northeastern Band of Cherokee Indians in New York 

City . 

There are other Muslims in our group. For the most part, not many people are aware of the Native American con-

tact with Islam that began over one thousand years ago by some of the early Muslim travelers who visited us. Some 

of these Muslim travelers ended up living among our people  ". 

  Islam in America before Columbus   

Before the West declared themselves the great scientists of the earth, before their own Renaissance, Muslims al-

ready were making discoveries in science that took the West hundreds of years to even begin to imagine. What a 

shame that people in Europe were being persecuted by the Church for their suppositions that the earth was round; 

they should have come to the Islamic world--- an Afghan Muslim had proved that in   285  C.E  !. 

However, the studying of the universe brought forth more questions, and more curiosity. The Muslims in West Af-

rica were so intrigued by what was on the other side of the Great Sea, that they began their expeditions into the great 

unknown. Early reports of these travels are sketchy, but we can be sure that they crossed the Atlantic by   448  C.E  . 

That was   105  years before Columbus. And that is not counting the actual physical evidence in the United States 

today that dates back even further; however, we do know, as De Lacy O'Leary pointed out, that Muslims definitely 

had the scientific knowledge and skill to make journeys across the Atlantic ocean  . 

We were in the Americas, hundreds of years before Columbus, and of that we can be sure . 

  Here are some snippets for you read from the below articul  .  The secrets of the Nevada rocks   

Posted on July   71 ,   7008  by Moin Ansari  

 Here are some more snippets for you read from the below articul .  

A mosque is as American as apple pie. The first mosques in America were not built in the   10 s but in the earliest 

times when African and a Cherokee Muslims prayed in small buildings.History is but a jig saw puzzle. The facts 

about Cherokee Muslims were initially brought out by Cherokees themselves. Ms. Sheila Musaji also has a website 

and has done research on the subject of Cherokee being Muslims.A preponderance of the voyages embarked upon 

by Columbus and other Spanish and Portuguese explorers toward the other side of the Atlantic were undertaken only 

in the light of the geographical and navigational knowledge prepared by Muslims. Al-Masudi’s (  420 -  832  CE) 

work Muruj’uz-Zahab, for instance, was written withthis sort of data compiled by Muslim traders from across Africa 

and Asia.TwoofColumbus’captainson the first voyage, inactual fact,wereMuslims:MartinAlonsoPinzonwas

in charge of the Pinta, while his brother Vicente Yanez Pinzonwas the designated captain of Nina; both were from 

the Moroccan Marinid dynasty, descendants of Sultan Abu Zayan Muhammad III (r.   0517 -  0511 ). Formerly well-to-do 

ship riggers, they assisted Columbus in organizing his voyage of exploration, preparing the Santa Maria, the flagship, 

and covering all its expenses . 

Islam in USA  

Islam in USA  0 , By Tariq Mahmud Ashraf  

Mr. Ashruf  talks about how Islam is the fastest growing religion in America and the fears Americans have be-

cause of this in a post   8 -  00  world . He also discusses the history of  a Islamic presense in America before Colimbus 

and much more . A interesting read   .  

Muslims had reached North America even before Christopher Columbus is credited with having discovered 

it.refers to Christopher Columbus having recorded in his diary regarding the sighting of a mosque in Cuba during his 

voyage to America.Columbus logged on October   70 st,   0887 , that he was sailing past Gibara on the coast of Cuba he 

saw a mosque. He also logged that remnants of other masjids (mosques) have been found in Cuba, Mexico, Texas 

and Nevada.  
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 ملحق الصور

  قرطبة جامع

Mezquita تنطق مـ ثكيتا باللغة األسبانيةو )

أروع ما أنشأ وهي تحريف لكلمة مسجد ، وهو احد 

المسلمون من معمار ، ويقع بالقرب من نهر الوادي 

، وهو (  أسبانيا)باألندلس  قرطبة الكبير في

باعتراف مؤرخي العمارة األوروبية قمة من قمم 

الفن المعماري العالمي على مر العصور ، و دليل 

قاطع على براعة االموين والعرب في فن الهندسة 

 .والمعمارية 

ب نى الجامع خالل قرنين ونصف قرن       

( هـ 87)تقريبا ، و يرجع تأسيس المسجد إلى سنة 

حاضرة لملكهم في  قرطبة عندما اتخذ بنو أمية

كنيستهم   ، شاطر المسلمون المسيحيون االندلس

، فبنوا في شطرهم مسجداا   قرطبةالعظمى فى 

وبقي الشطر اآلخر للروم ، وحينما ازدحمت المدينة 

بالمسلمين وجيوشهم اشترى عبدالرحمن الداخل 

بل أن ي عيد بناء ما تـهدم شطر الكنيسة من الروم مقا

من كنائسهم وقت الغزو ، وأمر عبدالرحمن الداخل 

مى بـجامع الحضرة أي( متراا مربعاا  8423)ميالدي بإنشائه وكانت مساحته آنذاك  243سنة  الخليفة ، واليوم ي سمى بـ  جامع ، وس 

 .بعد أن حوله األسبان الى كاتدرائية( مسجد الكاتدرائية)

متر ، مقسم إلى  51.4متر ، وعمقه  25.3يتألف من حرم عرضه ه  020كان الشكل األصلي لمسجد عبدالرحمن في عام       

على الجدار الخلفي  قوس ترتكز على أعمدة رخامية وتمتد عمودياا  07صفوف من األقواس ، يضم كل منها  00رواقاا ، بواسطة  00

، وهذه الصفوف تتألف من من طبقتين من االقواس ، األقواس السفلية منها على شكل حدوة الفرس ، والعلوية تنقص قليالا عن 

سقفاا جمالونياا متوازياا ، بينها أقنية عميقة  00متر عن األرضية وفوقهم  8.4نصف دائرة ، وهي تحمل سقفاا منبسطاا ، يرتفع مقدار 

 .طنة بالرصاص مب

متر و  25.70والصحن عرضه . Tقوس حدوي ، ترتكز على عضائد على شكل  00والحرم ينفتح على الصحن بواسطة       

و يوجد له باب غربي و باب شمالي على المحور الشمالي الجنوبي ، كما له على األرجح باب شرقي متوافق مع . متر 10.2عمقه 

متر  0.3دعائم للشرق و الغرب ، تبرز  5، وللحرم أيضاا ( بوير تادي سان استيبان)عرف اليوم باسم و كان للحرم باب واحد ي. األول

متر    0.08في الجانب الجنوبي ، لتتحمل ضغط صفوف األقواس ، وسمك الجدران قدره  00، ودعامتان ركنتيان و على األرجح 

ذلك عالم الغيب والشهادة )منها االية السادسة من سورة السجدة  والصحن لم يكن محاطاا بأروقة ، و تزين واجهة المحراب آيات

هو هللا ال اله إال هو : )من سورة الحشر  75وكتب أيضا  موقف اإلمام المستنصر باهلل عبدهللا الحكم كما كتبت اآلية ( العزيز الحكيم

 ( .يشركونالملك القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان هللا عما 

مسجد مد قنوات المياه إلى السقايات والميضآت التى أستحدثها ، و قد أوصل الماء إلى ال قرطبة جامع ومن أعمال الحكم في      

غربي الجامع ، " دار الصدفة"كما أنشا الحكم عدداا من المقاصير ، منها مقصورة  قرطبة عبر قناة مدها من سفح جبل العروس قرب

 .الفقراء يتخذونها مسكناا  وقد جعلها مركزاا لتوزيع الصدقات ، ومقصورة أخرى أمام الباب الغربي كان

عبد الرحمن )باإلضافة إلى صحن الجامع ، و في عهد االمير األموي األندلسي ( م 13× م  23)كانت مقاييس الجامع األول          

األمير  توسع فيه أكثر ، ثم المحراب والقنطرة الموجودة فوق الشارع الرئيسي الذي يمر غرب الجامع ، والهدف منها انتقال( األوسط

http://www.nogooom.com/forums/showthread.php?t=14067
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 .عليها من قصره دون أن يمر في الشارع

، مئذنة جديدة في أقصى صحن الجامع جهة الشمال ، وهي على (( عبد الرحمن الناصر))أنشأ ( ميالدي 830)في سنة       

س   و في هيئة برج ضخم له شرفتان لألذان يصعد إليها بسلم داخلي ، وهذه المئذنة ال تزال موجودة ، وقد حولت إلى برج أجرا

يد في الجامع فأصبحت مقاييسه  842في عصر األمير هاشم المؤيد عام (( محمد بن أبي عامر المنصور))عهد  متر  073)ميالدي ز 

 .أي خمسة أفدنة 7م 77300لتكون مساحته ( متر 040× 

، نتيجة القتال الذي نشب بين المهدي وبين سليمان بن  قرطبة هجرية للنهب ، بعد أن ترك الناس 800تعّرض المسجد في سنة     

 .من مساجد وقصور،وخربوه قرطبة ما في  ميالدي اجتاح القساوسة 0751/ هـ 155الحكم ،  وفى سنة 

يعد صحن المسجد قطعة فنية فهو محاط بسور تتخلله سبعة أبواب ، و في جهته الشمالية توجد المئذنة ، وقد زرع الناس       

 .ولهذا ي سمى صحن النارنج  الليمون فيهوأشجار النارنج 

 :قال أحدهـــــــــــم   بعض مراثي الشعراء في تحويل المساجد الي كنائس   

 مــــزابل للكّفار بعد الطهارة**    ورتوآهاعلى تلك المساجد س  

لقت ى تلك الصوامع وآها عل          واقيسهم فيها نظير الشهادةون** ع 

 

 و قال أبو البقاء الرندي في نونيته الشهيرة       

 فيهن إال نواقيس وصلبان***          حيث المساجد صارت كنائس ما         

 حتى المنابر ترثي وهي عيدان***         حتى المحاريب تبكي وهي جامدة    
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 قرطبة من الداخل جامع
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 جددها المنصور –قنطرة قرطبة      

 قصر الزهراء
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اد  ، بإشبيلية قصر المبارك مقر حكم المعتمد بن عبَّ

 قصور الحمراء –جنة العريف     

 

 قصر الجعفرية

 قصور الحمراء       

 الزهراء 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Alc%C3%A1zar_di_Siviglia.jpg
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 ابو عبدهللا الثانى عشر

 بطل السقوط -ملك غرناطة

 

 

  وزوجها   بطال االسترداد الملكة ايزابال

 ناندفردي
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 م قرطبةاستسال

 تسليم  الحمراء  -يا   ادلوحة ي
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مؤسس مصر الحديثة  -محمد على باشا 

 وامبراطوريتها فى افريقيا

ابن محمد على والقائد  -ابراهيم باشا 

 العسكرى الفذ

 الحداثة فى مصر والسودان
حب السودانيين -سعيد باشا محمد   م 



- 332 - 

 

- 332 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 المهدى 

 قائد الثورة المهدية بالسودان 

 غوردون 

حكمدار السودان ومخطط  

 انفصاله عن مصر

 البوكيرك                   

قائد االسطول البرتغالى ومرتكب الفظائع 

مان  السلطان     فى افريقيا وع 

مانى سعيد بن سلطان   الع 
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كاسا ت وج امبراطورا للحبشة بإسم 

زوج ابنة الرأس على  -جورجيس الثانى 

انتحر بعد هزيمته امام   WUBBوحفيدة 

 الحملة البريطانية 

على ى ولوا أجبر مسلم -امبراطور الحبشة  –الرابع يوحنس

وبسبب ذلك  ، أو مصادرة أمالكهم خالل ستة اشهر التنصر

 .أم درمان أخذوا جثته إلىو وقتلوه وهزموه  المهديةقاتله 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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 ملحق الحضارات العربية فى الشام والعراق                                                 

  
الكنعانيون –الفينيقيون   

ومستعمراتهم فى حوض البحر المتوسط        
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 االنباط  واثارهم

 دولة االنباط  

 (النقط الخضراء)ق التجارة وطر

 االردن -الخزنة   

 اقصى اتساعها فى  طابنالا دولة  
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 سوريا -منظر عام لموقع تدمر

امبراطورية تدمر  واالمبراطوريات 

 المعاصرة

 زنوبيا

 ملكة تدمر

 

اذينه ملك تدمر وزوج 

 وبيازن
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 اثار تدمر

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 حرسملا

 قوس النصر

 معبد بعل
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 بالعراق    الحيرة  -االعلى واالسفل  دولة المناذرة           

دولة الغساسنة بالشام    

 حليف الروم

 الحيرة  -االعلى واالسفل  دولة المناذرة           

 بالعراق حليف الفرس 
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 منذ قبل االسالمرة المارة بعالم االسالم طرق التجا

 ظهور االسالمقبل  االمبراطورية الفارسية 
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 ميالدية 313القديم  عام  امبراطوريات شرق العالم
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 (المصدر موضح عليها)اشهر معارك االسالم وغزوات الرسول 

 بدر
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 غزوة حنين
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 مسيرة الجيوش فى حروب الردة

 مسيلمة الكذاب
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 ضد الروم حملة اسامة بن زيد
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خط سير خالد من  -فتح الشام 

العراق الى الشام استعدادا 

 عركة اليرموك مع الروملم
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 (اللون االخضر)يالحظ وجود اقاليم داخل الدولة االسالمية غير خاضعة للمسلمين لدفعها الجزية  
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اوروبا فيما   -التغلغل االسالمى 

 وراء االندلس

 (بواتييه)معركة بالط الشهداء 
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 فى فرنسا وسويسرا( عهد االمارة االموية والعمرية) تقدم االندلسيون 
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وخطوط تقدمهم فى سويسرا  منطقة توطن العرب فى جنوب فرنسا وموقع مستعمرة فراكسنت

 وشمال ايطاليا
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 تقدم االندلسيون فى فرنسا وسويسرا عبر العصور
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 فى ايطاليا وسردينيا( تونس)تقدم االغالبة 
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 354   ))  عبر العصور مساحة التقهقر اإلسالمي في األندلس

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

354
 لدكتور علي منتصر الكتانيالجدول منقول عن مقال ل(  

 العصر

  

 المساحة بالكيلومترات المربعة

  

 عهد الوالة

  

200.000 

  

 صرعهد األمويين أيام النا

  

880.000 

  

 عهد المنصور بن أبي عامر

  

340.000 

  

 730.000 عهد المرابطين

  

 50.00 عهد الدولة النصرية
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معركة                    

الزالقة  نصر  -

 

 

 

 

 ممالك ايبيريا فى عهد ملوك الطوائف
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 االندلسدولة المرابطون فى كامل اتساعها فى افريقيا و

 دولة المرابطون فى افريقيا واالندلس

 معارك المرابطون والموحدون فى االندلس
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 النهاية فى غرناطةا -االندلس 
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 افريقيا جنوب الصحراء

ه الى جنوب الصحراء تاضافثم اعادوا احيانا يستبعدون السودان بما فيه الجنوب ،  -تختلف المنظمات فى تعريف جنوب الصحراء

م المتحدة تعتبر السودان من جنوب الصحراء ، اما الخريطة السفلى فتعتمد التعريف الطبيعى الجغرافى وليس ، واالمبعد انفصاله 

 السياسى
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 طرق التجارة العالمية المارة بارض االسالم
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 حركة التجارة بين اسيا وافريقيا واوروبا على مر العصور

 طرق التجارة فى غرب افريقيا

 طرق التجارة غرب افريقيا -سجلماسة 



- 365 - 

 

- 365 - 

 

 

 

 

 



- 366 - 

 

- 366 - 

 

  



- 367 - 

 

- 367 - 

 

  

 .اكسوم  –نوبيا  –كوش : الشرق ىف ةافريقيا القديم كلامم

هاوسا : امبراطورية فى القرن السادس عشر تقريبا  ممالك صنغى ،  –مالى  –غانة :  العصر الوسيط     فى الغرب ممالك 

 الولوف  
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 غانة الوثنية واالسالمية

 ممالك ما بعد زوال غانة
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 امبراطورية مالى المسلمة

 امبراطورية مالى المسلمة فى اقصى اتساعها

  مالى  امبراطورية
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 امبراطورية صنغى المسلمة

 فى غرب افريقيا   التداخل الجغرافى بين ممالك االسالم غانة ومالى وصنغى
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 ى بين ممالك االسالمالتداخل الزمن

 مد االسالم فى افريقيا
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 (غير مشمول باالمريكتين) تقدم االسالم فى العالم القديم 
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 اثر السيطرة االستعمارية على افريقيا دينيا وثقافيا ولغويا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع المستعمرات بين المستعمرين –االستعمار  االوروبى يغطى معظم القارة 
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 اللغات االفريقية االم   
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  هتاغل راشتنإ –التأثير الثقافى لالستعمار 
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 -الرئيسية واالكثر انتشارا  افريقيالغات ل ىفارغجلا عيزوتلا

 -االسبانية  -البرتغالية  -الفرنسية  -االنجليزية  -العربية 

 لغات محلية اخرى -الهوسا  -السواحيلى 
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 الستعمار الفرنسى فى العالم ل ىفارغجلا راشتنالا

 (كتلته الرئيسية فى افريقيا )

  فرنسا عم جمعتهم - لالقتسالا دعب ىعامجتعاون  مايق لمستعمرل التأثير السياسى

وكتلتها الثقافية منظمة الفرانكوفونية  
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 :دولهو ةقباسلا اهتارمعتسم عمريطانيا ب عمجلكومنولث ا
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 عبيدا نوملسملاباع الفرنسيون اهلها  -موقع مملكة سيكاسو 

 تنكيال بسلطانها وعناده فى المقاومة
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 ملحق

 العالقة االبدية بين فراعنة مصر وكوش

 معابد جبل مروى (فراعنة كوش) اثار الفراعنة النوبيون 
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 امبراطورية تحتمس االفريقية  تحتمس االفريقية  امبراطورية

 امبراطورية احمس االفريقية
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 عهد الخديوى اسماعيل 0440االمبراطورية المصرية فى افريقيا عام 

 0440عام  امبراطورية االسرة العلوية االفريقية
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 ممتلكات مصر االفريقية تحت االنتداب البريطانى
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 النيل الخالد

 انهار افريقيا وبحيراتها

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممتلكات مصر االفريقية تحت االنتداب البريطانى

كادت مصر ان تستقر  - رىالحياة فى مصر وهدف التوسع المص النيل عصب 2

ابعه لوال المخططات االجنبية التى جردت مصر من ممتلكاتها ووضعتها على من

 تحت الحماية 
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 ملحق

 حضارة غرب افريقيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقبرة اسكيا محمد
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مسجد سنجور بتمبكتو      

-قلعة مينا البرتغالية لحبس العبيد قبل ترحيلهم من غانا  

لقلعة ثم كنيسة تعميد مدافع ا – كنيسة قلعة مينا للعبيد

 العبيد ثم المحابس ثم لوحة تذكارية
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 تقريبا  0500سلطنات االسالم فى شرق افريقيا عام  

 الهضبة الحبشية والصومالية وساحل البحر االحمر 

منطقة –بالى  –داوارو  -هدية -شوا -داموت-(تشمل هرر وزيلع) وهى إفات 

وهى التى استولت عليها الحبشة لتصبح اثيوبيا  –ر المسلمة الدناكل او العف

 .االمبراطورية
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3 مانية وامتدادها االفريقى   دولة الوحدة العربية  -االمبراطورية الع 

 االفريقية االولى
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 لثالث خرائط عاليه تشمل التوزيع العرقى فى اثيوبياا

 كذلك  تقسيم الصومال -يم المسلمة التى ضمتها من امارات االسالم بالمنطقة ومن الصومال والسوداناالقالومن مسمياتها يتضح 

 وفى االسفل التقسيم االدارى
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 0480سلطنة مجارتين الصومالية 
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 لحق صور  شرق افريقيام

 

 

 

 

 

 

 

 بناه الشيرازيون -مسجد فخر الدين 

 زيلع

 معركة بين امبراطور الحبشة    

 جيبا صيون وسلطان عدل  

 ممبسة 

 رسم الحد البحارة االوروبيون 
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 7ملحق 

 منظمة المؤتمر االسالمى

 الدول االعضاء بمنظمة التعاون االسالمى

 
 جمهورية أذربيجان

 0887سنة العضوية 

 74/3اليوم الوطني 

 

 
 المملكة األردنية الهاشمية

 0818العضوية  سنة

 73/3اليوم الوطني 

 

 
 جمهورية أفغانستان اإلسالمية

 0818سنة العضوية 

 08/4اليوم الوطني 

 

 
 جمهورية ألبانيا

 0887سنة العضوية 

 74/00اليوم الوطني 

 

 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 0827سنة العضوية 

 7/07اليوم الوطني 

 

 
 جمهورية إندونيسيا

 0818سنة العضوية 

 02/4اليوم الوطني 

 

 
 جمهورية أوزبكستان

 0881سنة العضوية 

 0/8اليوم الوطني 

 

 
 جمهورية أوغندا

 0828سنة العضوية 

 8/00اليوم الوطني 

 

 
 الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

 0818سنة العضوية 

 00/7اليوم الوطني 

 

 
 جمهورية باكستان اإلسالمية

 0818سنة العضوية 

 75/5ني اليوم الوط

 

 
 مملكة البحرين

 0827سنة العضوية 

 01/07اليوم الوطني 

 

 
 بروناي دار السالم

 0848سنة العضوية 

 75/7اليوم الوطني 
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 جمهورية بنغالديش الشعبية

 0828سنة العضوية 

 71/5اليوم الوطني 

 

 
 جمهورية بنين

 0845سنة العضوية 

 0/4اليوم الوطني 

 

 
 (ليا سابقافولتا الع)بوركينا فاسو

 0828سنة العضوية 

 00/07اليوم الوطني 

 

 
 جمهورية طاجكستان

 0887سنة العضوية 

 8/8اليوم الوطني 

 

 
 الجمهورية التركية

 0818سنة العضوية 

 78/00اليوم الوطني 

 

 
 تركمنستان

 0887سنة العضوية 

 72/00اليوم الوطني 

 
 جمهورية تشاد

 0818سنة العضوية 

 00/4اليوم الوطني 

 
 جمهورية توغو

 0882سنة العضوية 

 72/8اليوم الوطني 

 
 الجمهورية التونسية

 0818سنة العضوية 

 70/5اليوم الوطني 

 

 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 الشعبية

 0818سنة العضوية 

 0/00اليوم الوطني 

 

 
 جمهورية جيبوتي

 0824سنة العضوية 

 72/1اليوم الوطني 

 
 ية السعوديةالمملكة العرب

 0818سنة العضوية 

 75/8اليوم الوطني 

 

 
 جمهورية السنغال

 0818سنة العضوية 

 8/8اليوم الوطني 

 

 
 جمهورية السودان

 0818سنة العضوية 

 0/0اليوم الوطني 

 

 
 الجمهورية العربية السورية

 0827سنة العضوية 

 02/8اليوم الوطني 
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 جمهورية سورينام

 0881سنة العضوية 

 73/00يوم الوطني ال

 
 جمهورية سيراليون

 0827سنة العضوية 

 72/8اليوم الوطني 

 

 
 جمهورية الصومال

 0818سنة العضوية 

 0/2اليوم الوطني 

 
 جمهورية العراق

 0823سنة العضوية 

-- /--اليوم الوطني 

 

 
 سلطنة عمان

 0827سنة العضوية 

 04/00اليوم الوطني 

 

 
 جمهورية الغابون

 0828ية سنة العضو

 02/4اليوم الوطني 

 
 جمهورية غامبيا

 0828سنة العضوية 

 04/7اليوم الوطني 

 
 جمهورية غويانا

 0884سنة العضوية 

 75/7اليوم الوطني 

 

 
 جمهورية غينيا

 0818سنة العضوية 

 7/00اليوم الوطني 

 
 جمهورية غينيا بيساو

 0828سنة العضوية 

 78/8اليوم الوطني 

 
 دولة فلسطين

 0818نة العضوية س

 0/0اليوم الوطني 

 

 
 جمهورية القمر االتحادية اإلسالمية

 0821سنة العضوية 

 1/2اليوم الوطني 

 
 جمهورية قيرقيزيا

 0887سنة العضوية 

 50/4اليوم الوطني 

 

 
 دولة قطر

 0827سنة العضوية 

 5/8اليوم الوطني 

 

 
 جمهورية كازاخستان

 0883سنة العضوية 

 01/07اليوم الوطني 
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 جمهورية الكاميرون

 0828سنة العضوية 

 70/3اليوم الوطني 

 
 كوت دي فوار

 7000سنة العضوية 

 2/4اليوم الوطني 

 
 دولة الكويت

 0818سنة العضوية 

 73/7اليوم الوطني 

 

 
 الجمهورية اللبنانية

 0818سنة العضوية 

 77/00اليوم الوطني 

 

 
ة الجماهيرية العربية الليبية الشعبي

 اإلشتراكية

 0818سنة العضوية 

 0/8اليوم الوطني 

 

 
 جمهورية المالديف

 0821سنة العضوية 

 71/2اليوم الوطني 

 

 
 جمهورية مالي

 0818سنة العضوية 

 77/8اليوم الوطني 

 

 
 ماليزيا

 0818سنة العضوية 

 50/4اليوم الوطني 

 

 
 جمهورية مصر العربية

 0818سنة العضوية 

 75/2اليوم الوطني 

 

 
 المملكة المغربية

 0818سنة العضوية 

 50/2اليوم الوطني 

 

 
 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 0818سنة العضوية 

 74/00اليوم الوطني 

 
 جمهورية موزمبيق

 0888سنة العضوية 

 73/1اليوم الوطني 

 
 جمهورية النيجر

 0818سنة العضوية 

 04/07اليوم الوطني 

 
 تحاديةجمهورية نيجيريا اال

 0841سنة العضوية 

 0/00اليوم الوطني 

 

 
 الجمهورية اليمنية

 0818سنة العضوية 

 77/3اليوم الوطني 
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 المراقبون بمنظمة المؤتمر االسالمى

 

 

 العضو       

 المراقب

 

 

 

 

 

 تاريخ

 الحصول

 على مراقب

 0888 جمهورية البوسنة والهرسك 0

 0881 جمهورية إفريقيا الوسطى 7

 0884 مملكة تايالند 5

 7003 روسيا االتحادية 8

 0828 دولة قبرص التركية 3

  الجماعات اإلسالمية 

 0822 الجبهة الوطنية لتحرير مورو 0

  المؤسسات اإلسالمية 

إتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة  0

 المؤتمر اإلسالمي

7000 

  المنظمات اإلقليمية والدولية 

 0821 تحدةمنظمة األمم الم 0

 0822 حركة عدم االنحياز 7

 0823 جامعة الدول العربية 5

 0822 اإلتحاد اإلفريقي 8

 ECO 0883منظمة التعاون االقتصادي  3
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 راجع العربيةم

 حسين مؤنس . د  -االسالم الفاتح                                   ( 0)

 . احمد سويلم العمرى. د  -                     االفريقيون والعرب        ( 7)

 .زهران رياض. د  -مصر وافريقيا                                  ( 5)

 .  محمد اسماعيل محمد       -                              سيراليون وليبيريا( 8)

 .   ح العقاد وجمال زكريا صال. د  -زنجبار                                          ( 3)

 عبدالرحمن  زكى         . د -_   االسالم والمسلمون فى غرب افريقيا    ( 1)

 .             أحمد شلبى . د  -(              1جزء ) موسوعة تاريخ االسالم والحضارة االسالمية( 2)

 .                إفرايم تشيامبى  -         (     مترجم هيئة االستعالمات )دوالرات عربية الفريقيا     ( 4)

 باسيل دافيدسون             -ترجمة نبيل بدر و سعد زغل     )افريقيا القديمة ت كتشف من جديد  ( 8)

 نيجيريا عمالق افريقيا (  00)

  .باسمحمد جالل ع  -المد االسالمى فى افريقيا                                             ( 00)

 فتحى غيث  -                                 االسالم والحبشة عبر التاريخ( 07)

 . أمين شاكر ومصطفى امين   وسعد الديان  -           (    تقديم جمال عبدالناصر )اضواء على الحبشة  ( 05)   

 .جمال حمدان          -                                   العالم االسالمى المعاصر       ( 08)   

 .د على شبيكة ـ جامعة الخرطوم  -            0880السودان عبر القرون  دار الجيل ـ بيروت (  03)

 بحوث ندوة افريقيا                      ـ  اصدارات مركز دراسات الوحدة العربية(  01)  

    جمعية المغربية للتضامن االسالمى                                                                                      مطبوعات الام ادريس مؤسس الدولة المغربية االم( 02)  

                                                                      0844الصادر فى الرباط  لعام  50عدد 

 "  االسيسكو " اصدارات منظمة     -ة العربية االسالمية بحوث ندوة افريقيا والثقاف( 04) 

 حسن أحمد محمود           . د   -اإلسالم والثقافة العربية في إفريقيا               ( 08) 

                                         حسن ابراهيم حسن     . د   -                    تاريخ االسالم السياسى       (  70)    

 يوسف كمال                    -                     الحضارة                       (  70)    

 .كـــيرك   -              مستقبل أوروبا                      (  77)   

         .        جيمس بيرك    -عندما تغيرالعالم                                    ( 75)

 .  عماد الدين خليل     -                     مأساتنا فى افريقيا             ( 78)

 .   عصام الدين عبد الرؤوف. د    -                   ألحواضر أالسالمية ألكبرى     ( 73)

 .         لنجار الشيخ عبد الرحمن ا    -               االسالم فى الصومال                 ( 71)

 ـ   د الفرد بتلر      فتح العرب لمصر     تعريب محمد فريد ابو حديد الطبعة الثانية ( 72)

 .د جوستاف لوبون ( ترجمة عادل زعيتر 0831طبعة )  0448صدرعام  حضارة العرب( 74)

 .مقال السيدة إيزيس إسحاق مرقس باحثة بالهيئة العامة لالستعالمات( 78)

 . لسفة الثورة والميثاق الوطنى ف( ( 50)

 .ـ تأليف موالنا أبو الكالم أزاد          ذى القرنين                    ويسألونك عن(  50)

 .اصدارات مركز دراسات الوحدة العربية  –ندوة العرب وإفريقيا    ثورة يوليو وافريقيا        ( 57)

 (تن كما ان بعضها تضمنته الحرائط والصورهناك العديد من المصادر تعرضنا لها فى الم) 
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لـّولى مسلمى هناك حاالت استثنائية كفرض االمبراطور يوحنس الرابع التنصير االجبارى ع(   ، ومثال جزية إمارة  خالل ستة أشهر أو تـ صادر أمالكهم  و 

ن فى إمارة هدية تقديم عذراء مسلمة الى امبراطور الحبشة سنويا  ، فيقول علي المسلمي( 0814 -0858) ملك الحبشة  " زرع  يعقوب " هدية  الى 

 . لتنصيرها  

 588حسن احمد صـ / د –ـ  نقال عن النشاط العربى فى افريقيا   15المصدر ترمنجهام صـ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهرس

 

 تقديم الكاتــــــــــــــب               

 مية الكتاب االول  الحضارة االسال   8صـ       

 الفصل االول  موقع حضارة االسالم من الحضارة االنسانية              

 .مفهوم الحضارة وأنماطها      

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=وُلـّو&action=edit&redlink=1
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 الجذور العربية للحضارة االسالمية ـ  

 حضارة الصحراء  

 عالمية الحضارة االسالمية ـ  

 التراث العلمى وانجازات الحضارة العربية

 .اوال  مجال العلوم -        

 ثانيا مجال الصناعــة  -        

 

 .الفصل الثانى   منــارة االندلس وفضلها على اوروبا57صـ   

 النهضة فى عهد دول الطوائف   -         

 النهضة فى عهد المرابطين   -         

 النهضة فى عهد الموحدين    -         

 ( دولة بنى نصر) غرناطة والحضارة  -        

 ـ  حواضر االندلس ومراكز حضارتها                

 من قيامها الى سقوطها                           

 أوال قرطـبة 

 ثانيا إشبيلية 

 ثالثا غرناطة 

 رابعا طليطلة

 اوروبا ـ  تفوق االندلس الحضارى على         

 ـ  أخالقيات االمة االندلســــــــــــــــــــــية         

 وانجذاب االوروبيين للتعلم واالقامة االمنة                       

 إقتباس اوروبا التراث العلمى للحضارة اإلسالمية       

 حركة الترجمة االوروبية للعلوم العربية                                  

 المرحــــــــــــــــــــــــــــــــــلة االولى                

 م00القرن الثامن وحتى منتصف القرن                              

 المرحــــــــــــــــــــــــــــــــلة الثانية               

 عصر الترجمة الذهبى                               

 المرحــــــــــــــــــــــلةالثالثة              

ليطلة كمركز                                 للترجمةط 

 امتصاص اوروبا للعلوم العربية              

 حصيــــــــــــــــــــــلة الترجمة                                   

  .ــ مكانة اللغة العربية كلغة للعلوم        88صـ     

 تأثير الحضارة االسالمية على عالم اليوم    -                     

 (كيف غير المسلمون العالم)                                   

 افضال الحضارة االسالمية على أوروبا -                      

 (  ما بين الن كران والعرفان )                                   

 الفصل الثالث   االمة والجهاد فى منظومة الحضارة االسالمية  84صـ  

 اوال ـ امة االسالم   

 اهل الذمة  -ـ اوضاع غير المسلمين فى المجتمع االسالمى                    

 .والتوصية المشددة  بالقبط                  

 .المسلمين االوائل تأمين اهل الذمة فى معاهدات صلح  -                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (. مصر)معاملة اهل الذمة  فى الدولة الفاطمية  -                  

      .مصر واليهود فى العصر الحديث -              

 الحركة الصهيونية -             

 واوضــــــــــــــــــــاع اليهود فى مصر                  

 ـ   جــدلية الجــزية              
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 قضــية بال قضــية                 

 الجــــــــــــــــــــــــــــــــهاد -ثانيا 10صـ   

 ـ نية السالم قبل نية الحرب             

 ـ قواعد الحـــــــــــــــــرب االســـــــــــــــــــــــــــالمية                      

 هل البالد المفتوحةفى معامـــــــــــــــلة ا                         

 ـ  انتفاء العدوانية فى فتوح االسالم              

 إسالم الشام ومصر إختياريا                 

 ـ  معطيات الحضارة الحديثة والدعوة             

 ـ تاثير المضمون الروحى لالسالم على االوروبيين             

 فتوح االسالم  ـ  إخبار السماء ب                     

 ـ االسباب االستراتيجية للفتوح               

 ودور عرب الشام والعراق                

 فى دعم الروم والفرس                                  

 (الجهاد)صـ   البـــاب  الثانى  الب عد االسالمى40 

 ـــــــــسفى تاريخ االندلس جهاد ممالك االندلــــــــــ         

 ـ  أسلحة قوات االسالم                

 االيمان بما فيه من نيات ت غنى عن كثرة العدد                    

 وقلوب ت غنى عن حصانة الدروع                              

 ـ الفتح والدعوة               

 ت الدراسات الغربيةالحقيقة وافتراءا  -ـ  الجهــــــــــاد                

 ـ  الداعية وفنون الدعوة                

 ومعطيات الحضارة الحديثة                       

 ـ المضمون الروحى لالسالم و تاثيره على االوروبيين                

 الباب الثانى  الب عد االسالمى فى تاريخ االندلس 21صـ 

 ــــسجهاد ممالك االندلـــــــــــــــ

 الفصل االول االندلس وفتوحها

 ـ  الفتح العربى لالندلس               

 (االندلسى -الدمشقى )اوال  العصر األموي                      

 (م200يوليو / هـ 87رمضان )معركة شذونة                            

 ـ  التطور التاريخى لعهود االندلس               

 ( التبعية لدمشق)اوال والة الدولة االموية   40صـ                    

 فتوح االندلس ومستوطناتها فى غرب ووسط أوروبا                             

 تراجع المد االندلسى فى أوروبا                             

 والتخلص من مستوطناته                                       

 بواتييه وما بعدها    -ــ معركة بالط الشهداء                                      

 ـ  مستوطنة فراكسينيت اإلسالمية                                      

 وامتدادها فى جنوب فرنسا                                                        

 ـ خروج المسلمون  من جنوب فرنسا وغربى ايطاليا                                     

 ـ سقوط فراكسينيت                               

 ـ تأثير المسلمون على جنوب اوروبا                                      

 (سويسرا –فرنسا )                                          

 الرحمن الفهري  يوسف بن عبد   48صـ        

 أخر والة الخالفة االموية بدمشق                             

 و قيام االمارة االموية فى غرناطة                   

 واسرته( الداخل)إمارة عبد الرحمن االموى                                     

 نـ التصدى لموالي العباسيي                            
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 العهد الثانى إمارة وخالفة بنى امية القرطبية ـ                             

 صقر قريش( الداخل)إمارة عبد الرحمن                                         

 ـ الحركات العباسية                             

 صقلبيحركتا اليحصبى وال                                       

 ـ الدولة العامرية                                    

 ثالثا دويالت الطوائف

 االنقسام الطائفى وضعف ملوك الطوائف                     

 واضعاف االندلس ـ المستعربون المولدون                

                       ـ  صراع ملوك الطوائف 

 ـ  صراع طليطلة وقرطبة وتوسع اشبيلية                           

 ـ إستيالء إشبيلية على قرطبة                             

 ـ توسع طليطلة وحربها على إشبيلية                            

 وتحالفها مع قشتالة                           

 وتحالفه مع ملك برشلونة( مدالمعت)ـ توسع إشبيلية                             

 فى محاولة غزو مرسية الفاشلة                                         

 ـ مسيرة االسترداد                             

 ـ قشتالة واالستيالء على طليطلة   الهدف الثمين االول                    

 تحالف قشتالة والمعتمد  ـ قصة                                    

 ـ المرابطون ونجدة دول الطوائف                                     

  يوسف بن تاشفين ونصر الزالقة )                                        

 (م0041اكتوبر  -هـ  828عام                                                      

 ـ عودة ابن تاشفين إلى المغرب          001صـ                

 وفكرة االستيالء على االندلس                                              

 ـ ألفونسو وإعادة الحشد                             

 وعودة ابن تاشفين الى االندلس                                       

 ـ معاودة الممالك االيبيرية عملية االسترداد                            

 ـ مملكة اراجون واالسترداد                                    

 ـ الموحدون ونجدة  االندلس انتصــــــــار االرك                                     

 م0083يوليو عام / هـ  380شعبان سنة   8                                         

 ـ الموحدون والجهــــــــــــــــــاد فى االندلس                                    

 ـ جهاد أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن                                     

 ـ  جهاد أبو يوسف يعقوب بن يوسف المنصور                                    

 ونصــــــــــــــــــر االرك                                       

 ـ هجمات الممالك االسبانية                                    

قاب وهزيمة الموحدين                                       ـ موقعة الع 

قاب  ـ الوضع فى االندلس بع                                      د موقعة الع 

 اوال ــ   نهاية دولة الموحدين وثورة االندلس بزعامة ابن هود ودعوته                    للخليفة العباسى

 ثانيا ــ ظهورابن االحمر وتأسيس الدولة النصرية فى غرناطة ومناجزة ابن االحمر قشتالة   002صـ    

 

 ن قشتالة  واراجونـ ضغوط االسترداد  ما بي                   

 التحالف المهين والخسران المبين -ـ  مهادنة ابن االحمر  قشتالة                  

 ـ تمرد ابن االحمر على قشتالة واالستنجاد بمغرب بنى مرين                  

 ـ  شخصية االحمر او ابن االحمر                  

 (والية ابن  االحمر الفقيه (  ) الجهاد العظيم)ـ جهاد بنى مرين فى االندلس ـ          

 هللا محمد الملقب المخلوع والتمرد على بنى مري ـ أبو عبد           

 وعزل المخلوع ـ ثورة ابو الجيوش نصر بن محمد الفقيه                   
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 واسترداد المغـرب سبتة

 مرية وجبل طارق فى يد االسبانوسقوط ثغرا ال                                        

 ـ ابا الوليد اسماعيل والجهاد ضد قشتالة          

 طارق ابو عبد هللا محمد  واستعادة جبل  -          

 ـ ابو الحجاج يوسف بن ابى الوليد وانتكاسة جهاد بنى مرين          

 وحصار قشتالة جبل طارق ـ السالم مع اراجون           

 مراسالت المغرب ومصر بخصوص الوضع فى االندلس  ـ          

 انقطاع جهاد المغرب وترك غرناطة لمصيرها ـ           

 العالقات  مع مصر)باهلل  ـ  محمد بن يوسف بن اسماعيل الملقب بالغنى           

  (يوسف الثانى)ـ الجهاد ضد قشتالة ـ يوسف ابو الحجاج           

 (جهاده قشتالة وتهادنه مع اراجون)بن يوسف  محمد   ـ           

 قشتالة        ثورة اهل جبل طارق وخالفه مع المغرب والوفاق مع )ـ  يوسف الثالث     

 (االنقالبات ودعم قشتالة  وفتنها ) ـ االيسر           

 (الحكم بمساعدة قشتالة وخضوعه لها اغتصاب ) ـ الحجاج يوسف بن المول           

 (وطلبه معونة مصر مهادنة قشتالة ثم جهاده ضدها )ـ عودة االيسر  للحكم           

لك                      ـ  خلع االيسر والتنازع على الم 

 ـ تبدل ملوك غرناطة وسقوط جبل طارق وسقوط دولة بنى مرين          

 )م  0887-0815/هـ 482- 414إنحالل  غرناطة السقوط  ما بين   ـ           

 ـ انقسام غرناطة           

 اسرة المستعين باهلل والتنازع على العرش                 

 الغرناطى  وانقسام غرناطة ـ  النزاع حول العرش           

 قشتالة ـ وحدة قشتالة واراجون ومحاوالت ابو الحسن التفاهم مع           

 االسالم ـ هوان امة على امتها ـ إستغاثة االندلس بدول          080صـ   

 موقف سالطين الحفصيين*                            

 الدولة الزيانية ملوك موقف *                                   

 مصر    موقف*                            

 موقف الدولة العثمانية*                                    

 فى عهدى السلطان محمد الفاتح                                             

 وابنه السلطان بايزيد الثاني                                                  

 اخر الثغور تطويق غرناطة وسقوط   -                      

 مـ مفاوضات االستسال                                            

 ـ نهاية غرنـاطة وسـقوط  االندلـس وزوال حــــــــــــــــكم االسـالم             082صـ 

 ـ سقوط الحمراء واستسالم ابو عبد هللا                           

  .رد فرديناند وايزابيال على رسالة سلطان مصر ـ                       

 (الهوان المورسكى) سالمية الفصل الثانى    المأساة اال 030صـ 

 (م0108-0887/// هـ 0004- 482)المأساة والنضال                          

 (التنصيراالجبارى ــ محاكم التفتيش ـــ الخروج)  

  "الموروس"ـ معاملة االسبان للمدجنين المورسكيين                              

 وج ـ الخر                             

 محاكم  التفتيش " ــ التنصير االجبارى وديوان التحقيق                              

 ""La Inquisitionـ فظائع ديوان التحقيق                       

 ـ  الثورة ضد التنصير العام                      

 ـ تحريم حمل السالح                      

 ـ الثورة المورسكية الك برى واعالن االستقالل                      

 ـ مفاوضة االسبان الثائرمحمد بن امية واغتياله                             

 ـ  قتال الثوار الدون خوان اخو الملك فيليب                      
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 ـ  تشتيت االسبان للموريسكيين                      

 ـ مفاوضة االسبان الثائرمحمد بن امية واغتياله                             

 ـ القتال والتفاوض                               

 ـ تشتيت المورسكيين فى الداخل                     

 ـ الثوار المورسكيون يستنهضون روح الجهاد فى المغرب                        

 ( نفى المورسكيين و مآسي الرحيل والطريق)االسبان ورد فعل                      

 ـ  تمرد  المورسكيين وترحيلهم                      

 ـ  الخروج الثانى الهروب عبر االطلنطى                      

 .                          وطرد المورسكيين من المستعمرات االسبانية فى امريكا                    

 ـ مأسى الطريق نهب المنفيين واالعتداء عليهم                    

 خصالهم ومقوماتهم -المورسكيون                         

 ـ هجرات االندلسيين والمورسكيين الى المغرب              011صـ     

على مر التاريخ االسالمى                                   
355
 

 ـ  استقرار المورسكيين فى تطوان                           

 ـ مساهمة العائالت األندلسية في الحياة المغربية                  

 (م   01إستنقاذ المورسكيين من اسبانيا القرن )ـ جهادالقراصنة             

 (المطالبة بالحقوق)قضية المورسكيين اليوم   -                 

 .027ـ    ـ  تعقـيب ص   

 

 الكتاب الثانى            025صـ  

 البعد االسالمى فى تاريخ افريقيا جنوب الصحراء                       

 (إفريقيا الغربية) الفصل االول    الحضارة والجهاد فى السودان الغربى    

 إفريقيا الغربية قبل االسالم   -                               

 ـ  عزلة االقليم                               

 ـ إحتجاب االقليم عن الديـانات السماوية الكتابية                                 

 باالقليم  ـ أزمـة الحضارة                                

 ـ  دورة مد االسالم ومكوناتها                                

 (                                                                             أدوات المــد اإلسالمي -ل المداخــ)          

 اسالم البربر ومد االسالم عبر الصحراء  -                               

 مناجزة البربر غانا  ـ                                

 الصحراء ـ تجارة عبر                                

 ـ هجرات القبائل العربية واالفريقية                                

 (اهم الشعوب إسهاما  في الدعوة)    

  .االســـــالم  ـ  مسيرة مد                                  

 ربية قبل االسالم     الفصل الثانى   إفريقيا الغ 014ص                                  

 ـ الكيانات السياسية لالسالم                                

 المرحلة األولى   

 (م 01وحتى بداية القرن   05من القرن  )ممالك اإلسالم  

 مملكة غانة(0)  

 .أمبراطورية مالى (7) 

 .مملكـــة صنغـــــى ( 5) 

  .مملكة كانم  ( 8) 
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 مرحلة الثانيةال       045صـ     

 (   جهاد الصوفية من اجل الدعوة  ومناجزة االستعمارفى غرب افريقيا                       

 ـ التعريف بالطرق الصوفية             

 ـ جهاد الصوفية             

 (وأجزاء من غرب إفريقيا دولتهم فى األندلس والمغرب )ـ المرابطون              

 ـ جهاد أحمدو لمبو بن حمد بوبو" عثمان فودى ده " ـ  حركة األمام             

 (عمر الفوتى التكرورى)كفاح عمر تال  ـ                

 (حركه تيجانية) في مالى وغينيا                          

 "الفوالنية "   ـ  حركة موديبو أداما              

 ـ طــــرق أخـــرى             

 ـ  تقــويـم عام             

 ـ أثر حضارة االسالم ـ الوجود العربى             

 العربية فى االقليم ـ   الثقافة              

 ـ تأثير اإلسالم على المجتمعات الوثنية             

 االسالمى والوثنى ـ الفرق الحضارى بين المجتمعين              

 .اإلقليم في حضارة اإلسالم  ـ موقع حضارة             

 المد اإلسالمى وتأثيره الحضاري على غرب افريقيا(  تقــويـم عام )   083صـ   

 المرحلة الثالثة  705صـ  

 مد االسالم فى كنف االستعمار              

 تحدى المسلمون  السلطة االستعمارية                   

 مواجهة االسالم ـ  سياسة الفرنسيين فى             

 ـ  سياسة االنجليز             

 اإلسالم وتطويع االفريقيين ـ  وسائل اإلستعمار فى محاربة             

 (مكوناتها اللغة والتعليم والعقيدة)ـ اعادة صياغة الهوية0

 عليهم  وإ جتناب المسلمين مدارس التبشير وسلبياته    

 اسات العلمية للمجتمعات االفريقية ـ األفكار التغريبية للدر7        

 ( الهيمنة على االفريقيين --االسالم  محاربة )ـ التبشـــــير األوروبى 5        

 ـ تطور المد التبشيرى حتى الحرب العالمية االولى                 

 فى القرن العشرين ـ التبشير         

 ـ عالقة التبشير باالستعمار        

 موقف التبشير من االسالم ـ        

 التبشير ومد االسالم فى القرن العشرين ـ مقارنة بين مد         

 ـ الكنائس االفريقية الوطنية        

 تقويم عــــــــــــــــــــــــــام  مد االسالم فى ظل االستعمار 777صـ  

 ربية في إفريقيــاالفصل الثالث  تجارة النخاسة األوروبية وتجارة الرق الع 773صـ  

 النخاسة قضية عقيدة أم قضية سلوك ؟ 

 ـ االسالم والرق 

 ـ االسالم وعتق الرقيق

 العقيدة والسلوك االنسانى  ـ الرق بين جوهر 

  .ـ مقارنة بين تجارتا الرقيق االوروبية والعربية         

 مة والتخوم الشرقية الباب الرابع مد االسالم فى السودان الشرقى النوبة القدي  751صـ   

 (نوباديا ومقرة)اوال  النوبة الشمالية 

 العالقات المتجذرة بين مصر والنوبة  -       

 ـ االسرة الكوشية واهتمامها بمصر       

 (علوة –مقرة  -نوباديا )  ـ  ممالك النوبة        

 ـ العهدين البطلمى والرومانى       
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 ـ النوبة الشمالية       

 تقدم العرب الى النوبة ) ـ الفترة المسيحية                 

 (معاهدة البقط)ـ الصلح بين العرب والنوبة                 

 من البقط ـ محاوالت النوبة التنصل                 

 .ـ  دولة  المماليك( لقبائل العربيةتغلل ا)الفاطمية  الدولة الطولونية ـ الدولة االخشيدية ـ  الدولة ) ـ النوبة والسيادة المصرية      

 ـ اسالم ملوك مقرة            

 السلطة المركزية ـ امارات القبائل وزوال             

 ثانيا التخوم بين الصحراء الغربية حتى مصوع وزيلع

 هجرات القبائل  ـ             

 ـ مصر وعرب البجة فى الصحراء الغربية           

 المأمون العباسى بقيادةعبد هللا بن الجهم وحملة    حبحاب حملة  ابن ال) 

 ـ هجرات القبائل العربية          

 ـ  حملة المتوكل          

 المماليك سواكن وعيذاب ـ  حكم           

 فى النوبة( كوسوفو)قوصوة   الك شاف  ـ والية          

 الوضع الثقافى -          

 ع االقتصادالوض ـ           

  .ـ  مد االسالمى           

 تقويم عـــــــــــــــــــــــــام المد االسالمى فى النوبة الشمالية والتخوم 730صـ   

 ثالثا مملكة علوة            

 . ـ هجرة القبائل العربية الى علوة          

 المملكة قبل اسالمها   -          

 فى علوة رابعا   ممالك االسالم    

 (  مملكةعمارة دونقس)ـ ظهور دولة الفونج المسلمة 

 (مملكة سنار) الفونج   إمبراطورية     

 ـ تفتت السلطة المركزية                

 (م0100عهد عدالن ود آى )الالب  ـ  تمرد الشيخ عجيب عبد                 

 ـ  بادى سيد القوم بن عدالن ود آى                 

 (م0108- 0104االولى  الحرب الحبشية )                         

 (غزواته واستقالل الشيقية)م 0183ـ  بادى ابو دقن                   

 ووصف حال المملكة( البعثات الفرنسية)م    0187االحمر  ـ بادى                

 م  0278ـ  بادى ابو شلوخ                

 الحملة على كردفان )و(    م0288ية الثانيةالحرب الحبش)  

 (خلعه وتولى ابنه)                 

 سيطرة  الهمج على السلطة ـ الوضع الثقافى فى مملكة سنار ـ  

 ـ  النظام االدارى و التجارى

  .سولون  دارفور ـ الفور وسليمان ـ ســــلطنة

 الباب الخامس محمد على وفتح السودان711صـ  

 الفصل االول  فتح السودان وتوحيده     

 تقدم الجيوش بقيادة اسماعيل -                

 ـ اولويات محمد على                

 ـ  االدارة  بين القسوة واالعتدال                

 ـ محمد على وتطوير السودان                

 عباس االول ـ ادارة                 

 ـ ادارة سعيد المحب للسودانيين                

 ـ ادارة اسماعيل                
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 تجارة الرقيق ـ  تجنيد السودانيين ومحاربة                 

  .ـ ثورة الجند السود فى كسال                 

 الفصل الثانى  782صـ      

 الفتوح المصرية فى المنطقة االستوائيةواعالى  النيل       

 و محاربة تجارة الرقيق              

 ـ  فتوحات اسماعيل فى المنطقة االستوائية              

 بيـــكر وأعالى النيل -اوال                    

 غوردون  الوالية االولى  ثانيا ـ                    

 (  مديرية خط االستواء)                              

 رقيق وانفصال اوغندة ـ محاربة تجارة ال   

 غوردون الوالية الثانية-ثالثا                  

 (م 0428الى اخر  0422حكمدارا للسودان الفترة من فبراير )

 مشروع غوردون اللغاء الرق ومواجهة ثورة دارفور ـ  

 ـ وقف الفتوح

 ـ تعقب سليمان بن الزبير

 االوروبيينـ استبدال المصريين والعرب فى االدارة  ب        

 ـ توفيق واستقالة غوردون

 الدور المصرى في السودان تقويم   743صـ 

 ـ مد االسالم ـ التعليم

 ـ العمران والتنمية العامة        

  .السياسي  ـ الوضع 

 الفصل الثالث الـثـــــــــــورة المهــــــــديـة 780صـ    

 غوردون واالدارة المصرية وبدء حكم االنجليز -

 ـ قوى الثورة فى كردفان ودارفور        

 (اخالء السودان -الوالية الثالثة)غوردون الى السودان   ـ عودة 

 (هزيمة بيكر وجراهام)  ـ غوردون واالخالء ـ ثورة السودان الشرقى  

 ـ  حملة جراهام وقوات الصحراء بقيادة ولسلى

 ومصرع غوردون ـ سقوط  الخرطوم 

 السيد ـ  الخليفة عبد هللا بن

 ـ التقدم نحو مصر

 ـ الحرب مع الحبشة

 القوات االنجليزية بقيادة كتشنر الستعادة السودان ـ  تقدم         

 فى السودان الكبير ـ تكالب االوربيون على االمالك المصرية         

 امبراطورية مصر االفريقية                         

 االسالمـ دعوة الخليفة الدول الى المهدية و

  .ثورات ما بعد المهدى ـ          

 تعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب 503صـ   

 الباب السادس مد االسالم فى شــرق افريقيا بين الساحــل والهضبة  501صـ   

                    (                  الحبشة  –ساحل كينيا  –زنجبار  –الصومال  –اريتريا ) 

 الفصل االول    جذور العرب فى شرق افريقيا                  

 التداخل الجغرافى والعرقى والثقافى   -                      

 بين شرق افريقيا وعرب الجزيرة                                

 السواحل الفصل الثانى االمارات االسالمية فى الهضبة و      500صـ  

 (.ساحل البحر االحمر وساحل شرق افريقيا)                                 

 .  اوال سلطنات شرق افريقيا  

 .عدل-جهاد إفات   -           
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 العالقات السياسية بين الحبشة ودول االسالم    -           

 (  الفترة النجشية) الموادعة   -           

 (  قاء الصليبية السليمانية و البرتغاليةالت)المواجهة  -

 الوحشية البرتغالية ضد المدن االسالمية-

 العودة الى الموادعة والعزلة  -

مانية فى ساحل شرق افريقيا    551صـ   الفصل الثالث       نضال ممبسة وجهاد االمبراطورية الع 

مانيين  -  انتفاضة ممبسة واالستنجاد بالترك والع 

مانيون ممبسة  554صـ     نجدة الع 

مانية فى ساحل شرق افريقيا   -  جهاد االمبراطورية الع 

 مطاردة البرتغاليين وقيام دولة الوحدة  العربية االفريقية االولى*         

 دولة الوحدة العربية االفريقية الثانية*        

 نّبذة عن سعيد بن سلطان

 

  08ــــ 02ل شرق افريقيا بين القرنين الفصل الرابع     المد االسالمى  فى ساح

 (الصوماليون -الجاال -االعفار)حركة القبائل  -                           

 مد االسالم تحت الراية العمانية فى افريقيا -                           

 دور الطرق الصوفية فى دعم االسالم -                           

 جهاد االمام محمد عبدهللا حسن فى نشر   -                         

 (08القرن )االسالم ومواجهة التبشير 

 حضارة االسالم فى سلطنات ساحل البحر والهضبة وساحل شرق افريقيا  الفصل الخامس         588صـ   

 0481ـ   0403الفصل السادس    الفتوح المصرية  فى شرق افريقيا    582صـ   

  ( التصادم)المد المصرى فى الحبشة -          

 مشروع بيسون -          

 مقدمات الحرب  -          

 مصر ومنليك -          

 محاوالت الصلح مقدمات الحرب   -          

 الحرب بين مصر واثيوبيا -          

 (المعاصـرة بإريتريا)معركة جورا  -          

 ـ تراجع النفوذ المصرى فى شرق افريقيا وتقسيم المنطقة بين القوى االستعمارية           

 .دور مصر االسالمى و الحضارى ـ تقويم  عام   -

 تقويم  عام تحديات المد االسالمى فى شرق افريقيا وموقف الحبشة من االسالم 

 لسابع  تحديات المد االسالمى فى شرق افريقيا     الفصل ا  517صـ 

 موقف الحبشة من االسالم  -

 التبشير االوروبى جنوب الصحراء -

 (نطاقى الوسط و الشرق)  

 الباب الباب السابع   روح مصر االفريقية                                                                                 800صـ 

 الفصل االول       روح مصر االفريقية فى العصور القديمة      

 الفصل الثانى      البعدين  االسالمى واالفريقى  فى سياسة مصر فى العصر الحديث     

محمد على دسوقى  نبذه )                مصر وحركة القومية االفريقية فى مطلع القرن العشرون                                                                  

 (عن محمد دسوقى ونضاله السياسى

 (                            0837الروح االفريقية فى فكر ثورة يوليو )الفصل الثالث      ـ الروح االفريقية لثورة يوليو  801صـ 

 الخارجية ـ من وثائق الثورة فلسفة الثورة لميثاق والبعدين االسالمى واالفريقى فى سياستها       855صـ   - 807صـ    

 دوائر الحركة السياسية فى فكر الثورة   

 ـ الدائرة االسالمية و التعاون االسالمى ووضع االقليات

 ـ االسبقيات بين الدوائر         

 ـ التوافق والتعارض فى حركة الدوائر الثالث         

http://ar.wikipedia.org/wiki/إريتريا
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 رة االسالمية  فى افريقياـ ضوابط الحركة على الدائ        

 الفصل الرابع        اجهزة خدمة البعد االسالمى   855صـ 

 الباب الثامن       الفصل االول  البعد الدينى فى صراعات القارة النزعة الدينية فى الصراع       518صـ 

 ـ  النزعةالدينية فى خلفية صراعات القارة             

 دينى لحركات االنفصال فى مناطق االسالمـ البعد ال             

 :ـ امثلة تطبيقية الهم الحركات االنفصالية بمناطق االسالم التاريخية              

 الغرب االفريقى نيجيريا -             

 طوارق  مالى -             

 ا المتحدةالتعدد العرقى والحركات االنفصالية فى اثيوبيا ـ بناء اثيوبي -             

 العرقيات االثيوبية وتشكيلتها العددية و الدينية -               

 زنجبار -الصومال الغربي"ـ  إريتريا ـ العرقيات الصومالية و اقليم األوجادين               

 الفصل الثانى اهم الحركات االنفصالية     

 حركات حققت استقاللها اوتوازنها الوطنى :اوال     

 ( مايو)جبهة تحرير شعب تيجري الجبهة     الديمقراطية الثورية     -          

 حركات لم تحقق اهدافها و ما زال حلم االستقالل يراودها  –ثانيا     

 جبهة تحرير أورومو                

 .الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين               

 حركة تحرير بنى شنقول               

 حركة تحرير العفر               

 انفصال  جنـوب السودان  –ثالثا   

 غوردون و جذورالمشكلة -             

 ـ االدارة االنجليزية وتكريس المشكلة            

 ـ التبشير والجنوب             

 ـ اثر الثورة المصرية على توجهات الجنوبيين             

 الكاثوليكية و مساعدة التمرد ـ  الكنيسة              

 ـ تطور المنظور االنفصالى للحركة             

 ـ دور اسرائيل             

 ـ ظالل الدين فى الصراع             

 ـ اثار االنفصال على طرفى السودان             

 ــة                                        صــالخال 808صـ     

 اب التاسع تحديات العمل االسالمى والتعاون االسالمى االفريقى جنوب الصحراءالب 858صـ 

 االنقسامية بين  شمال وجنوب الصحراء 

 دور الدول االفريقية فى العمل االسالمى   دول االغلبية المسلمة   882صـ 

 خالصات عامة 888صـ 

 (تقــويـم عام ) ــــة    الخالص 830صـ  

 ائطالمالحق الصور والخر
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