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التعلي���م هو حجر الزاوية في العملي���ة التنموية، لما له من دور 
عظيم في تحقيق حاجات النهض���ة الحضارية ومتطلباتها لكّل أّمة، 
فهو الَمعي���ن الذي يمّد المجتمعات بالخب���رات المتخّصصة في كّل 

المجاالت، والتي تتولى عملية البناء والتطوير.
 ومعيار التنمية هو اإلنس���ان، ومدى نم���ّوه وتطّوره في جانب 
المعرفة والخبرة، حس���ب المفهوم الجديد المح���ّدد لعالقة التنمية 
اللصيق���ة بالتعليم، فكلما كانت عملية التعليم تس���ير في مس���ارها 
الصحيح، وتتوفر لها اإلمكانات التي بها تستطيع أن تخّرج علماء على 
مس���توى مناسب من الخبرة والتخصص؛ اس���تطاعت عملية التنمية 

بذلك أن تؤتي ثمارها.
وإذا طبقنا هذا المعيار على مس���ألة النهضة اإلس���المية في 
إفريقيا؛ فال يمكن لها أن تنجح ويتحقق لها البروز الحضاري إال عبر 
ق متطلبات المشروع اإلسالمي  االهتمام بمستوى راٍق من التعليم، يحقِّ
الكبير، فالتعليم يعّد الَمعين الدافق الذي يمّثل االنطالقة الس���ليمة 
للنهوض بالمس���لمين في إفريقيا من التخلف والتدهور واالنحطاط 
الحضاري، وتحقيق تنمية ش���املة، سواء على مستوى األفراد أو على 

مستوى الدول، وبه تتحقق مشاريع النهضة الحضارية المرجوة.
وقد كان للممالك اإلس���المية في التاري���خ القديم اهتمام بالغ 
بالتعليم، مثل مملكة مالي ومملكة صنغي ومملكة س���كوتو، والتي كان 
لها دور كبير في نش���ر التعليم، وقد بدأت م���ن خالل هذه الممالك 

وغيرها أولى تجارب التعليم النظامي. 
ففي الدولة اإلمامية في فوتا تورو، التي كانت تقع في الش���مال 
الشرقي لجمهورية الس���نغال، بنى الشيخ عبد القادر ُكَن )أحد أئمة 
هذه الدولة( قرابة أربعين مس���جداً جامعاً في البالد، وأّسس في كّل 
مسجد حلقات علمية للصغار والكبار لدراسة القرآن الكريم، والعلوم 
الش���رعية واللغوية، وأّسس المدارس القرآنية، والحلقات العلمية في 
أنح���اء البالد، وال تكاد قرية أو مدينة في عصره تخلو من مدرس���ة 
أو حلقة علمية مهما كانت صغيرة، وفي عهده أُّسس���ت مدينة جولون 
)thiologne( التي أصبحت مدرستها من أشهر المدارس في الدولة 
المتخّصصة في الدراسات األدبية واللغوية، وأنجبت فحوالً من علماء 
اللغ���ة واألدب، ب���ل إن ما يزيد على 60% م���ن العلماء، وبخاصة من 

الفالنيين في »فوتا« وغيرها، هم من تالميذها.
وظهر »في هذا اإلقليم علماء أكثر من علماء تمبكتو«، وازدهرت 
الثقافة اإلس���المية في »فوتا« ازدهاراً واس���عاً، وأصبح إتقان اللغة 
العربية والتعّم���ق في علومها والعلوم الش���رعية محّل فخر ومباهاة 

التعليم والتنمية
لألس���ر والعائالت، وفي ه���ذه الفترة نزعت »فوتا« قي���ادة الحركة 

الثقافية من حوض نهر النيجر)1(. 
لقد أضحى م���ن نافلة القول: أنه ال يمك���ن فصل التنمية عن 
التعلي���م؛ إذ إن كاّلً منهما يؤثر في اآلخر ويتأث���ر به؛ فالتعليم يوّفر 
لة لقيادة عجلة التنمية،  بة، والكوادر المؤهَّ الخامات البش���رية المدرَّ
وإح���داث التغيير والتق���دم المرغوبين في المجتمع���ات، أما النمو 
االقتصادي واالزدهار والتنمية فيوّف���ر اإلمكانات المادية الضرورية 
لتوفير بيئات تعليمية جيدة، ونشر المعرفة العلمية لجميع المواطنين، 

والسير قدماً في طريق البحث العلمي الخالق.
لقد أَْولى االقتصاديون واالجتماعي���ون وكبار المفكرين أهمية 
اًل لدينامكي���ة التنمية  بالغ���ة بالف���رد المتعلّم بوصفه عنص���راً مفعِّ
االجتماعي���ة واالقتصادي���ة، فمال���ك بن نب���ي – مث���اًل – رأى أنه 
���س للحضارة، كما قد يكون سبباً في انهيار الحضارة  العنصر المؤسِّ
وانحطاطه���ا، حي���ث قال: »القضية إذن ليس���ت قضي���ة أدوات وال 
إمكانات )…(، إن القضية كامنة في أنفسنا، إن علينا أن ندرس أوالً 
الجهاز االجتماعي األول وهو اإلنس���ان، فإذا تحّرك اإلنسان تحّرك 
المجتمع والتاريخ، وإذا س���كن؛ سكن المجتمع والتاريخ«)2(، وقال: »ال 
يقاس غنى مجتمع بكمية ما يملك من أش���ياء، بل بمقدار ما فيه من 
أفكار«)3(، والتعليم هو التربة الخصبة لتنمية األفكار وتقدم الحضارة. 
فها المجلس االقتصادي  وإذا كانت التنمية البشرية حسبما يعرِّ
االجتماعي لألمم المتحدة هي عملية تنمية مهارات ومعارف وقدرات 
أفراد الجنس البش���ري؛ فإن الحضن الطبيعي المالئم لتحقيق هذه 
الخصائص هو النظام التربوي والتعليمي، فكلما ارتفعت نوعية التعليم 
ق نجاعة في إكس���اب أفراده هذه الخصائص والس���مات؛ ارتفع  وحقَّ
مستوى التنمية البشرية، ودفع الحركية االقتصادية واالجتماعية إلى 

األمام. 
لقد أُجريت عدة دراسات ميدانية تبحث في العالقة بين نوعية 

د. علي يعقوب: الدولة اإلمامية في فوتا تورو ودورها في نشر   )1(
الثقافة اإلسالمية واللغة العربية، مجلة قراءات إفريقية، العدد 

التاسع.

للطباعة  الفكر  دار  دمشق-   النهضة،  شروط  مالك:  نبي،  ابن   )2(
والنشر - 1984م، ص 50.

للطباعة  الفكر  دار    - دمشق،  مجتمع،  ميالد  مالك:  نبي،  ابن   )3(
والنشر - 1984م، ص 34.
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التعليم ومؤش���رات التنمية، كان من بينها دراس���ة اريك هانوشيك و 
  2003 Hanushek Eric and Dennis Kimko دينس كيمك���و
التي بحثت الفروق الدولية في نوعية التعليم، من خالل مجموعة من 
العوامل، وأثرها في تحقيق النمو السريع والمكاسب االقتصادية التي 
تعود على الدولة بعد 10 إلى 20 س���نة، وأثبت الباحثان وجود عالقة 

ارتباطية قوية بينهما - )اريك هانوشيك 2005()1( -.
والدول اإلفريقية، وهي تمر اآلن بمرحلة مخاض عسير لالنعتاق 
م���ن حالة الجهل والتخلّف التي تمر بها، تضع نصب عينيها االهتمام 
بقضية التعليم للسير في طريق التنمية المرجوة، ومع معرفتنا بواقع 
التعلي���م في إفريقيا في الماضي ندرك جي���داً أن إفريقيا اليوم غير 
إفريقي���ا األمس، فقد خطت خطوات جيدة، وما زالت تحاول أن تغير 

من واقعها األليم.
يه المدني  ونش���هد اآلن حدوث طفرات في مجال التعليم، بشقَّ
والديني؛ غير مس���بوقة، واس���تطاعت بعض الدول في سنوات قليلة 
أن تطور من بنيتها التعليمي���ة لتكون لبنة في صرح التنمية والنهضة 
المنش���ودة في إفريقيا، ألنن���ا نعتقد جازمي���ن أن إفريقيا هي قارة 
المس���تقبل، وبسيرها في سبيل التنمية والنهضة ستستطيع دولها أن 

تكون رقماً مهماً في معادلة التقدم البشري.
في تقرير لليونس���كو بتاريخ 27 أبريل 2011م – نُشر في موقع 
يونس���كوبرس، جاء فيه: زاد اإلنفاق الحقيقي على التعليم في بلدان 
إفريقي���ا جنوب الصحراء الكبرى بأكثر من 6% س���نوياً خالل العقد 
الماضي، لكن على الرغم من هذه االس���تثمارات؛ ال يزال عدد كبير 
من بلدان المنطق���ة بعيداً جداً عن توفير التعلي���م االبتدائي الجيد 

لجميع األطفال.
ويق���ّدم التقرير الصادر تحت عنوان »تمويل التعليم في إفريقيا 
جن���وب الصحراء الكب���رى: التصدي لتحديات التوّس���ع واإلنصاف 
والجودة« مجموعة من أش���مل البيانات وأحدثه���ا عن تمويل التعليم 
في 45 بلداً إفريقياً، وبوجه عام؛ اقترن ارتفاع االستثمارات بعدد من 
النتائج المدهش���ة، فبين عامي 2000م و 2008م ازداد عدد األطفال 
الملتحقين بالمدارس االبتدائية بنس���بة 48%، مرتفعاً من 87 مليوناً 
إل���ى 129 مليوناً، كما أن معدالت القيد في التعليم ما قبل االبتدائي 

والتعليم الثانوي والعالي ارتفعت بأكثر من 60% خالل الفترة عينها.
في موزمبيق، على س���بيل المثال، ازداد اإلنفاق بأكثر من %12 
سنوياً في المتوسط، كما نجحت بوروندي منذ عام 1999م في زيادة 
عدد الطلب���ة الملتحقين بالتعليم االبتدائي بمق���دار ثالثة أضعاف، 

ديوان  موقع  البشرية،  التنمية  وآفاق  التعليم  أحمد: جودة  زقاوة   )1(
العرب، 20 أغسطس 2006م.

وذلك عن طريق اتخاذ ثالث خطوات رئيسة:
أوالً: قامت الحكومة خالل العقد الماضي بزيادة اس���تثماراتها 
ف���ي مجال التعليم، مما أدى إلى ارتفاع اإلنفاق على التعليم العام من 

3،2% إلى 8،3% من إجمالي الناتج المحلي منذ عام 1999م.
ثاني���اً: عم���دت الحكومة إل���ى تخصيص قدر أكب���ر من هذه 
الم���وارد للتعليم االبتدائ���ي، وأفضى ذلك إلى ارتف���اع اإلنفاق على 
التعليم االبتدائي – الذي وصل إلى مس���توى مطابق تقريباً لمستوى 
عف في  االنفاق على التعليم الثانوي ف���ي عام 1999م - بمقدار الضِّ
عام 2009م، وش���ّكل هذا اإلنفاق 53% من إجمالي اإلنفاق الحكومي 

على التعليم. 
ثالث���اً: ونتيجًة إلعادة توزيع الموارد، تمّكنت الحكومة أيضاً من 

إلغاء رسوم المدارس االبتدائية في عام 2005م.
وأدت ه���ذه الجهود إلى تراجع عدد األطف���ال غير الملتحقين 
بالمدارس ممن هم في س���ّن التعليم االبتدائي من 000،723 في عام 
1999م إلى 000،10 في عام 2009م، وفقاً لبيانات معهد اليونس���كو 

لإلحصاء.
ويحظى التعليم في المتوسط بأكثر من 18% من إجمالي اإلنفاق 
الع���ام في إفريقيا جنوب الصحراء الكب���رى، مقابل 15% في مناطق 
أخرى، وتخصص المنطقة بوجه عام 5% من الناتج المحلّي اإلجمالي 
لمج���ال التعليم، وتحتل بذل���ك المرتبة الثانية بع���د منطقة أمريكا 
الش���مالية وأوروبا التي تخصص 5،3% من الناتج المحلي اإلجمالي 

للتعليم.
ويفيد التقرير بأن���ه ينبغي للحكوم���ات أن تبحث في إمكانية 
تخصيص المزيد من الموارد للمراحل الدنيا من التعليم؛ إذا كانت ال 

تزال بعيدة عن تحقيق هدف تعميم التعليم االبتدائي)2(.
هذا التقرير يُعد مؤش���راً على التطور واالهتمام بقضية التعليم 
ف���ي إفريقيا، وإن كان دون المس���توى المأمول، فهي بدايات تبّين أن 

األمر في سبيله للتوسع واالزدهار.
ومجلة »قراءات إفريقية« إيماناً منها برس���التها، وهي أن تكون 
رائدة في توجي���ه المجتمعات اإلفريقية نحو النهوض والتنمية، تفتح 
في هذا العدد ملف التعليم اإلس���المي العربي العام في إفريقيا؛ ألنه 
أحد الركائ���ز المهّمة في عملية البناء، محاول���ة تركيز الضوء على 

واقعه، ومعّوقاته، وسبل تطويره، ودوره في خدمة القارة وتنميتها. 

انظر:  )2(
http://www.unesco.org/new/ar/media-services/   
single-view/news/education_ investment_
jump_in_sub_saharan_africa_pays_dividends_
with_more_children_in_school_than_ever_says_

unesco_report
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إسالمية

)*( د. ي�نا�س ب�ل دي مانيال 

مقدمة:
طرأت مس���تجدات وتغّيرات في الس���ودان بقيام 
الدول���ة الجديدة ف���ي الجنوب، األمر الذي س���تكون 
ل���ه آثاره على مجمل األوضاع في الش���مال والجنوب 
على حدٍّ سواء، وأوضاع المسلمين بصورة خاصة في 

جنوب السودان.
نحاول في ه���ذا المقال، من خالل قراءة التاريخ 
واألوضاع الحالية وتداعياتها، تحليل واقع المسلمين، 
واستشراف مستقبل اإلسالم في الدولة الجديدة في 
جنوب الس���ودان، متبعين في ذل���ك المنهج  الوصفي 
التاريخي التحليلي، ونأمل أن تسهم النتائج المنهجية 
والفكرية من هذه الدراس���ة في إع���ادة توجيه حركة 
اإلس���الم في »جنوب الس���ودان« الحديث، وذلك بعد 
انفصاله وقيامه على أنقاض جنوب السودان القديم. 

اأواًل: خلفية تاريخية �سيا�سية:
يُعد التاريخ السياس���ي إلقليم جنوب السودان من 
الملفات المهمة لفهم طبيعة السودان الخاصة؛ حيث 
تضاف���رت مجموعة من العوام���ل، وبخاصة في فترة 
االستعمار البريطاني على تقسيم السودان معنوياً قبل 
تقس���يمه حدودياً، وعلى تأجيج  كثير من الصراعات 

فيه.
فترة ما قبل العهد التركي - المصري:

تبلورت صورة السودان الحالية في العهد التركي 
- المصري 1820 – 1885م، وقبل ذلك  ساد الصراع 

والدراسات  السياسية  العلوم  كلية   - األزه��ري  الزعيم  جامعة   )*(
االستراتيجية - قسم الدراسات االستراتيجية.

القبلي وهيمن���ة بعض القبائل عل���ى غيرها، وقامت 
الس���لطنات اإلقليمية كس���لطنة الفونج في أواس���ط 
الس���ودان، وتُس���ّمى أيضاً مملكة س���نار، والسلطنة 
الزرقاء وعاصمتها س���نار، ومملك���ة الفور في غرب 
الس���ودان وعاصمتها الفاش���ر، وتمت���د حدودها من 

»وداي« غرباً حتى حدود كردفان شرقاً.
وقامت في كردفان مملكتان، هما: مملكة تقلي في 
الجنوب، والمس���بعات في الشمال، ويُطلق اسم مملكة 
كردفان أحياناً ليعني تجوزاً مملكة المسبعات، وكانت 

عاصمتها األبيض)2(.
وبما أن السلطنات الثالث كانت جغرافياً مجاورة 
للجنوب، إال أن الجنوب لم يتأثر بإس���المية أي منها 
ألس���باب تخص كل س���لطنة والمجموع���ة الجنوبية 

المجاورة لها.
فت���رة الحك���م المص���ري – الترك���ي )1820 - 

1885م(:
اهتم الحكم التركي بجمع المال وتجنيد الرجال، 
ولم يؤّس���س دولة حديثة إال فيم���ا يختص  بالمقدار 
الذي يحقق أهدافه األساسية، ومع ذلك أخذ اإلسالم 
طريق���ه إلى الجنوب مع العناصر التركية التي وصلت 

إلى الجنوب في ذلك الوقت.
عهد الحركة المهدية:

اقتص���رت المهدية - نس���بة إل���ى محمد أحمد 
1885م( - عل���ى كونها حركة   المه���دي)3( )1844 – 

مركز  2002م،  الحديث،  السودان  تاريخ  القدال:  سعيد  محمد   )2(
عبدالكريم ميرغني، ص ص 18 – 19.

سوداني  ديني  زعيم  1885م(:   –  1844( المهدي  أحمد  محمد   )3(
إنه  قال  1881م،  سنة  دعوته  أعلن  المهدية،  الثورة  قائد  كبير، 

المهدي المنتظر، وسّمى أتباعه الدراويش باسم »األنصار«.

اإلسالم والمسلمون في »جنوب السودان«
والتوقعات المستقبلية



5
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

ش���عبية دينية ساعدت على تنامي اإلحساس الوطني، 
ولكنه���ا لم تتمكن من تغيير البني���ة االجتماعية لتلك  
المجتمع���ات التقليدية؛ ولذلك بقيت العصبية القبلية 
موجودة، فقام الحكم اإلنجليزي - المصري بإحيائها 
في إطار اإلدارة األهلية، ونقض سياسة المهدية التي 

حاولت استبدال القبلية بمفهوم الدعوة المهدية.

عمد االستعمار كذلك إلى 
إبقـاء الجنوب متخّلفـًا اقتصـاديًا 

واجتماعيـًا وثقافيـًا وفكريـًا

فترة االستعمار البريطاني:
قام���ت السياس���ات االس���تعمارية عل���ى إظهار 
االختالفات اإلثنية واللغوية والعرقية والدينية، وفّرقت 
بريطانيا في التعامل مع الجنوب والش���مال في عدة 
قضايا، م���ن أهمها التعليم، فبدأت تظهر االختالفات 

الثقافية. 
وقد قامت اإلدارة اإلنجليزية بين 1900-1920م 
بقم���ع الح���ركات القبلية في الجن���وب التي رفضت 
الخضوع لها، وظلت اإلدارة البريطانية في الس���ودان 
في خالل هذه الفترة تمارس سياس���ة فصل الجنوب 
دون أن تدع���و صراحة إلى ذلك، وإنما تحت س���تار 
تطوي���ر الحك���م المحلي في���ه، فلم تعارض انتش���ار 

اإلسالم، ولكنها أوصت بعدم تشجيعه. 
كم���ا عمل���ت اإلدارة البريطاني���ة عل���ى تنصير 
الجنوب؛ ففتحت الطريق لإلرس���اليات المس���يحية 
لتتولى مهمة التعليم ونشر المسيحية بين الجنوبيين، 
وفي ع���ام 1917م تم تكوين الفرقة االس���توائية بعد 
إجالء جميع الشماليين من الجنوب، وجعل يوم األحد 
عطلة رسمية عامة في الجنوب، وفي 1918م أصبحت 

اللغة اإلنجليزية اللغة الرسمية في الجنوب.
وفي ع���ام 1921م أصب���ح مدي���رو المديريات 
الجنوبي���ة ال يحضرون اجتماع���ات مديري مديريات 

الس���ودان في الخرطوم، ويعق���دون اجتماعاتهم في 
الجنوب.

وف���ي س���نة 1922م ص���در »قان���ون الجوازات 
والسفر«، وتبعه أمر »المناطق المقفولة«. 

وفي سنة 1930م وضع السكرتير اإلداري مذكرة 
ضّمنها الخطط العامة لالستراتيجية البريطانية التي 
ُعرفت ب� »السياس���ة الجنوبي���ة«، والتي بقيت مطبقة 

حتى عام 1945م، وتقوم على المرتكزات اآلتية:
1 - بناء سلس���لة من الوح���دات العرقية القبلية 
المكتفي���ة ذاتي���اً، التي تقوم هياكله���ا على األعراف 

والتقاليد المحلية.
2 - إبعاد اإلداريين والكتبة والفنيين الش���ماليين 

بالتدرج، واستبدال عناصر جنوبية بهم.
3 - معرفة البريطانيين لع���ادات وتقاليد ولغات 

أهل الجنوب.
4 - استعمال اللغة اإلنجليزية، وإذا تعّذر تُستعمل 

اللهجات المحلية)1(.
الس���وداني  الجنوب  منطق���ة  االحت���الل  وترك 
تحت س���يطرة اإلرس���اليات المس���يحية الكاثوليكية 
والبروتس���تاتنية؛ حيث قس���موا الجنوب إلى مناطق 
نفوذ بين اإلرس���اليتين، حتى القبيلة تم تقسيمها بين 
إرساليتين مختلفتين، وذلك إمعاناً في زرع االختالف 
وع���دم التوّحد حتى في المس���يحية بين أبناء القبيلة 

الواحدة.
وعملوا على أن يكون الجنوب يختلف عن الشمال 
في كّل ش���يء؛ بحجة المحافظة عل���ى خصوصيته! 
فمنع���وا حرك���ة التجار الش���ماليين المس���لمين في 
الجنوب، وحّرموا كل ما له صلة باإلسالم من التداول 
في الجنوب، حتى الكنيسة القبطية نظراً الستخدامها 

اللغة العربية!! 
 ثم ترك مهمة التعليم والخدمات االجتماعية في يد 
اإلرساليات الكنسية، واستمرت اإلرساليات في السيطرة 

محمد سعيد القدال، مرجع سابق، ص ص 349 - 350.  )1(
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على التعليم في الجن����وب حتى عام 1926م، وذلك حين 
رأت الحكومة أن تعطي األمر عناية أكبر)1(، وهو ما أدى 
إلى إحجام بعض المس����لمين في الجنوب عن االلتحاق 
بالتعليم الكنس����ي، وهو ما أدى إل����ى تخلّفهم اجتماعياً 
وثقافي����اً وفكرياً، وقد عمد االس����تعمار كذلك إلى إبقاء 

الجنوب متخلّفاً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وفكرياً. 

ثاني��ًا: مرحلة م��ا بعد اال�ستعم��ار )الحك�مات 
ال�طنية(:

الحكومات  تعاقب���ت  بعد االس���تقالل )1955م( 
الوطني���ة )مدني���ة وعس���كرية(، واهتم���ت بالتعليم  
والصحة، وصاح���ب ذلك زيادة في أعداد اإلنس���ان 
والحي���وان، ولكن لم يصاحب ذلك تح���ّول في البنية 
االجتماعي���ة واالقتصادية، وظلّ���ت الزراعة التقليدية 
والرعي التقليدي المتنقل يش���ّكالن السمة األساسية 
لتل���ك المجتمعات، بل انضمت قيادات اإلدارة األهلية 
إلى الحزبين السائدين في البالد، فنقلت التناقضات 
الحضرية إلى النس���يج االجتماعي في الريف، األمر 
الذي فاقم الفجوة العدائية الناتجة عن التنافس حول 

الموارد الطبيعية.
بدايات التمرد مع أول حكومة وطنية:

بعد جالء القوات بريطانيا وانفصال السودان عن 
مصر؛ طالب الجنوبيون أن يكون لهم نظام خاص بهم 
دة، وهو األخذ بنظام  داخل الدولة الس���ودانية الموحَّ
الفيدرالية، ولكن الحكومة رفضت االقتراح معللة بأنه 

سيؤدي إلى انفصال الجنوب. 
وفي أغسطس 1955م تمّرد بعض أعضاء الفرقة 
الجنوبي���ة من الجيش الس���وداني؛ حيث كانت هناك 
ش���كوك لدى الجنوبيين في سياسات وزارة إسماعيل 

األزهري التي تشّكلت في يناير من العام نفسه. 
في ظل حكومة عبود العسكرية عام 1958م:

بعد توّلي إبراهيم عبود الس���لطة قامت الحكومة 

وزارة  1989م،  الحديث،  السودان  تاريخ  ضرار:  صالح  ضرار   )1(
اإلعالم، ص 228.

العسكرية باتباع سياسة التذويب بالقوة مع الجنوبيين 
)أسلمة، وتعريب(، وقد أدى ذلك إلى مطالبة األحزاب 
الجنوبية، وعلى رأس���ها »حزب س���انو« باس���تقالل 
الجنوب، كما تم تش���كيل »حركة أناني���ا« التي بدأت 
عملياتها العس���كرية ف���ي عام 1963م، وبعد الش���د 

والجذب تم بحث تسوية سلمية للصراع.
فترة الحك���م الديمقراط���ي 1964 - 1970م 

وجهود التسوية السلمية:
ُعقد مؤتمر المائدة المستديرة عام 1965م.

مهما استبدت الحركة الشعبية 
وعملت على محاربة اإلسالم 
والمسلمين فإن اإلسالم هو 

مستقبل الجنوب

فت���رة حكم جعف���ر النميري، وقي���ام الحركة 
الشعبية لتحرير السودان:

في ع���ام 1972م في عهد حكم الرئيس جعفر 
النميري تم توقيع اتفاقيه أديس أبابا، والتي أعطت 
لإلقليم الجنوبي الحكم الذاتي في إطار الس���ودان 
الموحد، إال أنه في يوليو وس���بتمبر من عام 1983م 
أص���در الرئيس جعفر نميري ع���دة قرارات أطاحت 
باالتفاقي���ة، ومن تلك القرارت تقس���يم الجنوب إلى 
ثالث���ة أقاليم، ونق���ل الكتيب���ة )105( وبعض الجنود 
إلى الش���مال، واتهام قائدها كاربينو كوانين باختالس 
أموال، كما تم إرس���ال ق���وات إلخضاعها، فأدى ذلك 
إلى هروبها إلى األدغال االستوائية، لتصبح فيما بعد 
نواة للجيش الش���عبي، ثم حدث تم���رد وليم نون بنج، 

وانضمام العقيد جون قرنق للتمرد.
ثم تأسس���ت الحركة الش���عبية لتحرير السودان، 
والجناح العسكري )الجيش الشعبي لتحرير السودان(، 
وقامت بإعالن هدف الحركة، وهو »تأس���يس سودان 
علماني جديد« قائم على المساواة والعدل االقتصادي 

إسالمية
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���د، وقامت برفع  واالجتماعي في إطار س���ودان موحَّ
ش���عارات يس���ارية فحصلت على دعم م���ن الرئيس 

اإلثيوبي منغستو هيال ميريام.
الحكومة الديمقراطية بعد النميري:

بعد اإلطاحة بنظ���ام جعفر نميري عبر انتفاضة 
ش���عبية عام 1985م؛ كان هناك أمل في التوصل إلى 
اتف���اق مع الحركة، ولكنه فش���ل بع���د اجتماع رئيس 
الوزراء الجديد الص���ادق المهدي )من قيادات حزب 
األم���ة وزعماء طائفة األنصار( مع قرنق بعام 1986م، 
وفي نوفمبر من عام 1988م تم إبرام اتفاق بين قرنق 
ومحمد عثمان الميرغني )زعيم طائفة الختمية، ومن 
قي���ادات الحزب الوطني االتح���ادي( في أديس أبابا، 
وقد نّص االتفاق على تجميد قرارت سبتمبر 1983م.

 في ظل حكومة اإلنقاذ:
االتفاق الس���ابق في عام 1988م لم يأخذ طريقه 
إلى التنفيذ النقالب يونيو 1989م بقيادة عمر البشير، 
وتبّني الحكومة شعار »الجهاد اإلسالمي« ضد القوى 
الجنوبية، مستعينة بتس���ليح ميليشيات قوات الدفاع 
الشعبي، وحققت الحكومة عددة انتصارات عسكرية.

وفي أغسطس 1991م، وبعد سقوط نظام منغستو 
في إثيوبيا، وانشقاق الحركة الشعبية، حاولت الحكومة 
االستفادة من هذا االنشقاق فأجرت اتصاالت منفردة 
مع د. الم أكول )زعيم ومؤسس حزب الحركة الشعبية 
لتحرير الس���ودان - التغيي���ر الديمقراطي(، توصلوا 
فيه���ا إلى االتفاق عل���ى وثيقة ُعرفت باس���م »وثيقة 
فرانكفورت«، وُوّقعت في يناير من عام 1992م، إال أن 

الحكومة السودانية أنكرتها بعد ذلك.
في مايو 1992م، وتحت رعاية الرئيس النيجيري 
إبراهيم بابنجيدا، أُجريت الجولة األولى للمفاوضات 
في أبوجا، ثم الجولة الثانية في مايو من عام 1993م، 
ولكن لم تس���فر ه���ذه المفاوضات عن ش���يء، وفي 
1997م وّقعت الحكومة »اتفاقية الخرطوم للسالم« مع 
الفصائل المنشقة عن الحركة بقيادة د. رياك مشار و 

د.الم أكول وآخرين، ولكن لم تصمد.

وتضاعف���ت الجهود الدولية م���ن خالل »منظمة 
اإليق���اد«، إل���ى أن تم توقي���ع اتفاق إطاري يُس���ّمى 
»بروتوكول ماش���اكوس«، وذلك في 20 يوليو من عام 
2002م، وال���ذي أعط���ى للجنوب حكم���اً ذاتياً لفترة 
انتقالي���ة مدتها 6 س���نوات، وحق تقري���ر المصير، 
وفرص���ة للجنوبيي���ن للتفكير ف���ي االنفصال، كذلك 
أعطى الفرصة في بناء مؤسس���ات الحكم االنتقالية 
باعتب���اره نوعاً من الضمانات، وف���ي 9 يناير 2005م 
وّقعت الحكومة والحركة الش���عبية لتحرير الس���ودان 
»اتفاقية السالم الش���امل« في نيفاشا، والذي نّصت 

بنوده على:
- حق تقرير المصير للجنوب عام 2011م.

- إجراء انتخابات عامة على كل المس���تويات في 
مدة ال تتجاوز عام 2009م.

- تقاسم السلطة بين الشمال والجنوب.
- تقاسم الثروة.

- إدارة المناطق المهّمشة بين الشمال والجنوب.
- الترتيبات األمنية.

ثالثًا: الجغرافيا ال�سيا�سية لجن�ب ال�س�دان:
يضم إقليم الجنوب عش���ر واليات، وحدوده: من 
الجنوب الشرقي إثيوبيا، وكينيا، ومن الجنوب أوغندا، 
ومن الجن���وب الغربي جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
ومن الغرب جمهورية إفريقيا الوس���طى، ومن الشمال 
باقي واليات الس���ودان، وتبلغ مساحة جنوب السودان 
أكثر من 600.000 كم مربع تقريباً، وجنوب السودان 

منطقة مغلقة ال تطل على البحر أو المحيط.
الديانات:

يتكّون س���كان جنوب السودان من أتباع الديانات 
اإلفريقي���ة التقليدي���ة، والوثنيي���ن، والمس���يحيين، 
باإلضافة إلى المسلمين من أهل السّنة، ويشّكل أتباع 
الديانات اإلفريقية التقليدية والوثنيين أغلبية السكان، 
أما معظم المسيحيين فهم كاثوليك وأنجليكانيون على 

الرغم من نشاط الطوائف األخرى أيضاً.
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ومعظم المسلمين ينتمون إلى المتصّوفة وأنصار 
الس���ّنة المحمدية واإلخوان المسلمون كما هو الحال 
في الش���مال، وال توجد شيعة في جنوب السودان وال 

يهود.
المجموعات اإلثنية:

يض���م جنوب الس���ودان ثالث مجموع���ات إثنية 
رئيسة، هي: النيليون، والنيليون الحاميون، والمجموعة 
الس���ودانية، ويأتي على رأس هذه اإلثنيات من حيث 
الع���دد والنفوذ والقوة النيليون، ومن هذه الس���الالت 
انحدرت قبائل الجنوب الس���وداني مش���ّكلة نسيجاً 

اجتماعياً معقداً، نحاول هنا أن نبين  بعض بنياته.
أوالً: النيليون)1(: 

ينتمي إلى هذه المجموع���ة ثالث قبائل لها دور 
مهم في الجنوب الس���وداني، وهي الدين���كا والنوير 

والشلك.
1 - قبيلة الدينكا:

وهي كبرى المجموعات اإلثنية في السودان الذي 
يض���م حوالي 500 مجموعة إثنية غير الدينكا، وتضم 
قبيلة الدينكا اثني عش���ر بطناً م���ن أبرزهم: )دينكا 

ملوال، أقار، بور، نقوك، ريك، توج، كيج(. 
2 - قبيلة النوير:

يس���كن النوير في فضاء جغرافي يقع أساساً في 
واليات أعالي النيل وجنقلي والوحدة، وتنقس���م قبيلة 
النوير بصفة عامة إلى مجموعتين: ش���رقية وغربية، 
أو الجيقي والجيكنج، وتتكون من خمس���ة بطون، هي: 
الجيق���ي وموطنهم في غرب النوي���ر، ويضم منطقة 
بانتيو وميوم واللي���ر، والقارجاك وفنجاك، قاوير في 
أي���ود، واللو في أكوب���و وواط والجيكو، والجيكنج في 
الناصر وآوالنق، ومجموعة مايوت بشرق أعالي النيل 
على الحدود الحبش���ية، ولهم امت���داد داخل أراضي 

 Audrey Butt، the Nilotes of the Sudan انظر:   )1(
 and Uganda، East Central Africa، part 4،
 International African Institute ، London ، pp

.1- 4

الحبشة.
3 - قبيلة الشلك:

هي أقل المجموعات الثالث تعداداً، وتعيش على 
الضف���ة الغربية للنيل األبيض، إلى الش���مال من »ود 
أكونة« في الشمال، إلى بحيرة »نو« في الجنوب، وعلى 
الضفة الش���رقية للنيل األبيض إل���ى قرب من مدينة 

ملوط  شماالً، وإلى بحيرة »نو« جنوباً.
وقبيلة الش���لك ذات نظام سياسي مركزي تحت 
قي���ادة ملك أو س���لطان يُطلقون علي���ه لقب »الرث«، 
ويجمع »الرث« بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية 
في صيغ���ة مش���ابهة للتقاليد المصري���ة الفرعونية 

القديمة.
ثانياً: النيليون الحاميون:

أُطل���ق عليها هذا االس���م نظراً الش���تراكها مع 
المجموعة النيلية في كثير من الس���مات الس���اللية 
واللغوية وفي نمط الحياة االقتصادية )االعتماد على 
تربية الماشية، وبخاصة البقر، واالعتزاز بها(. إال أن 
هنالك فرقاً بين المجموعتين وبخاصة لون بش���رتهم 

األقل سواداً من النيليين. 
ومن أه���م قبائل النيليي���ن الحاميي���ن: الباري 
والمنداري والتوبوس���ا والتوركان���ا والالتوكا والالنقا 

والديدنقا، وغيرهم. 
ثالثاً: المجموعة السودانية)2(:

ينتمي إلى »المجموعة السودانية« قبائل الزاندي 
الت���ي تُعد ثاني أكبر مجموعة قبلية بعد قبيلة الدينكا 
بجن���وب الس���ودان، والم���ورو والم���ادي والبون جو 
والكريش، ويغلب على طبيع���ة الحياة اإلنتاجية لهذه 
الساللة الزراعة وليس تربية الماشية؛ بسبب انتشار 

ذبابة التسي تسي في أماكن وجودها.
وم���ن أب���رز قبائل ه���ذه المجموع���ة الزاندي، 
ومجموع���ة الفراتي���ت، والتي تضم قبائ���ل الكريش 

وليست  عرقي،  ساللي  اصطالح  السودانية«  »المجموعة  عبارة   )2(
اصطالحاً سياسياً.

إسالمية
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والبلندا والفروقي في بحر الغزال الكبرى، في مناطق 
واو وراجا وديم زبير وخور ش���مام وغيرها، وهي فرع 

من مجموعة الزنوج السودانيين. 
اللغة:

توجد في جنوب السودان مجموعات قبلية ولغات 
أكثر من الش���مال، ولغة التعلي���م والحكومة واألعمال 
هي اإلنجليزية والعربية، وهما اللغتان الرسميتان في 

جنوب السودان منذ عام 1956م.
واللغة العربية المتميزة في جنوب السودان، والتي 
تُعرف باس���م »عربية جوبا«، تكّونت في القرن التاسع 
عش���ر بين أحفاد العساكر السودانيين، وهي منحدرة 
من لغة قبيلة باري التي تُس���تخدم على نطاق واس���ع 
في اإلقليم االستوائي، وأما واليات أعالي النيل وبحر 
الغزال فيتحدثون باللغة العربية السودانية المستخدمة 

في الشمال بحكم التداخل والتواصل.
كم���ا توجد ثالث لغات إفريقية يتم اس���تخدامها 
بش���كل كبير، وهي »طوك جينق« )لغة دينكا( يتحدث 
بها الدينكا، و »طوك ناس« )لغة النوير(، ويتحدث بها 
النوير، وتُس���تعمل في والية الوح���دة ووالية جونقلي 
وأعالي النيل، و »طوك ش���لو« )لغة مملكة الش���لك(، 

وتُستخدم في والية أعالي النيل.
االقتصاد:

يمتاز جنوب الس���ودان بأنه منطقة غنية بالموارد 
الطبيعي���ة، ويعد البترول من أه���م الصادرات، حيث 
تترك���ز فيه ما نس���بته 85% من احتياطي الس���ودان 
قبل االنفص���ال، وتتركز الثروة البترولي���ة والمعادن 
في واليتي الوحدة وأعال���ي النيل، كما يمتاز الجنوب 
باألراض���ي الزراعي���ة الخصب���ة، والم���وارد المائية 

السطحية )األنهار، واألمطار( والجوفية.
ومنطق���ة جنوب الس���ودان كذلك غني���ة بالثروة 
الحيوانية، والغابية باإلضاف���ة إلى الحياة البرية، إال 
أنها تفتقر إلى البنيات األساسية من الطرق والكباري 
والمصانع الس���تغالل هذه الثروات، كم���ا تفتقر إلى 

الفنادق والنزل.

رابعًا: االإ�سالم.. حا�سره وم�ستقبله في جن�ب 
ال�س�دان:

اإلسالم الش���عبي الذي جاء به األتراك، وأحيته 
الحرك���ة المهدي���ة في الجن���وب، تمّثل ف���ي الطرق 
الصوفية في حواضر الجنوب، ومراكز الس���لطة التي 

يديرها المأمور، والذي صار اليوم محليات.
وبعد س���قوط المهدي���ة في يد الحك���م الثنائي 
المصري(، ثم انف���راد اإلنجليز بحكم  )اإلنجليزي – 
الس���ودان، وضعت الحكومة اس���تراتيجيات سياسية 
وديني���ة خاصة بجنوب الس���ودان، عل���ى أنه جزء أو 
إقلي���م جيوبولتيك���ي، حت���ى يمكن تحقي���ق مصالح 
اإلنجليز فيه على المدى البعيد؛ إذا ما تم تنفيذ هذه 

االستراتيجيات.
شهد اإلسالم في هذه الفترة في الجنوب تضييقاً 
ش���ديداً؛ ألن الحكم الثنائي أعاد فتح الس���ودان أصاًل 
للقضاء على األثر الديني للثورة المهدية، وكان الوجود 
المصري وجوداً رمزياً تمّثل في رفع العلم المصري بجوار 
العل���م اإلنجليزي، وكانت الس���يطرة الفعلية لإلنجليز، 
وخصوصاً بعد إبعاد الجيش المصري من السودان بعد 
ث���ورة 1924م التي قادها تنظي���م اللواء األبيض بقيادة 
علي عبداللطيف)1(، وعضوية عبيد حاج األمين وصالح 
عبدالقادر وحس���ن صالح المطبعجي وحسين شريف، 
وكانوا يمّثلون خليطاً من القبائل الس���ودانية واألصول 

العرقية التي يتكون منها السودان)2(. 
اهتم المس���لمون ببناء المس���اجد في الجنوب، 
فتم بناء مس���جد ملكال في عام 1943م، ومسجد واو 
ومس���جد جوبا ومليط ورومبيك وب���ور، وقد تم ذلك 
بمعاون���ة الحكومة المصرية في عهد الحكم المصري 
الرتباط هذه المناطق ب� »مستعمرات الري المصري«، 
ثم توقفت عملية بناء المس���اجد بُعيد ثورة 23 يوليو 

قبيلة  من  وأم  النوبة  جبال  من  أب  من  ولد  اللطيف:  عبد  علي   )1(
الدينكا، وكانا عبدين وتحررا من الرق.

محمد سعيد القدال، مرجع سابق، ص ص 438 – 440.  )2(
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1952م حتى اليوم. 
وبعد ذلك تم بناء العديد من المساجد في كل من 
المدن الريئسة، باإلضافة إلى المصليات في األحياء 
السكنية والمدن الطرفية وبعض القرى، وقامت بعض 

المعاهد الدينية، ولكنها ضيعفة من حيث اإلعداد.
وكان النش���اط اإلس���المي الذي قادته »مؤسسة 
الري المصري« في جنوب السودان قد خطا خطوات 
مشجعة للمس���لمين في المدن التي بها »مستعمرات 
الري المصري«، حيث التحق بعض أبناء المس���لمين 

بالتعليم المصري في الجنوب. 
وأهم ما قام به المصري���ون في الجنوب لخدمة 
اإلس���الم هو بناء المس���اجد، والتي احتضنت بعض 
الجنوبيين الذين جاؤوا من الريف إلى المدن فدخلوا 

في اإلسالم.
تطورت حركة اإلس���الم في الجن���وب مع تطور 
أوضاع المسلمين في الشمال، حيث ظهرت نشاطات 
دعوي���ة وجماعات إس���المية تنتهج مناه���ج تختلف 
عما ه���و متوارث داخل الجنوب، مع انتش���ار الكتاب 
اإلس���المي، بعد أن ت���م تعميم المدراس التبش���يرية 
د  الكنسية، وتحويلها إلى مدارس حكومية بمنهج موحَّ

على السودان.
انتش���ر اإلس���الم في الجن���وب من خ���الل التعليم 
الحكومي، وانضم بعض الجنوبيين للحركات اإلس���المية 
الموجودة، مثل: اإلخوان المسلمين، وجماعة أنصار السّنة 
المحمدية، باإلضافة إلى المنتمين إلى الطرق الصوفية. 

كم���ا أن الجنوب عرف المؤسس���ات والمنظمات 
الدعوية الحديثة مع تطور وتصاعد الصحوة اإلسالمية 
في العالم اإلس���المي منذ أواخر الس���تينيات، حيث 
نشأت العديد من المنظمات، مثل هيئة إحياء النشاط 
اإلس���المي، ومنظم���ة الدعوة اإلس���المية، والوكالة 
اإلسالمية اإلفريقية لإلغاثة، وغيرها من المنظمات 
اإلسالمية، وأهمها الهيئة اإلسالمية لجنوب السودان، 
والجمعية اإلس���المية لجنوب السودان،  ثم تقاطرت 
المنظمات الطوعية اإلسالمية والعربية على الجنوب.

  وبم���ا أن المجتمع الجنوبي متحرر جداً ومنفتح؛ 
ف���ال يوجد به تعّصب وتطرف ديني، والدليل على ذلك 
وجود تعدد وتنوع ديني في األس���رة الواحدة )المسلم 
والمسيحي والوثني... إلخ( دونما وقوع مشكالت بينهم؛ 
ألن القاعدة في المجتمع الجنوبي هي أن كل فرد حر 
ف���ي اختيار عقيدته ودينه، وهذه الحرية هي أس���اس 
الدين اإلس���المي، وحينما تنعدم الحرية يتراجع المد 
اإلس���المي، كما هو حادث اآلن تحت سيطرة الحركة 
الشعبية لتحرير السودان وجناحه العسكري في جوٍّ من 

االستبداد لم يعرفه المجتمع الجنوبي من قبل.

ينبغي أن يراعى توجيه أبناء 
القبيلة والعشيرة في الدعوة  من 
خالل الكيان القبلي أواًل قبل غيره، 

والتركيز على رموز القبيلة

ولكن مهما استبدت الحركة الشعبية وعملت على 
محاربة اإلسالم والمسلمين فإن اإلسالم هو مستقبل 
الجنوب، لكن كيف ذلك؟ عن طريق توطين اإلس���الم 
في أري���اف الجنوب باعتبارها أص���ل الجنوب الذي 
تقطن���ه الغالبية، وهم أقرب إل���ى الفطرة في اعتناق 
اإلس���الم؛ على عكس م���ن في المدين���ة حيث تكثر 

األهواء والصراعات.
هذه هي استراتيجية الرابطة اإلسالمية لجنوب 
الس���ودان )جوس���و(، حيث تقوم بالدعوة إلى الله في 

جنوب السودان دون الخوض في األمور السياسية.
أعداد المسلمين ومناطق انتشارهم في الجنوب:

 التقديرات الحالية غير الرسمية تؤكد تزايد 
 عدد س����كان الجنوب من المسلمين بنسبة كبيرة،

حيث بلغت نس����بة المس����لمين في آخر إحصاء 
رسمي - تم إجراؤه منتصف الثالثينيات من القرن 
الماضي على يد مجلس الكنائس العالمي برعاية 
االحت����الل البريطاني - 18%، أما المس����يحيون 

إسالمية



11
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

فبلغت نسبتهم 17%، واحتل الوثنيون %65. 
ر األمين العام لمجلس الكنائس في السودان  ويقدِّ
)حزقل كوتجوفو( عدد الجنوبيين المسيحيين بحوالي 

3 - 4 ماليين أغلبهم من الكاثوليك)1(. 
من جهة أخ���رى، وطبقاً آلخ���ر تقرير للمجلس 
األعلى لتجّمع المس���لمين في جنوب الس���ودان، فإن 
نسبة المسلمين قفزت إلى 35%، ويساويها الالوحديون 

)وثنيون( 35%، ويليهم المسيحيون بنسبة %30.
وهذه اإلحصائيات أقلقت الكنائس الغربية؛ مما 
جعلها توعز إلى زعماء الحركة الشعبية بأن يتمّسكوا 
بعدم تس���جيل خانة الديانة في استمارات االستفتاء 
القادم عل���ى مصير الجنوب، حتى ال تظهر النس���ب 

الحقيقية للمسلمين)2(.
يُعد إقليم بح���ر الغزال بواليات���ه المتعددة أكثر 
األقالي���م الثالثة التي تض���م مس���لمين، تليها والية 
االس���توائية الوس���طى، وتحديداً مدين���ة جوبا التي 
يقطن معظمها مس���لمون، ثم يأتي إقليم أعالي النيل، 
وخصوصاً ف���ي منطقة أبيي التي يس���كنها أكثر من 
مليون مس���لم، منهم 600 ألف من قبيلة المس���يرية، 
وهي القبيل���ة العربية الوحيدة الموجودة في الجنوب، 
وفي الواليات الجنوبية العش���ر أكثر من 65 مسجداً 
جامعاً، أش���هرها وأقدمها مس���جد الملك فاروق في 
ملكال بأعالي النيل، وهو المس���جد الذي بناه الملك 
فاروق في أواخر الثالثينيات من القرن العش���رين، ثم 
مسجد الصباح بمدينة جوبا، الذي أنشأه الشيخ جابر 
األحم���د الصباح أمير الكويت أواخر ثمانينيات القرن 

الماضي أيضاً)3(. 
عوامل انتشار اإلسالم في جنوب السودان:

انتش���ر اإلس���الم في جنوب الس���ودان بواسطة 

http:// انظر:  السودان،  جنوب  مسلمو  بابكر:  بشير  الفاضل   )1(
shababtinoba.ahlamountada.com/t226-topic

الفاضل بشير، مرجع سابق.  )2(

الفاضل بشير، مرجع سابق.  )3(

العديد من العوامل، يمكن أن نلخصها في اآلتي:
1 - قيام المراكز اإلدارية والمدن التجارية.

2 - التجارة وحركة التجار المس���لمين، وتأثيرهم 
االجتماعي في الجنوب، ساعد على انتشار اإلسالم.

3 - الت���زاوج: س���اعد التزواج بين الش���ماليين 
القادمين من ش���مال السودان وس���كان الجنوب على 

انسياب اإلسالم بهدوء في الجنوب.
4 – التعلي���م: كان للتعليم أثر كبير في انتش���ار 
اإلس���الم في الجنوب، وذلك عن طريق انتشار اللغة 
العربية في الجنوب، والتي صارت لغة الحياة اليومية.

5 - عالقات الجوار مع القبائل العربية المسلمة 
شماالً، في مناطق دارفور وكردفان والنيل األبيض.

6 - قي���ام دول���ة راب���ح فضل الله ف���ي إفريقيا 
الوسطى، ومش���اركة العديد من الجنوبيين في جيش 
الزبي�ر، وكان لرابح  فضل الله األثر الكبير في انتشار 

اإلسالم في مناطق بحر الغزال وإفريقيا.
7 - فت���ح المج���اري النهرية، وحركة الكش���ف 
الجغرافي التي ق���ام بها الجنود األتراك والمصريون، 
س���اعدت في وصول اإلس���الم إلى جنوب الس���ودان 

ويوغندا.
8 - كم���ا أن طبيع���ة الدين اإلس���المي المرنة 

والبسيطة ساعدت األهالي على اعتناقه .
ويوجد في الجنوب اآلن أربع مؤسس���ات ناشطة 

باسم الدعوة إلى اإلسالم:
أ - الرابطة اإلسالمية لجنوب السودان )جوسو(.

ب - الهيئة اإلسالمية لجنوب السودان.
ج - الطرق الصوفية.

د - المجلس اإلسالمي لجنوب السودان.
معوقات الدعوة اإلسالمية في جنوب السودان:

إن أي عمل إصالحي تعترض سبيله بعض المعوقات، 
وعلى الرغم من ذلك فإن اإلسالم في المجتمع الجنوبي 
يجد الترحيب، إال أن بعض ممارس���ات المسلمين التي 
تقع ع���ن جهل منهم بأحكام دينهم وعدالته وس���ماحته 

تشّكل معّوقاً حقيقياً للدعوة اإلسالمية.
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وكذلك انتقال بعض المش���كالت التي تعانيها 
الدعوة في شمال السودان تعد معضلة أمام الدعاة، 
وبخاصة أمراض حب المال والس���لطة، والتي أدت 
إلى انش���طار الجماعات والحركات اإلسالمية في 
الش���مال، كما جعلت فتنة المال والس���لطة اتحاد 
المسلمين ووحدتهم غاية بعيدة المنال في السودان، 
وإذا كان ه���ذا حال الش���مال فالوضع في الجنوب 
سيكون أسوأ، حيث ضعف الفكر والثقافة اإلسالمية 
بين المس���لمين الجنوبيين، وم���ن األمثلة على ذلك 
تش���جيع بعض الجماعات في الشمال لبعض أبناء 
الجنوب للس���ير على خطاهم في س���بيل الحصول 
على المال وش���يء من حطام الدنيا من المحسنين، 
ومن ثم دفعهم إلى الصراعات السياس���ية باس���م 

اإلسالم! 
وهنال���ك بعض العوامل االجتماعي���ة والثقافية 
التي تش���ّكل عوائق يُرجى أن تكون مرحلية تتالشى 
مع عامل الزمن وحكمة الدعاة في الشمال والجنوب، 
وه���ي ترس���بات أوجدتها مرحلة وجود المس���تعمر 
األوربي، ومنها: الحواجز النفسية، وحواجز اللغة التي 
أوجدها بين المس���لمين الذين كانت لغتهم هي اللغة 
العربية، وتعدد اللغات المحلية في الجنوب يش���كل 
حاجزاً، ويضع���ف من التواصل بي���ن أبناء الجنوب 

والمسلمين من الشمال، ويعيق انتشار اإلسالم.
ومن العوائق كذلك العوامل الجغرافية والبيئية، 
والت���ي تتمثل في وج���ود المس���تنقعات والغابات 
الكثيفة في الجنوب، ووعورة الطرق، وتخلّف وسائل 
المواص���الت، وكلها حواجز عاقت تقدم وس���رعة 
انتش���ار اإلس���الم في الجنوب، غير أن هذا العائق 
ف���ي طريقه إلى ال���زوال تدريجياً بتطور وس���ائل 
المواص���الت واالتصال، واتس���اع وس���ائل تواصل 
الجنوب وأبنائه من المسلمين مع سائر أنحاء العالم 

اإلسالمي.
ونش���ير أخيراً إلى العوامل السياسية واإلدارية 
واالقتصادي���ة، وهي عوام���ل مصنوعة من تخطيط 

اإلنس���ان، وه���ي جمل���ة السياس���ات والقواني���ن 
والممارسات السياسية واإلدارية التي اتبعتها اإلدارة 
اإلنجليزية للحّد من انتش���ار اإلس���الم في الجنوب، 
وال تزال تمضي عليها سياس���ات الحكم في الجنوب 
ف���ي فترة الحكم الذات���ي، واآلن بعد االنفصال، من 
ذلك التنصير والتعليم الكنس���ي ال���ذي يهدف إلى 
تمكين جيل جنوبي مس���يحي كنسي يحارب اإلسالم 

والمسلمين.

وختامًا:
نش���ير إلى ضرورة تضاف���ر الجهود من جميع 
الجهات المعنية بالدعوة اإلس���المية، التي أسهمت 
م���ن قبل، والتي تتحرك للمس���اهمة ف���ي التمكين 
لإلس���الم في جنوب الس���ودان، ليكون منطلقاً إلى 

قلب القارة اإلفريقية.
كما ننبه إلى مراعاة أن الدعوة إلى اإلسالم في 
جنوب الس����ودان تمر بمنعطف تاريخي له حساباته 
وحساس����ياته، وهو ما يجعلها تختل����ف عن الدعوة 
إلى الله في الش����مال في بيئتها وأساليبها ووسائلها 
وأولوياته����ا، فالجنوب يختلف ف����ي بيئته وأوضاعه، 
وهو في مرحلة حرجة في عالقته بالشمال، وذلك ما 
يدعو إلى تبني الدعوة هناك لمناهج تختلف عما في 
شمال الس����ودان، مع االتفاق في الكليات األساسية 

والمقاصد الشرعية وثوابت الدين اإلسالمي.
فالمؤسس���ة القبيلة في الجنوب هي المؤسسة 
األقوى والمهيمنة في المجتمعات الجنوبية، فالدعوة 
فيها لها مناهجها وأساليبها ووسائلها التي تناسبها، 
وينبغ���ي أن يُراعى هذا البع���د، وذلك بتوجيه أبناء 
القبيلة والعشيرة في الدعوة من خالل الكيان القبلي 
أوالً قبل غي���ره، والتركيز في رموز القبيلة، وتعّرف 
المداخل النفسية واالجتماعية وغيرها، وصوالً إلى 
مخاطبة الكيان القبلي بكامله، حيث يصعب تحرير 
الفرد عن القيود المحيط���ة به من عادات وتقاليد 

ووالء قبلي. 

إسالمية

12
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جماعة )بوكو حرام(..
نشأتها ومبادئها وأعمالها في نيجيريا

مزجياً من لغتي الهوسا واللغة العربية، وقد كان الهوساويون 
يس���تعملون كلمة »بوكو« ويعنون بها »نظ���ام التعليم الغربي«، 
وإذا أضيف���ت إليها كلمة »حرام« أصبح المعنى: نظام التعليم 
الغربي حرام، وباألحرى أن تُفسر الكلمة بمحتواها الداللي، 
وليس ِوفق الترجم���ة الحرفية، وعلى ذل���ك يمكن أن تكون 
الترجمة الصحيحة هي: »اتباع النظام التربوي على الس���ياق 

الغربي حرام«. 
ولم يش���تهر لقب »بوكو حرام« اشتهاراً على مدى أوسع 
إال بعد االشتباكات األخيرة في شعبان من السنة 1430ه� / 
يوليو - أغسطس 2009م، وإنما اشتهر المنتمون إلى »محمد 
يوسف« في واليتي »برنو« و »يَوبي« ب� »اليوسفّيين«، نسبة إلى 
اس���مه، وال يرون غضاضة في إظهار هذه التس���مية اقتناعاً 

منهم بها في تلك الفترة.
 وأما »بوكو حرام«؛ فهي تسمية مشتقة من الفكرة التي 
يكث���رون ذكرها مراراً لنصيحة المس���لمين، وبخاصة اآلباء، 
وطلبة المعاهد والجامعات، وسائر المعتنين بالتربية، فلُ�ّقبوا 

بها من باب التلقيب بما أكثر المرء من ذكره. 
للناس من الُكّتاب والصحافيين، حتى العوام، تفسيرات 
عدة في تحديد المقصد الحقيقي ل� »بوكو حرام«، ولعل ذلك 
ناشئ عن عدم تداول أشرطة علماء »بوكو حرام« على نطاق 
واسع بين األوس���اط العلمية وجمهور الناس، ولكن خير من 
يُعرب عن مفهوم الحركة هو زعيمها »محمد يوس���ف«، فقد 
كان���ت له خطب ومحاضرات خاصة بتفس���ير مقصدهم من 

تحريم دراسة »بوكو«. 
بعد إلق����اء زعيم الحركة »محمد يوس����ف« محاضرة 
في والي����ة »يُوب����ي Yobe«، أجاب عن س����ؤاالت ُوجهت 
إليه، كان من ضمنها س����ؤال عن مقصوده بتحريم »بوكو«، 
فقال: »يعنون بذلك الدراس����ة في المدراس التي أّسس����ها 
رون، ويش����مل هذا: المناهج الدراسية المقّررة منذ  المنصِّ
االبتدائية، مروراً بالثانوية والمعاهد، إلى الخدمة الوطنية، 

حتى العمل«.

)*( د. اأحمد مرت�سى

مقدمة:
نتيجة انحس���ار سيطرة الدولة اإلس���المية عن العالم 
اإلس���المي منذ القرن الرابع عشر الهجري - بدايات القرن 
العش���رين الميالدي -؛ كثُر انبثاق الجماعات اإلس���المية، 
وأصبح ذلك من إرهاصات عصر العولمة في القرن الحادي 

والعشرين الميالدي. 
والهدف من ه���ذا البحث هو الق���راءة الواعية لحركة 
»جماعة أهل الس���ّنة والجهاد«، المش���هورة ب���� »حركة بوكو 
حرام«، وذلك من حيث نشأتها، وتبلورها، والنظر في مبادئها، 
واألدلة التي استندت إليها، وهذا يقتضي التعمق في أدبياتها، 
والتأمل الدقيق لألقوال الصادرة من علماء الحركة، من أجل 

تكوين رؤية واضحة سليمة الدعائم. 
ويعتمد هذا البحث على األشرطة التي بّث قادة الحركة 
فيها دعوتهم، وش���رحوا خفاياها وزواياه���ا، ومجموع هذه 
المفردات إذا صيغت في منظومة متحدة الس���ياق تفيد في 
تحقيق هذه القراءة؛ إذ بهذه الطريقة فقط نستطيع أن نقّوم 
هذه الجماعة تقويماً مناسباً لمقتضيات بروزها على الصعيد 

الوطني، وصمود أعضائها على آراءهم.

اأواًل: المفه�م الحقيقي وتداعيات الن�س�ء:
االس���م الحقيقي لهذه الحركة هو »جماعة أهل السّنة 
للدع���وة والجهاد«، وهو االس���م ال���ذي يرّددونه وال يرضون 
لهم اس���ماً سواه، وأطلق عليهم الناس، وبخاصة اإلعالميون، 
اسم »جماعة بوكو حرام«، وهذه التسمية قد شجبها أعضاء 

الحركة، ويفّضلون التسمية التي اختاروها ألنفسهم. 
وأما مفهوم »بوكو حرام« المشاعة، وهي كلمة هوساوية، 
فلم يكن يعرفه سوى أهل الهوس���ا، وهي كلمة مركبة تركيباً 

قسم الدراسات اإلسالمية - جامعة بايرو- كانو.  )*(



14
العدد الثاني عشر /  ربيع اآلخر - جمادى اآلخرة 1433هـ ، أبريل - يونيو 2012م

سياسية

خلفية ال بد منها:
قب���ل 2002م لم يكن هناك فك���رة لحركة »بوكو حرام«، 
وإنما تّم تأسيس���ها بعد حادثة 11 من س���بتمبر، واألس���تاذ 
محمد يوس���ف من مواليد قرية نائية في منطقة يُونوساري 
من بلدة »َغُشَو  Gashuwa« من والية »يُوبيYobe  « حالياً 
في ش���مال نيجيريا)1(، قبل اثنتين وثالثين سنة من تأسيس 

الحركة.
ف���ي منتص���ف الثمانيني���ات ظهرت حرك���ة »اإلخوان 
المس���لمين Yan Brothers« على المسرح العلني بزعامة 
إبراهيم الزكزكي، وقد اكتس���بت حركته شباباً كثيرين، وقد 
انتظم »محمد يوسف« في هذه الحركة، المعروفة باعتمادها 

أسلوب الحماسة، وإثارة العواطف ضد الدولة باسم الدين.
وكان اهتداؤه إلى جماعة أهل السّنة والجماعة متأخراً، 
و »أبو يوس���ف« – كبعض الش���باب المتحّم���س- لم يلتحق 
بالدراس���ة النظامي���ة، وإنما التحق بالفص���ول الليلية لمحو 
األمية بمعهد الكانمي، ولكنه انفصل عنها بعد الفترة الثانية، 
وكانت مدة دراسته فيها سنة كاملة، إال أنه أتقن القرآن اتقاناً 
في المدرس���ة القرآنية التي يتوالها والده، وقد حضر دروس 
بعض رموز السّنة في نيجيريا، وبعد االهتداء إلى العلم عكف 

على الكتب الدينية باجتهاد شخصي.
وقبل 1994م بقليل ظهر التش���يُّع والميل إلى العمالة 
للجمهوري���ة اإليرانية في تصرف���ات زعيم جماعة اإلخوان 
المس���لمين »إبراهيم الزكزك���ي« وبع���ض المقربين منه، 
فتفككت جماع���ة »اإلخوان« إلى كتالت، اس���تمر بعضهم 
مع الزعيم الش���يعي، وتوجه بعض آخر نحو السلفية، بينما 
أس���س آخرون جناح���اً جديداً على خطى اإلخوان باس���م 
»جماع���ة التجديد اإلس���المي«، ورأوا الحفاظ على منهج 
»اإلخوان« الس���ابق بفارق جذري ه���و قطع الصلة بالجناح 
الشيعي بتاتاً، وبقي أمير كّل بلد مع تابعيه؛ منتمياً إلى أحد 
األجنحة الثالثة؛ إما إلى الحركة األولى بتوجهها الش���يعي، 
وإما إلى الحرك���ة الثانية برأيها التجديدي، أو االنتماء إلى 

أهل السّنة والجماعة. 

عمر الكدي: زعيم »بوكو حرام« النيجيرية.. نهاية غامضة لرجل   )1(
غامض، على هذا الموقع:

http://www.rnw.nl/arabic/article/15235

تأسيس الحركة:
وفي غضون 1999م خضعت جمهورية نيجيريا - للمرة 
الثالث���ة - للنظ���ام الديمقراطي، ولكن حاك���م زنفرا الحاج 
أحمد ثاني يَِريَْمابَُكوَرا وجد في دستور الجمهورية النيجيرية 
مسّوغاً إلعالن تطبيق الشريعة في واليته 2001م، ودعا سائر 
حكام الواليات الشمالية إلى ذلك، فاستجابت بعض الواليات 
للدع���وة، بعد إلحاح ش���ديد من ِقبل رعايا ه���ذه الواليات، 
فأعلنت حوالي اثنتا عش���رة والية تطبيق الشريعة اإلسالمية 

في حدود تخومها.
ال ريب أن األس���تاذ محمد يوس���ف قد تأثر بانش���قاق 
»جماع���ة اإلخ���وان«، فتمّك���ن بصفته أحد رم���وز اإلخوان 
من قيادة الفرقة التي انش���قت معه، واس���تمر في تعليمهم 
وتوجيههم، واقترب من »جماعة إزالة البدعة وإقامة الس���ّنة« 
جداً، ثم أصبح صدراً في واليتي »يُوبي« و »برنو«، وبقي حيناً 

من الدهر على ذلك.
وبدأت أفكاره تتطور، ويُدخ���ل تعديالت يراها تقّدمية 
في مجال الدعوة، لحدٍّ ملفت للنظر، ويرجع ذلك - كما قال 
األستاذ محمد يوسف نفسه - أنه بعد انضمامه إلى جماعة 
اإلزالة، كان هناك ثالثة مس���اجد يتش���اركون ف���ي إدارتها، 
فحصل تنازع ف���ي اإلدارة بين أصحابه وبين جماعة اإلزالة، 
وانتهى التن���ازع أخيراً بانحياز طالبه إلى أحد المس���اجد، 
وتركوا المس���جدين اآلخرين لجماعة اإلزالة)2(، وهذه نقطة 
البداية، واس���تمر مع جماعته حتى اس���تقل بتأسيس حركة 

»جماعة أهل السّنة للدعوة والجهاد« حوالي عام 2002م.

ثانيًا: الم�اجهات الم�سلحة:
ترجع بداية المواجهات المس���لحة إلى انبعاث جماعة 
- مم���ن تأث���روا بدعوة »محمد يوس���ف« - لالش���تباك مع 
رجال البوليس ع���ام 2003م، بدأت األح���داث حين اعتزل 
بعضه���م زاهدين ع���ن الدنيا منعزلين ع���ن الناس في قرية 
»َكنَمَّ Kanamma« وفي بل���دة »َغيَْدْم Gaidam« بالقرب 
من جمهورية النيجر، فاش���تُبه في تصرفاتهم، وأُبلغت عنهم 
الشرطة، فتحّققت الشرطة منهم بال جدوى، ولكن أُبلغ عنهم 
للمرة الثانية بس���بب ما يقومون به من أعمال مشبوهة، وفي 

 BBC Interview with :أجوبته لتساؤالت بي.بي.سي. بعنوان  )2(
.Boko Haram Leader
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ه���ذه المرة هجم عليهم رجال البوليس والجند، وتركوا منهم 
قتلى وجرحى. 

 وفي حملٍة مقابلة؛ خرجت مجموعة برئاس���ة الش���يخ 
»بَاَب Baba« بغضبة عارمة لألخذ بالثأر، اس���تأصلوا فيها 
رجال الش���رطة الذين قابلوهم في الطريق، وقطعوا مسافة 
طويلة مشياً على األقدام حتى وصلوا »دماتُُرو« عاصمة والية 

»يوبي«.
ومجموعات »كّنم« متش���ّددون لح���ّد أنهم يكّفرون حتى 
محمد يوسف حس���بما يقول هو نفسه)1(، ولم ينشرح صدره 
بخروجهم، للعالق���ة المعروفة بينه وبينه���م، وقد بلغه خبر 
الخروج وهو في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك انهالت 
عليه حكومة نيجيريا بالتهديد والضغوط، فبقي هناك قرابة 
ثالثة أشهر، حاول بعدها الرجوع فأقنعه بعض الناس ليبقى 
إلى وقت الح���ج، وكان الباعث الحقيقي لزيارته في رمضان 
عام 2003م هو العالج في مستش���فيات المملكة، وعلى أية 
حال؛ فذلك الخروج يطلق عليه أعضاء الحركة في أدبياتهم 

.»JihadinKanemma  َّب� »جهاد َكنَم
ومن ثم اس���تمر »محمد يوس���ف« يواجه التحديات من 
ِقبل حكوم���ة والية »برنو«، والحكوم���ة الفيدرالية بالمراقبة 
والتفتيش، وكان بع���ض الدعاة يتهمونه بالغلو والتطرف، في 
حين أن بعضاً آخر من رجال الدعوة ينصحونه بأن يس���تبدل 

الضجيج بالهدوء ونشر العلم.
 على الرغم من ذلك؛ فقد اتخذ »يوسف« مدينة »برنو« 
معقاًل لدعوته، استمر فيه ناشطاً في تحريض الشباب على 
الجهاد ضد ظلم الحكام، وتحذير الناس من الدراس���ة على 
نمط »بوكو«، وضد كل ما يّتسم ب� »الحداثة«، ولم تفتر عزيمة 
»محمد يوس���ف« في هذه الفترة عن التج���وال في كّل مدن 
شمال نيجيريا من »برنو« إلى »صكتو« إللقاء محاضراته في 

الدعوة واالستعداد للجهاد.
وقد وّفق لحشد مجموعة من الشباب المتحّمس إلقامة 
الدولة اإلس���المية، ج���اؤوا إليه مبايعين م���ن األماكن التي 
انتشرت فيها دعوته، وخصوصاً من واليات الشمال الشرقية 
الخم���س، وهي: »غومبي« و »أدماوا«، باإلضافة إلى »برنو« و 

»يوبي« و »بوثي«.

شريط »كشف الشهبات«.  )1(

 وانتش���رت دعوة الحرك���ة أيضاً في واليات الش���مال 
الغربي، وهي: »كانو«، و »جيغاوا«، و »كتس���ينا«، و »صكتو«، و 
»كبي«، وتجاوب مع���ه فيها عدد قليل، وإذا هاجر الناس إلى 
 »Gwazari برنو« يتجّمعون في المركز، وفي حارة »َقوَزاِري«
عل���ى طريق الذهاب إلى حارة »ُرَونَْزاِفي RuwanZafi« في 

»ميدغري«.
مجزرة شعبان 1430ه� / يوليو 2009م:

وف���ي بداية س���نة 2009م ص���در قرار م���ن الحكومة 
الفيدرالية باس���تعمال القلنس���وة الواقية للرأس، وقد تزامن 
ه���ذا مع تحايل قام ب���ه بعض الس���ارقين الغتصاب أموال 
طائلة من والد حاكم والية »برنو« - على ما يقال -، فاشتط 
الحاكم غضب���اً وأمر رجال البوليس بتنفيذ قرار القلنس���وة 
الواقية في أطراف والية »برنو«، وس���ّمى مهمتهم الخاصة ب�  
Operation Flush Out ، وقد نفذوا تلك المهمة بتشدد 

بالغ، تأذى منها شعب والية »برنو«. 
وفي هذه األثناء خرج بعض أتباع »محمد يوسف« لحفر 
قبر دون القلنسوة الواقية، فاستقبلهم رجال المهمة الخاصة 
بعنجهية واحتقار، ولما خرج سائر المشيعين للجنازة شاهدوا 
الوضع المهين إلخوانهم، فحصل اشتباك عنيف هناك، أسفر 
عن جرح قرابة ثمانية عش���ر رج���اًل من عناصر الحركة، لم 
تقبلهم المستش���فيات إال بعد عناء، مما أدى إلى وفاة أربعة 

منهم.
غضب »محمد يوس���ف« من هذه العملية، وألقى خطابه 
المشهور، الذي أسماه »الرسالة المفتوحة إلى رجال الحكومة 
الفيدرالية«، هّدد فيه الدولة، وحّدد لها أربعين يوماً للبدء في 
إصالح العالقة بينها وبين حركته، وإال س���يبدأ عملية جهاد 
على مدى أوس���ع ال يُوِقفه إال الله! فمض���ت األربعون يوماً 
بأيام قالئل، ولم تحرك الحركة س���اكناً، غير أن القيادة قد 
أعّدت - فيما بدا للمحللين - تنظيماً واستراتيجية استعداداً 

لخوض الحرب.
ظل أعضاء الحركة إّبان األزمة يترقبون صدور فتوى من 
قيادتهم تبي���ح لهم االنطالق، وكانت تحركاتهم ومحاضراتهم 
وخطاباتهم في البلدان تنّم عن االس���تعداد للمواجهة، ولهذا 
تح���ّرك رجال الش���رطة في والية »بوث���ي« وهاجموا تجّمعاً 
للحركة في مس���جد لهم، فاندلعت الفتن���ة عندئذ، وتأزمت 
العالقة بين الحكومة وهذه الجماعة في تلك الليلة من شهر 
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ش���عبان من السنة 1430ه� الموافق ليوم األحد 26 من يوليو 
2009م.

 وفي حرك���ة مقابل���ة؛ اقتحم بعض عناص���ر الحركة 
المس���لحين مق���ر الش���رطة الرئي���س ب���� »ُدوَظْن تَنِْش���ْن 
DutsenTenshin«، وبع���ض المباني الحكومية في والية 
»بوثي«، فلم تستس���لم الش���رطة، ودافعت مستميتة، فحصل 
نتيجة لذلك اش���تباك عنيف بين قوات األمن والمس���لحين 
في تلك اآلونة، وفي الصباح تطايرت شرارة المواجهات إلى 
»َدَماتُُرو« عاصمة والية »يوبي«، وانتقل االشتباك بحرارة في 
نصف النهار إلى والية »برنو«، فتحّولت العاصمة »ميدغري« 
إلى أرض المعركة، حي���ث كان المركز العام للحركة، ومثوى 

رأسها، وكبار الدعاة إليها. 
واستمرت المواجهات لمدة خمسة أيام، انتقلت َعدواها 
إلى كبرى واليات ش���مال نيجيريا: »ميدغ���ري« و »بوثي«، و 
»كانو«، واقتحمت قوات األم���ن معاقل الحركة في »بوثي« و 
 »WUDIL  برن���و«، وُحوصر الذين ثاروا في قري���ة »ُوِدْل«
ب� »كانو«، وأدى كّل ذلك إلى مقتل أكثر من س���بعمائة شخص 
من بين رجال الحركة والشرطة والجند وغيرهم من الشعب، 
واضطر أكثر من ثالثة آالف وخمس���مائة من سكان المنطقة 

للنزوح عن مساكنهم بعد اندالع القتال.
نهاية المجزرة ومقتل زعيم الحركة محمد يوسف:

وفي أثناء المعركة اقتحمت الش���رطة والجند المسجد 
الذي يستخدمه األستاذ محمد يوسف لدروسه ومحاضراته 
)المع���روف بمس���جد اب���ن تيمي���ة(، والواقع ف���ي المكان 
المعروف بالس���كة الحديدية Railway على شارع »أَّبَغنََرْم 
Abbaganaram«، وفّجروه تفجيراً بقذائف مدوية، صّكت 
اآلذان، وارتعدت م���ن أجلها الجدران، وكانت حصيلة القتلى 
في المس���جد وخارجه قرابة مائة م���ن عناصر حركة »بوكو 
حرام«)1(، وش���وهد رجال البوليس يأت���ون بأعضاء الحركة، 
حتى بعض العرج���ى منهم، فيطالبونه���م باالضطجاع على 
بطونهم، ثم يطلقون على كل فرد منهم رصاصتين أو ثالثة)2(، 

 Nigerian Army attacks Islamist mosque، kill««  )1(
 ،scores

http://www.zeenews.com/news551374.html :الرابط

ظهر  التي  اللقطات  بعض  اإلنجليزية  الجزيرة  محطة  نشرت   )2(
جماعة  إلى  باالنتساب  المتهمين  لبعض  العنجهي  اإلعدام  فيها 

وتوقفت المجزرة آنذاك بمقتل »محمد يوس���ف« نفسه بعد 
إلقاء القبض عليه، وإجراء مح���اورة مع بعض الجنود وكبار 
الش���رطة، كما شاهد الكل ذلك مرئياً، لمدة خمس دقائق)3(، 
ثم قتلوه مكتوف اليدين، ويقولون إنه طلب الصفح والعفو قبل 
مقتله)4(، وال ندري لماذا! وبعد الحرب حفرت الدولة المقبرة 

الجماعية لدفن الجثث في »ميدغري«)5(.
وكان مقتل »محمد يوس���ف« محاط���اً بغموض عظيم، 
وتفس���يرات عديدة م���ن ِقَبل مصادر الدول���ة، فمن يتحمل 
مس���ؤولية قتله؟ ولماذا؟ وما يثير دهشة بعض المحللين أنه 
لماذا لم يخضع للمحكمة حتى تُعرف التفاصيل عنه بمنطقه 

هو)6(؟!  
إعادة تشكيل المنظومة:

بعد مقتل »محمد يوس���ف« تحدث ناطق رسمي للحركة 
بأن مقتله لن يغّير مجراهم، ولم يؤثر فيهم سلباً، بل حّفزهم 
على االس���تماتة وتنفيذ مش���اريعهم. ونقل���ت هيئة اإلذاعة 
البريطانية بي.بي.سي في 16 أغسطس 2009م بياناً رسمياً 

http://www.aljazeera.com/news/afri حرام«:  »بوكو 
html.200973135730251561/07/ca/2009

راجع حوار محمد يوسف مع الجند قبل مقتله على هذا الموقع:   )3(
http://www.youtube.com/watch?v=ePpUvfTX

Y7w&feature=related

جريدة الشرق األوسط، مقال بعنوان: شرطة نيجيريا: زعيم »بوكو   )4(
المال محمد يوسف زعيم  قتله: مقتل  الصفح قبل  حرام« طلب 
»طالبان نيجيريا« بعد اعتقاله، يوم السب�ت 09 شعب�ان 1430 ه� 

1 أغسطس م2009 العدد 11204، على هذا الموقع:
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&

issueno=11204&article=529987

 Newstime Africa، Mass Burial For Boko Haram  )5(
Victims، http://www.newstimeafrica.com/

archives/1397

 News Africa، Profile: Boko Haram،  Tuesday،  )6(
February

09،2010http://english.aljazeera.net/news/africa.
html

 Steve Coll reports for The New Yorker، )Think
:Tank(: BokoHaram،July، 2010

http://www.newyorker.com/online/blogs/
boko-haram.html/08/stevecoll/2009

حرام،  بوكو  بمجزرة  للتحقيق  يدعو  النيجيري  البرلمان  ومقال: 
http://www. موقع:  على  2010م،  فبراير   13 السبت 

islamstory.com

سياسية
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أس���فر عن تطّور جديد للحركة، حيث تحدث فيه المدعو ب� 
»ثاني عمر«، وصف نفسه آنذاك بأنه »الزعيم بالنيابة«، ويعد 
بيان���ه هذا األول من نوعه عقب تلك االش���تباكات الدموية، 
ذكر أن: »الجماعة ألحقت نفس���ها بالقاعدة، وأنها تنوي شّن 
سلس���لة من التفجيرات في شمال البالد وجنوبها؛ ابتداء من 

أغسطس مما يجعل نيجيريا مستعصية على الحكم«)1(.
وفي نهاية شهر يونيو 2010م ظهر نائب »محمد يوسف« 
المعروف ب� »أبي بكر ش���يَكو« على صفحة اإلنترنت، مقنِّعاً 
رأس���ه، ومدّججاً بالبندقية أك 47، وظهوره هذا يشبه الرد 
على إش���اعة مقتله ضمن مجموعة القتل���ى، ظهر يؤكد أنه 
بالرغم من مرور س���نة كاملة على الهج���وم عليهم فإنهم ما 
زالوا ملتزمين بمبادئ الحركة، وعلى وشك شّن هجوم عنيف 
على الغ���رب الكافر ومتبعي أنظمتهم ف���ي نيجيريا)2(، ومن 
هنا أصبح األستاذ أبو بكر ِش���يَكو هو زعيم الحركة، ويلّقبه 
أعضاء الحركة ب� »اإلمام«، وقد اس���تمر عناصر الحركة في 

النشاطات خفية بزعامته، ومساعدة نواب آخرين.
ويب���دو أن الحركة في هذه الفت���رة عملت على تحقيق 

هدفين:
أوالهم���ا: تحرير أعضاء الحركة الذي���ن أُلقي القبض 

عليهم، وُزّج بهم في السجون.
وثانيهم���ا: الدفاع عن النفس، وفي س���بيل الدفاع عن 
النفس ذكر »شيَكو« أن جماعته إنما تقاتل ضد ثالثة أصناف 
من الناس، وهم: الشرطة والجنود المسلحون، والمسيحيون، 
ثم الوش���اة بالحركة وأعضائها، وأما جمهور الناس فقد أكد 
أنهم ال يمس���ونهم بسوء، وقد قال األستاذ محمد يوسف مثل 
ذلك في محاضرة ألقاها يوم األحد 18  ربيع األول 1430م. 
وتتالت األح���داث بتفجيرات وإط���الق رصاصات هنا 
وهناك تستهدف أفراد الش���رطة والجند أو مراكزهم، وكان 

في  أوباما  كابوس  ح��رام«..  »بوكو  مصطفى:  جيهان   - محيط   )1(
نيجيريا، على هذا الموقع:

h t t p : / / w w w . m o h e e t . c o m / s h o w _ f i l e s .
aspx?fid=332544

 Ben Shemang، Boko Haram deputy alive، vows  )2(
 to continue anti-Western fight، 02 July 2010:
http://www.english.rfi.fr/africa/20100702-
boko-harma-deputy-alive-vows-continue-

anti-western-fight

ل� »َميدغري« قس���ط كبير من اإلغارة، وكذلك واليتي »يوبي« 
و »بوث���ي«، وهكذا مّر ع���ام 1431ه���� / 2010م في تهارج 

واضطرابات وخصوصاً في الواليات الثالث المذكورة.
وق���د كان ع���ام 1432ه���� / 2011م مليئ���اً باألحداث 
المختلف���ة سياس���ية واجتماعية واقتصادي���ة، خرج معظم 
النيجيريي���ن النتخابات إبرايل، فأصب���ح جونثان هو رئيس 
الجمهورية، وقد أحدث هذا خنقاً مؤلماً للكثير من الش���عب 

المسلم، خصوصاً في الشمال. 
وتزامنت ه���ذه الزوبعة مع التطهير العرقي الحادث في 
والية جوس، حيث قامت مجزرة كبيرة، لقي فيها المس���لمون 
ألواناً من انتهاك األعراض والغصب والقتل الوحش���ي، عدة 
مرات، من أعظمها ما كان في ش���هر ماي���و، في أيام العيد، 
وهذا مما زاد الطين بلة، وأثار حفيظة المس���لمين بمن فيهم 
»جماعة أهل السّنة للدعوة والجهاد«، فتوسعوا في اإلغارات 

والتفجيرات ضد المسيحيين.
وقد ذكرت بع���ض التقارير أن أكثر من 550 ش���خصاً 
لقوا حتفهم في عام 2011م، في قرابة 115 هجوماً)3(، سوى 

المصابين بالجروح واإلصابات الخطيرة. 
والس���جل التاريخ���ي لنيجيريا ال ينس���ى كذلك ثالث 

حمالت كبرى مما شنتها هذه الجماعة في ذلك العام:
أوالها: كانت ض���د مكتب األمم المتحدة بأبوجا، وذلك 
في 26 من أغسطس 2011م، وهو في الحقيقة تفجير عنيف 
ُقصف به مبنى المكتب، نتج عنه س���قوط خمس���ة وعشرين 
ش���خصاً، وإصابة أكثر من مائة ش���خص، وقد كش���ف هذا 
التفجير أن أعضاء الحركة على اس���تعداد إلجراء ما يُسّمى 

بتعبير اإلعالميين ب� »العملية االستشهادية«)4(.  
وثانيه���ا: هو التفجير الكبير ال���ذي يعد - في الحقيقة 

بي.بي.سي هوسا، أخبار المساء، 24 من يناير 2012م، وكذلك   )3(
 Nigeria: Boko Haram بعنوان:-  المنشورة  التقارير 
 Widens Terror Compaingn، Bring Attackers to
 Justice، Step up Security، published by Human
/23/Rights Watch، @ www.org/news/2012

nigeria-boko-haram-widen-terror

وتحمل  العملية،  نفذ  الذي  الرجل  لمشاهدة  الموقع  هذا  راجع   )4(
الحركة المسؤولية:

http://www.youtube.com/watch?v=U3WPW6t
Ybcw&feature=related
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- األول م���ن نوعه، اس���تهدف رئيس الش���رطة النيجيرية 
الحاج حافظ ِرنِْغ���ْم قبل عزله، وقع التفجير بالمركز األعلى 
للش���رطة بأبوجا، حيث فجر قائد الس���يارة نفس���ه، فلقي 
كثيرون مصرعهم، ونجا رئيس الش���رطة من اإلصابة، وكأن 
هذه اإلغ���ارة رّد فعل لحديث تحدث به م���ع إذاعة بي.بي.
سي - قسم الهوسا، كشف فيه عن خطة شاملة وعزم صارم  

لإلطاحة بهذه الحركة. 
والحملة الكبيرة الثالثة: كانت على كنيسة كاثوليكية في 
يوم عيد الميالد للمس���يحيين، يوم 25 من شهر ديسمبر، في 
 ،»Madalla والية نيجر، بالمحافظة المعروفة ب���� »ماَدّلال
أدى الهج���وم المفّجر إل���ى مقتل أربعي���ن، وإصابة آخرين 
بجروح، ويُتهم اثنان من قي���ادات الحركة بهذه المهمة »كبير 
صكتو« و »بش���ير مادلال«، وقد ألقي القبض على األخير في 

17 من فبراير. 
آخر تطورات األحداث في عام 2012م:

وف���ي 2 يناي���ر 2012م أص���درت الجماع���ة تحذيراً 
للمسيحيين الموجودين في ش���مال نيجيريا بإخالء الشمال 
كلياً في حدود ثالثة أيام، وإال فالويل والثبور لهم، وبعد ثالثة 
أي���ام، وذلك في 5 من يناير تحدي���داً، هجم عناصر الحركة 
على كنيسة في والية »غومبي«، وقتلوا زوجة أسقف الكنيسة 

مع ستة رجال آخرين.
وفي 6 من يناير لقي اثنا عش���ر رج���اًل من قبيلة »إيبو 
Igbo« مصرعهم بمحافظة »ُموِبي« في والية »أدماوا«، وفي 
اليوم نفس���ه ُقتل اثنا عش���ر آخرون في أثناء الطقوس في 

كنيسة في »يُوال«؛ عاصمة والية »أداماوا«.
وفي 14 من يناير اعتُقل أحد المشتَبهين بتدبير الهجوم 
على كنيسة  Madalla  يُس���ّمى األستاذ كبير عمر صكتو، 
ثم بعد أربعة وعش���رين س���اعة انفلت من الشرطة صدفة، 
لم���ا ذهبوا به إلى مقره للكش���ف والتحقيق، وقد تعجب من 
هذه المهزلة الشعب النيجيري كافة، ووعدت الشرطة بمبالغ 
عظيمة لمن يدل عليه، ووقع »كبير صكتو« في كمين القوات 

األمنية، وألقي القبض عليه من جديد في 7 فبراير.
وفي يوم الجمعة 20 يناير الس���اعة الخامس���ة مساء، 
اهت���زت مدينة »كانو« بدوي االنفج���ارات المتتالية بعد تمام 
الس���اعة الخامسة مساء، وقد اس���تهدف بها سبعة مواضع، 
كلها مراكز للش���رطة، وذكرت المص���ادر الحكومية أن ما ال 

يق���ل عن 186 لقوا حتفه���م جّراء تلك التفجي���رات بمدينة 
»كن���و«، وهو أكبر عدد من القتلى في ي���وم واحد منذ بدأت 
الحركة بعمليات التفجير والهجمات المس���لحة، األمر الذي 
دفع الرئيس جونثان إلى زيارة مدينة »كانو« للتعزية ومشاهدة 
مدى الخس���ائر، وبعد رجوعه إلى »أبوجا« أعلن عزل القائد 
األعلى للش���رطة، الحاج حافظ رِنِغْم من أصل والية ِجغاَوا، 

وأبدل مكانه الحاج أبو بكر من أصل والية َزنْفرا.  
وظهر »اإلمام ِشيَكو« فيما أذاعته بي.بي.سي ظهراً في 
26 يناير، ُمقراً أن جماعته هم الذين شنوا تلك الغارة الشعواء 
بأمر منه، وأظهر أنه حادث مفرح جداً، وألقى بالالئمة على 
الحكومة ألنهم بعد انتهاء اإلغارة بدأ رجال البوليس بإطالق 

الرصاص عشوائياً على الشعب.
والملفت للنظر في يوم 26 من يناير أن الرئيس جونثان 
طالب قيادة »جماعة أهل الس���ّنة للدعوة والجهاد« أن تظهر 
في الساحة، وأش���ار إلى إمكانية الهدنة مع الحركة إليقاف 

المواجهات وإيجاد السالم الشامل. 
وكأن خطاب���ه هذا جاء اس���تجابة لرغبة كثير من ذوي 
الهيئ���ة في إيجاد جوٍّ لصالح الهدنة، لكن لم تس���تجب قيادة 
الحرك���ة للدعوة إل���ى الهدنة، وقد ذكر »اإلمام ش���يكو« في 
شريط مسجل في 11 من يناير 2012م، قبل تفجيرات »كانو« 
عبر موقع يوتي���وب، أنهم يقبلون مبادرات الهدنة ما دام أنها 

موافقة للهدنة الشرعية المبّينة في القرآن)1(. 
وُفوجئت بعض البيوتات في »ميدغري« ليلة السبت 28 
بحشد من الجند يتخطفون بعض الشباب، وبعد تجميع أحد 
عشر شاباً أطلقوا عليهم النار وأعدموهم، وظهر بعد ذلك أن 
أولئك الشباب كانوا من »جماعة أهل السّنة للدعوة والجهاد«، 

وهذا بال ريب مما يثير حفيظة زعماء الحركة.
وحصل في يوم 29 من يناير شيء مهم للغاية؛ إذ تحدث 
»أبو القعقاع« المتحدث باسم الحركة مع الصحافيين، وذكر 
أنهم أرسلوا رسائل إلى سلطان مسلمي نيجيريا محمد سعد 
ب� »صكتو«، وبعض كبار السياسيين في تلك الوالية، مطالبين 
إياهم بالتدخل في إطالق سراح رجاالت الحركة المعتقلين، 
وإال سيوقعون دماراً ش���اماًل كما وقع في أماكن شتى بوالية 

http://www.youtube.com/watch?feature=endsc  )1(
reen&v=wqLUUv7G5fg&NR=1

سياسية
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»كان���و«، وطالب في بيانه الحكومات بإطالق س���راح أعضاء 
الحركة المقبوض عليهم رجاالً ونساء؛ أينما كانوا)1(.   

وذكرت الق���وات األمنية أنهم ألق���وا القبض على »أبي 
القعق���اع« المتحدث باس���م الجماع���ة ليلة 31 م���ن يناير 
2012م)2(، غي���ر أن الجماعة أنك���روا القبض عليه، وتحدث 
»أبو القعقاع الحقيقي« مع الصحافيين، وأثبت أن المقبوض 
عليه ليس هو، وإنما يُدعى »أبو الدرداء«، وهو بالفعل من كبار 
عناصر الحركة، يشغل رئيس لجنة المفاوضات، وقد أرسلته 
الجماعة لالس���تعداد للهدنة المطروحة، ولكن جاء القبض 
علي���ه مخيباً لألمل وإجهاضاً لترتيبات األمن والس���الم في 

المستقبل.
وأضاف أن الحركة تتولى مس���ؤولية ذبح ستة أشخاص 
ف���ي »ميدغري«، وبّين أنهم كانوا من َقبل من أعضاء الحركة 
ثم خانوها وأرشدوا الجند إلى أماكن وجود أحد عشر رجاًل 
م���ن عناصرها، وهم الذين قتله���م الجند، وال ريب أن قتلهم 
تفس���ير تطبيقي لما تقوله الحركة حول حتمية الهجوم على 

الوشاة بها.
وفي 7 من فبراير فوجئت والية »كدونا« بثالث هجمات 
عنفية، ولم تسفر الهجمات عن قتلى، غير أن هناك كثيراً من 

المصابين بالجروح.
 »NTA« وفي أثناء هذه األوضاع نشرت محطة تلفازية 
ش���ريطاً، يّدعي فيه ش���خصان متقنعان أنهما من الجماعة، 
واستخدم المتحدث بينهما اللغة اإلنجليزية، وبّين أنها عازمة 
على إجراء اتفاقيات الس���الم مع قي���ادات نيجيريا، وذكروا 
أربعة من كبار الش���خصيات، وهم: الش���يخ أب���و بكر َغيُرو، 
والدكتور َشِتيما علي منُغنُو، والحاج علي بُوَكر إبراهيم- حاكم 
والية »يوبي« الس���ابق، وشّدد على أن ما يبرمه هؤالء األربعة 

سيغير مجرى األوضاع المتأزمة سريعاً.
ولكن ف���ي المقابل ك���ّذب المتحدث باس���م الحركة 
المعروف ب� »أبي القعقاع« هذا الش���ريط في تحاور هاتفي 
مع الصحافيين ب� »ميدغ���ري«، وأوضح أنهم ال يقبلون أي 

http://www.9jabook.com/forum/topics/sss-  )1(
arrests-boko-haram-leader-s-wife-son

http://www.bbc.co.uk/hausa/   )2(
qaqaarrest.shtml_120201/02/news/2012

مباردة للهدنة بعد القبض على »أبي الدرداء«، وأكبر شاهد 
على ذل���ك الهجومات الثالثة على والي���ة »كدونا«، الوالية 
الت���ي تّم القبض فيها على »أبي ال���درداء«)3(، ثم ظهر وزير 
اإلع���الم النيجيري يبدي تش���كك الدولة ف���ي صحة ذلك 
الش���ريط، وأنها ما زالت على اس���تعداد للهدنة مع جماعة 

»بوكو حرام«)4(. 
نتائج األحداث والمواجهات السابقة:

أوالً: تعطل المصالح العامة، حيث فرض حظر التجوال 
ف���ي بعض المدن، فتوقف���ت البنوك واألس���واق عن العمل، 
وأُغلق���ت المدارس، وتجّمدت المجال���ُس والمعاهد العلمية 
لع���دم تواف���ر األمن، ودخل الش���عب النيجي���ري، وبخاصة 
الشماليون، في معاناة ورعب من األوضاع المتأزمة، وأخوف 
ما يخيفهم الجيش ورجال البوليس الموّزعون على الش���وارع 
والس���كك، حيث يعامل���ون الناس معاملة خش���نة بالتخويف 

والضرب وأخذ الرشاوي.
ثانياً: ظهور أصوات تنادي بتقس���يم الدولة، فقد بدأت 
بعض القبائل تنادي بتقس���يم دول���ة نيجيريا إلى دولتين في 
الجنوب والشمال، وكانت قبيلة »إيبو« على مقدمة المناشدين 
لهذا التشقيق، وقد شجب هذه الدعوة بعض زعماء القبيلة، 
وكثير من كبار الش���ماليين، ولكن ظه���رت أحداث خطيرة، 
حيث بدأ بعض الجنوبيين بالهجوم على المس���اجد بالتحريق 

والهدم، األمر الذي قد تشتعل به نار الفتنة!
ثالثاً: انتشار الفس���اد بأضرابه في الحياة االجتماعية 
والسياسية واألخالقية واالقتصادية، حتى  قطع شوطاً بعيد 
المدى في نيجيريا، وقد اس���تطاع بعض المحتالين - وسط 
هذا الخضم - أن يلّفقوا األكاذيب والحيل ألكل األموال باسم 
الحركة، كما هو قد يدل على ذلك الش���ريط المرس���ل إلى 
المحطة التلفازية السابقة؛ إذ لم تكشف المحطة مصدرها، 
ول���م يذك���ر المتحدث فيه عن اس���مه، ب���ل إن الجماعة ال 
تستخدم اللغة اإلنجليزية أداة للنشر وتوجيه الخطاب للشعب 

أو لقادة نيجيريا.
وقد تزامن���ت هذه األح���داث مع البيان الذي نش���ره 
البروفيس���ور ُولَيُْش���وِينَْكا، حيث ذكر أن حياته مستهدفة من 

بي.بي.سي- قسم الهوسا، نهار الثالثاء 2012/2/7م.  )3(

بي.بي.سي- قسم الهوسا، ليلة الخميس 2012/2/8م.  )4(
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قبل عناصر »بوكو حرام«، وهذا مع أن البروفيس���ور معروف 
بانتقاده الالذع للشماليين)1(.

ثالثًا: مبادئ الحركة:
 »جماعة أهل الس���ّنة للدعوة والجه���اد« من الحركات 
المعاصرة التي ترى أن تطبيق الشريعة ال يحصل إال بالسالح 
والمواجهة إلزالة الحكوم���ة الظالمة، وردع معاونيها، وتوّجه 
الحركة الفعلي والمنهجية التي رسمها مرجعيتها يدالن على 

ذلك.
ونس���تطيع اكتناه المحتوى الحقيقي للحركة في دراسة 
متأنية لمبادئها والمناهج التي اختّطها أبرز قياداتها وعقلها 
المدبِّ���ر، أعني األس���تاذ »محمد يوس���ف«، لتحقيق الهدف 
وتفعيل الحركة، وكذلك ما يؤخذ من البيانات التي يصدرها 
قائدها »أبو بكر شيكو« على صفحات يوتيوب، فإن له دالالت 

ذات قيمة في تحليل اتجاه الجماعة. 
وللحرك���ة كتابات خاصة بحث فيه���ا الُكّتاب منهم هذه 
المس���ائل، مثل كتاب »هذه عقيدتنا ومنهج دعوتنا« لمؤسس 
الحركة، وهن���اك كتاب آخر بعنوان »ج���اء الحق...«، أخفى 
مؤلفه اسمه الحقيقي، وسّمى نفسه »عالء الدين البرناوي«، 
وغير ذلك من الكتيبات، وقاموا بخطب منبرية، ومحاضرات 
توعوي���ة كثيرة، بّثوها في  أش���رطة وس���يديهات، حتى على 

اإلنترنت.
وفيما يأتي نستعرض أبرز مبادئ الحركة:

هذه المبادئ والمناهج استخلصتُها من أشرطة قيادات 
الحركة وكتبهم، وليس محررة من ِقبلهم:

1 - إثبات الحاكمية لله تعالى وحده، وحرمة الديمقراطية 
لمضادتها اإلس���الم جملة وتفصياًل، والسياسيون المنتخبون 
ع���ن طريق الديمقراطية كلهم كف���ار؛ إليمانهم بنظام يجري 
على الطرف النقيض لإلسالم؛ »ألن الحكم بالقانون الوضعي 
كفر بواح«)2(، وينقد »محمد يوس���ف« قول القائلين: »ال يجوز 
الخروج، حتى ولو كان الحاكم كافراً تجب طاعته. ال شك أن 

يراجع:  )1(
/02/http://www.informationnigeria.org/2012  

?wole-soyinka-on-boko-harams-hit-list.html

ومنهج  عقيدتنا  هذه  الميدغوري:  يوسف  أبو  يوسف  محمد   )2(
دعوتنا، مكتبة الغرباء، ط الثانية، 1430ه�، ص 112 - 119.

هذا من جملة عقائد المرجئة...«، واس���تدل بحديث لتقوية 
رأيه، وهو ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام 
فينا رس���ول الله خطيباً، فكان م���ن خطبته أن قال: »أال إني 
أوش���ك أن أُدعى فأجيب، فيليكم عمال من بعدي، يقولون ما 
يعلمون، ويعمل���ون بما يعرفون، وطاعة أولئك طاعة، فتلبثون 
كذلك دهراً، ثم يليكم عمال من بعدهم يقولون ما ال يعلمون، 
ويعملون ما ال يعرفون، فمن ناصحهم، ووازرهم، وش���د على 
أعضادهم، فأولئك قد هلكوا وأهلكوا، خالطوهم بأجسادكم، 
وزايلوهم بأعمالكم، واش���هدوا على المحس���ن بأنه محسن، 

وعلى المسيء بأنه مسيء«)3(. 
2 - ويعتقد أعض���اء الحركة أنه���م »الفرقة الناجية«، 
وبه���ذه القناعة يتحركون، ودلي���ل ذلك – في نظرهم - أنهم 

يُحيون روح الجهاد في مسلمي نيجيريا.
3 - تحريم التعلّم في المدارس النظامية من االبتدائبة 

إلى الجامعة، لعدة أسباب؛ منها)4(: 
رين والمس���تعِمرين هم الذي  - أن المس���يحيين المنصِّ
أّسس���وا هذه المدارس منذ البدء لتخدم غايتهم في تنصير 
األمة المس���لمة، وقد كان نظام التعليم تابعاً لإلس���الم في 
رين، ولم يزل مستقيماً على الجادة  بالدنا قبل مجيء المنصِّ
حتى تغلّب المستعِمرون على جنبات البالد، فكّرسوا أنظمتهم 
على كّل مرافق الحياة، وألهمية نظام التعليم، الرتباطه الوثيق 
وتأثيره في الحياة، قد خطط���وه، وأفرزوا المناهج، وفق ما 

يحّول المسلم رويداً رويداً إلى الكافر، أو العميل لهم.
- انتش���ار االخت���الط الممزوج بالتبرج ف���ي الفصول 
والقاعات وساحات المدارس، والله تعالى يقول: }َوَقْرَن ِفي 
َج الَْجاِهِليَِّة اأْلُولَى{ ]األحزاب : 33[،  ْجَن تََبرُّ بُيُوِتُك���نَّ َواَل تََبرَّ
واقتضى هذا انتش���ار الفواحش والرذائل كالزنا والس���حاق 

واللواط.
- تعلّم بعض المواد واألفكار والنظريات المضادة للدين، 
نحو نظرية دارون في تطّور خلق اإلنسان، والتي تخالف قول 
ن تَُراٍب ثُمَّ ِإَذا أَنتُم بََش���ٌر  الله تعالى: }َوِمْن آيَاِتِه أَْن َخلََقُكم مِّ
تَنتَِش���ُروَن{ ]الروم : 20[، واعتقاد بعضهم وقوف الش���مس 
ودوران األرض حول الش���مس، ونظرية الذرة بأنها ال يمكن 

ذكره الشيخ األلباني في الصحيحة، )1 / 819(، رقم 457.  )3(

محمد يوسف: هذه عقيدتنا، ص 82 - 99.  )4(
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خلقه���ا وال إفنائها تخالف قول الله تعال���ى: }ُكلُّ َمْن َعلَيَْها 
ْكَراِم{ ]الرحمن  َفاٍن )26( َويَبَْقى َوْجُه َربِّ���َك ُذو الَْجاَلِل َواإْلِ
: 26 ، 27[، وأن للنطف���ة روح���اً متحرك���ة يخالف قول الله 
تعال���ى: }َكيَْف تَْكُفُروَن ِباللَِّه َوُكنتُْم أَْمَواتاً َفَأْحَياُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم 
ثُمَّ يُْحِييُكْم ثُمَّ ِإلَيِْه تُْرَجُعوَن{ ]البقرة : 28[، وأن المطر يعود 
إلى الس���ماء في الصيف، ثم ينزل في الربيع، يقول: »المطر 
مثاًل نحن كمس���لمين نعتقد أنه من عند الله، وليس من صنع 
الشمس«، تخالف هذه النظرية قول الله تعالى: }َوأَنَزلْنَا ِمَن 
���َماِء َماًء ِبَقَدٍر َفَأْس���َكنَّاهُ ِفي اأْلَْرِض{ ]المؤمنون : 18[،  السَّ
وقوله تعالى: }أَلَْم تََر أَنَّ اللََّه يُْزِجي َس���َحاباً ثُمَّ يَُؤلُِّف بَيْنَُه ثُمَّ 
اِء  ���مَ ُل ِمَن السَّ يَْجَعلُُه ُرَكاماً َفتََرى الَْوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخاَلِلِه َويُنَزِّ

ِمن ِجَباٍل ِفيَها ِمن بََرٍد...{ ]النور : 43[.
وكان »محمد يوس���ف« سّوغ موقفه وموقف حركته عدة 
مرات من تعلّم العلوم العصرية قائاًل: إن نظام التعليم الغربي 
يتعارض مع تعاليم اإلسالم، واألمثلة على ذلك كثيرة، كما ال 

يؤمن »أبو يوسف« بأن األرض كروية.
4 - رفضت الحركة العمل تحت الحكومات الديمقراطية 
الحالية، س���واء في الشرطة والجند واألمن، وسائر الوظائف 
الديواني���ة؛ ألن ذلك م���ن جملة الطاع���ة المطلقة لنظامها 
الكاف���ر، والله تعالى يق���ول: }َوالَ تَْرَكنُواْ ِإلَ���ى الَِّذيَن َظلَُمواْ 
���ُكُم النَّاُر{ ]هود : 113[، وبعد أن ذكر »محمد يوسف«  َفتََمسَّ
جملة من األحاديث قال: »فمجموع هذه األحاديث تدل داللة 
قطعية عل���ى أن العمل ال يجوز تحت الحكومة التي ال تحكم 
بالكتاب والس���ّنة، إنما تحكم بالقوانين الشيطانية، وكذلك ال 

يجوز عمل الشرطة والجندية تحتها من باب أولى«)1(.

رابعًا: مناهج الدع�ة واآلياتها في الحركة:
تفترق كلمة »المنهج« عن كلم���ة »المبدأ«؛ من حيث أن 
»المبدأ« ه���و العقيدة العامة الكامنة ف���ي الضمير، يمضي 
نحوها صاحب المبدأ كغاية، وأما »المنهج« فهو الوسيلة التي 
رسمها صاحب المبدأ وهو يؤمن أن خطواته توصله مباشرة 
أو في نهاية المطاف إلى غايته، ولكل »مبدأ« وس���يلة يُتوّصل 
به���ا إليه، غير أنه���ا تختلف من حيث المش���روعية وقابلية 

التطبيق.

محمد يوسف، هذه عقيدتنا، ص 116.  )1(

ونتيجة لدراسة للمصادر المكتوبة، وما بّثه قادة الحركة 
باللغات الثالث التي يَتَحدثون بها )الهوس���ا وكانوري، واللغة 
العربي���ة( في خطبهم ودروس���هم ومحاضراتهم المخّزنة في 
األش���رطة، اس���تخلصت أهم ما ظهر أن���ه المنهج المختط 

لترسيخ المبادئ التي تريد الجماعة تحقيقها واقعياً.
ونجملها في النقاط اآلتية:

1 - تشكيل الدولة: 
تتطل���ب الدولة - كّل دولة - مقّومات خاصة؛ من أهمها 
»اإلم���ام« الذي يقوده���ا، ويكون رم���زاً لعناصرها، ومرجعاً 
لشؤونها، و »محمد يوسف« قد تّمت له »البيعة« باإلمامة من 
ِقبل عناصر حركته، ومن ثم كانت له صالحية فرض الخوض 

في المعارك، وتحديد بنود األمن والسالم. 
وله���ذا اإلمام نائب عام، وهو »أبو بكر ِش���يَكو«، وأمين 
ع���ام للحركة، وهو »محمد نور«، كما أن لكل والية من واليات 
نيجيري���ا أميراً، تحته مندوبون من جهات بلده، ومس���ؤولون 

آخرون في كل الحكومات المحلية.
وللحركة مجلس للش���وري، ينظر في األم���ور الطارئة 
للتحقيق والمناقش���ة وإب���رام الرأي األخي���ر، وكان »محمد 
يوس���ف« قبل وفات���ه ال يحيد قي���د أنملة عّم���ا ارتآه ذلك 
المجلس، فحينما قطع مجلس الش���وري – مثاًل - مش���ورة 
البدء بالجهاد على أراضي نيجيريا؛ أعلن »محمد يوس���ف« 
ذلك في المحاضرة المش���هورة ب� »الرس���الة المفتوحة إلى 
الحكوم���ة الفيدرالية«، وذكر فيه���ا أن جماعته خاضت في 

صميم المعركة مع حكومة نيجيريا.
2 - المنهج التربوي:

التربية التي يعتني بها أعضاء الحركة تجمع بين التربية 
الروحية والبدنية، أما التربية الروحية؛ فقد كانت مساجدهم 
مس���كناً، ومدرسة، ومراكز لقيام الليل، وصيام النهار، وقراءة 
القرآن، واألذكار، وكانت مرجعية الحركة يكررون على مسامع 
عناصره���ا ترك الذنوب، وكّل ما يخدش المروءة، ويُس���قط 
األعراض من حضور صاالت الرقص، والس���ينما، وش���رب 

الخمور، والزنا، والرياء والكبر والحسد والحقد، إلخ)2(. 
وأم���ا التربية البدنية؛ فإنهم في بعض األحايين يقومون 

ألقاها  التي  الجمعة  خطبة  نور«  »محمد  فيه  ترجم  شريط  في   )2(
»محمد يوسف«، أسماها ب� »حي على الجهاد« إلى لغة الهوسا.
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في المس���اجد نفس���ها، يرّبون أنفس���هم على الرمي وبعض 
األنشطة المقوّية للجسد، ولهم جولة على األقدام كّل صباح 
بعد ص���الة الفجر، ويدعوهم الزعيم إلى التمرينات، ولو في 
البيوت، إلجادة الرمي والتصويب وسائر األنشطة، وفوق ذلك 
هناك عناصر تقوم الحركة بتدريبهم تدريبات عس���كرية في 
الفيافي، وإرس���الهم إلى أصحابهم في العقيدة والحركة في 

البلدان النائية، والدول المجاورة.
3 - المنهج التعليمي:

يق���ف منهج »بوك���و ح���رام« التعليمي عل���ى الدروس 
المجلس���ية والمحاض���رات، وإقراء الكتب في مس���اجدهم 
الخاصة، وبما أن والية »برن���و« هي معقل الحركة؛ فإن لهم 

فيها أربعة مجالس كبيرة في »ميدغري«، وهي:
1 - مرك���ز ابن تيمية: كان »محمد يوس���ف« يلقي فيه 

دروسه يومي السبت واألحد.
2 - حارة ُدْوِكي UnguwarDoki : اتخذ فيها مجلساً 

لتفسير القرآن كّل يوم الجمعة لياًل، وهو أكبر مجالسه.
3 - مسجد ِفَزان Fizan : كان يلقي فيه بعض الدروس، 

وينوب عنه بعض الدعاة في غيابه.
4 - مسجد َمُفْوِني Mafoni : يلقون فيه المحاضرات 

العامة مرة أو مرتين في الشهر.
كان تركيزه���م في بعض الكت���ب، أو المقاطع من بعض 
الكتب الت���ي تحض على الجهاد، وتوّض���ح نواقض اإليمان، 
وتش���مل الكتب المدّرسة لديهم: تفس���ير القرآن، وصحيح 
البخ���اري، ورياض الصالحين لإلمام الن���ووي، وبلوغ المرام 
للحافظ اب���ن حجر، والرس���الة البن أبي زي���د القيراوني، 
واألصول الثالثة وكتاب التوحيد )كالهما للش���يخ محمد بن 
عبد الوه���اب(، وأحكام الجنائز وكتاب ص���الة النبي صلى 
الله عليه وس���لم )كالهما للش���يخ األلباني(، والوالء والبراء 
للش���يخ الفوزان، وغيرها، وقد بلغ من اعتناء »أبي يوس���ف« 
بالمجالس والدروس أن أصبحت هي ش���غله الش���اغل على 
مدار األسبوع، قلما تفوته إال أن يذهب لدرس آخر في بعض 

المدن والواليات.
وم���ن جانب آخر لهم مدراس خاص���ة لتحفيظ القرآن 
للصغار، وبخاصة المدرسة الملحقة بمسجد ابن تيمية، كان 
الصغار يتعلمون القرآن مج���وداً، ويحفظون األوراد النبوية، 
وتلتزم المدرس���ة كذلك بالمظاهر والزي اإلسالمي من لبس 

العمامة للفتيان، والحجاب للفتيات، وقد انتهز المدرسون في 
هذه المدارس فرصة للدعوة، وتطعيم األطفال بعض األفكار 
التي آمن بها بعض زعماء الحركة، كتحريم مشاهدة التلفاز، 

وغير ذلك.
ويفض���ل أعضاء الجماعة اس���تخدام اللغة العربية في 
التح���دث والتخاط���ب، ولعله من أجل مكان���ة اللغة في دين 
اإلسالم، وهو اللغز الذي عسر فكه لدى بعض الشعب، فظّنوا 
أنهم ليسوا بنيجيريين، وإنما أتوا من بعض الدول اإلفريقية، 
وحاولت القيادات تمييز الجماعة عن باقي الحركات السلفية، 
لحد أنهم يعّدون س���ائر أهل السّنة كسالى، وهذا صريح في 
بعض خطابات »محمد يوسف«، وكان يصب جام غضبه على 
كس���الى من العلماء، على أنه في بع���ض األحايين كان ينهى 

أعضاء الحركة عن إطالق كلمة »الطاغوت« على العلماء)1(.
4 - المصادر العلمية المعتمدة لدى الحركة:

تقول قي���ادات حركة »بوكو ح���رام« إنهم يعتمدون على 
فتاوى العلماء الس���ابقين في كّل م���ا يقولونه من رأي، وكان 
م���ن دأب زعيم الحركة أن يذكر أس���ماء المراجع والمصادر 
الت���ي هي كالقطب لحركته، أو لرأي ذه���ب إليه، يذكر مثاًل 
كتاب الشيخ بكر أبي زيد رحمه الله تعالى »المدارس العالمية 
األجنبية«، وكتاب »مدارك النظر في السياسة: بين التطبيقات 
الشرعية واالنفعاالت الحماسية« للشيخ عبد الملك بن أحمد 
ب���ن المبارك رمضاني الجزائري، وكت���اب »حكم الجاهلية«، 
وهي مجموعة مقاالت وتعليقات للشيخ أحمد محمد شاكر- 
جمعها ابنه األس���تاذ أسامة، وكتاب »العلمانية« للشيخ أحمد 
ش���اكر أيضاً، وقد صّرح »محمد يوسف« في بعض أشرطته 

أنه تأثر جداً بهذا الكتاب)2(.
ومن المصادر التي تعتمدها مرجعية »بوكو حرام« أيضاً: 
»فتاوى اللجنة الدائمة«، ومجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن 
تيمي���ة، وكتب ابن القيم، وتفس���ير ابن كثي���ر، وفتاوى بعض 
العلماء المعاصرين أمثال الش���يوخ: األلباني، وابن باز، وابن 

عثيمين، وغيرهم.
وتكرر قيادة ه���ذه الحركة أن ما أتت ب���ه من الفتاوى 
في القي���ام ضد الح���كام الظالمين، وتحري���م التعليم على 

شريط »كشف الشبهات«.  )1(

شريط »كشف الشبهات«.  )2(
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نمط »بوكو«، وما إلى ذلك كله مس���تقى م���ن فتاوى العلماء 
السابقين، ليسوا هم من استنبطوها، وما لهم فيها إال قراءتها 
وتفس���يرها وترجمتها إلى لغة الهوسا، بالرغم من أنه - في 
الحقيقة - لي���س بالضروري أن يكون ال���كالم المذكور هو 
الرأي الذي يعتقده ويفعله – عملياً - العالم المنقول كالمه، 
ومع ذلك يتحدى »أبو يوس���ف« كلَّ من كان يرى أن دعوته أو 
م���ا يقول، فيه: »المغالطة« و »الخطأ«، أو »س���وء الترجمة«، 
أو »ع���دم الفهم«، و »طفولي���ة التفكير«، و »عدم النضوج في 
العلم« - أن يتقدم مش���كوراً ليعيد النظر فيما يقوله، ويبين 
للناس الحقيقة! وكّرر ذلك قائد الحركة الحالي بأن تأويالت 
المتأولين إلقرار النظام الديمقراطي، وتثبيت إمكانية تحالف 
علماء المسلمين مع المسيحيين، كّل ذلك ُهراء ال أساس له، 

وال يصرفهم عن تنفيذ أمر الله تعالى.

خام�سًا: عالقة »ب�ك�  حرام« بتنظيم القاعدة: 
يظه���ر »االنتم���اء الروحي« لهذه الجماع���ة إلى تنظيم 
القاع���دة في االستش���هادات بأق���وال رم���وز القاعدة التي 
يكث���ر منها زعيم الحركة، حيث ينق���ل مثاًل عن أبي مصعب 

الزرقاوي، ويصفه ب� »المجاهد«)1(، وغيره.
واتضحت مؤخراً عالق���ة حركة »بوكو حرام« مع تنظيم 
القاعدة في بع���ض المواقف، وهذا ما بّينه »موس���ى تنكو« 
الناطق الرسمي باسم الحركة - في النشرة الهوساوية بإذاعة 
BBC - بعد مقتل قائده���ا، حيث أكد انضمام حركتهم إلى 
تنظيم القاعدة)2(، وقد يكون لهذا البيان تفسير آخر، وهو بّث 
الروع بين صفوف رؤساء الدولة، ورجال األمن، دون أن يكون 

له أثر واقعي.
وحس���بما تنقله بعض وكاالت األنب���اء في مواقعها على 
اإلنترنت؛ فإن هذه الحركة قد تّم اس���تدعاؤها من قبل أمير 
تنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي الجزائري )أبي مصعب 
عبد الودود( لالنضمام في مظل���ة القاعدة، وكان من ضمن 
أطروحته التي صّرح بها لهم: أنه يحلم بتوسيع منطقة نفوذه 

محمد يوسف: هذه عقيدتنا، ص 65.  )1(

في  أوباما  كابوس  ح��رام..  بوكو  مصطفى:  جيهان   - محيط   )2(
نيجيريا.

لتشمل نيجيريا)3(، ولكن بعض المصادر تؤكد أن الحركة على 
عالق���ة وطيدة مع التنظيم من خالل الس���لفية الجهادية في 
الجزائر، والثوار في تشاد، وخصوصاً أن والية »برنو« تجاور 
جمهورية تشاد، وقد تّمت االتفاقات بينهم وبين »أبي يوسف« 

طيلة دعوته إلى مبادئ الحركة)4(.
وال يعني س���رد هذه األخبار هنا التصديق بها كلياً، غير 
أنها على أية حال مؤشر إلى انتماء الحركة - ولو فكرياً - إلى 

تنظيم القاعدة - إن صّح التعبير!

�ساد�سًا: التم�يل في حركة »ب�ك� حرام«: 
بنى بعض المحلّلين على تلك األخبار السابقة – وغيرها، 
مما تجّم���ع لديهم- أن تنظيم القاعدة هو المورد األس���اس 
والممّول األول للحركة؛ بينما يرى بعض آخر أن بعض رجال 
الدولة النيجيرية لهم َدْخل حتى النخاع في اس���تثارة »محمد 

يوسف« ضد الحكومة، ويمّولون كل نشاطاته)5(.
ويق���ول آخرون إن هن���اك بعض األثري���اء، قد تكونت 
العالقة الوثيقة بينهم منذ انتماء »أبي يوس���ف« إلى جماعة 
أهل الس���ّنة والجماعة في التس���عينيات، فهؤالء الرجال هم 

الذين يتكفلون برأس مال الحركة. 
هذه التكهنات من األمور التي تحتاج إلى مس���تند قوي، 
نعم! للباحثين أن يسألوا َمْن يمّول محمد يوسف في حياته؟ 
إذ أنه لم يرث هذه األموال، وليس ببائع عقارات، ولم يشتهر 
بالتجارة، وال كان موظفاً - ف���ي أبعد االفتراضات -! وإنما 
صرف هّمه إلى الدعوة، بيد أنه دافع عن نفسه بأن له إخوة 
يقومون باستثمار أمواله، ويفلحون أرضاً لهم كبيرة، ومع ذلك 
لم يقتنع الناس، لّما تحققوا من قيامه بحاجات فوق مستوى 
دخله، األمر الذي يدل على أن تحت الدخان تتأجج النيران! 
لذلك لم يزل الناس يتس���اءلون طالبين الجواب الكافي: 
لة التي تّمد »محمد يوس���ف« حتى يذبح  م���ا المصادر المموِّ

مقال بعنوان: »طالبان الجزائر تمد يدها إلى طالبان نيجيريا«،   )3(
على هذا الموقع:

http://www.alqanat.com/news/shownews.
asp?id=115110

الراصدات، مقال بعنوان: »حقيقة جماعة بوكو حرام بنيجيريا«،   )4(
موجود على هذا الموقع:

 RafiuOriyomi IOL Correspondent، Nigeria’s  )5(
Boko Haram، Thu. Jul. 30، 2009: Islamonline.net
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لتابعيه الساكنين في المركز شياهاً وأبقاراً كّل أسبوع، ويفعل 
أش���ياء أخرى ال يمكن لرجل ع���ادي أن يقوم بها - كما يرى 
بعض المحللي���ن - إن لم تكن هناك جهة خفية تمّوله؟! هذه 
تس���اؤالت يرددها الصحافيون والمتابعون لنشاط الحركة! 
وص���ّرح الرئيس جونثان بوجود عناصر الحركة في حكومته، 
لكن���ه لم يذكر التفاصيل، ال ه���و وال أحد الوزراء أو أعضاء 

الحكومة!
صحيح أن بعض أعضاء الحركة من الواليات المختلفة 
ق���د باعوا ممتلكاتهم من البيوت وُحلي النس���اء اس���تعداداً 
للجه���اد، وذلك في بداية األمر، وجمع ناش���طو الحركة من 
التجار ما يرونه مناصرة لها، ولم تخرج هذه المس���ألة لحّد 
اآلن من الغموض؛ إذ الحركة استمرت في نشاطاتها من غير 

أن تعوزها النفقة!

�ساد�سًا: تاأثيرات الحركة في الدع�ة داخل نيجيريا 
وخارجها:

ال شك أن ما يحدث في ش���مال نيجيريا له انعكاسات 
س���لبية على الدعوة، من جانب أن أعضاء الحركة لهم انتماء 
قوي إلى أهل الس���ّنة، األمر الذي اتخذه بعض أعداء السّنة 
من النصارى وأهل البدع ذريعة للطعن في أهل الس���ّنة كافة، 
ويقومون بتحري���ض الحكومات ضدهم، وهذا – والحمد لله 
- ل���م يؤثر كثيراً، بس���بب الجهود التي ما ي���زال علماء أهل 
السّنة يقومون بها لتوضيح منهج السّنة، وتوجيه النصائح إلى 

قيادات »جماعة أهل السّنة للدعوة والجهاد«.
غير أن أعداء اإلس���الم استفادوا من ثورة هذه الحركة، 
حي���ث لّوحوا بوضع ش���مال نيجيريا في قائمتهم الس���وداء 
لإلرهابيي���ن، وكان من نتائج ذلك أن هرول رؤس���اء نيجيريا 
يستنجدون بأمريكا وإنجلترا في مواجهة هذه الحركة، وجرت 
بينه���م اتفاقيات؛ من ضمنها أنهم يقوم���ون بتدريب القوات 
األمنية النيجيرية على مكافحة اإلرهاب، وتقوم أمريكا بفتح 
مكتب عريض، أو قنصلية ف���ي والية »كانو«، حدث هذا بعد 
المواجهات الت���ي حدثت في الوالي���ة، وال يتوقع أي مردود 

إيجابي للشعب إزاء تلك السياسات.

�سابعًا: م�قف العلماء والعامة من الحركة واأفكارها:
تصّدى علماء أهل السّنة للمنهج الذي اتخذته »جماعة 
أهل السّنة للدعوة والجهاد« منذ بدايتها، موضحين لقياداتها 

الزغل المنطوي في منهجهم، كما قاموا بمحاضرات وإصدار 
كتيبات ومقاالت شارحة للمنهج السوي، وجرت مناظرات بين 
بع���ض العلماء وقيادات الحركة حول توجهاتها، ولكن أعضاء 
الحركة يرمون علماء أهل الس���ّنة بالكس���ل، وعدم التحرك 

لنصرة الدين.
وق���د بّين العلم���اء أن األمر يحتاج إل���ى اتباع الحكمة 
والموعظة الحسنة، وليس األخذ بمنهج العنف ولغة السالح، 
ومن جانب آخ���ر، يرون هذه الحوادث فتنة تحتاج إلى التؤدة 

والدعاء، لذلك يجتهدون في دعاء القنوت في مساجدهم.
وأما العامة؛ ف���إن موقفهم لم يتغير عن موقف العلماء، 
لكنهم ال يش���عرون تجاه القوات األمنية النيجيرية بأس���ى أو 
تحّس���ر لما يصيبها، ويرون أنه قصاص لما يالقيه الش���عب 

على يد رجال األمن من التعذيب والتصفية الجسدية.

الخاتمة:
هذا البحث استعراض وجيز لتاريخ حركة »جماعة أهل 
الس���ّنة للدعوة والجهاد« )بوكو حرام(، واإلشارة إلى الدوافع 
إلى نشأتها والغرض منها، وثبت لنا أن الحركة لها كيان مؤّثر، 
وأنها ليست جمعية ربحية، وال تعمل ألي جهة رسمية أو غير 
رسمية، ولها اهتمام بطلب العلم الشرعي ونشره، والنهي عن 
االنضمام ف���ي المدارس النظامية الموجودة لمضادة جوانب 

في مناهجها لتعاليم اإلسالم.
ولكن ل���م يظهر لح���د اآلن ما يثبت أنها تكّفر س���ائر 
المس���لمين، وإنما حصرت قتالها ض���د ثالث طوائف، وهم: 
قوات األمن، والنصارى، والوش���اة بهم، وقد قتلت اآلالف من 
هذه الطوائف، بمن فيهم أفراد من س���ائر الش���عب، وتعتقد 
الحركة بذلك أنها تس���عى إلعادة الدولة اإلسالمية في أرض 

نيجيريا.
وقامت الحكومة النيجيرية بدحر اعتداءات رجال »بوكو 
حرام«، واتبعت كل وسيلة متاحة الصطياد عناصر الحركة، 

وقد نجحت في إلقاء القبض على ثالثة من كبار قياداتها.
ويرى الشعب أنه قد طال أمده تحت ظلم الحكام وفساد 
السياس���يين، وهذه الم���رة قد دارت الكّرة عل���ى الظالمين 
أنفس���هم، وبالرغم م���ن ذلك ما زال الرع���ب مطوقاً لقلوب 
الشعب النيجيري عامة، لذلك ما زالوا يدعون الله تعالى أن 

يرفع هذه الفتنة، وينحيها عن هذا الوطن. 

سياسية
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ال يخف���ى على من له أدنى اهتم���ام بالقارة اإلفريقية 
أثر التعليم اإلسالمي في نشر اللغة العربية والحفاظ على 
هوية المسلمين، لكن التعليم العربي واإلسالمي في إفريقيا 
يعاني كثيراً من الصعوبات، ويواج���ه عدداً من التحديات، 
كمش���كالت المناهج التعليمية، وطرق التعليم، والتباين بين 
النُُّظم التعليمية والدراسية والبيئات اإلفريقية.. وغير ذلك، 
األمر الذي يحتاج إلى تضافر جهود الباحثين والمختصين 
لتذلي���ل تل���ك العقبات والصعوب���ات، والتغلّ���ب على تلك 

التحديات.
وقد حرصن���ا من خالل ه���ذا الملف عل���ى التناول 
الموضوعي للتعليم اإلسالمي العربي في إفريقيا، اعتماداً 
على متابعة سياقاته التاريخية، عبر منظور طويل المدى في 
نشأته وتطوره، وفي نواحي وجوده في القارة، والعوامل التي 
أّثرت في تعّدد اتجاهاته، وتنّوع تجاربه، وطبيعة مضامينه، 
ومكّون���ات برامج���ه، ومحتويات مناهجه، وتع���ّدد طرائقه 

وأساليبه، ووسائله.
وهي محاولة م���ن مجلة »ق���راءات إفريقية« للوقوف 
عل���ى جملة من النتائج والمعطي���ات ذات األهمية في واقع 
التعليم العربي اإلس���المي في إفريقيا، نأمل من ورائها في 
أن تفيد المس���ؤولين والمختصين في وضع استراتيجيات 
شاملة للنهوض به، واستئناف مسيرته األصيلة، وتمكينه من 
اإلسهام الفّعال في عملية بناء اإلنسان وتنمية المجتمعات.

وقد أجبنا من خالل هذا الملف عن عدد من التساؤالت 
حول نشأة التعليم اإلسالمي في إفريقيا ومراحله التاريخية 
التي مر بها، والعوامل التي أدت إلى ظهوره وأس���همت في 
تطوره، وأسس���ه التي انطلق منه���ا، وغاياته وأهدافه التي 
س���عى إلى تحقيقها، ومكّونات مناهج���ه وبرامجه التربوية 
والتعليمية، وأساليبه ووسائله، ومراحله ونظمه ومؤسساته 
وإدارته، والتحديات والمش���كالت الت���ي يعانيها، وإمكانية 

معالجاتها، وع���ن الواقع والتجارب ومش���روعات التطوير 
القائمة، والمآالت المستقبلية.

شّكلت هذه األس���ئلة وغيرها المحاور الرئيسة لملف 
التعليم اإلسالمي العربي العام في إفريقيا، وتفّرع كلٌّ منها 
إلى مفردات تفصيلية، سعياً لتحقيق أكبر قدر من الشمول، 

وتقديم صورة متكاملة ما أمكن.
كم���ا حرصن���ا على أن يش���ارك في المل���ف باحثون 
متخصصون من أهل القارة اإلفريقية نفس���ها، حتى يكون 

التشخيص دقيقاً، والمعالجة واقعية، والرؤى عميقة. 
االأوراق البحثية الم�ساركة في الملف:

معوقات التعليم العربي اإلسالمي في غرب إفريقيا 
د. علي يعقوب

النمو التحصيلي في المدارس العربية في نيجيريا - 
العوائق والحلول 

د. أالويي لقمان أوالتجو
التعليم اإلسالمي بشرق أفريقيا.. أوغندا أنموذجًا

د. آدم بمبا
واقع التلعيم اإلسالمي في شرق إفريقيا.. النموذج الكيني

د. عبدالمنعم حسن الملك عثمان 
المرأة والتعليم اإلسالمي العربي في إفريقيا.. 

نيجيريا نموذجًا
د. محمد الرابع أول سعد

مضاهر تأثير التعليم الغربي في التعليم اإلسالمي في 
إفريقيا

أ. محمد البشير سميال
خريجو التعليم العربي وسوق العمل ومجاالته في 

غرب إفريقيا
د. هارون المهدي

متطلبات تطوير التعليم اإلسالمي في غرب إفريقيا
د. قاسم بدماصي

خاتمة الملف: حول التعليم اإلسالمي في إفريقيا

د. أبو بكر عبدالله شعيب

نسأل الله تعالى التوفيق والسداد.

ملفات مجلة »قراءات إفريقية«:
مستقبل التعليم اإلسالمي في إفريقيا
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معّوقات التعليم العربي اإلسالمي في 
غرب إفريقيا.. األسباب وسبل العالج

الهجرة، فاتصل الّتج���ار بالوطنيين وخالطوهم 
في الّس���كن، وكثرت المصاهرة بينهم، وانتشر 
اإلس���الم بين ّش���عوب المنطقة، مث���ل: قبائل 
والسنغي  والّديوال  والّسوننكي  والّتكرور  الولوف 
والكانوري،  والهوس���ا  والفالن���ي  والماندنغ���و 

وغيرهم.
وقد نمت »الثقافة العربية اإلسالمية« اّلتي 
نش���أت بقيام الّدولة اإلس���المية، وانتشرت مع 
انتش���ار اإلس���الم من حدود الّصين شرقاً إلى 
األندلس غرب���اً)3(، وبلغت قّم���ة ازدهارها في 
القرنين الّثالث والّرابع الهجريين، واّتخذت هذه 
الّثقافة اإلسالمية اللّغة العربية لغة لها، وكانت 
هي اللغة الرس���مية في ه���ذا الجزء من القارة 
ياس���ية  اإلإفريقية في الحياة االجتماعية والسِّ

واالقتصادية والّثقافية.
ولّما جاء اإلسالم وَداَن به كثير من أقاليمها 
َعِمَل أمراُؤها وملوُكها بالّنظام اإلسالمي)4(، وكان 
للعلماء والفقهاء دور عظيٌم في تبيين أحكاِم اللّه 

إفريقيا هي أولى القارات اّلتي حظيت بدخول اإلسالم إليها – بعد   )3(
ظهوره في الجزيرة العربية–، ويرجع ذلك إلى هجرة المسلمين 
األّولين إلى الحبشة، وقد رّجح بعض علماء هذه المنطقة القول 
بأّن دخول اإلسالم إليها يرجع إلى القرن األّول الهجري على يد 
عقبة بن نافع التابعي الجليل، الذي فتح منطقة »فزان«، ثم واصل 
يوسف  انظر:  للنيجر.  الشرقي  شمال  في  »كوار«  إلى  فتوحاته 
فضل: انتشار اإلسالم في إفريقيا، دار جامعة الخرطوم للّنشر، 

1979م، ص 16.

كان على كّل إقليٍم أو قطٍر إسالمي ملٌك أو سلطان يَحمل لقباً معيناً،   )4(
»سني«  و  »زا«  و  مالي،  ألهل  »منسا«  و  برنو،  ألهل  »الماي«  مثل: 
ب�  تلّقب  من  وأّول  هوسا.  ألهل  »سركي«  و  سنغي،  ألهل  و»أسكيا« 
المسلمين«  »أمير  ب�  وتلقب  األكبر،  أسكيا  محّمد  المؤمنين«  »أمير 
الّشيخ عثمان بن فودي وخلفاؤه، وكان أكثر الّسالطين علماء وفقهاء، 
وإذا لم يكن كذلك اّتخذ أحد العلماء البارزين وزيراً يدير له الّدولَة 
على وفق الّشريعة، ويكّون هيئة استشارية من كبار العلماء والفقهاء.

  )*( د. علي يعق�ب

التعليم دعامة من دعائ���م التقّدم والنهضة 
والتحّضر ف���ي العالم، قديم���اًَ وحديثاً، لذلك 
اهتّمت به ال���دول من جميع النواحي، ومن أهم 
أنواع التعليم »التعليم العربي اإلسالمي« الذي ال 

يتم فهم اإلسالم فهماً صحيحاً إال به.

اأ�س���ل التعليم العربي االإ�سالمي في غرب 
اإفريقيا:

من أهّم ما تتس���م بها منطقة غرب إفريقيا 
وجود طرق متعددة فيها للّتجارة، ساعدت على 
الوصول إليه���ا منذ زمٍن بعيٍد، وقد اش���تهرت 
أربعة طرق تجاريٍة بين ش���مالي القارة وغربها 
ووس���طها)2(، واتخ���ذ الّتجار من ه���ذه الّطرق 
وفروعه���ا مناف���ذ لتجارته���م، وكان الّتج���ار 
المس���لمون يجمعون بين دور الّتاجر والعالم أو 
الداعية في بّث العقيدة اإلسالمية، ونتيجة لهذه 
الّصالت الّسلمّية اّتس���ع نطاق الّتجارة، وزادت 

الجامعة اإلسالمية بالنيجر.  )*(

وهي: من تونس وليبيا إلى منطقة بحيرة تشاد، ومن تونس إلى   )2(
بالد الهوسا، ومن الجزائر إلى أواسط نهر الّنيجر، وكذلك من 
المغرب إلى أعالي نهر الّنيجر وحوض نهر الّسنغال، وكان قوام 
هذه الّتجارة مقايضة الملح بالّذهب اّلذي يكثر وجوده بين نهر 
الّثاني  الّنصف  العرب منذ  الّتجار  »ظهر  وقد  والّسنغال،  الّنيجر 
من القرن 8 الميالدي، وزاد نفوذهم بعد غزو المرابطين لمملكة 
غانا عام 1077م )479ه�(، وكانت تلك الفترة معاصرة للعصور 
الوسطى في أوروبا، وهي فترة ازدهار لطرق الّتجارة الّصحراوية 
القرن  نهاية  إلى  الهجري(  الميالدي )7  القرن 13  من منتصف 
16 الميالدي )10 الهجري(، فقد شهدت هذه الفترة طلباً ملّحاً 
على منتجات غربي إفريقيا من جانب أوروبا وإفريقيا الّشمالية«، 
انظر: د. عثمان عبد الّسالم الّثقافي: اإلسالم في غرب إفريقيا، 
الّنثري(، مطبعة مدرسة سراج العلوم اإلسالمية أوودي  )القسم 

بكتى إلورن، ط 1، 1993م، ص 2.
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ورسوِلِه، ومن ثم انتشر التعليم العربي اإلسالمي 
في تلك المرحلة التاريخية.

أما ف���ي العصر الحديث؛ فقد واجه التعليم 
العربي اإلس���المي تحديات كبي���رة في القارة 
اإلفريقية بس���بب االستعمار الغربي، كما يواجه 
بعد مرحلة االس���تعمار الي���وم معّوقات عديدة، 
ويأت���ي هذا المقال لبيان أه���م تلك المعوقات، 
في   لعالجه���ا، وخصوصاً  مقترح���ات  وتقديم 

بعض دول غرب إفريقيا. 

الم�ؤ�س�سات التعليمية العربية االإ�سالمية 
في غرب اإفريقيا:

المؤسس���ات التعليمية في غ���رب إفريقيا 
نوعان م���ن حيث مالكها، فهي إّما مؤسس���ات 

خاصة )أهلية(، وإّما مؤسسات حكومية.
المؤسسات التعليمية األهلية:

عمل المستعمرون قبل رحيلهم 
من غرب إفريقيا على إضعاف اللغة 
العربية، وأظهروا لغاتهم بوصفها 
لغات العلم والحضارة، ووصموا 

العربية بالتخّلف

وهي مؤسسات تتبع أفراداً في الغالب، وهي 
على نوعين: 

النوع األول: المؤسسات التعليمية اإلسالمية 
غير النظامية )التقليدية(: وهي مؤسس���ات لم 
تس���ر على النظ���ام الحديث، من حي���ث تدّرج 
المراحل وتصميم المناه���ج ووضع المقررات، 
ونحو ذلك، وهي أقدم المؤسس���ات التعليمية، 
وق���د كان لها دور مهم في نش���ر اإلس���الم في 
إفريقيا، وهي عادة ما تكون ملحقة بالمساجد، 

أو في مبان منفصلة تابعة لبعض المشايخ.

النوع الثاني: المؤسسات التعليمية اإلسالمية 
النظامية: وهي الت���ي أخذت بالنظام العصري، 
وتتبع منظمات وجمعيات تشرف عليها، أو تتبع 
أفراداً، وغرضها األساسي دراسة العلوم العربية 
والش���رعية فقط ال غير؛ ألن أصحابها يرون أن 
مدارس الحكوم���ة ومناهجها ال تفي بالمقصود 
وال تخدم���ه، وه���ذا النوع من الم���دارس يهتم 
بحفظ القرآن، والقراءة والكتابة، ويقتصر على 

المراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية.
إال أنه أمكن في بعض البالد إنشاء جامعات 
إس���المية وكليات، مثل: »الجامعة اإلس���المية« 
في النيجر عام 1406ه����، وهي تابعة لمنظمة 
المؤتمر اإلس���المي لتعليم أبناء المسلمين في 
غ���رب إفريقيا الناطقة بالفرنس���ية، و »جامعة 
الهدى األهلية« في بوركينا فاس���و، و »المجمع 
الجامعي« في بوركينا فاسو، وكلية إسالمية في 
بوبو دوالس���و ببوركينا فاسو، وجامعة إسالمية 

في ساحل العاج وغانا.
المؤسسات التعليمية الحكومية: 

وهي تختلف وتتباين في المنطقة بحس���ب 
كثرة المسلمين أو قلّتهم، ففي البالد التي يكون 
أكثر أهلها من المس���لمين تدرس المواد باللغة 
الفرنس���ية والعربية، أو اإلنجليزي���ة والعربية، 

وذلك في المدارس المزدوجة.
أما المدارس غير المزدوج���ة التي تدّرس 
بالفرنس���ية فقط أو اإلنجليزي���ة؛ فتجعل مواد 
اللغة العربي���ة والتربية اإلس���المية مواد غير 
أساسية، أي أنها مواد اختيارية يختارها التلميذ 
حس���ب رغبته، وتُعد النيجر والسنغال من أول 
الدول التي طّبقت هذا النوع من التعليم، وكذلك 
ش���مال نيجيريا، وحديثاً مالي وغينيا، وقد ُفتح 

في بعض جامعاتها أقساماً للغة العربية.
وأما البالد التي يشّكل المسلمون فيها أقلية؛ 
فإنه ال وجود للغة العربية وال للتربية اإلسالمية 
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أوروبية أو ذات صبغة أوروبية، ويرى كثير منهم 
أنه ما أقعد القارة وال أبقاها في ظالم إال العلوم 
اإلسالمية واللغة العربية! وقد أفرز هذا المنهج 
تعليماً غابت فيه األهداف الش���رعية والوطنية، 

بل زاد الجهل بالدين.
ومما س���اعد على هذا أن لغة المس���تعمر 
أصبح���ت هي لغ���ة التعليم، وأصب���ح المثقف 
المس���لم يتلّقى معرفته عن اإلس���الم وتاريخه 
وحضارته عن طري���ق اللغ���ات األوروبية التي 
ُملئت كتاباتها بالدسائس على اإلسالم والصور 
المش���وِّهة لتاريخه، وذلك مع غي���اب أو ندرة 
الكتب الصحيحة المترجمة إل���ى تلك اللغات؛ 
ولهذا ربما اعتمد في بعض الجامعات على كتب 
بون، مثل »مونتغمري  كتبها مستشرقون أو متغرِّ
وات« و »فيلي���ب حت���ي« صاحب كت���اب تاريخ 
العرب، ومن مكايد هذا األخير حصره اإلسالم 
في أنه حضارة للعرب خاصة، ففس���ر اإلسالم 
ه الصورة  تفس���يراً عنصرياً يُثير األحقاد، ويشوِّ
الصحيحة لإلسالم، خصوصاً إذا ُقرئ ذلك مع 
ما كتبه المستشرقون عن العرب وتجارة الرقيق 

في إفريقيا.

العجيب أن بعض البالد التي ألزمـت 
المدارس العربية اإلسالمية بالمنهج 

الرسمي ما زالـت تهمل تلك المدارس؛ 
وتدعـم المدارس غير العربية!

وقد نما ش���عور بالنقص لدى من تأثر بهذا 
المنهج العلماني المستَقى من الثقافة األوروبية، 
يرافقه ش���عور بس���مو الرجل األبيض األوروبي 
ورفعة حضارته! م���ا أدى إلى اإلعجاب بكّل ما 
ه���و آت منهم، مع توّلد نفرة م���ن اللغة العربية 

والعلوم الشرعية وأهلها.

في مناهجها، وكل المدارس العربية اإلسالمية 
فيها أهلية، وال تعترف الحكومة بشهاداتها.

غ��رب  ف��ي  االإ�سالم��ي  التعلي��م  معّ�ق��ات 
اإفريقيا:

للتعلي���م العربي اإلس���المي ف���ي إفريقيا 
معّوقات عديدة؛ منها:

أوالً: معّوقات المناهج التعليمية:
مما ال يخفى على التربويين أهمية المناهج 
في العملية التعليمية، فإن أغلب عناصر التعليم، 
كالمعلم والكتاب والوسائل األخرى، تعتمد على 
المناهج الدراس���ية، والمنهج السليم هو الذي 
يحّق���ق أهدافه من تكوين فرد مس���لم عابد لله 
ومخلص لبالده، ويس���اهم ف���ي تكوين مجتمع 
م���ن مثل هذا الف���رد الصال���ح، ويهدف كذلك 
إل���ى تعليم اللغة العربية بوصفها وس���يلة لفهم 
القرآن والسّنة، فيتوثق رباط المسلمين بدينهم 

وحضارتهم.
وعليه؛ ينبغي أن يكون محتوى المنهج قائماً 

على ما يأتي:
1 - أن يكون قائماً على أساس الدين الحق، 

محققاً لألهداف الشرعية.
2 - أن يؤدي إلى تبصير الدارس���ين بدينهم 

وحصانتهم ضد األفكار المنحرفة.
3 - أن يناس���ب المحتوى قدرات الدارسين 

العقلية ومستواهم التعليمي.
4 - أن ي���وزع المحت���وى عل���ى المراح���ل 

الدراسية والفترات واألسابيع والحصص.
5 - أن يؤدي إلى استمرار التعليم ومتابعته.

وأهم معّوقات المناهج ف���ي غرب إفريقيا 
هي:

1 - غياب المنه���ج الصحيح لدى كثير من 
الم���دارس اإلس���المية: وذلك تأث���راً بالمنهج 
العلماني، وأصحابه هم الذين تعلّموا في مدارس 
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2- ع���دم مالءمة ما يُ���دّرس للتالميذ من 
المناهج للبيئة المحلية: حيث يدرس���ون مناهج 
لي���س لها صلة ببيئتهم، وهي من الس���عودية أو 
مص���ر أو ليبيا أو المغ���رب وغيرها من الدول 

العربية.
3- اختالف مناهج التعليم، واس���تقالل كّل 
مدرس���ة بوضع منهجها: ومنح شهادتها، وعدم 
استقرار المنهج حتى في المدرسة الواحدة أحياناً، 
 وهذا عادة ما يكون في التعليم األهلي ال الحكومي.

4 - عدم االلتزام بمنهج محدد المعالم متكامل 
المحت���وى: إذ يوجد في بعض البالد مس���ائل 
مهمة مهمل���ة ال تعرض لها ف���ي المنهج، مثل: 
تاريخ غرب إفريقيا القديم والحديث، والحضارة 
اإلسالمية فيها، وتاريخ األدب العربي اإلفريقي 
وأعالمه في المنطقة، أو قد تذكر لكن على وجه 
غي���ر كاٍف، وهو ما يخّرج جي���اًل يجهل ماضيه 

اإلسالمي.
5 - انحص���ار مناه���ج المعاه���د العربية 
اإلسالمية في العلوم الشرعية والعربية: وجهل 

خريجيها باللغات األوروبية والعلوم العصرية. 
 ويبدو أن لهذه المعّوقات عدة عوامل، منها:

أ - أن المدارس العصرية أيام االس���تعمار 
كان من أهدافها طمس اإلسالم في نفوس أهل 
غرب إفريقيا المسلمين، وكانت مطية للتنصير 
وزعزعة العقائد، فاضطر المس���لمون إلى هذا 
االنحصار، كما أدى ذلك إلى كراهية أهل غرب 

إفريقيا لكل ما يتعلق بثقافة األوروبيين.
ب - أن بعض المدارس والمعاهد اإلسالمية 
دخلت في تجربة إدخ���ال الثقافة األوروبية إلى 
مناهجها، فأدى هذا الدمج إلى ضعف ش���ديد 
في الدراسات اإلس���المية، وقد كان الزدواجية 
التعلي���م المكروه عند المس���لمين أيضاً أثر في 

تقهقر مثل هذه المدارس.
 ج - انقط���اع الصل���ة، أو ضعفها، بين تلك 

الم���دارس والمعاه���د في إفريقيا م���ع الدول 
اإلس���المية العربية الت���ي تقّدمت في مجاالت 
أخرى لتستفيد من خبراتها، إال بعض الجمعيات 

األهلية، أو بعض األفراد.
د - قلّة اإلمكان���ات المادية الذاتية، وعدم 
وجود مس���اعدات خارجية، أو قلّتها، لقيام مثل 

هذه المدارس والمعاهد المزدوجة.
ومع عدم وج���ود أو قلّة مثل هذه المدارس 
المزدوجة ينتسب بعض الطالب، خصوصاً في 
دول القارة ذات األقلية المس���لمة، إلى مدارس 
تُدّرس فيها النصرانية أو العلمانية، فيتعرضون 
لخط���ر التنصير والعلمنة؛ ولذل���ك بقيت أكثر 
األسر ُمْعِرَضة عن مثل هذا التعليم حفاظاً على 
الدين، وإن تضرروا ف���ي جانب المهن من طب 

وهندسة واقتصاد وغير ذلك.
ثانياً: معّوقات متعلقة بالمعلمين والمشرفين 

التربويين:
تفتقر كثير من المدارس العربية اإلسالمية 
ين بطرق  لي���ن تربوياً، الملمِّ إلى المعلمين المؤهَّ
التدريس الحديثة وأس���اليبه ووسائله، فمعظم 
المعلمين فيها جاؤوا من مقاعد الدراس���ة إلى 
فصول التدريس مباش���رة دون تدريب في هذا 

المجال المهم.
زيادة على ذلك؛ فنادراًَ ما تجد المش���رفين 
المدارس  لين لإلش���راف على  المؤهَّ التربويين 
العربي���ة اإلس���المية، فضاًل عن المفتش���ين، 
وقد أدت كّل هذه األش���ياء إلى ضعف مستوى 
كثير من األس���اتذة ومعلمي الم���دارس العربية 
اإلسالمية، سواء من جهة الحصيلة العلمية، أو 
الخبرة العملية في التعليم، وهو ما يؤثر سلباً في 
تحصيل التالميذ، وينتهي إلى ضعف مستواهم.

ثالثاً: مشكلة الوسائل التعليمية المناسبة:
ال ي���زال االعتم���اد على األلواح الخش���بية 
وسيلة للتعليم في المدارس التقليدية القديمة، 
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وذل���ك من أس���باب طول المدة الت���ي يقضيها 
الطالب الستيعاب دروس اللغة العربية والتربية 

اإلسالمية.
أما المدارس النظامية، وإن كانت ال تعتمد 
على األلواح الخش���بية، فإنها م���ا زالت تفتقد 
الكثير من الوس���ائل التعليمي���ة، ومنها الكتاب 
المناس���ب في محتواه وإخراجه، وبالجملة فإنه 
ياُلَحظ أن الكتاب المناسب نادر وال يتوفر ألكثر 

التالميذ.
رابعاً: الضعف المادي:

ضعف التموي���ل أدى إلى انع���دام المباني 
المدرسية المناسبة الحديثة، أو قلّتها، في أكثر 
دول المنطقة، كما أدى إل���ى عدم توّفر األثاث 
والتجهيزات الالزمة للعملية التربوية، كالكراسي 
والطاوالت والس���بورات المناس���بة، وكثير من 
التالمي���ذ، خصوصاً ف���ي الم���دارس العربية 
اإلسالمية األهلية، يفترشون األرض والحصائر، 

أو يجلسون على كراس وطاوالت متهالكة.
وياُلَح���ظ أن الجهات الرس���مية في بعض 
البالد تعت���ذر عن دعم المؤسس���ات التعليمية 
اإلس���المية، وذلك بدعوى أنها ال تأخذ بمنهج 
الوزارة الرسمي، والعجيب أن بعض البالد التي 
ألزم���ت المدارس العربية اإلس���المية بالمنهج 
الرسمي ما زالت تهمل تلك المدارس؛ في الوقت 

الذي تقوم فيه بدعم المدارس غير العربية!
خامساً: مشكلة ضعف اللغة العربية:

لقد عمل المس���تعمرون قب���ل رحيلهم من 
غ���رب إفريقيا على إضع���اف اللغ���ة العربية 
وإحالل لغاتهم محلها، وأظهروا لغاتهم بوصفها 
لغات العلم والحض���ارة، ووصموا اللغة العربية 
بالتخلّف، وش���اء الله أن تبقى اللغة العربية وإن 
ضعف���ت في كثير من البالد، وال ش���ك أن وراء 
صمود هذه اللغة مكانة اللغة العربية في نفوس 
المسلمين وحرصهم عليها، ومظلة اإلسالم التي 

ما برحت تحميها من كّل غارة تهب عليها. 
لقد س���اهمت عوامل عدة في ضعف وجود 
اللغة العربية، وعدم انتش���ارها بصورة مناسبة، 
أيام االس���تعمار وبعد االس���تقالل، نجملها في 

اآلتي:
1 - جه���ود المس���تعمرين ف���ي إقصائها 
وإضعافها بشتى الوس���ائل، مع بقاء لغاتهم إلى 
اليوم لغات رسمية للتخاطب والتعامل، وفرضها 

لغة للتعليم. 
2 - أن تعلي���م اللغة العربي���ة كان مقصوراً 
على الزوايا، فلم ينتشر في المجتمعات بصورة 

مناسبة واسعة. 
3 - أن اللغة العربية ال تُستعمل لغة للتخاطب 
والتحدث بين المتعلمين أنفس���هم، كما في بقية 
المجتمع، بل يضطر المعلم إلى ش���رح الكتاب 

العربي باللهجات المحلية لتالميذه)1(!
4 - ندرة الكتاب العربي وقلة انتش���اره في 

أوساط المتعلمين وسائر المسلمين.

�سبل العالج )المقترحات(:
بعد ذكر معّوقات التعليم العربي اإلس���المي 

ال بد من وصف الدواء وسبل العالج، وهي:
مقترحات عامة:

1 - تكوين روابط للخريجين من الجامعات 
العربية واإلس���المية من غرب إفريقيا، وتوجيه 
العناية إليها، ودعمها لتمكينها من أداء رسالتها.
2 - تكوين لجنة عليا، تُسند إليها مهمة حّل 
مشكالت التعليم اإلس���المي في إفريقيا عامة 

وغربها بخاصة.
3 - االهتمام بش���أن المجتمعات؛ بدعوتها 
إلى اإلس���الم، وتبصير المسلمين بدينهم، حتى 

الواقع  إفريقيا  في  اإلسالمي  التعليم  اللطيف:  عبد  خالد  د.   )1(
والتطلعات، ندوة التعليم وتطوره في غرب إفريقيا، في نيامي 27� 

2009/4/28م، ص 5، بتصرف كامل. 
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تكتمل العملية التعليمية التربوية للتالميذ. 
ويمكن اتباع ما يأتي لتحقيقه:

أ  - االس���تعانة بطالب العلم المتميزين في 
ترجمة الكتب المهتمة ببيان الواجبات األساسية 
في اإلس���الم إلى اللغات اإلفريقية المشهورة، 
ومراجعتها، ومن ثم طباعتها ونشرها وتوزيعها.

ب  - حث الدعاة على االهتمام بأمر الدعوة 
إل���ى الله، ومضاعفة الجهود، ونش���ر العلم عن 
طريق الدروس العامة في المس���اجد ووس���ائل 

اإلعالم العامة المتيسرة.
مقترحات تتعلق بالمناهج:

1 - تش���كيل لجان علمية متخصصة للنظر 
في إعداد مناه���ج موّحدة للم���دارس العربية 
اإلس���المية في غ���رب إفريقي���ا، تراعى فيها 
أهداف المنهج ومحت���واه، بحيث يكون مصدره 
الش���رع الحنيف، كما يراع���ى مالءمتها للبيئة 
المحلية، ويراعى فيه إمكان توحيد الش���هادات 
واالمتحان���ات، خصوص���اً في نهاي���ة المرحلة 

الثانوية.
2 - السعي إلى تنويع المساقات في التعليم 
العربي اإلس���المي؛ بإبقاء الم���دارس العربية 
اإلسالمية – أو بعضها - لتدريس علوم الشريعة، 
وإدخال شيء من التعليم المهني والتقني لتوفير 
سبل كسب العيش، وإنش���اء مدارس تجمع بين 
تعليم العلوم الش���رعية والعلمية، ويراعى فيها 
توافق المواد العلمية للش���ريعة بوصفها مصدر 

القيم.
والمش���رفين  بالمعلمين  تتعل���ق  مقترحات 

التربويين:
1 - الدق���ة ف���ي اختيار المعل���م صاحب 
الرس���الة، بحيث يكون من ذوي الكفاية العلمية 

والخبرة العملية، ليكون تأثيره أكثر وأنفع.
لمدرس���ي  تدريبي���ة  دورات  إقام���ة   -  2
الدراسات اإلسالمية واللغة العربية – ممن هم 

بحاجة إلى ذلك - في بلدانهم لتأهيلهم.
3 - العم���ل بنظام االنت���داب واإلعارة؛ بأن 
لون للجامعات اإلفريقية  يُخّصص مدرسون مؤهَّ
العربي���ة - حكومية كان���ت أو أهلية - للنهوض 

بالتعليم اإلسالمي فيها.
4 - الس���عي عن طريق المنظمات وروابط 
الخريجين والوزارات لدى الحكومات اإلفريقية 
العربية الس���تيعاب خريجي الجامعات العربية 
واإلسالمية في وظائف التعليم العام، ومساواتهم 

بغيرهم في السلّم الوظيفي.
5 - المطالبة بإدراج مفتشي التعليم العربي 
اإلسالمي في سلك المفتشين بالوزارات الوطنية 

طبقاً لشهاداتهم، )مثل حالة النيجر(.
مقترحات تتعلق بالطالب:

1 - حّث الط���الب وتوجيههم إلى األخالق 
الحمي���دة، وع���الج كّل س���لوك غير ش���رعي 
ومقاومته، وتعويدهم التزام الش���عائر التعبدية، 
وبناء المس���اجد ف���ي المؤسس���ات التعليمية 

لتمكينهم من الصالة جماعة في وقتها.
2 - إنش���اء الجمعيات الثقافي���ة والعلمية 

لصقل المواهب في حدود الشريعة.
3 - التوّس���ع في المنح الدراس���ية للطالب 
المس���لمين في كّل التخصص���ات في المعاهد 
والجامعات والدراسات العليا، مع مراعاة التوزيع 
الجيد للدول والمناط���ق داخل الدولة الواحدة، 
واالهتمام بهم تعليماً وتربية، حتى يسّدوا حاجة 

بالدهم  للكفايات العلمية المؤهلة الصالحة.
4 - االهتم���ام بتعلي���م الم���رأة اإلفريقية 
المسلمة بإنش���اء مدارس نسوية)1( خاصة منعاً 
لالختالط بالرجال، وترك���ز في مناهجها فيما 
يخص المرأة ويهمها، إلعدادها إعداداً يناس���ب 

كلية  فتحت  التي  بالنيجر،  اإلسالمية  الجامعة  في  كان  مثلما   )1(
خاصة لتعليم البنات اإلسالم واللغة العربية عام 2002م.
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طبيعتها ورسالتها في المجتمع.
 مقترحات تتعلق بالكتب والوسائل التعليمية:

1 - توفير المعاهد والجامعات اإلس���المية 
في غرب إفريقيا، وتزويدها بالمراجع والمصادر 
اإلسالمية النافعة باستمرار، حتى تعين الطالب 
في التحصيل الدراسي، واألساتذة على البحث 
العلمي، على أن يُراعى ف���ي تلك الكتب التنّوع 

والسالمة من األفكار الهّدامة.
2 - إعداد برنامج مس���تمر في تعليم اللغة 
العربية – إذاعي وتلفزيوني-، يُبث على مستوى 
المنطق���ة، وإهداء تس���جيالتها على أش���رطة 
الكاس���يت والفيديو لدعم المكتبات اإلسالمية 

في المنطقة.
3 - إنشاء مكتبات عامة يرتادها المثقفون 

من أبناء المنطقة لالستفادة منها.
4 - إنش���اء مطابع ودور نشر في المنطقة، 
تش���ّجع حركة التأليف، وتزيد من نشر الكتاب 
اإلسالمي، وتعود بفائدة استثمارية للمؤسسات 

التعليمية.
5 - مراجعة الكتب الدراسية الموجودة على 

ثالث مراحل:
 أ - تحدي���د المحتويات الت���ي ال تتفق مع 
اإلس���الم وتتصادم معه، وشطبها من المقررات 

الدراسية.
 ب - وضع مذكرات تشتمل على بديل سليم 

للمشطوب ليستخدمها المعلمون في التعليم.
 ج - تأليف كتب منهجية جديدة  للدراس���ة، 
يراعى فيها ما تقّدم في مقترحات المناهج؛ بعد 

التأكد من نجاحها ومالءمتها.
6 - عم���ل كتاب دليل المعلِّ���م، يراعى فيه 
اختالف المراحل واإلرشاد إلى الطريقة المثلى 
إليصال العلم والقيم اإلس���المية وترسيخها في 

نفوس الطالب)1(.
مقترح���ات تتعلق بالمدارس والمؤسس���ات 

التعليمية:
1 - الس���عي إلى دعم الم���دارس القائمة 

وترميمها وتطويرها.
2 - إنش�اء مدارس جديدة، وتوزيعها توزيعاً 
جيداً، تشتمل على قاع�ات الدراس�ة والمكاتب 
اإلدارية، إضافة إلى بناء مساكن إليواء الطالب، 

خصوصاً في المرحلة الثانوية والجامعية)2(.

الخاتم�ة:
أرجو أن يكون هذا البحث وافياً بالمقصود، 
وأن يكون نافعاً ومفيداً لكل من يس���عى إلنجاح 
التعليم اإلس���المي في إفريقيا، وقد توصلنا من 

خالله إلى النتائج اآلتية:
أصالة التعليم العربي اإلس���المي في   – 1
القارة اإلفريقية، خصوص���اً أنها أولى القارات 
اّلتي حظيت بدخول اإلس���الم إليها بعد ظهوره 

في الجزيرة العربية.
2  - غي���اب المنهج  الصحيح لدى كثير من 

المدارس العربية اإلسالمية في غرب إفريقيا.
3  - ع���دم مالءمة ما ي���درس من المناهج 

للبيئة المحلية.
4 - انحصار مناه���ج المعاهد العربية في 
العل���وم الش���رعية والعربية، وجه���ل خريجيها 

باللغات األوروبية.
5 - قلّة اإلمكان���ات المادية الذاتية، وعدم 
وجود مس���اعدات خارجية، أو قلّتها، لقيام مثل 

هذه المدارس والمعاهد المزدوجة. 

د. خالد عبد اللطيف، المصدر السابق، ص 6.  )1(

د. علي يعقوب: مشكالت التعليم العربي اإلسالمي في المدارس   )2(
الحكومية بالنيجر، رسالة ماجستير، معهد الخرطوم الدولي للغة 

العربية، 2000م، ص 90 �  93، بتصرف.



33
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

النمو التحصيلي في المدارس العربية 
في نيجيريا.. العوائق والحلول

م���ن طلبة العلم في المنطق���ة؛ ألّن الظاهرة 
بارزةٌ وخصوصاً لدى من يمارس التدريس أو 
يتعامل مع المتعلمين في المؤسسات العلمية 
العالية كالجامعات والكليات والمعاهد العليا، 
ولم تزل هيئة التدريس تبدي العجب وتتأسف 
لمس���توى كثير من الملتحقي���ن بالجامعات 
بع���د الحصول على الش���هادة الثانوية، ممن 
ال يف���ّرق بين مفعول ب���ه ومفعول ألجله، وال 
بين اإلضافة والصف���ة، وقد يصل األمر في 
بعضهم إل���ى عدم إجادة قراءة القرآن، أليس 
من الغريب أن يوجد في فصول الجامعة التي 
تعّد أعلى مؤسس���ة علمية َمن ال يجيد مجرد 
القراءة، وال يس���تطيع التفاهم باللغة العربية، 
فضاًل ع���ن امتالكه لملكة الكتابة والخطابة، 
إنها ظاهرة مؤسفة ورجعية مؤلمة ومذهلة. 

وف���ي الوقت ال���ذي يزداد فيه مس���توى 
المتعلمي���ن ضعفاً، تزداد أع���داد المدارس 
والمؤسسات والكليات، وصار يدخل في سلك 
التدريس أناس غير مؤهلين ألغراض متباينة 
ومصالح متغايرة، وعل���ى الرغم من التفاؤل 
الملموس م���ن زيادة أع���داد المدارس لدى 
المهتمين بشؤون التعليم العربي، حيث توّقعوا 
أن يؤدي ذلك إلى تحس���ين الوضع في تقّدم 
العملية التعليمية وتقوية مس���توى المتعلمين 
وتطوي���ر ثقافته���م، انطالقاً م���ن التنافس، 
لكن ثم���رة هذه الزيادة جاءت على خالف ما 
توّقعوا، فكلما ازادات أعداد المدارس يتدهور 

مستوى المتعلمين ويزداد ضعفاً وتدنياً!
وس���وف تركز هذه الورقة في المستوى 

 )*( الدكت�ر: اأالويي لقمان اأوالتج�

تمهيد:
لم يك���ن التعليم العربي الضحية الوحيدة 
للتده���ور الكبي���ر ال���ذي يس���ود المجتمع 
النيجيري - كغيره من المجتمعات اإلفريقية 
- في الوقت الراهن، فقد وقعت معظم مرافق 
الحياة أس���يرةَ لهذا التراج���ع، لكن التعليم، 
بوصفه الجوهر األساس لدفع مسيرة الحياة 
وقيام العمران، يعاني ه���ذه األزمة أكثر من 

غيره. 
تتعالى أصوات المس���ؤولين عن ش���ؤون 
العلوم والمعارف، والمهتمين بقضايا المناهج 
ف���ي التربية والتعلي���م، عن فظاع���ة تدني 
المس���تويات لدى الدارس���ين في المدارس 
العربية، وبالرغم من ذلك فال يكاد يوجد حل 
ملموس إلزال���ة هذه العقبات، وإعادة العملية 
التعليمة إلى المستوى الالئق بها، ولعل السبب 
في هذا اإلخف���اق - كما يبدو – هو اقتصار 
تل���ك األصوات على مجرد ترديد الش���كاوى 
الشفهية، وعدم القيام بدراسة تلك الظاهرة، 
وتتّبع عواملها والكشف عن أسبابها، واقتراح 
الوسائل التي يمكن أن تؤدي إلى حل حاسم، 
وتفادي أزمات أخرى في المستقبل التعليمي.
وإذا لم يص���ح التعميم؛ فإنه ال يوجد من 
ينكر تدني المس���توى لدى األغلبية الساحقة 

محاضر بالجامعة اإلسالمية بالنيجر وشاعر نيجيري.  )*(
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التحصيل���ي للمتعلمي���ن لكونه ثم���رة لباقي 
المستويات.

ويمك��ن ح�س��ر ع�ائق �سع��ف الم�ست�ى 
التح�سيل��ي لطلب��ة المدار���س العربية 

في اأربعة ع�امل:

اأواًل: العائق النف�سي:
ويتمثل هذا العائق في أمرين، هما: 
أ - ضعف العزيمة وتشتت الهمم: 

إذا كان���ت النفس هي ذلك الجوهر الذي 
يمّيز اإلنسان عن غيره؛ فيجعله يعقل ويفّكر 
ويدّب���ر، ويتخذ الق���رارات ويصدر األحكام، 
ويدرك المنبه���ات المحيطة ب���ه، ثم يختار 
طريقه بإرادته الحرة)1(؛ فإن عليها المسؤولية 
الكبي���رة في الرضا والقب���ول، وفي االمتناع 
والرفض؛ فلذا اعتنى بها وبدراس���ة أحوالها 
وطبيعته���ا وضبطه���ا ومراتبه���ا التربوّيون، 
وأقاموا لها وزناً كبيراً في الدراس���ة التربوية 
قديماً وحديثاً، فالنفس بطبيعتها ال تعتني إال 
بما اختارته في نطاق الحرية والرضا؛ فلذلك 
إذا قوي���ت عزيمتها على ش���يء حّركت بقية 
مكّونات اإلنس���ان للمجاه���دة نحَو تحقيقه، 
وهّيأْت لإلنسان استعداداً قوّيًا لتحصيل ذلك 

الشيء بكل وسيلة ممكنة، والعكس كذلك.

المدارس العربية في نيجيريا ُبِنَيْت 
على أهداف المؤسسين المتباينة 

ونزعاتهم المتفرقة؛ لذا فهي تسير 
على وتيرة متخالفة ودروب متغايرة 

ومناهج متناقضة

 ،1 ط  اإلسالمي،  النفس  علم  محمد،  رمضان  القذافي  ينظر:   )1(
صحيفة الدعوة اإلسالمية، طرابلس، 1990م، ص 7. 

بن���اء على ذل���ك؛ ن���درك أن أكبر عامل 
لضعف المستوى العام في اآلونة األخيرة هو 
ضعف العزيمة النفس���ية واإلرادة في التعلّم 

والتحصيل.
وال يخفى على كل م���ن له إلمام بأحوال 
الطبيع���ة الكونية أن النجاح ف���ي الحياة ال 
يتحقق إال بعد توفر ش���رطين، هما: تحديد 
الغ���رض واإلخ���الص للغرض المح���ّدد)2(، 
فاإلنسان الذي لم يحّدد هدفه في الحياة ال 
يستطيع أن يحقق ش���يئاً في الوجود، وهذه  
أكبر عاهة نفسية أصيب بها الدارس العربي 
اإلسالمي في نيجيريا؛ حيث أصبح الدارس 
حبيس الهمم المتوزعة واألماني المتش���تتة، 
يبني آماله على أحالم بعيدة اإلمكان، وجهل 
كثير من الطلبة أن ازدواج العزائم النفس���ية 
يؤّدي غالب���اً إلى اإلخفاق ف���ي الحياة، كما 
جهلوا أن الرجال الذين أبقى التاريخ ذكراهم 
في صفحات الخلود لم يسَموا إال بقوة النفس، 
وعلّو الهمة، وس���مّو ال���روح، والصمود أمام 
المغريات المادية والشهوانية، ولم تتحقق لهم 
الرفعة إال بإحكام الح���رص، وتوحيد الهمة 
والعزيمة على تحصيل ما قرروا ألنفس���هم، 

وإنجاز ما رسموا لحياتهم.
وقد أدى توزع الهمة لدى الدارس���ين إلى 
تحصيل العلوم من أجل الش���هادة واإلجازات 
العالية بهدف االرتقاء بمس���توى المعيش���ة 
والحصول على المكان���ة المرموقة في دنيا 
الناس، وأصبحنا اليوم في عالم الش���هادات؛ 
ألنها في الوقت الراهن مفتاح النجاح والرقي، 
وس���لّم الرفعة والترقية، وصار معظم الطلبة 

القراءة والمحفوظات، لجنة من األساتذة، منشور جمعية الدعوة   )2(
اإلسالمية العالمية، ليبيا، 2006م - 2007م، الجزء الرابع، ص 
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يلتمس���ون الحص���ول عليها بكل الوس���ائل 
المتاحة.

أم���ا تحصيل العلوم ودراس���تها ألهداف 
إسالمية ترقى بالنفس والعلم والمجتمع، فلم 
يعد ش���غل هؤالء الدارسين الحريصين على 
الش���هادات لمطامع ذاتية؛ ألنها ال قيمة لها 
مهما كثرت ونفعت إن لم يصاحبها الش���هادة 
الالمعة، ومن ثم صار للشهادات سوق تُباع فيه 
وتُشترى في المؤسس���ات العلمية وخارجها، 
وصار كثي���ر من الجهال يحمل الش���هادات، 

ليترفع بها على خيرة العلماء.
إن الش���هادات - في الحقيقة - لها قيمة 
عالية، لكنها لم تُوَض���ْع لتَُباع لجهلة الناس، 
وإنم���ا وضعت إلعطاء الرخص���ة للمتفوقين 
في المجاالت المعرفية لتكون ميزة س���امية 
له���م عن غيرهم، وتكون دلي���اًل على تأهلهم 
للقيام بمسؤولية التوجيه والتدريس والتعليم، 
فالشهادة ليس���ت غاية في ذاتها، وإنما هي 
عن���وان الغاية وش���عار النجاح، ف���إذا جعلها 
الطالب غايت���ه وصّوب نحوها عزيمته تخّرج 

في المدرسة كما دخل.
ب - الهزيمة النفسية:

وم���ن األمراض النفس���ية الت���ي يعانيها 
الطالب العربي في نيجيريا الهزيمة النفسية 
والش���عور بالنقص؛ حيث ي���رى معظمهم أن 
دراس���ة اللغ���ة العربية والعلوم اإلس���المية 
ال تواك���ب التحديات المعاص���رة، وال تمّكن 
اإلنس���ان من تحقي���ق غاية تُذَك���ر؛ فلذلك 
أصبح���وا ينزلون الدراس���ة العربية المنزلة 
الثانية ف���ي قلوبهم، وأصبحت العلوم العربية 
واإلسالمية تُدرس لتكون ثروة علمية إضافية 

ملحقة ال مستقلة. 
يستحيي الطالب العربي في المنطقة أن 
يُنسب إلى ميدان العلوم العربية، ويستنكف أن 

يُرى بين زمالئه بصفة طالب عربي إسالمي، 
وذلك نتيجة الغ���زو الفكري الذي هزم قلوب 
األمة، ونتيجة اس���تهانة الدول���ة بقيمة اللغة 
فصارت  اإلس���المية،  والدراس���ات  العربية 
الدراس���ة العربية االختي���اَر األخير لمعظم 
الدارسين في دولة نيجيريا وغيرها من الدول 
اإلفريقية العلمانية عامة، كما صارت العربية 
ميداَن تخّصص اليائسين، فإذا كانت القلوب 
ال تختاره���ا عن رضا وقناع���ة؛ فأّنى يتقوى 

فيها المستوى مع فقدان الهمة والعزيمة؟!

ثانيًا: العائق المنهجي:
إن المنهج هو جملة المق���ررات العلمية 
التي ُوضعت لقيادة مس���يرة ش���ؤون العلوم 
من حيث التعليم والتربية، ويش���مل المنهُج: 
التعليم، والبرامج  ، وأهداف  الدراسيَّ النظاَم 
والمواد  الدراسية،  والمس���اقات  األكاديمية، 
المدروس���ة، مع ذك���ر مخرج���ات البرنامج 
والمق���ررات التي تس���ير الدراس���ات على 
ضوئها. وقد وضع اإلس���الم أسس المناهج 
التعليمية والتربوية ومبادئها لمصالح الناس، 
ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن رس���ول الله صلى الله 
عليه وسلم لما بعث معاذاً رضي الله عنه إلى 
اليمن قال: »إن���ك تقدم على قوم أهل كتاب، 
فليكن أول م���ا تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا 
عرفوا الل���ه، فأخبره���م: أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا 
فعلوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من 
أموالهم، وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها، 
فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس«)1(، ونحن 
نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم التدرج 

صحيح البخاري، )2 / 64(.  )1(
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ف���ي التعليم، وتقديم األص���ول على الفروع، 
ومبادئ العلوم على غرائبها، ومبّس���طها على 
مرّكبها.. وهكذا، فأين المدّرس���ون اليوم من 
هذا المب���دأ المنهجي النبوي؟ وأين نحن من 
عقد العالقة بين النظريات والتطبيقات مثل 

صنيع الرسول فى الحديث السابق؟! 
ال يخفى على كل من له إلمام بالدراسات 
التربوي���ة والنظر في أس���فارها أن لكل دولة 
أهداف���اً عمومية في نظ���ام التعليم ومناهج 
تربوي���ة تس���ير عل���ى ضوئه���ا الم���دارس 
تحقيقها  إلى  وتس���عى  العلمية  والمؤسسات 
العربية واإلسالمية  وإنجازها، لكن مدارسنا 
تنقصها المناهج الواضحة؛ ألنها مؤسس���ات 
مبنية ال على أهداف النظام التعليمي الوطني 
والعالمي، وال عل���ى المناهج العامة، بل على 
األهداف الذاتية من قبل المؤسس���ين، وعلى 
المناه���ج التي وضعه���ا مدي���رو المدارس 
الخاصة، وه���ذا ما يجعل توحي���د المناهج 

واألهداف في المدارس العربية متعذّراً.
وله���ذا أرى أن المش���كلة المنهجية التي 
تعوق رفع المس���توى في أوس���اط الش���باب 

والطلبة ذات جانبين، هما: 
أ – عشوائية النظام التعليمي العربي في 

المنطقة:
قبل أن تسير المدارس نحو التكامل ال بد 
من نظام تعليم���ي واضح، يحدد المواصفات 
المطلوبة في إدارة المدرس���ة، وكيفية إجراء 
أّية  نظ���ام  ويحتاج  األكاديمي���ة،  برامجه���ا 
مؤسسة إلى قواعد أساسية محكمة وأصول 
وأنظمة تاّمة متكامل���ة كي تتمكن من البقاء، 
والتقدم،  والتط���ّور  واالطراد  واالس���تمرار، 
لكن معظ���م المدارس العربية واإلس���المية 
في نيجيريا تمش���ي مش���ية عش���وائية على 
غير نظام ثابت لبناء إداراتها وأنظمتها، كما 

تس���ير على قرارات فردية تتمّثل أكثرها في 
نزعات نفس���ية أنانية أثرية، فكيف ال يختّل 
النظام التعليمي عندما تكون إدارة المدرسة 
وقيادتها وراثية يتوارثها األبناء، ويتوظف فيها 
األحب���اب، ويقود نظامه���ا الجهلة من الذين 

ليس لهم نصيب في المعارف التربوية؟!
وقد أدى هذا االخت���الل في النظام إلى 

مشكالت، منها:
- ع���دم وضع ش���روط دقيقة ومؤهالت 
الذين  والمعلمين  المدرسين  لتوظيف  جديرة 
ينقلون المعارف إلى الناشئة، بل نجد أن أكثر 
المدارس تعتمد على توظيف خريجيها فراراً 
من تكلفة دف���ع مرتبات وعالوات للموظفين، 
لالستغالل، وإذا  فأصبحت المدارس ميداناً 
ُوّظف ش���به جاهل لحمل مس���ؤولية التعليم؛ 
فماذا عس���ى أن يقّدم للدارس���ين، والحكمة 

تقول: إن فاقد شيء ال يعطيه؟!
 أصبح هؤالء المدّرسون السّذج يرسخون 
الجه���ل، ويقّوضون اللبن���ة الفكرية والفطرة 
العقلية لدى الطلبة، ومن أبش���ع الظواهر أن 
ترى حامل الش���هادة اإلعدادي���ة يتجرأ على 
القيام أمام طلبة المرحل���ة الثانوية لتدريس 
الم���واد التي لم يس���بق له أن درس���ها، فإذا 
كان المتعل���م أبصر وأعلم م���ن المعلّم؛ فال 
يُْس���َأل إذن عن سبب تدني المستوى وضآلة 

المحصول الفكري لدى الخريجين!! 
- عدم العناية بتحس���ين مستوى معيشة 
بين، وبخ���س حقوقهم، وهو  األس���اتذة المدرَّ
ما جع���ل أولئك المدرس���ين غي���ر مهتمين 
ثنائية  إليهم  التعليمية، وحّبب  بمس���ؤوليتهم 
الوظيفة بعدما أيقن���وا أن المدارس ال توّفر 
لهم ما تغنيهم عن العمل في مجال الصناعة 
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أو التجارة حتى »الجلب«)1(.
- ولع���ل من الجدير بالذك���ر هنا قضية 
التخصصات التي أصبحت مهملة إهماالً شبه 
كامل في معظم المدارس النيجيرية؛ إذ يندر 
أن يوجد من بين المدّرس���ين من له مؤهالت 
تخصصية في المادة التي يدرِّسها، فالمدّرس 
العربي في نيجيريا صاح���ب فنون في نظر 
نفس���ه وفي نظرة إدارة المدرسة المسكينة، 
إضافة إلى أنظار الطلبة المس���اكين، ويفّسر 
هذا الواقع غلبة السذاجة على جّو التدريس؛ 
حيث يس���تنوق المعلُم الجم���َل في كثير من 
القضايا المعلوماتية، ناس���ياً قول الشيخ آدم 
عب���د الله األلوري: »أما األس���تاذ؛ فهو دليل 
التلميذ وقائده إل���ى الكمال، فيجب أن يكون 

من ذوى األوصاف المحمودة«)2(. 
 ب – تشتت المناهج والمقررات وضعفها:
  لع���ل أول مش���كلة منهجي���ة للمدارس 
العربية ف���ي نيجيريا ع���دم توحيد المناهج 
واألهداف، ف���ي حين نرى التعلي���م الغربي 
قد س���جل النجاح في ه���ذا الجانب؛ فلذلك 
يجد الناظر في كت���اب نظام التعليم الوطني 
 National Educational( النيجي���ري 
Policy( أن أول م���ا نُ���ّص عليه في النظام 
���دة لجميع  ه���و األه���داف التعليمية الموحَّ
المؤسس���ات العلمية في نيجيريا بالرغم من 
اختالف الوالية والقبائل واللغات؛ ألن الدولة 
واحدة، وينبغي أن يكون التوّجه واحداً لتحقيق 

الوحدة القومية والوطنية والفكرية.

الجلب: مصطلح شاع في أوساط المنتسبين إلى الثقافة العربية   )1(
في نيجيريا، ويعنون به دعوى معالجة الناس واستجالب قضاء 
األلواح  في  واألدعية  القرآن  آيات  كتابة  أو  بالدعاء،  حوائجهم 

للشرب أو التعويذ، أو بوسائل أخرى معروفة لدى أصحابها.

العالم  في  وتاريخه  العربي  التعليم  نظام  األلوري:  الله  عبد  آدم   )2(
اإلسالمي، ط 3، دار العربية، بيروت، ص 8. 

وللتعلي���م العربي ف���ي نيجيريا في هذا 
الجانب إخفاق واضح؛ ألن المدارس العربية 
بُِنَي���ْت على أه���داف المؤسس���ين المتباينة 
ونزعاته���م المتفرقة؛ فلذا فهي تس���ير على 
وتي���رة متخالف���ة ودروب متغاي���رة ومناهج 
متناقضة، وقد أدت هذه المعضلة المنهجية 
إلى نتائج س���لبية وخيمة في مستوى الطلبة، 

نذكر منها: 
1 - ع���دم وضوح األه���داف التي يدرس 
الطال���ب من أجلها، وال ش���ّك أّن النفس إذا 
جهل���ت الغاية، ولم تدر الثم���رة التي تجنيها 
من الجهود، ضعف إقبالها وعزيمتها وتباطأ 
س���عيها، وأهملت وس���ائلها عن تحقيق تلك 

الغاية المجهولة.
2 - االهتم���ام بالنظريات دون التطبيق؛ 
حي���ث كان���ت العملي���ة التعليمية ش���كلية، 
وخصوصاً في الم���واد التي هي بحاجة إلى 
التطبيق للفهم الدقيق، مث���ل القواعد وعلم 
الفرائض، ولذلك يوجب هذا المنهج الخاطئ 
عل���ى الطلب���ة حف���ظ المت���ون والتعريفات 
االمتحانات  لمصلح���ة  الجامدة  والقواع���د 
فحسب، وس���رعان ما تتعرض تلك القواعد 
المحفوظة لرياح الغفلة والنسيان بعيد مضي 

االمتحانات التي ُحفظت  من أجلها.  
3 - رب���ط القواعد اللغوية والش���رعية 
بنماذج متك���ررة؛ حتى أصبحت هذه النماذج 

لصيقة بتلك القواعد كأنها ال تجاوزها.
4 - تدري���س القواعد قب���ل المواد، مثل 
دراس���ة النح���و والصرف قب���ل اللغة، ومثل 
تعليم العروض قبل الشعر، وقد انتبهت بعض 
ال���دول اإلفريقية لهذه العقبة فقامت بتعديل 
مناهجها؛، فلذلك نالحظ قوة التعبير وملكة 
الخطاب���ة وامتالك الثروة اللغوية لدى طالب 

العلم فيها. 
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5 – جعل المدّرس���ون الفصوَل مس���ارَح 
للتظاهر بالتفّوق على زمالئهم، وصار هّم كثير 
منهم إظهار مهاراته أمام الطلبة، فيجول بهم 
في آفاق مجهولة تفوق مداركهم ومستوياتهم، 
وقليل ما يهتّم بتوصيل المعلومات الس���ديدة 

التي وقف أمامهم من أجلها.
ومن ناحي���ة المقررات؛ ف���إن المدارس 

العربية في نيجيريا صنفان: 
1 - المدارس التي تعتمد على المقررات 

الصادرة من الدول العربية. 
2 - المدارس التي تعتمد على المقررات 
وأس���اتذة  المديرين  كتيب���ات  أو  المحلي���ة 

المدارس اإلقليمية.
ولكل واحد من هذين االتجاهين إيجابيات 
وسلبيات أو منافع ومضار في تكوين الطلبة، 
فالمق���ررات الص���ادرة من ال���دول العربية 
صالحة وجّيدة؛ ألنها مق���ررات قام بتأليفها 
للمناهج  وفق���اً  المتخصص���ون  األس���اتذة 
التعليمية والتربوية في تلك الدول، وقد روعي 
في تأليف تلك المقررات أمور كثيرة، منها: 

- مراعاة مس���تويات الطلبة، ونزعاتهم، 
ومداركهم، ودرجاتهم العقلية والفطرية.

- وسهولة تعرف مضامينها.
- فلذلك تتصف معظ���م تلك المقررات 
بالس���هولة والبس���اطة، وحس���ن التراكيب، 

والتوجيه.
وقد استفادت مدارسنا من هذه المقررات 
قديم���اً وحديثاً إلى حدٍّ بعيد، لكن الس���لبية 
الكبيرة فيها أن معظمها ُكتب لبيئات تختلف 
عن بيئتنا، فلذلك يجد األس���تاذ صعوبة في 
معرفة بعض األش���ياء ال���واردة فيها، وحتى 
إذا فهمه���ا وعرفها، بقيت مش���كلة إيصالها 
إلى الطلبة؛ ألنها أش���ياء بعيدة عن أنظارهم 
ف���ي محيطه���م الجغرافي، فص���ار الطالب 

يدرس األشياء ش���كاًل، ويعرف األسماء دون 
المسميات، في حين يجد حوله أشياء يراها 

وال يعرف أسماءها. 
المحلية؛ فقد  المقررات  إلى  وبالنس���بة 
راعى مؤلفوها أوض���اع البيئة وأذواق الطلبة 
ومس���توياتهم، إال أن أكثره���ا يفتق���ر إل���ى 
في  والصياغة  الترتيب،  وحس���ن  المنهجية، 
التعبير، وأكبر س���لبية فيها أن يكون المؤلف 
نفسه ال يجيد المادة التي يؤلف فيها، وليس 
له فضل في التأليف إال س���وء النقل وإساءة 
الوض���ع والترتيب، فبذلك تك���ون المقررات 
الخارجي���ة أحس���ن في غال���ب األحيان من 
المقررات الداخلية، وإذا اعتمد الطالب على 
مقرر ضعيف فكيف يتخرج بمستوى قوي؟! 

ثالثًا: العائق االقت�سادي:
إن التده���ور االقتص���ادي ال���ذي يعانيه 
مجتمعنا لم يزل يمتد بظالله إلى كل ش���عب 
من ش���عوب الوطن، وقد ذاق مرارته كل من 
الطلبة واألس���اتذة والمدارس، وال ش���ّك أّن 
التعليمية ضرورية لتقوية مستوى  الوس���ائل 
الطال���ب، فحاجة الطالب ماّس���ة إلى الكتب 
والمقررات واألجهزة الحديثة التي تس���اعده 
في تكوين نفسه وتحسين مستواه، لكن الفقر 
والمسكنة التي تس���يطر على جّو اقتصادنا 
ل���م تزل تؤدي إلى التقصير في هذا الجانب، 
فيلجأ الطالب إلى استعارة تلك المقررات من 

زميل له لبضعة أّيام ليمّر عليها مّر الكرام.
أما المعلمون؛ فإن روح المادية الجامحة 
لدى الكثير منه���م، مع عدم توفر اإلمكانيات 
لنفقات النفس والعائلة واألسرة، لم تزل تؤدي 
بكثي���ر منهم إلى الفتور وع���دم التفرغ التام 

للتدريس.
والمدارس العربية نفس���ها ال تزال تعاني 
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قلة اإلمكاني���ة المادية، والتي تجعلها قاصرة 
في دفع المرتبات، وتحس���ين مستوى معيشة 
األساتذة، وامتالك األدوات الالزمة والوسائل 
التعليمية الواجبة، فالمدارس التي تملك مكتبة 
عامة مثاًل في نيجيريا تعد باألصابع؛ فلذلك 
يك���ون اللقاء األول بين الطالب والمكتبة عند 
التحاقه بالجامعة، وقد أدت هذه المشكالت 
والعقب���ات المادية أدواراً س���لبية في زيادة 

ضعف مستوى الطلبة.

رابعًا: العائق االجتماعي:
للمجتمع أدوار ملموسة في تكوين األفراد، 
فإذا قّصر المجتمع في دوره فال ريب في أنه 

سيترك آثارا سلبّيًة في شعوبه وأفراده. 
وإّن أول معضلة اجتماعية س���اهمت في 
ضعف المستوى المعرفي لدى طلبة المدارس 
العربية هي النظرة الدوني���ة وتدهور منزلة 
الدراس���ة اإلس���المية والعربية في الدولة، 
فنيجيري���ا دول���ة علمانية ال تعت���رف باللغة 
العربية كثيراً؛ لذلك تراجع مستوى االهتمام 
بها إلى المرتبة الثالثة من بين اللغات المقررة 
في مدارسها، على الرغم من كون العربية هي 

أول لغة أجنبية دخلت البالد.
 

نرجو من الحكومة االهتمام 
بالدراسات العربية اإلسالمية، وذلك 

بمساعدة مدارسها ومعاهدها 
مادّيًا ومعنوّيًا، واعتماد شهاداتها 

ولو بشروط معقولة معّينة

وامتداداً لهذه النظ���رة الجائرة أصبحت 
ش���هادات المدارس العربية غير معترف بها 
للقبول في الجامعات، وغير معتمدة للتوظيف 

والتعيي���ن للمناصب اإلدارية وال السياس���ية 
وال الدبلوماس���ية، وقد أورثت هذه المشكلة 
عقدًة نفسية في معنويات المهتمين بالعربية، 
فأمس���وا يرجعون القهقرى إلى الدراس���ات 
الغربي���ة لمواكبة التحديات الوطنية والدولية 
المعاصرة؛ بغيَة تبّوأ مكانة مرموقة في مراكز 

الحكومة ومؤسساتها.
وعلى الجانب الشعبي أصبح معظم الشعب 
مس���تنكفين عن الدراسة العربية إال بقدر ما 
يؤدون به الواج���ب الديني، وكيف ال يضعف 
المس���توى إذا كان المجتمع الذي يتولى شأن 
الطالب يرى أن العربية ليست دراسة مستقلة 
تنتهي بدارسيها إلى تحقيق هدف الحياة في 
نظرهم، فكثير من األس���ر ال ترى في إرسال 
أبنائها للتخصص في العربية مصلحًة خاّصة 
وال عاّمة، وعندما يأبى الطالب إال التخصص 
في المجال العربي ينصرف عنه الممّولون من 
العائلة؛ ألنهم ي���رون في ذلك إضاعة للوقت 
والم���ال والجهد، وليس م���ن المنطق –  في 
نظرهم - أن يستثمروا أموالهم فيما ال يعود 

عليهم بفائدة مالية وال عائد مادي.
ولع���ّل من الجدير بالذك���ر؛ أن المجتمع 
النيجيري ليس بيئة عربية يتمّكن الطالب فيها 
بالعربية،  والتحدث  التخاطب  ممارس���ة  من 
فالنطق بالعربية والكتاب���ة بها مقصور على 
المحيطة  للبيئة  وليس  الدراس���ية،  الفصول 
بالطالب دور إيجابي أو إس���هام ملموس في 

تطوير مهاراته اللغوية.
أضف إلى ذلك أن الوس���ائل اإلعالمية، 
كالجرائ���د اليومي���ة والصحف األس���بوعية 
والمجالت الش���هرية والفصلية والدورية، قد 
جعلت اإلنجليزي���ة لغتها الخالدة، وال تختلف 
في ذلك نش���رات اإلذاعات واألنباء، فغابت 
العربية في المجال الصحافي تماماً، ما عدا 
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المج���الت العلمية الفصلي���ة التي تصدرها 
أقس���ام اللغة العربية في بع���ض الجامعات 
والكلي���ات، والتي ال يحظى معظم الطلبة في 
المدارس العربية الثانوية وما دونها بالحصول 
عليها واالس���تفادة من ثروته���ا المعلوماتية 
واللغوي���ة، ولهذا كان دور الصحافة في تنمية 
المهارات اللغوية العربية مفقوداً في نيجيريا، 
بالرغم مما له���ذا الدور من أهمية بالغة في 
التعليم والتربية، كما نب���ه إلى هذا التربّيون 
منذ القديم، فعّدوه من الوس���ائل المنقطعة 
النظير في المجال التربوي، حس���بما يتجلى 

في كتب علم االجتماع التربوي. 

حل�ل مقترحة الإزالة تلك الع�ائق:
إن جميع ما م���ّر ذكره من عوائق بحاجة 
ماّس���ة إلى محاولة عاجلة إليج���اد الحلول، 
العقبات، وتفادي اس���تمرارها،  تلك  إليقاف 
ولرفع مستوى العملية التعليمية، والتأّكد من 

تحقيق أهدافها التربوية.     
وثم���ة اقتراحات وتوصي���ات لو عمل بها 
يُرجى أن تؤدي إلى القضاء على تلك العوائق، 

أو الحد من تأثيرها، وهي:
- إع���ادة النظ���ر في تحدي���د األهداف 
التربوية والتعليمية، مع محاولة إقناع الطلبة 
ب���أن الهدف األساس���ي للتعليم اإلس���المي 
ه���و الفهم الدقيق لمبادئ الدين وش���رائعه، 
والتسلّح بآليات لغوية ومعرفية لنشر الثقافة 
اإلس���المية، والدع���وة إلى التدّي���ن والقيم 

وتحسين السلوك.
وليعلم المعنيون بش���أن التعليم أنه إذا ما 
تعارضت أهداف الدراس���ة اإلسالمية مع ما 
يقرره الله س���بحانه وتعالى؛ فإن التعليم - ال 
محالة – س���يّتجه نحو االنح���راف واالنهيار 
والتده���ور، فينعكس على س���لوك المجتمع 

مسجاًل آثاراً سلبية وخيمة.
- توجي���ه الهم���م نحو تحصي���ل العلوم 
للمصال���ح العام���ة والخاص���ة، وأن ال يكون 
الهدف الجوهري للدراسة هو نيل الشهادات 

أو توزيعها فحسب.
- خل���ق أجواء دراس���ية مناس���بة، عن 
طري���ق توفير آليات الزمة ووس���ائل تعليمية 
ضرورية، لتسيير عملية التعليم وفق المناهج 
المعاصرة، ولتسهيل األداء لصالح األساتذة، 

وتحسين مستوى التلقي والتحصيل للطلبة.
- إع���ادة النظر في المناه���ج، بتوجيهها 
نحو األهداف المرس���ومة، وتصنيف المواد 
وف���ق المناه���ج، ويستحس���ن لتحقيق ذلك، 
تشكيُل لجنة علمية لتوحيد المناهج التعليمية 
للمدارس العربية في نيجيريا، ورسم طريقة 
لضمان اس���تمرارية أعمال اللجنة، ومتابعتها 
لبرامج التعليم، تفادياً للجمود وتوقف النشاط 
الذي يصيب اللج���ان التعليمية القديمة في 

المنطقة.
- تصنيف المق���ررات وتأليف مضامينها 
وفق محتوي���ات المناه���ج الموضوعة حتى 
تناسب المضامين أذواق الدارسين، وتقربهم 
من مجتمعه���م المباش���ر أوالً قبل المجتمع 
الخارج���ي، ويجب عن���د التألي���ف مراعاة 
البساطة والسهولة، وإتاحة الفرصة للقواعد 
التربوية لتقوم بدورها التأصيلي في محتويات 
المق���ررات، ويتوق���ف ذلك على استش���ارة 
المتخصصي���ن ذوي الخب���رات المتمّيزة في 
المج���االت التربوية بالجامع���ات والمعاهد، 
إضافًة إلى مشاركة المديرين والمدّرسين في 

عملية التأليف.
ومعايشهم،  المدّرسين  أوضاع  - تحسين 
واالهتم���ام بش���ؤون حياتهم، نظ���راً ألنهم 
القواعد األساس���ية واألعمدة الداعمة لقيام 
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العملية التعليمية.
- إيقاظ روح األمانة وتحّمل المسؤولية في 
المدّرس���ين، وذلك عن طريق تنظيم الندوات 
والمؤتم���رات وورش���ات العم���ل، لتوجيههم 
ا يؤّهلهم لمهنة  وتكوينهم تكوين���اً تربوّيًا خاّصً

التعليم والتربية.
- القضاء النهائي على ظاهرة اس���تغالل 
الدارس���ين أو توظيفهم واستخدامهم خارج 

البرامج األكاديمية. 
- تشجيع الدارسين على الكتابة والتحرير 
باللغة العربية، وذلك بتنظيم مسابقات علمية 
عل���ى جوائز رمزية، تنم���ي المواهب وتوقظ 
الهمم وتبع���ث روح المجاهدة والمواظبة في 
الطلبة، مثلما أدت المسابقات القرآنية أدواراً 
كبيرة في تكثير الحفاظ بين الشباب في اآلونة 
األخيرة، وقد يضاف إلى المس���ابقة إنش���اء 
برامج ثقافية مثل أسواق األدب، وتكوين أسر 
للكتابة والش���عر، وتشكيل أصدقاء الصحافة 
والتحرير، ومما يش���ّجع عل���ى ذلك إصدار 
مق���االت الدارس���ين وأش���عارهم ونتائجهم 
الفكرية في صحف حائطية، أو نش���رها في 
صحف المدرس���ة بعد تعديل ما قد يرد فيها 

من أخطاء.
- إنشاء مكتبة عامة في كل مدرسة لتثقيف 
الطلبة وهيئة التدريس، وحّث الدارسين على 
تقديم البح���وث الفردية والجماعية ليتدربوا 

على الكتابة والتقديم.
- إجراء مقابلة للمتقدمين بطلب التدريس 
قبل توظيفهم للتأّكد من امتالكهم للمؤهالت 

الالزمة للتدريس علمّيًا وسلوكّيًا.
- ترغيب الطلبة في مواصلة الدراس���ة 
في المعاهد العلي���ا والجامعات؛ ألن التوقف 
في المرحلة اإلعدادية أو الثانوية يورث ضيق 
األفق وادعاء العلم مع الجهل، كما يؤدي إلى 

قتل المهارات والمواه���ب الكامنة في بعض 
المتفوقين.

- إنش���اء المجالت العلمي���ة، والصحف 
األسبوعية في حالة تعّذر اليومية، واالهتمام 
بالصحيفة الحائطية لكونها أقّل تكلفًة وأسهل 

قراءًة لعامة الطلبة.
دة  - إنشاء مجلس امتحانات عمومية موحَّ
دة  لجميع المدارس بناًء على المناهج الموحَّ
المرس���ومة، بحي���ث يش���ترك فيه���ا جميع 
الدارس���ين على اختالف مدارس���هم، وبهذا 
نتمكن من إج���راء عملية الج���ودة والتقويم 
للبرام���ج األكاديمية ف���ي كل المدارس، مما 
يس���هم في تحقيق اعتماد الشهادات العربية 

على المستوى الحكومّي الرسمّي.
- إنشاء رابطة اآلباء والمدّرسين في كل 
مدرس���ة لضمان التفاهم بي���ن أولياء الطلبة 
وإدارة المدرس���ة وأساتذتها، ولمعرفة أحوال 

الطلبة في البيت والمدرسة.
- وأخيراً؛ نرجو م���ن الحكومة االهتمام 
بالدراس���ات العربي���ة اإلس���المية، وذل���ك 
بمساعدة مدارسها ومعاهدها مادّياً ومعنوّياً، 
واعتماد ش���هاداتها - ولو بش���روط معقولة 
معّينة - لتحسين أحوالها وإلحاقها بأخواتها 

من المدارس الغربية.
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)*( د. اآدم بمبا

مقدمة:
يُراد بمنطقة »ش���رق إفريقيا« الجزء الواقع من 
 ، ة اإلفريقية على س���واحل المحي���ط الهنديِّ الق���ارَّ
غيرة  وجزيرة مدغش���قر وجزر القمر، والج���زر الصَّ
ول الُقْطريَّة  حواليها، وتمثِّل منطقة شرق إفريقيا الدُّ
الحديثة التي يصل تعدادها إلى تسع عشرة دولة، لكنَّ 
المراد ب� »ش���رق إفريقيا« عادًة - وفي هذا المقال - 

ثالث ُدَول فحسب، هي: كينيا، وتنزانيا، وأوغندا.

ول الثَّالث: اأواًل: الق�ا�سم الم�ستركة بين الدُّ
)1( وقوعها ف���ي منطقة التَّالق���ي بين جزيرة 

العرب وإفريقيا:
وقد ترتَّبت على هذا تأثيراٌت اجتماعيَّة وتاريخيَّة 
ول الثَّالث مجتمعًة أكثر  وثقافيَّة مميَّزة، ففي هذه الدُّ
من )120( مليون نس���مة، ونسبة المسلمين من هذا 
العدد أكثر من )60%(، أي 70 مليون مس���لم تقريباً، 
وف���ي زنجبار مثاًل ذات الحضور اإلس���الميِّ القويِّ 

تصل نسبة المسلمين إلى )%98(.
واحلية لغًة مشتركة: )2( اللُّغة السَّ

واحلية« لغة مشتركة بين دول شرق إفريقيا،  »السَّ
ول إلى العمق اإلفريقيِّ في دول  بل جاوزت تلك ال���دُّ
ة، وتلك ميزة لغويَّة غير موجودة في سائر  وسط القارَّ

مناطق إفريقيا.
)3( مراكز إسالميَّة حضاريَّة عريقة:

تتميَّز منطقة شرق إفريقيا بأنَّ المدَّ اإلسالميَّ 

أكاديمي من ساحل العاج.  )*(

فيها كان عبر التِّجارة البحريَّة، وهي تختلف – مثاًل 
- عن منطقة غرب إفريقيا التي كان المدُّ اإلسالميُّ 
حراويَّة، والميزة  فيها عن طري���ق التِّجارة البريَّة الصَّ
ف���ي التِّجارة البحريَّة أن عمليَّ���ة التَّثاقف واالندماج 
فيها أسرُع وأوَسع؛ ألنَّ المظاهر الثَّقافيَّة تُنقل – كما 
فة الهدف دون  فة األصل إل���ى الضَّ هي - م���ن الضَّ
حلة البحريَّة تغييٌر مالحظ، ألجل  يطرأ عليها عبر الرِّ
رقيَّة،  ذلك ُوجدت على امتداد س���واحل إفريقيا الشَّ
من مقديشو شماالً حتى س���فالة )موزمبيق(، مراكز 
علميَّة في بُؤٍر حضاريَّ���ة مميَّزة ال تقلُّ عن مثيالتها 
فة األخرى في جزيرة العرب، ُعرفت بممالك  في الضَّ

راز اإلسالمي)2(. الزيلع اإلسالميَّة أو ممالك الطِّ
)4( اضطرابات اجتماعيَّة عنيفة:

لق���د ُمني المس���لمون في بالد ش���رق إفريقيا 
باضطرابات سياس���يَّة أو اجتماعيَّ���ة عنيفة، أثَّرت 
مباش���رة ف���ي النِّظ���ام التَّعليمي اإلس���الميِّ لدى 
المس���لمين، ففي زنجب���ار – مثاًل - تأثَّ���ر التعليم 
روف  اإلس���الميُّ في فت���رة )1964 - 1972م( بالظُّ
ياسيَّة التي أصبحت زنجبار على إثرها جزءاً من  السِّ
)تنزانيا(، وهي الفترة التي شهدت إغالق الكثير من 
سات التَّعليميَّة، والقنوات الفاعلة في المجتمع  المؤسَّ
، وس���يطرة الحكومة المركزيَّة في »دار  اإلس���الميِّ
���الم« على القطاع التَّعليميِّ وغيره من مناش���ط  السَّ

الحياة.
كذل���ك الحال في أوغندا في عهد االس���تعمار، 
حين وقعت حرٌب أهليَّة بين المس���لمين والنَّصارى، 

عبدالحليم، رجب محمد: العالقات السياسية بين مسلمي الزيلع   )2(
ونصارى الحبشة في العصور الوسطى، 1985م، ص 9.

عليم اإلسالميُّ بشرق إفريقيا.. التَّ
أوغندا نموذجًا
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تشتَّت ش���مل المس���لمين على إثرها، وُمني التَّعليم 
ة. اإلسالميُّ في تلك الفترة بانتكاسة حادَّ

التعليم اإلسالميَّ بأوغندا يشهد 
ا كان عليه في  ركودًا واضحًا عمَّ

الماضي 

ة التَّحّدي الكنسي: )5( قوَّ
ر إلى  ���بق اإلس���المي المبكِّ على الرغم من السَّ
منطقة ش���رق إفريقيا، وك���ون المس���لمين أغلبيَّة 
في معظ���م مناطقها، فإنَّ المس���يحيَّة ما برحْت أن 
ية للوجود اإلس���الميِّ في هذه  ة متحدِّ أصبحت ق���وَّ
المنطقة، وغدت متحكمة في األكثريَّة المس���لمة في 
معظم األحيان، خصوصاً في شؤون التَّربية والتَّعليم 
ياس���ة، فجمهوريَّ���ة كينيا – مث���اًل - بها مقرُّ  والسِّ
المجلس األعلى للكنائس بإفريقيا )AACC(، وفي 
ت زنجبار إلى منظمة المؤتمر  عام 1993م حين انضمَّ
اٌب مس���يحيُّون في  ؛ اعترض عليه���ا نوَّ اإلس���الميِّ
ولة ليس���ت إسالميَّة،  ة أن الدَّ البرلمان التنزاني بحجَّ
ل خرق���اً للقانون الوطني،  وأنَّ هذا االنضمام يُش���كِّ
فردَّت زنجبار بأنَّ تنزانيا لها تمثيٌل دبلوماس���يٌّ مع 
ة البالغة فإنَّ  الفاتيكان، وعل���ى الرغم من هذه الحجَّ
ة المسيحيَّة، فخرجت من منظمة  زنجبار أذعنت للقوَّ

.)1( المؤتمر اإلسالميِّ
سات التَّعليميَّة اإلسالميَّة: )6( بروز المؤسَّ

تتميَّز منطقة ش���رق إفريقيا بالتَّنامي المالحظ 
سات التَّعليميَّة العالية بها، من جامعات وكليَّات  للمؤسَّ
ومعاهد عليا، وذلك منذ عص���ر االنفتاح في العقد 
األخير م���ن القرن الماضي، فف���ي زنجبار: المعهد 

 Thomas Burgess and Ali Sultan Issa: Race،  )1(
 Revolution، and the Struggle for Human Rights
 in Zanzibar، )Ohio University Press، 2009(، p

.294

س في 1951م(، كليَّة التَّربية الجامعيَّة،  اإلسالمي )أُسِّ
وهي من إنشاء لجنة مسلمي إفريقيا )1998م(، وبها 
راسات اإلسالميَّة واللُّغة  صات مختلفة في الدِّ تخصُّ
ة  العربيَّة، والعلوم اإلنسانيَّة والتَّطبيقيَّة، وجامعة األمَّ
راس���ات  ���ريعة والدِّ بمنطقة »ثيكا« بكينيا، وكليَّة الشَّ
اإلس���الميَّة أيض���اً بالمنطقة نفس���ها )1998م()2(، 
وجامعة المس���تقبل في شمال ش���رق كينيا، وجامعة 
راف العالمي���ة الحديث���ة بالعاصمة، ولع���لَّ أوغندا 
وحدها هي التي ال توجد بها إالَّ الجامعة اإلسالميَّة 

.)IUIU(
)7( إقص���اء المس���لمين، أو قصوره���م، ع���ن 

ياسة: المشاركة في التَّربية والسِّ
على الرغم من أنَّ المس���لمين يمثِّل���ون أغلبيَّة 
ياس���ة  ف���ي كيني���ا وتنزانيا مثاًل؛ فإنَّ ش���ؤون السِّ
واإلدارة والتَّعلي���م ما زالت منفلت���ًة من أيديهم، وفي 
كيني���ا - مثاًل )عام 1983م( - أظهر تقريٌر رس���ميٌّ 
لبة الملتحقين بالثَّانويَّة مسيحيُّون  أنَّ )78%( من الطَّ
كاثولي���ك، والبقيَّة من غير المس���يحيِّين، وفي فترة 
)1986 - 1990م(، أكَّدت إحصاءات جمعيَّة مسلمي 
لبة المسلمين بهذه  ���الم أنَّ تعداد الطَّ جامعة دار السَّ
الجامعة ال يتج���اوز )582( من مجموع )4191( من 
غير المس���لمين؛ أي بنس���بة )13%( فحس���ب، وفي 
حقبة التِّسعينيَّات، كانت هناك ستُّ جامعات بكينيا، 
وعش���رات الثَّانويات الحكوميَّة، ولكن لم يكن ش���يءٌ 

احل ذات األغلبيَّة المسلمة)3(. منها في مناطق السَّ
هذا، وال بدَّ من اإلش���ارة هن���ا إلى بعض جهود 
مسلمي ش���رق إفريقيا المباركة، والذين اقتنعوا منذ 

في  المعاصرة  وقضاياه  اإلسالمي  التعليم  محمد:  يوسف  بامبا   )2(
المعاصر،  والعالم  اإلسالم  دراسات  مركز  )الخرطوم:  إفريقيا، 
2010م(، ص 130، عن: عبد المنعم حسن الملك: تحليل البيئة 
التعليمية والتربوية في شرق إفريقيا.. كينيا نموذجاً، الخرطوم: 

مجلة الدراسات اإلفريقية، ع 42 - ديسمبر 2009م، ص 215.

 AbdulazizLodh: “Muslims in Eastern Africa:  )3(
 Their Past and Present”، Nordic Journal of

.African Studies، 3 )1(، 88 - 94، 1994. p 94
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���رعيَّة  رٍة بضرورة المزاوجة بين العلوم الشَّ فترٍة مبكِّ
والعل���وم العصريَّة في المدارس اإلس���الميَّة، وتُعدُّ 
���يخ األمين المزروعي )1899 - 1949م(  تجربة الشَّ
دد من بواكير التَّجارب النَّاجحة بكينيا في  بهذا الصَّ
���رعيَّة  التَّوفيق بين المنهجين التَّعليميَّين: العلوم الشَّ
ياضيَّات وغيرها، وقد  واللُّغة العربيَّة والتَّاري���خ والرِّ
ت تجربة المزروعي إلى مدارس أخرى بكينيا،  امت���دَّ
���يخ محمد عبد الل���ه الغزالي،  منها: مدرس���ة الشَّ
���يخ عبد الله الحسني، ومدرسة الفالح  ومدرسة الشَّ

في ممباسا)1(.
تلك قواس���ٌم مش���تركة نحس���بها كافية لتكوين 
ة عن التَّعليم اإلس���الميِّ في  مواقف ووضع أُطٍر عامَّ
كينيا، وتنزانيا، وأوغن���دا، وما يصدق على دولة من 
ول األخرى  ول الثَّالث يصدق معظمه في واقع الدُّ الدُّ

في منطقة شرق إفريقيا.
وس���وف نخصُّ الحدي���ث في الفق���رات اآلتية 
بأوغندا؛ ليكون ذلك نموذجاً عن التَّعليم اإلس���الميِّ 

. بمنطقة شرق إفريقيا في إطاره العامِّ

ثانيًا: االإ�سالم والتَّعليم باأوغندا:
يرجع المدُّ اإلسالميُّ بأوغندا إلى حركة التِّجارة 
واحليين والعرب  ���كان المحليِّين والتُّجار السَّ بين السُّ
لوا في مناطق أكولي والنْغو، وغيرهما من  ال���ذي توغَّ

ماليَّة بأوغندا الحديثة. المناطق الشَّ
أما المدَّ الفعليَّ لإلسالم فكان من مملكة بُوغندا 
ل من القرن  )بالباء( بوس���ط البالد، في النِّصف األوَّ
، وخصوصاً في عهد الكاباكا  التَّاسع عشر الميالديِّ
)الملك( موتيس���ا )ت 1884م(، الذي أسلم على يد 
ب  ���يخ خميس بن عبد الله، وقرَّ اعية الشَّ الّتاجر الدَّ
ة،  التُّجار المسلمين، وأوكل إليهم وظائف إداريَّة مهمَّ
وزاد ذلك بتعلُّمه مبادئ العربيَّة، وبترجمة أجزاء من 
ارم  القرآن الكريم إلى لغة البوغن���دا، وااللتزام الصَّ

تحليل البيئة التعليمية والتربوية في شرق إفريقيا، مرجع سابق.  )1(

���ريعة اإلس���الميَّة، وقد ارتب���ط التَّعليم  بحدود الشَّ
ع الملك تعليم  ر؛ إذ شجَّ اإلس���الميُّ بهذا العهد المبكِّ
العربيَّة والقرآن في الكتاتيب التي نشأت بالمساجد 

في ربوع مملكة بوغندا)2(.
بيعي لإلسالم وحركة  ولم يزعج هذا التَّنامي الطَّ
، والنَّشاط التَّنصيريُّ  التَّعليم إال الحضور االستعماريُّ
الذي رافقه عام 1877م، وزجُّ بشعب بوغندا في حرٍب 
دينيَّة بين المسلمين والنَّصارى في العقد األخير من 
القرن التَّاس���ع َعَش���ر؛ كانت الغلبة العسكريَّة فيها 
للنَّصارى، غي���ر أنَّ ذلك كان – في حقيقته - نصراً 
لإلسالم؛ إذ تشتَّت المسلمون المهاجرون في أرجاء 
المملكة، وامتزجوا بقبائل نائيٍة ما برحْت أن أسلمت 

على أيديهم.
عل���ى س���بيل المثال؛ ف���إنَّ منطق���ة بوْغِويري 
���رقيَّة، التي تعدُّ اآلن أكثر مناطق  )Bugweri( الشَّ
أوغندا إس���الماً )70%(، يرجع إسالمها إلى إسالم 
زعيمه���ا القبليِّ مينْهي���ا )Menhya()3(، ومن أكثر 
المناطق ذات الحضور اإلس���الميِّ أيض���اً: منطقة 
، و )Busaga( في  ���مال الغرب���يِّ )Arua( في الشَّ
���رق، و )Ankole( ف���ي الغ���رب، وبُوغنْدا في  الشَّ

الوسط.
عليه؛ فإنَّ هذا التَّوزيع الواس���ع للمسلمين على 
عاة جه���وداً دعويَّة  ���ر على الدُّ رقع���ة أوغندا قد وفَّ
مضنيَّة، وأفاد المس���لمين اجتماعّياً واس���تراتيجّياً؛ 
بانضواء مختلف القبائل تحت مظلَّة اإلس���الم، بما 
عامات القبليَّ���ة التَّقليديَّة، كما أفادهم  ف���ي ذلك الزِّ
اقتصادّي���اً حيث ظلَّ���ت حركة التِّج���ارة في قبضة 
المس���لمين تبعاً للتَّب���ادالت التِّجاريَّة بي���ن القبائل 

المذكورة في مختلف أرجاء أوغندا.

 Reid Richard: “Images of African Ruler:  )2(
 KabakaMutesa of Buganda، ca 1857 - 1884”،

.History in Africa، Vol. 26 )1999(، p 269 - 298

 Kiyimba، Abasi: “Islam in Uganda: A situational  )3(
.Report”، Uganda Muslim Youth Assembly، 2005
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رس���ة  وعلى الرغ���م من الحملة التَّنصيريَّة الشَّ
مس  التي أعقبت هزيمة المس���لمين العسكريَّة، بالطَّ
القسريِّ للهويَّة اإلس���الميَّة، وإجبار المسلمين على 
تغيير أس���مائهم، وااللتحاق بمدارس اإلرس���اليَّات 
فين المسلمين  الكنس���يَّة، فإنَّ الجيل األوَّل من المثقَّ
ثقافًة غربيَّة مس���يحيَّة؛ قد اس���تطاعوا أن يقاوموا 
مس والتَّدجين، وعلى أيدي أولئك الغيورين  هذا الطَّ
فوف، وتأس���يس جمعيَّة مس���لمي  كانت إعادة الصُّ
 Uganda Muslim Education( أوغندا للتَّعليم
اوية  Association، UMEA(، وه���ي حج���ر الزَّ

لحركة التَّعليم اإلسالميِّ بأوغندا الحديثة.
أ - بدايات التَّعليم اإلسالمّي الحديث بأوغندا:

تعود بداي���ات »التعليم النظام���ي« الفعليَّة إلى 
ل من القرن العش���رين، وذل���ك بعد أن  العق���د األوَّ
ينيَّة بين المس���لمين والنَّصارى  وضعت الح���رب الدِّ
أوزارها )1885 - 1899م(، إذ ظهر التَّعليم اإلسالميُّ 
النِّظاميُّ بأوغندا إلى جانب التَّعليم التَّقليديِّ المعهود 

في الكتاتيب، 
وعلى الرغم من هزيمة المس���لمين في س���احة 
رس���ة التي انتهجها المستعمر  الحرب، والحملة الشَّ
، وإلغاء  ضدَّ المس���لمين، وحظر التَّعليم اإلس���الميِّ
���واحلية ذات العالقة العضويَّة باإلسالم)1(،  اللُّغة السَّ
 ، واحتكار اإلرساليَّات المس���يحيَّة للنَّشاط التَّعليميِّ
اغبين في  والعراقيل الكثيرة في وجه المس���لمين الرَّ
فتح مدارس، فإنَّ بداية التَّعليم اإلس���الميِّ النظامي 
المتمثَّل في »المدارس« كانت بداية واعية قويَّة على 
ة هنا »النَّوعيَّة«،  مس���توى التَّحدي القائم، وتعني القوَّ
ي، حيث صابر المس���لمون  ���عور بالتَّحدِّ ة الشُّ وح���دَّ
موا ف���ي العمل،  الراغب���ون في فتح م���دراس وصمَّ
ة االس���تعماريَّة لالعت���راف بثماني  ت القوَّ واضط���رَّ

 Moulton، Jeanne: Madrasah Education: what  )1(
 Creative Associates has learned، )Washington،

.2008(، p 33

عشرة مدرسة في عام 1935م.
من )1944م(؛ تم تأسيس  بعد حوالي عقٍد من الزَّ
 )2()UMEA( التَّعليميَّة لمس���لمي أوغندا الجمعية 
واد األوائل من المس���لمين، وجاء في  عل���ى يد ال���رُّ
ة أهدافها: »العمل من أج���ل التَّناغم بين التَّعليم  قمَّ
ا يدل على  اإلسالميِّ وبين نظام التَّعليم الالَّديني«؛ ممَّ
قوة ش���عور المسلمين بهذا اإلش���كال الجوهريِّ في 
عوب المسلمة. واقع التَّربية والتَّعليم في أوساط الشُّ

ة، مثل تحديٍث  وقامت هذه الجمعيَّة بمهامِّ متعددِّ
رات، واإلشراف على المدارس  المناهج، ووضع مقرَّ
تينيَّات من  الحديثة، ونجحت في الخمس���ينيَّات والسِّ
فتح )180( مدرسة ابتدائيَّة، و )18( مدرسة ثانويَّة، 
ومعه���ٍد لتدري���ب المعلِّمين في ع���ام 1954م، وتلك 
إنجازاٌت ال يُستهاُن بها إذا ما قورن الواقع األوغنديُّ 
حراء، خصوصاً في  بواقع ُدَوٍل إفريقيَّة جن���وب الصَّ
غرب إفريقيا التي لم تشهد قيام هيكٍل تربويٍّ مماثٍل 
لجمعيَّة )UMEA( إال في التِّس���عينيَّات من القرن 

الماضي.
في الوق���ت الحاض���ر؛ تبلغ نس���بة المدارس 
عم  اإلس���الميَّة التابعة لهذه الجمعيَّ���ة وتحظى بالدَّ
الفن���يِّ والماديِّ منها )75%( م���ن مجموع المدارس 
بأوغندا،  وقد بلغ تعداد تلك المدارس عام 2007م، 
3500 مدرسة ابتدائيَّة، و 200 مدرسة ثانويَّة، وأربع 

معاهد لتدريب المعلِّمين، وخمس مدارس تقنية)3(. 
وم���ن الهيئات المنبثقة عن الجمعي���ة التَّعليميَّة 
لمس���لمي أوغندا )UMEA( اتِّحاد معلمي أوغندا 
 Uganda Muslim Teacher’s المس���لمين 
Association، ومن أهمِّ أهداف هذا االتِّحاد: دعم 
الم���دارس والمعلِّمين مادّياً ومهنّي���اً، وإعداد الكتب 
راس���يَّة اإلسالميَّة،  المدرس���يَّة لمختلف المواد الدِّ

 Lapidus، Ira Marvin: A History of Islamic  )2(
.Societies، )Cambridge University Press(، p 778

.USAID، p 35  )3(
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ولة، إلى  رات بين جميع المدارس بالدَّ وتوحيد المقرَّ
جانب االرتقاء بالمستوى الوظيفيِّ للمعلِّمين)1(.

ب - واقع التَّعليم اإلسالمي بأوغندا:
ر بأيدينا تقاريٌر ترصد س���يرورة التَّعليم  لم تتوفَّ
ة)2(، ولكن بالنَّظر في  اإلسالميِّ بأوغندا وتطوُّره بدقَّ
اهن لهذا التَّعليم ومواقف المش���تغلين به  الواقع الرَّ
منه؛ يتبيَّن أنَّ التعليم اإلسالميَّ بأوغندا يشهد ركوداً 
ا كان عليه ف���ي الماضي، ويمكن إرجاع  واضح���اً عمَّ
هذا التَّردِّي في واقع التَّعليم اإلسالميِّ بأوغندا إلى 
ك���ود التَّعليميِّ في إفريقيا – على  حالة عامة من الرُّ
األقلِّ -، ومتغيِّراٍت متش���ابكة ق���د تخرج عن نطاق 

التَّعليم نفسه.

ة  ف للجامعات الكنسيَّ هور المكثَّ الظُّ
بأوغندا وفي شرق إفريقيا ال يمكن 
االستهانة به أو تجاُهله في حقل 

العمل اإلسالميِّ

وما يثير قلق المش���تغلين بالتَّعليم األوغنديِّ هو 
د  راده عاماً بعد آخر، وقد أكَّ سرعة هذا التَّردِّي واطِّ
تقرير الجامعة اإلسالميَّة بأوغندا هذا الوضع، حيث 
جاء فيه أنَّ الجامعة حالياً تجري دراسة شاملة حول 
التعليم اإلسالمي في أوغندا الذي بدأ يتدهور بشكل 

مستمر)3(.
في هذا السياق؛ فإنَّ بين أيدينا تصنيفاً ألفضل 

.USAID، p 35  )1(

مؤتمراً  اإلسالمية  الجامعات  ومنظمة  إيسسكو  منظمة  أقامت   )2(
اإلسالمي  التعليم  ح��ول  األول  اإلقليمي  المؤتمر  بعنوان: 
من  شيء  على  نعثر  لم  ولكننا  2010م،  يوليو  في  يوغندا،  في 
موقع  في  مختصراً  خبراً  وجدنا  وإنما  المؤتمر،  هذا  أوراق 
http://www.isesco.org.ma/arabe/news/:إيسسكو

 news.php?id=2271
تم التصفح بتاريخ: 2012/3/17م. 

تقرير الجامعة اإلسالميَّة بأوغندا، ص 6.  )3(

عْش���ر مدارس ثانويَّة بأوغندا لعام 2011م)4(، تبيَّن 
 Kibuli Secondary( فيه أنَّ مدرس���ة كيبول���ي
School( بالعاصم���ة كامباال، وهي مدرس���ٌة ثانويَّة 
إسالميَّة، تحتلُّ المرتبة العاشرة في هذا التَّصنيف، 
وتلك مفخرةٌ للمسلمين غير أنَّ وجودها في المرتبة 
���أن اإلس���الميِّ في  ين بالشَّ األخيرة يثير قلق المهتمِّ
أوغن���دا، خصوصاً أنَّ هذه المدرس���ة م���ن بواكير 
س���ت ف���ي عام 1945م  المدارس في الدولة؛ إذ أسِّ
برعاية مباش���رة من األمير ب���در كاكوغولو، وكانت 

فوة أبناء األمراء آنذاك. مدرسة الصَّ
ئيس المس���لم  باإلضافة إلى ذلك؛ فإنَّ عهد الرَّ
هبيَّ  عيدي أمي���ن )1971 - 1979م( كان العهد الذَّ
عم الحكوميِّ للتَّعليم  لإلس���الم والمس���لمين في الدَّ
، ف���كان من المنتظر أن  عويِّ اإلس���الميِّ والعمل الدَّ

عم. تكون النَّتائج والمخرجات على مستوى هذا الدَّ
، ف����ي التَّعليم  ����رات التَّدنِّي المس����تمرِّ وم����ن مؤشِّ
اإلسالميِّ بشكٍل عاٍم بأوغندا، تزايُد نسب الرُّسوب في 
ة التي تجريها هيئة االمتحانات  االمتحانات الوطنيَّة العامَّ
، ويتمُّ على  للمدارس اإلس����الميَّة)5( نهاية كلِّ عاٍم دراسيٍّ
إثرها توزي����ع النَّاجحين في الثَّانويَّات الوطنيَّة، ففي عام 
اس����بين في هذا االمتحان  2011م - مثاًل - زاد عدد الرَّ
عن العام قبله بمجموع )439(، وفي العام الحالي 2012م 
رس����ب )700( طالب من مجموع )2380( ممتحناً، وقد 
����يخ يحي����ى لوُكَواُغو )رئي����س جمعيَّة المدارس  د الشَّ أكَّ
رٌد  القرآنيَّة بأوغندا( أن هذا التَّدنِّي في ِنَسب النَّجاح مطَّ

ة)6(. راسيَّة كافَّ رٌد في المواد الدِّ كلَّ عام، ومطَّ
ر معلومات دقيقة عن واقع التَّعليم  وفي ظلِّ عدم توفُّ
فيم���ا قبل الجامع���ة بأوغندا؛ فإنَّنا نعتم���د على هذه 

 www.ServeAfrica.info ، accessed on 14 March  )4(
 .2012

 Islamic Primary Leaving Examination Board،  )5(
.IPLE

 Al-Mahdi Senkabirwa: “Hundreds fail Islamic  )6(
.Exam”، Daily Monitor، January 18، 2012
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اهرة لتَّأكيد أنَّها كافية إلطالق ناقوس الخطر لواقع  الظَّ
التَّعليم اإلس���الميِّ بأوغندا، خصوصاً أنَّ المش���تغلين 

بالتَّربية والتَّعليم في هذا البلد يؤكِّدون هذا الوضع.
���ٌر آخر يدعونا لوضع عالمات اس���تفهام  مؤشِّ
ٍب كذلك - حول مس���توى التَّعليم اإلس���الميِّ  – وتعجُّ
بأوغن���دا، وذلك إذا ج���از لنا اعتب���ار اللُّغة العربيَّة 
مجّساً لنبض هذا التَّعليم هبوطاً وارتفاعاً، ونحسب 
أنَّها كذلك، فحين قراءة كلِّ س���طٍر ف���ي تقريٍر بين 
أيدينا اآلن للجامعة اإلس���الميَّة بأوغندا)1( ال نملك 
إال األس���ى على العربيَّة، وذلك إليماننا أنَّ الجامعة 
ة ما انتهى إليه التَّعليم اإلسالميُّ  اإلسالميَّة تمثِّل قمَّ
بأوغندا، وأنَّ كلَّ ما يصُدر عن رئاستها – على وجه 
الخص���وص - من تقارير رس���ميَّة ينبغي له أن يبلغ 

المة اللُّغويَّة)2(.  مستًوى مثالّياً من السَّ
ج - التَّعلي���م العال���ي بأوغندا وموق���ع التَّعليم 

اإلسالمي فيه:
ال تختلف ظ���روف التَّعليم العال���ي في أوغندا 

الرابعة  الجلسة  إلى  أوغندا  في  اإلسالمية  الجامعة  تقرير  هو   )1(
عشرة للجمعية العامة للكومستيك المنعقد في إسالم آباد، 11 - 
www. :13 يناير 2011م، وهو موجود بموقع الجامعة الرسمي

iuiu.ac.ug ، تمت معاينته بتاريخ 14 مارس 2012م.

ورد في التقرير ما يأتي:  )2(
»1.3 وضع المؤظفين: أثناء سنة دراسية 2008 – 2009 الجامعة 

كان عندها 72 إداري كبار، و 97 موظف مساندون« )ص 3(.
يسكن  أن  الجامعة  من مصلحة  الموظفين: هي  إسكان   3.5.3«
السكنية  النفقات  النخفاض  الجامعي  الحرم  في  موظفوها 
الحرم  خارج  الموظفين  استقرار  في  األخطار  على  والحفاظ 
الجامعي حيث ان في السنة الماضية اثنين من منسوبنا )طالب 
بالمجرمين  بضربات  عانا  العرب(  المقاولين  عمال  من  واحد 
العرب  المقاولين  وعامل  الطالب،  وتوفي  الحرجة  واإلصابات 

حالياً« )ص 7(.
البناء هناك  وإذا يفشل  البناء،  لهذا  إلى 10،000 دوالر  »نحتاج 
خطر لخسران مركز الشرطة الذي يزيد عدم أمان على المزرعة« 

)ص 13(.
سميَّ المكوَّن من تسٍع وعشرين  ويغلب الظنُّ أنَّ هذا التَّقرير الرَّ
صفحة قد ُوضع باإلنجليزيَّة، ثم تُرجم ترجمًة آلية إلكترونيَّة مع 
مراجعة عابرة! فأين الجديَّة؟ وأين كليَّة اللُّغة العربيَّة وآدابها التي 
افتُتحت بها الجامعة؟ وهل ناُلم إذا حكمنا على التَّعليم اإلسالميِّ 
انطالًقا من هذا التَّقرير؟ فاللُّغة العربيَّة وعاءٌ للتَّعليم اإلسالمي، 
وال شكَّ أنَّ أيَّ انحطاط يطرأ على المستوى الكفائيِّ أو األدائيِّ 
؛ فإنَّه نذير انحطاٍط  لهذه اللُّغة لدى المشتغل بالتَّعليم اإلسالميِّ

وتردٍّ في مستوى هذا التَّعليم.

عن مثيالتها من دول إفريقيا المس���تعمرة، من حيث 
النَّش���أة والتَّطوُّر، ولع���لَّ أبرز صبغة تمثِّل قاس���ماً 
ة، هي  حراء كافَّ مشتركاً بين دول إفريقيا جنوب الصَّ
س���ات التَّعليميَّة العليا؛ إذ لم تكن توجد  ندرة المؤسَّ
بكلِّ دول���ة إفريقيَّة على حدة أكثر م���ن جامعة، بل 
ول لم توجد به���ا جامعة إال في حقبة  إن بع���ض الدُّ

التِّسعينيَّات من القرن الماضي أو بعدها.
س���ات التَّعليميَّة  وهذه النُّدرة ف���ي عدد المؤسَّ
العالية بُدَول إفريقيا ظاهرة منبثقة – في الحقيقة - 
، والذي حرص كلَّ الحرص  رف االس���تعماريِّ عن الظَّ
أن اإلفريقيَّ كلَّه في اتِّجاه أحاديٍّ  على أن يختزل الشَّ

ينطلق من المستعمر وإليه يعود. 
على س���بيل المثال؛ ف���إنَّ أوَّل جامعٍة بأوغندا، 
س���ت منذ عام 1922م، ولم  جامعة ماكيريري، قد أسِّ
سة تعليميَّة عالية أخرى  ولة والدة مؤسَّ تشهد هذه الدَّ
إال في عام 1988م، أي بعد س���تٍّ وستين سنة، ومن 
عب في المجال التَّرب���ويِّ المرور على مثل هذه  الصَّ
اهرة مرور كرام؛ ألنَّنا ب���إزاء أجياٍل متعاقبة في  الظَّ
سة  سبعة عقوٍد، ذات أحاديَّة فكريَّة وثقافيَّة في مؤسَّ
هي من وضع المس���تعمر وتشكيله، كما يعني حرمان 
ش���ريحٍة كبيرة من هذه األجيال من التَّعليم الجامعيِّ 
طيلة هذه العقود؛ إذ إنَّ جامعة منفردًة ال تقدر على 
باب على  ���كاني، واستيعاب الشَّ مواجهة االزدياد السُّ

ويل. هذا المدى الطَّ
د – تطور التعليم اإلإلسالمي بأوغندا:

واهر التي يجدر تس���جيلها حول  وم���ن أهمِّ الظَّ
الحقبة الجديدة لتطوُّر التَّعلي���م الجامعيِّ بأوغندا، 
أي بعد انحس���ار الفترة األحاديَّة واالنفتاح النِّس���بيِّ 
واهر  في المجال التَّرب���ويِّ وغيره من المجاالت، الظَّ

اآلتية:
سات التَّعليميَّة  )1( س���رعة االزياد الكميِّ للمؤسَّ

العالية:
فمنذ عام 1988م حتى ع���ام 2010م بلغ تعداد 
ل  الجامع���ات األوغنديَّ���ة ثالثين جامع���ة، أي بمعدَّ
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)1.36( جامع���ة جديدة في كلِّ ع���ام، وتتراوح تلك 
ة أهليَّة، وجامعات  الجامعات بين: عموميَّ���ة، وخاصَّ
ص���ة، وتلك حالٌة  تجاريَّ���ة ربحيَّة، وجامعات متخصِّ
ة، ففي  ة ف���ي العالَم، وفي ش���رق إفريقيا خاصَّ عامَّ
تنزاني���ا مثاًل، ارتفعت نس���بة الجامعات األهليَّة في 
الفت���رة )2002 – 2007م( بنس���بة )143%(، وازداد 

ل التَّسجيل فيها بنسبة )%500()1(. معدَّ

عليم اإلسالمي  قات التَّ من معوِّ
ة،  بشرق إفريقيا، بل في إفريقيا عامَّ

نسيق بين المشتغلين  عدم التَّ
بهذا العمل فيما بينهم

بق اإلسالميُّ في التَّعليم العالي: )2( السَّ
���بق في فترة  لق���د حاز المس���لمون قصب السَّ
االنفت���اح في التَّعليم العالي بأوغندا، وذلك بإنش���اء 
الجامعة اإلسالميَّة بأوغندا عام 1988م، بتمويٍل من 
، وال شكَّ أنَّ ذلك إنجاٌز  مة المؤتمر اإلس���الميِّ منظَّ
تاريخيٌّ لإلسالم وللمسلمين بهذا البلد، وقد ورد في 
تقرير الجامعة لعام 2011م أنَّ بها )5719( طالباً من 
األوغنديِّين، و )563( م���ن دول أخرى هي: تنزانيا، 
وكينيا، ومالوي، والصومال، والسودان، وجزر القمر، 

ومصر، وإيران.
)3( تنامي الجامعات المسيحيَّة:

مم���ا يثير اهتم���ام راصد واق���ع التَّعليم العالي 
بأوغند كثرة الجامعات المس���يحيَّة؛ إذ بلغ تعدادها 
في عام 2010م إحدى عش���رة جامعًة، متوّزعة على 
مختلف اإلرساليَّات والِفَرق الكنَسيَّة، مثل الكاثوليكيَّة، 
 The Seventh( بتيِّين  السَّ وكنيسة  والبروتستانت، 

 The World Bank Publications: The Evolving  )1(
 Regulatory Context for Private Education in

.Emerging Economies، p 7

Advantists(، بل إنَّ الكنيسة الواحدة قد تكون لها 
أكثر من جامعة، وتلك حال الكنيس���ة البروتستانتيَّة 

األنجليكانيَّة، فلها أربع جامعات، هي)2(:
 The Uganda( 1 - جامعة أوغندا المسيحيَّة

.)Christian University Mukono
.)Ndejje University( 2 - جامعة انْديجي

 Central( الوس���طى 3 - جامع���ة بوغن���دا 
.)Buganda University

.)Busoga University( 4 - جامعة بوسوغا
ومانيَّة جامعتان، هما:  وللكنيس���ة الكاثوليكيَّة الرُّ
 Uganda Martyr University انْكوزي  جامعة 
 Kisubi Brothers وجامع���ة كيس���وبي ،Nkozi

.University College
اهرة كثرة الجامعات  وتجدر اإلش���ارة إلى أنَّ ظَّ
ة في إفريقيا، وقد أحصينا  المس���يحيَّة ظاهرةٌ عامَّ
في إح���دى المواقع اإللكترونيَّة منه���ا )67( جامعًة 
حراء منذ ع���ام 2008م، منها  بإفريقي���ا جنوب الصَّ
ستُّ جامعات في كينيا، وأربع جامعاٍت في تنزانيا)3(، 
هور المكثَّف للجامعات  وال يمكن االس���تهانة بهذا الظُّ
الكنس���يَّة بأوغندا وفي شرق إفريقيا أو تجاُهله في 

. حقل العمل اإلسالميِّ
: تُرى ما موقع  وال بد هنا من طرح سؤاٍل جوهريٍّ
، أو – باألحرى - ما موقع الجامعة  التَّعليم اإلسالميِّ
قع���ة التَّعليميَّ���ة بأوغندا؟  اإلس���الميَّة في هذه الرُّ
ؤال، مع شحِّ المصادر والوثائق  ولإلجابة عن هذا السُّ
المعتمدة، ال نملك إال االستئناس ببعض اإلحصاءات 
���بكة العالميَّة ع���ن تصني���ف الجامعات  عل���ى الشَّ

 Muwagga، Anthony Mugagga: “Reflections on  )2(
 the Philosophy behind the different universities
  in Uganda”، Educational Research، Vol 2 )1(،

.p736 - 744. 2011

 http://www.lapche.org/research.htm ، accessed  )3(
.on: 18 March 2012
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األوغنديَّة من حيث جودتها)1(.
تبيَّن اإلحصاءات أنَّ الجامعة اإلسالميَّة بأوغندا 
ا يمكن  تحتلُّ مرك���زاً جيِّداً في ه���ذا التَّصنيف؛ ممَّ
ر هذه الجامعة قائمة  االتِّكاء عليه، ودعمه حتى تتصدَّ
س���مي  الجامع���ات األوغنديَّة، أو بتعبير التَّقرير الرَّ
للجامع���ة: »ق���ّرر مجلس الجامع���ة ااتخاذ خطوات 
الزمة لتحويل الجامعة إل���ى 20 جامعة متقدمة في 

إفريقيا«)2()!(.
وأدناه التَّصنيف المذكور:

محلي المؤسسة
تصنيف 
عالمي

1 Makerer University 1629

2
 Ugand Christian University

Mukono
6799

3 Kyambogo University 7315
4 .Mbara Univ. of Science & Tech 7558
5 .Mountain of the moon Unv 7756
6 .Busitema Univ 7809
7 Islamic University in Uganda 7847

فالجامعة اإلس���الميَّة بأوغندا تحت���لُّ المرتبة 
���ابعة م���ن بين أربع وعش���رين جامع���ة وطنيَّة  السَّ
هناك، لك���نَّ نظرًة أخرى على خانة التَّرتيب العالمي 
عة لموُقع  للجامعة اإلس���الميَّة ال تعطي صورة مشجِّ
���ر التَّبايُن عاٍل  هذه الجامعة عالمّياً ومحلّياً؛ فمؤشِّ
جّداً بين هذه الجامعة وس���وابقها من الجامعات في 
رجات الفارقة بين الجامعة اإلس���الميَّة  القائمة، والدَّ

ت األولى على النَّحو اآلتي: والجامعات السِّ

ت 123456الجامعات السِّ
621810485322899138الجامعة اإلسالميَّة

 www.onlineMBA.unc.edu ، Accessed on: 12  )1(
.March 2012

سمي للجامعة، ص 29. انظر: التَّقرير الرَّ  )2(

���رات المقلقة لحال التَّعليم  بناًء على هذه المؤشِّ
اإلس���الميِّ بجميع مراحله بأوغندا؛ ف���إنَّ الحاجة 
ة للعمل من أجل االرتفاع بالتَّعليم في هذا البلد،  ماسَّ
فالتَّعليم اإلس���الميُّ بأوغندا يستند إلى بنية تحتيَّة 
تاريخيَّ���ة عريقة، وإلى خبرة عمليَّ���ة جيِّدة، وتنظيم 
ساته، ولكن هذا الوضع يشهد اآلن  ٍر نسبياً لمؤسَّ مبكِّ
ياٍت كثيرة،  فترة انحداٍر وضعف نتيجًة لتأثيراٍت وتحدِّ
بعضها خارجٌة عن نطاق العمل التَّربويِّ وس���يطرته، 

وهو ما نستعرضه في الفقرات التالية. 

يات التَّعليم االإ�سالميِّ باأوغندا: ثالثًا: تحدِّ
يات المستخلصة عن التَّعليم  هذه جملٌة من التَّحدِّ
ة  اإلس���الميِّ بأوغندا؛ انطالقاً م���ن المالمح العامَّ
المعروضة عن التَّعليم اإلس���الميِّ بها وبأخواتها من 

دول شرق إفريقيا)3(.
)1( تشتُّت ديموغرافي للمسلمين:

نتيجة لظروف المدِّ اإلسالميِّ بأوغندا وموقعها 
، وتبعاً للهجرات القس���ريَّة التي خضع لها  الجغرافيِّ
المس���لمون بعد هزيمتهم في وج���ه النَّصارى، فإن 
ة:  المس���لمين لهم وجوٌد واضح في أرجاء أوغندا كافَّ
في )Eganza(، وف���ي )Jinja(، و )Kamule(، و 

)Mpigi(، و )Arua(، وفي العاصمة كامباال.
���كانيُّ للمسلمين، وإن كانت له  وهذا التَّوزيع السُّ
ياً كبي���راً لهم في الحقل  إيجابيَّات���ه، فإنَّه يمثِّل تحدِّ
اإلداريِّ والتَّربويِّ التَّعليمي، خصوصاً في ظلِّ ُش���حِّ 

وسائل النَّقل واالتصال.
 )2( التَّدريس باللغات المحليَّة:

ل  ومردُّ تلك الظاهرة الحظر االس���تعماريِّ األوَّ
للُّغة الس���واحلية ف���ي التَّعليم منذ بداي���ات القرن 
العشرين، ومن أهم اللُّغات في التَّدريس على حسب 

بأوغندا،  اإلسالمي  التعليم  مشكالت  عن  منشور  مقال  يوجد   )3(
 KiyimbaAbasi. وهو:  عليه،  الحصول  من  نتمكن  لم  ولكننا 
 ‘The Problems of Muslim Education in Uganda:
 some Reflections’، Journal of the Institute of

.Muslim Minority Affairs، 7 )1(، 1986
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المناطق: لغة لوغندا، ولوْغبارا، ولغة ماْردي، وكاْكَوا.
ويكمن اإلش���كال في اس���تخدام ه���ذه اللُّغات 
 ، بوصفها لغة التَّعليم والتَّواصل في التَّعليم اإلسالميِّ
ارس���ين بالعربية،  مما يُقلِّل م���ن ُفرص احتكاك الدَّ
ر وطريقة التَّدريس إلى ترجمة  ويحوِّل مضمون المقرَّ
ارس بقصٍد منه أم  بحت���ة ينخرط فيها المعلم مع الدَّ

بغير قصد.
روف الحرجة:  )3( التَّعليم في الظُّ

ياً آخر كبيراً  يمثِّل تدني المس���توى األمنيِّ تحدِّ
ة،  للتَّعليم اإلسالميِّ بأوغندا، بل لمناشط الحياة كافَّ
ففي شماليِّ البالد تحديداً، مجموعاٌت مسلمة غير 
قليل���ة، ومدارس كثيرة واقعة في »المناطق الحمراء« 
التي تمثِّل س���احات الح���رب والمواجهة بين القوات 
ب« المس���يحيَّة  الحكوميَّة وميليش���يات »جماعة الرَّ
عاية لتلك  )LRA(، ويعني ذلك انعدام أيِّ نوٍع من الرِّ
المجموعات والمدارس، وأنَّ مهام المدرسة في تلك 
ى حدود التَّربية والتَّعليم المعهودة إلى  المناطق تتعدَّ
الحف���اظ على األطفال من الوقوع فريس���ة للتَّجنيد 

القسريِّ في صفوف الفَرق المتقاتلة.
 )4( اإلدارة غير المسلمة للمدارس اإلسالميَّة:

عم الحكوميِّ لبعض المدارس الحكوميَّة؛  تبعاً للدَّ
ف���إنَّ الحكومة تعيِّن للتَّدريس به���ا معلِّمين من غير 
المسلمين، كما تُس���ند إدارتها إلى مديٍر وإدارة غير 
مس���لمة، وتُحوِّل إليه���ا أعداداً م���ن التَّالميذ غير 
المس���لمين، وربَّما يك���ون عدد المعلِّمي���ن من غير 

المسلمين أكثر من المعلِّمين المسلمين بالمدرسة.
واإلشكال في هذا المقام واضٌح؛ فالمعلِّم هو ابن 
عقيدته وثقافته ومنش���ئه، ويبدو اإلشكال أعمَق كما 
يذكر الباح���ث »كييمبا« في تفوُّق عدد التَّالميذ غير 
المسلمين على المسلمين في بعض المدارس الواقعة 
عات ذات األغلبيَّة المس���لمة)1(! وال شكَّ أن  في التَّجمُّ
التَّعليم اإلس���الميَّ ال يمكنه تحقيق أهدافه في مثل 

.Kiyimba، Abasi. Op. cit.، p 6  )1(

رف غير الخصب لنماء تربية إسالميَّة. هذا الظَّ
 )5( تقلي���ص نطاق التَّعليم اإلس���المي مقابل 

الدعم الحكومي:
تحظ���ى بع���ض الم���دارس األهليَّ���ة بدعٍم من 
الحكومة األوغنديَّة؛ بشرط أن تتبنَّى المنهج التَّعليميَّ 
الحكوميَّ الذي يدرج التَّعليم اإلس���المي كمادة فقط 
راس���يِّ  رات األخرى، وفي نهاية العام الدِّ ضمن المقرَّ
يؤدِّي تالمي���ذ تلك المدارس امتحان���ات الحكومة، 

يجوها أيضاً شهاداٍت حكوميَّة. ويُمنح خرِّ
عم« ال يُعدُّ ش���يئاً ذا  ف���ي الواقع؛ فإنَّ هذا »الدَّ
ي به تلك المدارس من أهداٍف  ب���اٍل بمقابل ما تضحِّ
ق مادةٌ يتيمٌة،  ، فمن المحال أن تحقِّ للتَّعليم اإلسالميِّ
ى محتواه���ا العموميَّات، أه���داف منظومٍة  ال يتعدَّ
رات واألنشطة واالستراتيجيَّات  متش���ابكة من المقرَّ

اة في المنهج التَّربويِّ اإلسالمي. التَّعليميَّة المتوخَّ

قات الم�ستركة:  يات والمع�ِّ  رابعًا: التَّحدِّ
يات والمعوِّقات التي نحسبها مشتركة  من التَّحدِّ

ة: بين ُدول شرق إفريقيا أو بين ُدَول إفريقيا عامَّ
)1( إش���كال المنهج في الم���دارس المزَدَوجة 

:)Integrated Schools(
ي���ات التي تواجه التَّعليم اإلس���الميَّ  من التَّحدِّ
بشرق إفريقيا، ومعظم ُدول إفريقيا، عجز المسؤولين 
ر  التَّربويِّين عن تخطيط منهج تعليميٍّ جيٍِّد بإزاء المقرَّ

الحكوميِّ الذي ينبغي األخذ به كاماًل.
وفي بع���ض الحاالت تصل المواد الحكوميَّة إلى 
مج  العش���رين، فتعجز المدرسة اإلس���الميَّة عن الدَّ
رات  دة في بضع مقرَّ رعيَّة المتعدِّ كي بين المواد الشَّ الذَّ
راسيَّة، فال  ارسين بالمواد الدِّ زة؛ فتنوء كواهل الدَّ مركَّ
يملك الجادُّون منهم في أحسن الحاالت إالَّ التَّضحية 

بأحد المنهجين لآلخر.
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عليم اإلسالميِّ بشرق إفريقيا،  التَّ
ا يعتريه من  على الرغم ممَّ

عف والوهن، ما زال  عوارض الضَّ
يحتوي على الكثير من المناعة 

هوض ودواعي النُّ

ه���ذا، وفي كيني���ا خصوصاً، نم���اذج جيِّدة من 
الم���دارس المزدَوج���ة الت���ي نجحت ف���ي التَّوفيق 
ق طالبه���ا نجاحاً قياس���ّياً  بي���ن المنهَجي���ن، وحقَّ
ع بعض غير  في االختب���ارات الحكوميَّة، مما ش���جَّ

المسلمين على إلحاق أطفالهم بتلك المدارس)1(.
 )2( التَّنفير من اللغة العربيَّة والتَّعليم اإلسالمي 

بسبب ضعف مستوى المعلمين:
لقد خطت بالد شرق إفريقيا وحكوماتها خطوة 
مش���كورة في إدخال اللُّغة العربيَّة والعلوم اإلسالميَّة 
في التَّعليم الثَّانويِّ والجامعيِّ رسمّياً، وأسِنَد التَّدريس 

في جميع الحاالت إلى المسلمين.
لك���ن ذلك لم يُحدث تط���وُّراً إيجابّياً في حال 
راس���ات اإلسالميَّة، وذلك بسبب  اللغة العربيَّة والدِّ
عف الملموس في معلِّمي اللُّغة العربيَّة، مقارنة  الضَّ
 ، بمعلِّم���ي الم���واد األخرى ف���ي الجان���ب المهنيِّ
ر من اللُّغة والعلوم  وانتهاجهم وس���ائل تعليميَّة تنفِّ
���رعيَّة، حتى إنَّ بعض الطلبة المس���لمين في  الشَّ
لون الجل���وس في امتحانات مادة  كينيا مثاًل، يفضِّ
التَّربية المس���يحيَّة؛ »لكونها مكتوب���ًة باإلنجليزيَّة 
الت���ي يفهمونه���ا، ولصعوبة مناهج تعلي���م التَّربية 
اإلسالميَّة؛ ولضعف القائمين على تدريس العربيَّة 

وتدريس العلوم اإلسالمّية«)2(.

www.al-forqan.net/articles/print-1842.html  )1(

امبورالي كامي مادي: البيئة التعليمية والتربوية في شرق إفريقيا:   )2(
الدراسات  مركز  ع40،  إفريقية،  دراسات  مجلة  نموذجاً،  كينيا 

اإلسالمية بجامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم، 2006م.

 )3( ارتب���اط تعلُّم اللُّغة العربيَّة بس���وق العمل 
يِّقة: الضَّ

ة( بظاهرة  تنفرد بالد شرق إفريقيا )كينيا خاصَّ
ارتب���اط تعلُّم اللغة العربيَّة بس���وق العمالة إلى بالد 
الخليج، ويس���توي في تعلُّمها المسلمون وغيرهم)3(، 
وإذا ما انتش���ر ه���ذا الوضع فإنَّه يوش���ك أن يحطَّ 
بمستوى التَّعليم اإلسالميِّ العربيِّ إلى نطاٍق ضيِّق، ال 
خيرة  جَّ بمفردات وتعبيرات ركيكة إلى الذَّ يتجاوز الزَّ
ارس���ين، وتغلي���ب العاميَّات على الفصيح  اللُّغويَّة للدَّ

تبعاً لطبيعة األسواق المستهدفة.
عويَّة:  )4( تشتُّت الجهود التَّعليميَّة والدَّ

من معوِّقات التَّعليم اإلسالمي بشرق إفريقيا، بل 
ة، عدم التَّنس���يق بين المشتغلين بهذا  في إفريقيا عامَّ
العمل فيما بينهم، وينتج عن ذلك تشتت الجهود، وهدر 
اإلمكان���ات، وتكرار التَّجارب، حيث ال يوجد تنس���يٌق 
���أن اإلس���الميِّ  بين الجمعيَّات الخيريَّة المعنية بالشَّ
مٍة برامجها  ة، فل���كلِّ منظَّ ول اإلفريقيَّة خاصَّ ف���ي الدُّ
ومش���روعاتها ف���ي المج���ال التَّعليم���يِّ أو غيره من 
مات اإلس���الميَّة  المجاالت، دون اعتباٍر لوجود المنظَّ

ؤى. األخرى التي ال تختلف عنها في األهداف والرُّ
���دد؛ يمكن التَّنس���يق بي���ن كبريات  وبهذا الصَّ
الهيئات الوطنيَّة المعنيَّة بشؤون التَّعليم اإلسالميِّ في 
كلِّ بلد في ش���رق إفريقيا، مثل: جمعية مسلمي كينيا 
 Kenya Muslim Welfare Society، للرعاي���ة
عاية  KMWS 1973، وجمعية المسلمين للتربية والرِّ
 Muslim Education &Walfare، MEWA
.)UMEA( 1995 ، وجمعية مسلمي أوغندا للتَّعليم

المش���روعات  ف���ي  المش���اركة  ضع���ف   )5(
االجتماعيَّة:

سات التَّعليميَّة  من األخطاء التي ما زالت المؤسَّ

في  اإلسالمي  التعليم  تطور  السواحيلية،  اللغة  معهد  مدير   )3(
زنجبار: دور المنظمات اإلسالمية غير المحلية في إحياء التعليم 
http://www.omanlover.org/ :اإلسالمي، ينظر الموقع

vb/archive/index.php/t-87811.html
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عويَّة ترتكبها في إفريقيا، بُعدها عن المش���اركة  والدَّ
في قضايا المجتمع المدني، مثل أنش���طة مكافحة 
مرض اإليدز، ومحاربة المخدرات، والحدِّ من الفقر.
وهذا الغياب عن مش���كالت المجتم���ع الفعليَّة 
سات، ويُضِعف من االعتبار  يزيد من غربة تلك المؤسَّ
عبيِّ لها، ففي تقرير سنويٍّ لوزارة العمل والتَّطوير  الشَّ
ة  االجتماعي بأوغن���دا )2008م(، في فقرتها الخاصَّ
ينيَّة في تعليم الكبار، وصف  مات الدِّ بمساهمة المنظَّ
 biggest( »التَّقرير النَّص���ارى بأنَّهم »أكبر الفاعلين
champions(، ف���ي ه���ذا المج���ال، وأورد قائمًة 
س���ات الكنس���يَّة العديدة النَّشطة في محو  بالمؤسَّ

األميَّة وتعليم الكبار)1(.

 ، ي المستمرِّ دنِّ رات التَّ من مؤشِّ
عليم اإلسالميِّ بشكٍل عاٍم  في التَّ
سوب في  بأوغندا، تزاُيد نسب الرُّ

ة ة العامَّ االمتحانات الوطنيَّ

)6( القصور في استغالل الموارد االستثماريَّة:
س���ات التَّعليميَّة  ر ل���دى بعض المؤسَّ تتوفَّ
بإفريقي���ا رؤوس أموال من عق���ارات وأراٍض 
ا ال بأس به في االستثمار، لكن تلك  زراعيَّة ممَّ
س���ات عاجزة عن استثمار تلك األموال؛  المؤسَّ
ر بين أيديهم  فنراهم يش���كون العجز بينما تتوفَّ
الوس���ائل الماديَّة الالَّزمة، ففي حال الجامعة 
اإلس���الميَّة بأوغندا، نج���د أن التَّقرير الذي 
أش���رنا إليه مراراً، ينصُّ عل���ى حيازة الجامعة 
لمئات الهكتارات الممنوحة لها من ِقَبل الحكومة 
أو غيره���ا.. من ذل���ك )17( هكتاراً بالعاصمة 

 Ministry of Gender: Labor and Social  )1(
 Development، National Report on Adult
Education in Uganda، April 2008، http://www.

.mglsd.go.ug ، accessed on: 14 March 2012

كامباال، وألفا هكت���ار بمنطقة أروغا، و )300( 
هكتار ف���ي اْمبيل���ي، و )130( هكتار بمنطقة 
أروغا أيضاً.. فكلُّ تلك العقارات تعدُّ رؤوس���اً 
استثماريَّة كبيرة إذا ما استُغلَّت استغالالً واعياً.
���عبي  عم الشَّ )7( العج���ز عن حش���د الدَّ

والمادي للمشروعات اإلسالميَّة:
من المظاه���ر اإليجابيَّة ف���ي المجتمعات 
���عبي المطل���ق للعمل  ع���م الشَّ اإلفريقيَّ���ة الدَّ
، وم���ن مظاه���ر ذلك ف���ي بعض  اإلس���الميِّ
المجتمعات )مالي والس���نغال مث���اًل( أنَّ حقَّ 
م حقَّ والديهم  ���يخ المعلِّم على طالبه يتقدَّ الشَّ
عليه���م؛ فهو يوجهه���م كيفما ش���اء دون أدنى 
مساءلة من أحد، هذا المظهر لم يتمَّ استغالله 

في التَّعليم اإلسالمي بإفريقيا.
عم الم���اديِّ إلقامة  وفي مجال جم���ع الدَّ
المشروعات اإلسالميَّة؛ فالغالب على القائمين 
عوة استجداء أهل الخير واليسار من  بشؤون الدَّ
خارج البالد، مع أنَّ بحوزتهم مخزوناً محلّياً ثرّيًا 
رق العلمية الحديثة، من  لو أحسنوا توظيفه بالطُّ
خ���الل التَّوعية وإقامة الوقفيَّات، ألتى ذلك بما 
يغنيهم عن المساعدات الخارجيِّة، خصوصاً أنَّ 
المسلمين من أغنى األفراد عادًة في المجتمعات 

اإلفريقيَّة)2(.

ة: خام�سًا: مقترحاٌت عامَّ
في نهاي����ة هذا المقال يجُم����ل بنا وضع بعض 
ة؛ من أجل االرتقاء بمستوى التَّعليم  المقترحات العامَّ

اإلسالميِّ بشرق إفريقيا.
)1( توحيد المناهج اإلسالميَّة:

ول نجاحاً في   ولع����لَّ أوغندا من أكثر تل����ك الدُّ
هذا المجال؛ إذ بلغت نسبة المدارس التابعة للهيئة 

في كينيا - مثاًل - يوجد خمسة عشر مسلماً من مجموع أغنى   )2(
عشرين شخصية، ويصدق مثل ذلك في مالي والسنغال، وربما 

في نيجيريا أيضاً.
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الوطنيَّة للتَّعليم اإلس����الميِّ )75%(، وقد سعت كينيا 
لتحقيق هذا الهدف، فوضع����ت ما يُعرف ب� »ميثاق 
����د رئيس المحاكم  التعليم اإلس����الميِّ الوطني«، وأكَّ
رعية بها على ضرورة هذا األمر، شاجباً قصور  الشَّ

العاملين التَّربويِّين في هذا المجال)1(. 
)2( تأس����يس ش����هادة إقليميَّة ثانوية لش����رق 

إفريقيا:
وقد يقض����ي هذا اإلج����راء عل����ى الكثير من 
ق  ، ويحقِّ مواط����ن القصور ف����ي التَّعليم اإلس����الميِّ
تقريب المناه����ج المتَّبعة في كلِّ دول����ة وتطويرها، 
وهذا المش����روع يمكن أن يلتحم ف����ي صورٍة كبيرة 
بتج����ارب منظمة »االتِّحاد العالمي للمدارس العربية 
اإلسالميَّة الدولية« )أسست 1996م()2( التي وضعت 
من مش����روعاتها إنش����اء مجلس إس����الميٍّ عالمي 

لالمتحانات.
: )3( إنشاء مركٍز بحثيٍّ إقليميٍّ

وذل����ك على غرار معه����د البح����وث اإلفريقية 
رت  بالخرط����وم وبالقاهرة، وفي التَّقري����ر الذي تكرَّ
اإلشارة إليه، ُذكر أن الجامعة اإلسالميَّة بأوغندا قد 
شرعت في دراسة ش����املة حول التَّعليم في أوغندا 
وفي ش����رق إفريقيا، لكنَّ هذا المش����روع قد توقَّف 
بس����بب الحاجة إلى التَّمويل، ل����ذا نرى أن مثل هذه 
ة  المشروعات، ليس من األس����لَم أن تستقلَّ بها جهَّ

أو دولٌة واحدةٌ. 
)4( تفعيل معاه����د تدريب المعلِّمين والمديرين 

الموجودة بدول شرق إفريقيا:
من خالل توسيع نطاقها لتشمل التَّدريب مستوى 
التَّعلي���م العال���ي للمحاضرين؛ حي���ث إنَّ كثيراً من 
هادات العالية  خريجي الجامعات اإلسالميَّة حملة الشَّ
ال يختلف���ون كثيراً عن نظرائهم م���ن معلِّمي التَّعليم 

 www.muntada.islammessage.com ، accessed on:  )1(
.18th March 2012

www.wfais.org  )2(

العامِّ من حيث اإلعداد المهنيِّ للتَّدريس.
)5( تفعيل »ملتقى مديري الجامعات اإلسالميَّة«:

 ومن ُصور التَّفعيل الج���ادِّ لهذه المبادرة وضع 
ة اس���تراتيجيَّة ملزمة لجميع األعضاء من تلك  خطَّ
، يمكن أن يبدأ  الجامعات، بمتابعة برنام���ج تطويريٍّ
بتدريب مكثَّف للمديرين في مهارات اإلدارة، وتوكيل 
أم���ر مراقبة معايير الجودة بالجامعات إلى ش���ركة 
صة في هذا المجال، وتلك أموٌر ممكنة إذا ما  متخصِّ
ت من وتيرة اللِّقاءات الكثيرة، واألس���فار المكلفة  ُحدَّ

احة. للتَّركيز في الواقع العملي في السَّ
)6( إنشاء جامعة إسالميَّة مفتوحة:

لع���لَّ األوان قد آن للتَّعليم الجامعيِّ اإلس���الميِّ 
بإفريقيا الدخ���ول في تجربة التَّعليم عن بُعد، وحتى 
إذا صُدق الق���ول إنَّ التَّطوُّر التقني ببالد إفريقيا لم 
روع في  يرتق إلى هذا المستوى؛ فإنَّ ذلك ال يمنع الشُّ
ي بعضاً  تجربة الجامعات المفتوحة؛ إذ يُحتمل أن تغطِّ
ة االس���تيعابيَّة للجامعة الحاليَّة،  من القصور في القوَّ
كما يس���اعد في الحدِّ من »الهدر التكنولوجي« لدى 
اعات في المواقع  باب الذين يقضون عشرات السَّ الشَّ
اإللكترونيَّ���ة فيما ال فائدة من���ه، ويضيعون في ذلك 

أيضاً بعض األموال.
خالصة الق���ول: إنَّ بالد ش���رق إفريقيا تتمتَّع 
، وببنية تعليميَّة  بموروث تاريخ���يٍّ واجتماعيٍّ ق���ويٍّ
، تساعدها في  عريقة في مجال التَّعليم اإلس���الميِّ
يات الكثيرة التي تعترض طريقها في  مواجه���ة التَّحدِّ
؛ لمواكبة متطلَّبات العصر  تطوير التَّعليم اإلس���الميِّ

حيح. اهن في اإلطار اإلسالميِّ الصَّ الرَّ
هذا، وإنَّ واقع التَّعليم اإلسالميِّ بشرق إفريقيا، 
عف والوهن،  ا يعتريه من عوارض الضَّ على الرغم ممَّ
م����ا زال يحتوي عل����ى الكثير م����ن المناعة ودواعي 
النُّهوض، خصوصاً إذا أخذ القائمون بش����أن التَّعليم 
اإلسالميِّ بالمكتسبات التَّربويَّة والحضاريَّة في تلك 
المنطقة، وأعادوا تفعيلها وبثِّ النش����اط فيها بإذن 

الله.
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)*( د. عبد المنعم ح�سن الملك عثمان

مقدمة:
كيني���ا بالد جبلي���ة تتصل ش���ماالً بإثيوبيا 
والس���ودان، وجنوب���اً بتنزانيا، وغرب���اً بأوغندة 
وقس���ٍم من بحيرة فكتوريا، وش���رقاً بالصومال 
وساحل المحيط الهندي، مما يشير إلى وقوعها 
داخل الحزام األفروعربي، وحتمية تأثير الثقافة 
العربية واإلسالمية فيها، هذا باستثناء حدودها 

مع السودان الجنوبي غير المسلم)2(.
تبل���غ مس���احة كيني���ا 582،650 كم، وعدد 
 2012 July( 43،013،341 س���كانها يصل إلى
est.(، وبحس���ب الدراس���ة فإّن عدد المسلمين 
فيها يتراوح ما بين نس���بة 30% - 35% من عدد 
السكان، ويتوزعون ما بين الحدود اإلثيوبية، وفي 
المناطق الش���مالية حول ممباسا، وفي المناطق 
المتاخم���ة لكلٍّ م���ن تنزانيا وأوغن���دة، وتوجد 
مناطق يبلغ بها عدد المسلمين نسبة 100%، مثل 

مناطق شرق كينيا ذات األغلبية الصومالية.
من الناحي���ة التاريخية؛ ف���إّن دخول اللغة 
العربية ارتبط بدخول الدين اإلسالمي، وترتفع 
نسبة المس���لمين في المناطق الساحلية، وتقّل 

األستاذ المشارك بجامعة إفريقيا العالمية وبالجامعة اإلسالمية   )*(
بالمدينة المنورة.

أمين، إبراهيم معلم، أطروحة دكتوراه غير منشورة بعنوان: تحليل   )2(
وتقويم منهج اللغة العربية بالمدارس الثانوية العربية األهلية في 
المناهج  قسم  التربية،  كلية  درمان،  أم  جامعة  الخرطوم،  كينيا، 

وطرق التدريس، 2006م. 

في الداخل، وقد أّس���س المس���لمون عدداً من 
اإلمارات المس���لمة التي أسهمت في نشر الدين 
اإلسالمي والثقافة العربية على طول الشواطئ 

الشرقية إلفريقيا.
 وأهم هذه اإلمارات هي:

إمارة الموا)3(: هي مدينة تقع على س���احل 
كينيا »أُسست إمارتها على يد أسرة عباد بن عبد 
الجلن���دي - من عمان - عل���ى زمن الحجاج بن 
يوسف في العام 695 للميالد، كما هاجر للمنطقة 

في العام 739 للميالد الشيعة الزيديون«)4(.

الدين اإلسالمي يعد أقدم دين وافٍد 
إلى إفريقيا، ودخوله إلى كينيا كان 

في القرن الثامن الميالدي 

إمارة بات PATE: تقع على المحيط الهندي 
من ش���رق كينيا، نش�أت في مطلع القرن الثامن 
على يد س���ليمان بن سليمان بن مظفر النبهاني 
- صاحب عمان -، وقد اعتمدت الحديث باللغة 
السواحلية المكتوبة بالخط العربي، وكان التعليم 
مقتص���راً بها على الكتاتيب للناش���ئة، وحلقات 

القرآن والفقه والتفسير والحديث بالمساجد.
واشتهر بها الش���يخ األمين المزروعي الذي 

المرجع السابق، ص 12.  )3(

جلو، عبد العزيز: سياسات الدول اإلفريقية تجاه الوطن العربي   )4(
- مجلة المستقبل العربي - العدد 22 - بيروت - لبنان، مركز 

دراسات الوحدة العربية، 1980م، ص 82.

واقع التعليم اإلسالمي في شرق إفريقيا
)النموذج الكيني(
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استنهض الهمم وبث روح العمل والنشاط، وكانت 
له آراء تُنش���ر في مجلة اإلصالح التي أصدرها 
العربي���ة والس���واحلية، وقد أصبحت  باللغتين 

»بات« قوًة كبيرة تحت حكم أسرة النبهاني.
ولق���د برز ال���دور األكبر للتج���ارة البحرية 
العربية في نش���ر الثقافة العربية واإلس���المية 
الت���ي امتدت ألكث���ر من ألف س���نٍة، كما كانت 
منطقة سواحل كينياً مالذاً آمناً لكّل فارٍّ من قمع 
الس���لطة، فوفد إليها »أوالً جماعة من الش���يعة 
الزيديين، ثّم جماعة من أهل السّنة من اإلحساء، 

وأخيراً بعض اإلباضية من عمان«)1(.
ولق���د زار اب���ن بطوطة، س���احل كينيا في 
عام 1329م، حيث وجد في »مقديش���و« سلطاناً 
يسّمونه »الشيخ«، يتحّدث لغة »مقديشو« ويعرف 
العربية، ومن هناك اتجه إلى مدينة )كلوا(، وفي 
الطريق أمضى يومين في »ممباس���ا« التي كان 
أهلها يدين���ون بالمذهب الش���افعي، ويتصفون 

بالورع وإقامة المساجد.
وتع���د ممباس���ا )العاصمة الثاني���ة لكينيا( 
حاضرة اإلس���الم على عهد الدول���ة العمانية، 
ومنبعاً من منابع الثقافة اإلسالمية بمنطقة شرق 
إفريقيا، وتأسس بها »معهد ممباسا اإلسالمي« 
ليكون نواة لجامعة إس���المية، ولكن دخول غير 

المسلمين فيه انحرف برسالته.
وعندما جاء المس���تعمرون إلى كينيا وجدوا 
التعليم اإلسالمي منتشراً في كل مكان، ووجدوا 
أّن المس���لمين وحدهم يتمتع���ون بقدرات على 
القراءة والتدوين واإلدارة، فقاموا باس���تخدامهم 
ف���ي الوظائف العامة، وهو ما أدى إلى انتش���ار 
اإلس���الم، وهو ما اضطرهم إلى اتباع سياس���ة 
جدي���دة تحّد م���ن هذا األمر، وم���ن ذلك جعل 
اللغتي���ن اإلنجليزية والفرنس���ية لغت���ي اإلدارة 

كامي، مبورالي، مرجع سابق، ص 14.  )1(

ومس���ك الدفاتر، حتى أصبحتا لغت���ي التعليم 
واالتصال، ولقد هزمت المواجهة التي اعتمدتها 
المدارس اإلس���المية تجاه هذه الهجمة الغربية 
لعدم ارتباط التعلّم فيه بالمعاش، باإلضافة إلى 
إس���ناد أمر التربية والتعلي���م للكنائس، وتحريم 
استخدام اللغتين العربية والسواحلية في دواوين 

الحكومة)2(.

بمجيء االستعمار البريطاني 
أصبح التعليم المدني محصورًا في 

مدارس البعثات التنصيرية

والثقافي��ة  الديني��ة  التركيب��ة  اأث��ر 
ترب���ي  عم��ل  قي��ام  ف��ي  واالجتماعي��ة 

اإ�سالمي في كينيا:
لقيام عمل إس���المي تربوي ج���اد في كينيا 
ال ب���د من معرفة العوامل اإليجابية المس���اعدة 
والعوامل األخرى المثبطة لهذا العمل، وال بد من 
النظر إلى التراث والتاريخ اإلس���المي في هذا 

المجال، وذلك على النحو اآلتي:
1 - عدم التفريق بين العلم الديني والدنيوي، 
يرى »حران«)3( أن اإلسالم لم يعرف التفريق بين 
العلمي���ن الديني والدنيوي، بين العلم الش���رعي 
والعلم المدني الدنيوي، وأنهم فّرقوا بينها فيما 
بعد كما حدث ف���ي كينيا، وكان���ت نتيجة ذلك 
التخلف الذي ألّم بهم، وقعد بهم عن كّل مجاالت 

الحياة، ومنهم المسلمون في كينيا.
2 - أّن النظرة المتوجسة من التعليم الغربي 
لإلرساليات التنصيرية والشروط القاسية لتعلّم 

المرجع السابق نفسه، ص 14.  )2(

المرجع السابق، ص 153.  )3(
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أبناء المس���لمين فيها، وع���دم مواكبة المدارس 
اإلس���المية لمتطلبات الحياة، ق���د أقعد أبناء 
المس���لمين عن التطور المعرفي والمهني، وهو 
ما أوج���د واقعاً جديداً ومغايراً للواقع التاريخي 
الذي اس���تأثرت به الجماعة المسلمة على عهد 
اإلمارات، وإلى قبيل دخول االس���تعمار الغربي، 
خصوص���اً أن أه���داف العملي���ة التربوية لهذه 
المدارس التصيرية ارتبطت بأهداف استعمارية، 
عملت بقصٍد على إضعاف دور اللغة العربية في 

المجاالت السياسية واإلدارية.
3 - أّن اللغ���ة العربية التي كانت لغة الكتابة 
حت���ى منتصف القرن التاس���ع عش���ر، هي لغة 
مقدسٌة لدى أبناء المس���لمين، حتى إّن الواحد 
منه���م إذا وجد ورقًة مكتوبة بالعربية ملقاة على 
األرض فإنه يرفعها ويحفظها في مكان آمن، وأّن 
دافعية تعلّمها ترتبط بمعرفة اإلس���الم وعلومه، 
وأّن هناك مي���والً إيجابية عالية تجاه تعلّم اللغة 
العربي���ة، ومن ثم تعّرف اإلس���الم وعلومه، وأّن 
الخطب في المس���اجد ما تزال تُلقى بالعربية، 
وأنها تنتشر في مناطق واسعة من كينيا وبخاصة 

المناطق الساحلية.
4 - أّن هناك صالت عرقية، وتزاوج وتوالد 
بين المس���لمين العرب والمس���لمين من القبائل 
الكينية، وهناك ارتب���اط وجداني عميق ما بين 
أبن���اء الثقاف���ة األفروعربية والثقاف���ة العربية 

واإلسالمية وقضاياها.
5 - أّن اللغة السواحلية كانت تُكتب بالعربية، 
وأنها ما تزال تحم���ل الكثير من مفرداتها، نحو 
20% من لغ���ة التخاطب، و 30% من لغة الكتابة، 
و 50% من لغة الشعر الس���واحلي القديم الذي 

يعّد أجنبياً)1(.
6 - أن العملة المحلية كانت تُس���ك بالعربية 

كامي، مبورالي، مرجع سابق، ص 18.  )1(

حت���ى عام 1971م، وأنها )اللغ���ة العربية( كانت 
ذات تأثيٍر واضح في الحياة االجتماعية إلى عهد 
قري���ب، وأّن غيابها عن الدور االجتماعي ارتبط 

بالسياسات الغربية في المنطقة.
7 - أن دافعية تعلّمها عند غير المس���لمين 
ترتبط بس���وق العمل في الخلي���ج العربي، وأّن 
هناك ش���ركات تقوم بإرس���ال العمالة بش���كل 
مقنن إلى بالد الخليج، منها: مؤسس���ة الخليج، 

ومؤسسة الفرسان، ومؤسسة الجواهر)2(.
8 - »أّن تعلمها قد لقي اهتماماً من الدولة؛ 
إذ أصبح مس���موحاً به ضمناً ف���ي تعلم القرآن 
والعلوم اإلس���المية بالم���دارس االبتدائية، وهو 
متاٌح بالثانوية وبالجامعة على أس���اس االختيار، 
كما أن الدولة تكفلت برواتب المعلمين بدالً عن 
مسلميها الذين كانوا يصرفون من مالهم الخاص 

على هذا األمر.
9 - أّن الدول���ة قّدمت تس���هيالت وأراضي 
إلقامة مش���روعات إس���المية، ولكن جملة من 
التحديات قلّصت من حجم النتائج اإليجابية«)3(.
10 - أّن المجتمع ال يعطي هذا األمر العناية 
الالزمة، وأّن الجهود العربية واإلسالمية ضعيفٌة 

في هذا الجانب.

ال�سيا�س��ات الترب�ية الكيني��ة واأثرها في 
العمل الترب�ي االإ�سالمي:

يبدو أن����ه ال يوجد بكينيا قواني����ن أو لوائح 
تمنع قيام برام����ج تعليمية قائم����ة على الدعوة 
اإلسالمية، ولكن المسألة يمكن إدراجها في إطار 
الصراع والمنافس����ة بين الثقافة الغربية الغالبة 
والفكرة اإلسالمية المتطلعة، ولكي تتبين محاور 

هذا الصراع علينا أن نستعرض بعض مالمحه.

أمين، إبراهيم معلم، مرجع سابق، ص 17.  )2(

كامي، مبورالي، مرجع سابق، ص 21.  )3(
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تشير دراس���ة »برالة«)1( إلى أّن السياسات 
الغربية قد عملت على تنش���ئة المواطن الكيني 
بعيداً عن الثقافة اإلسالمية، وعملت على إشاعة 
ثقافة العلمانية، فأصبح أبناء المس���لمين الذين 
يتلق���ون تعليماً عالياً بعيدين عن المعرفة بالدين 
إال َمْن تّيس���ر له ذلك م���ن منابع أخرى، كما أّن 
المس���تفيدين من المنح الحكومية هم من أبناء 

المسيحيين والوثنيين.
وتُدّرس مادتا التربية اإلسالمية والمسيحية 
إجباري���اً في المرحل���ة الثانوي���ة، ولكن بعض 
أبناء المس���لمين يفّضلون امتح���ان مادة التربية 
المس���يحية للحصول على الش���هادات؛ لكونها 
مكتوب���ة باللغ���ة اإلنجليزي���ة الت���ي يفهمونها، 
ولصعوب���ة مناهج تعلي���م التربية اإلس���المية، 
ولكونها مكتوبة باللغ���ة العربية التي يعانون أمر 
تعلّمها، ولضع���ف القائمين على تدريس العربية 
وتدري���س العلوم اإلس���المية، ولضعف خريجي 
الم���دارس العربي���ة والمتخصصين في تدريس 
اللغة العربي���ة والعلوم اإلس���المية باإلنجليزية 
لغ���ة التواصل ولغة التدريس، علماً بأّن الحكومة 
الكينية قد أدخلت مادة اللغة العربية في التعليم 
الثانوي والجامعي رسمياً، ولكّن األمر يحتاج إلى 

دعم عربي وإسالمي.

التج��ارب الترب�ي��ة االإ�سالمي��ة بكينيا ما 
بين النجاح والف�سل:

يش���ير »حران«)2( إل���ى أّن التعليم في كينيا 
حتى مجيء المس���تعمر البريطان���ي كان تعليماً 
إس���المياً، وأن المراح���ل العليا من���ه كانت في 
المس���اجد، وكان���ت تقوم على تدري���س القرآن 
وعلومه والحدي���ث والفقه بجانب اللغة العربية، 

برالة، حسين إبراهيم: الدعوة اإلسالمية في كينيا، من 1960 –   )1(
1990م، د/ط، د/ن، 1410ه�، ص 22.

حران، تاج السر أحمد، المرجع السابق، ص 159.  )2(

أما المرحلة الدنيا فكان���ت تقوم على الكتاتيب 
الت���ي تعلّم مبادئ الكتابة والقراءة وتالوة القرآن 
وحفظ���ه والعبادات، إال أن هذا النوع من التعليم 
لم يكن يؤّهل الدارسين إلى الوظائف الحكومية.

وبمجيء االستعمار البريطاني أصبح التعليم 
المدني محصوراً في مدارس البعثات التنصيرية، 
حين انغلق التعليم اإلسالمي على تدريس العلوم 
الشرعية واللغة العربية، وأهمل العلوم العصرية، 
وتُعد تجربة الش���يخ األمين المزروعي )1307ه� 
- 1369ه���� / 1899م - 1949م( أول تجرب���ة 

زاوجت بين العلمين وبين المعرفتين.

اأن�اع  المدار�س االإ�سالمية)3(: 
هناك ثالثة أنواع من المدارس اإلس���المية، 

وهي:
1 - الم���دارس العربي���ة اإلس���المية: هذه 
الم���دارس تُعن���َى بتعليم اللغة العربي���ة والعلوم 
الشرعية، وقد تضيف بعض المقررات اليسيرة 
مثل اللغة اإلنجليزية، وال تدّرس العلوم العصرية، 

ومثال ذلك »مركز التوحيد«.

يبدو أنه ال يوجد بكينيا قوانين تمنع 
قيام برامج تعليمية قائمة على 
الدعوة اإلسالمية، ولكن المسألة 
صراع بين الثقافة الغربية الغالبة 

والفكرة اإلسالمية المتطلعة

 2 - المدارس المس���ائية: ه���ذه المدارس 
تق���وم بتدريس العل���وم العربية والش���رعية في 
الفترة المس���ائية لطالبها الذي���ن يلتحقون في 

في  العربي  اإلسالمي  التعليم  الله:  عبد  بن  محمد  الدويش،   )3(
1425ه�  رمضان  األول،  العدد  إفريقية،  قراءات  مجلة  إفريقيا، 

/ أكتوبر 2004م، ص 62.
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الفت���رة الصباحية بالمدارس العامة، وذلك مثل: 
رة اإلسالمية«، و »مدرسة اإلنابة  »المدرسة المنوَّ
للبنات«، و »مدرس���ة الصالحين«، و »مدرس���ة 

معاذ«. 
وهذان النوعان هما أكثر مؤسس���ات التعليم 
انتشاراً وأوس���عها تأثيراً في نشر اللغة العربية 
والعلوم الش���رعية،  لتركيِزهما في هذا الجانب 
واعتنائهم���ا ب���ه، ولك���ْن لهما س���لبياٌت أيضاً، 
فالتالمي���ذ في الم���دارس العربية اإلس���المية 
يعانون صعوبة مواصلة الدراسة في الجامعات؛ 
لعدم اعتراف كثير من مؤسسات التعليم الجامعي 

والقطاع العام والخاص بشهاداتهما)1(.
»أم���ا التالميذ ف���ي المدارس المس���ائية؛ 
فيدرس���ون في المدارس المدنية حتى الخامسة 
مس���اًء، ثم يبدؤون الدراس���ة الدينية بعد ذلك، 
وبما أن الطالب يكونون مرهقين جسمياً وعقلياً 
فإنه يَْصُعُب عليهم استيعاب هذه الدروس، وهذا 
أمر يحتاج لمجهود كبير، وقد ال يتيس���ر لطالب 
المرحلة الثانوية، فيتركون الدراسَة، أو يرسبُون 

في امتحان الشهادة الوطنية«. 
وألجل حّل هذه المش���كالت ظهر نوٌع ثالٌث 

من المدارس، وهي:
3 - الم���دارس المدمجة: ه���ذه المدارس 
تقوم بتدريس المتعلمين المنهجين في آٍن واحد، 
فيطبق فيها منهج وزارة التعليم الكيني للمرحلة 
االبتدائي���ة، وتضي���ف إلى ذلك تدري���س اللغة 

العربية والعلوم الشرعية.
وأول مدرسة طبقت هذا النظام في ممباسا 
»مدرسة أبي هريرة اإلسالمية« التي أُنشئت عام 
1995م، ثم س���ارت على منوالها مدارس أخرى، 

والمتوسطة  االبتدائية  لمرحلتي  الدراسي  المنهج  عن  وثيق�ة   )1(
حسب برنامج الدمج بين العلوم المدنية والدراسات اإلسالمية، 

إعداد: إدارة »مدرسة أبي هريرة اإلسالمية«.

مثل »مركز الشيخ زايد الخيري لرعاية األطفال« 
وغيره، ويبلغ عددها حالياً 17 مدرسة)2(.

ولهذا النظ���ام مزاياه بالرغ���م مما يواجهه 
م���ن صعوبات، من أهمها التمويل، فتكاليفه تبلغ 
أضعاف تكلف���ة المدارس اإلس���المية، كما أن 
الجمع فيها بين نظامي التعليم يضيف عبئاً زائداً 
على المتعلمين، وكثيراً ما يؤثر في تحصيلهم في 

التعليم النظامي أو في التعليم الشرعي. 
أم���ا أهم مزاي���اه: فه���ي أن الخريجين في 
هذه المدارس يتمكنون من االلتحاق بالجامعات 
الكيني���ة أو الجامع���ات في العالم اإلس���المي، 
ويسهل عليهم أن يلتحقوا بالدراسات اإلسالمية 

أو المدنية.
تجربة مدرسة الغزالي:

يش���ير »حران« إلى تجربة الش���يخ محمد 
عب���د الله الغزالي )1352ه� / 1933م( بوصفها 
التجربة اإلس���المية الحديثة، وكونه���ا امتداداً 
لتجرب���ة المزروعي؛ حيث تق���وم بتدريس علوم 
التاري���خ والرياضي���ات واللغة العربي���ة والعلوم 
اإلسالمية، وقد تبعتها بعد ذلك مدارس أخرى، 
مثل »مدرسة الش���يخ عبد الله الحسني«، ومثل 
»مدرسة الفالح« التي أُنش���ئت في ممباسا في 

األربعينيات من القرن الماضي.
ويش���ير »حران«)3( إلى تقريٍر كان قد صدر 
بع���د االس���تقالل )1383ه���� / 1963م(، على 
يد لجنة حكومية، أُسس���ت لع���الج أمر التعليم 
وإصالح���ه، كان من أه���م توصياتها: أن التعليم 
ينبغي أن يهدف إلى ترقية المساواة االجتماعية 
والوحدة الوطنية في البالد، ولعّل هذين األمرين 
يمكن أن يكونا حاس���مين ف���ي مدى قبول فكرة 
التعليم اإلس���المي الوافد، وتوطين هذا التعليم 

محمد بن عبد الله الدويش، مرجع سابق، ص 62.  )2(

دراسة حران، مرجع سابق، ص 160.  )3(
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في بلٍد مثل كينيا؛ إذاً ال بد من إيجاد آلية تجعل 
هذا التعليم - وفق هذا المنظور - أمراً مقبوالً. 
ولقد أوصت اللجنة بحسب المصدر باآلتي:

- تحس���ين األوضاع التعليمي���ة في مناطق 
المسلمين عن طريق تحسين المستوى التعليمي 
في كال المنهجي���ن الديني والمدني )العلماني(، 
مش���يرًة إلى القصور الواضح في تدريس العلوم 
اإلس���المية،  المدارس  في  العصري���ة  المدنية 
وعزت ذلك إلى نقص الوسائل وغياب التدريب.

- تحس���ين المدارس الحكومية وتحس���ين 
مناهجها؛ حتى يتمكن الطالب المس���لمون من 

االنضمام إليها دون خوٍف على دينهم.

هيكلية المدر�سة االإ�سالمية بكينيا)1(:
يش���تمل نظام المدرسة اإلسالمية في كينيا 
على عدة مس���تويات، تختل���ف باختالف حجم 
المدرسة - كبيرة أو صغيرة -، وهذه المستويات 

هي على النحو اآلتي:
المس���توى األدنى: وهو م���ا يقابل الروضة 
في النظام التعليمي الحديث، واالس���م الش���ائع 
ل���ه هو الكّت���اب أو الخلوة، ويتعل���م الطفل فيه 
قراءة القرآن، ومبادئ القراءة والكتابة في اللغة 
العربية، وتالميذ هذا المس���توى غير منتظمين 

في الحضور وال في أوقاته.

بعض أبناء المسلمين يفّضلون 
امتحان مادة التربية المسيحية 
للحصول على الشهادات؛ لكونها 
مكتوبة باللغة اإلنجليزية التي 

يفهمونها، ولصعوبة مناهج تعليم 
التربية اإلسالمية

حران، المرجع السابق، ص 160.  )1(

المس���توى االبتدائ���ي )6 س���نوات(: وهو 
المرحلة التعليمية الثانية )المدرسة االبتدائية(، 
وفيها يستمر الطالب في قراءة القرآن وحفظه، 
مضافاً إليه علوم ومعارف أخرى، كعلم التوحيد، 
والتاريخ اإلسالمي، والسيرة  والفقه،  والحديث، 
النبوية، والخط العربي، واللغة العربية - صرفها 

ونحوها -، وعلم األخالق.
المس���توى المتوس���ط )3 س���نوات(: وهو 
المرحلة اإلعدادية، ويس���تمر الطالب فيها في 
تعلّم العلوم السابقة، مع توّسع فيها، إضافة إلى 

علمي التفسير والتجويد.
المس���توى الثانوي )3 س���نوات(: وهو آخر 
المراحل: وتُضاف إليه بجانب العلوم الس���ابقة: 
علوم أصول التفس���ير، والتص���وف، والمنطق، 

واإلنشاء.
وتش���ير الدراس���ة إلى أّن بع���ض الطالب 
يعّوضون نقص العلوم المدنية بالدراسة المسائية 

بالمدارس الثانوية األخرى غير اإلسالمية.
وأهم أهداف ه���ذه المدارس: حفظ الهوية 
إس���الميًة  تربيًة  األوالِد  وتربي���ُة  اإلس���المية، 
اإلس���الميَة  الدراس���اِت  وتعليُمهم  صحيح���ًة، 
واللغَة العربي���َة، وإعداُدهم دعاًة وخطباء وأئمة 

ومدرسين.

المدار���س  ت�اجهه��ا  الت��ي  الم�س��كالت 
االإ�سالمية العربية: 

تواج���ه ه���ذه المدارس بعض المش���كالت 
والصعوبات، من أبرزها)2(:

1 - عدم صالحية المناهج.
2 - كثرة المواد وطول المنهج.

3 - عدم وجود اإلشراف التربوي والتوجيه 
المهني.

أبو حمزة: وثيقة حول مشكالت المدارس وحلولها، إعداد: جمعية   )2(
.MEDAN التعليم والنهضة والتنسيق لمسلمي كينيا
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4 - ع���دم وجود إدارة مدرس���ية في معظم 
المدارس.

5 - عدم وجود مكتبة مدرسية.
6 - عدم وجود زمن كاف للدراسة.

7 - قلّة المدرسين المختصين والمؤهلين.
8 - ضعف اإلمكانات المادية بسبب ضغوط 
الحكومة فيما يُسّمى ب� »اإلرهاب«، حيث تّم إنهاء 
نشاط كثير من المنظمات اإلسالمية في كينيا.

تعليم اللغة العربية في المدار�س العربية 
االإ�سالمية:

كانت اللغة العربية تُدّرس في معظم المدارس 
القديمة لألغراض الدينية فقط، وليس بوصفها 
أداة للتواص���ل، لذلك لم يك���ن هناك تركيز في 
تعليم مهارتي االس���تماع والتحّدث، ولكن الوضع 
تغّير حالياً، فنجد معظم المدارس الحديثة تعد 
اللغة العربية لغَة معاملة وتفاعل وتواصل، بعد أن 
كانت لغَة عقيدٍة وعبادٍة فقط، وتشّجع التالميذ 
على التح���ّدث بها داخل المدرس���ة، غير أّنهم 
يواجهون بعض الصعوبات والمش���كالت، ومثال 
تلك المدارس؛ »المدرس���ة المنّورة اإلسالمية«، 
و »مدرس���ة مع���اذ«، و »مدرس���ة أب���ي هريرة 

اإلسالمية«، و »مدرسة لواتوني« وغيرها)1(.
»أما بالنس���بة لطريقة تدريس���ها، فنجد أن 
معظ���م الم���دارس، إن لم تكن كلها، تس���تخدم 
طريقة القواعد والترجمة، فيس���تخدمون اللغة 
الس���واحلية أو اإلنجليزية لغة وس���يطة لتقديم 
الدروس، وتركز الم���دارس على إتقان القواعد 

النحوية أكثر من المهارات اللغوية«)2(.

درجة  لنيل  منشورة(  )غير  أطروحة  عيسى،  هدى  العمودي،   )1(
وطرق  المناهج  قسم  التدريس،  وطرق  المناهج  في  الدكتوراه 
التدريس، كلية التربية، جامعة إفريقيا العالمية، 2008م - مقابلة 
 - اإلسالمية  الدراسات  كلية  عميد  خطيب،  الله  عبد  د.  مع 

كيساؤني، في مكتب مدير الكلية، بتاريخ 2007/6/13م.

تقابل  التي  التحريرية  اللغوية  الصعوبات  سعيد:  نيرات  أبوبكر،   )2(

معظم المدارس الحديثة تعد 
اللغة العربية لغَة تفاعل وتواصل، 
بعد أن كانت لغَة عقيدٍة وعبادٍة 
فقط، غير أّنهم يواجهون بعض 

الصعوبات والمشكالت
 

»وأغلبية متعلمي اللغة العربية في ممباس���ا 
يُجيدون الق���راءة باللغة العربية، ولكنهم يجدون 
صعوبًة في فهم المعان���ي والتعبير والكتابة بها؛ 
وذل���ك ألنهم تعلموا قراءة الق���رآن منذ الصغر، 
وهم يجيدون األداء في االختبارات التحصيلية، 
ولكنهم يعجزون عن اس���تخدام اللغة في مواقف 
لغوية حّية، وهذا حسب تجربة الباحثة في مجال 
تدري���س اللغة العربية في ممباس���ا، ومما يؤثر 
سلباً على تعليم اللغة العربية في هذه المدارس 

قلة استخدام الوسائل المعينة في تدريسها«)3(.
وتعد المناهج التعليمية أبرز مشكالت تعليم 
اللغ���ة العربية ف���ي المنطقة، فه���ذه المدارس 
تخت���زل المنهج في محتوى الكتاب المدرس���ي 
الذي أُعّد س���لفاً لبيئة أخرى غير بيئة المتعلم، 
فأغلبية ه���ذه المناهج من الس���عودية ومصر، 
ونجد أن المناهج الس���عودية متع���ددة، فهناك 
منهج من وزارة المعارف والتعليم، ومنهج آخر من 
الجامعة اإلس���المية، وآخر من المعاهد الدينية 
والبرامج الخاصة للناطقين بغير العربية، وهذا 
يؤدي إلى خلل في معيارية اختيار هذه المناهج 
واستخدامها، فإذا وجد المدرس أيَّ كتاٍب يُْعِجبُُه 

بكينيا،  الحكومية  الثانوية  المدارس  في  العربية  اللغة  متعلمي 
منطقة ممباسا نموذجاً، بحث غير منشور لنيل درجة الماجستير 
لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، معهد الخرطوم الدولي للغة 

العربية، 2005م، ص 62.

العمودي، مرجع سابق.  )3(
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يستعمله ويجعله منهجاً لمدرسته، وقد يُستخَدُم 
في المدرس���ة الواح���دة عدة مناه���ج، كما أن 
أهداف هذه المناهج غير واضحة وغير محددة.

فهذا التفاوت في برام���ج التعليم ومناهجه 
أدى إل���ى تفاوت مس���توى التالمي���ذ في هذه 
المدارس، وهو ما تس���ّبب في صعوبة تعلّم اللغة 
العربي���ة، وباألخص عندما ينتق���ل التلميذ من 

مدرسة إلى أخرى. 
ِلين،  وأغلبية معلمي اللغ���ة العربية غير ُمَؤهَّ
بين، إضافة إل���ى ضعف بعضهم في  وغي���ر مدرَّ
مهارة التعبير الشفهي)1(، وهو ما أدى إلى تدني 
مس���توى اللغة العربية في هذه المدارس، فهذه 
األمور كلُّها تؤثِّر سلباً في اتجاهات التالميذ نحو 
اللغة العربية، ونح���و الحضارة والثقافة العربية 

واإلسالمية.

تجربة المعاهد االإ�سالمية - الثان�ية)2(:
قامت المؤسسة اإلسالمية في العام 1980م 
بإنش���اء معهد ثانوي في مدينة ممباس���ا باسم 
»معهد كس���اؤني اإلس���المي«، ويعد أول معهد 
يقب���ل طالب الدراس���ات العربية واإلس���المية 
بالمرحلة الثانوي���ة، ولقد تطور هذا المعهد إلى 
كلية للدراسات اإلسالمية، تشتمل على القسمين 
الثانوي والجامع���ي، وقد تخرج في هذا المعهد 
وحت���ى العام 2004م حوالي 1130 طالباً وطالبة 

من المرحلة الثانوية.
وتهدف الدراسة بهذا المعهد إلى:

1 - تربي���ة الطالب على مبادئ الش���ريعة 
اإلسالمية.

2 - تدريس العلوم اإلسالمية باللغة العربية.
3 - تأهيل معلمي الدراس���ات اإلس���المية 

حمد، عبد الرحيم علي، وثيقة عن الدورة التدريبية لمعلمي اللغة   )1(
العربية في كينيا، معهد الخرطوم الدولي، 2001م، ص 3.

أمين، معلم إبراهيم، مرجع سابق، ص 21.  )2(

بالمدارس الثانوية الحكومية واألهلية.
4 - إعداد الدعاة واألئمة والخطباء والقضاة 

الشرعيين.

تجربة الكليات االإ�سالمية - الجامعية:
بحس���ب دراس���ة »أمين«)3( توجد في كينيا 
اآلن كليتان، هما كلية الدراس���ات اإلسالمية في 
ممباسا وكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في 
» ثيكا«، تأسست األولى في العام 1885م، وتتبع 
المؤسسة اإلسالمية، ومقرها بالعاصمة نيروبي، 
وبها قسم واحد هو قسم الدراسات اإلسالمية، 
أما كلية الش���ريعة ب� »ثيكا« فقد تأسس���ت في 
العام 1998م، وهي تتبع لجنة مس���لمي إفريقيا، 
وبها قسم للدراسات اإلسالمية وقسم للشريعة، 
كما توجد كلية إس���المية إلعداد المعلمين في 

ممباسا.
وحديثاً تم افتت���اح جامعة »راف« التي كانت 
تُسّمى »جامعة األندلس« عند إنشائها قبل سنتين 
تقريباً، وهي على بعد 60 كم تقريباً من العاصمة 
نيروبي باتجاه مناطق الماس���اي، ويبلغ مجموع 
الطالب المقبولين بهما حوالي س���بعين طالباً؛ 
بنس���بة 20 طالباً وطالبة لألول���ى، و 50 طالباً 
وطالب���ة للثانية، وتقوم بقب���ول طالب المدارس 
الثانوية  الم���دارس  بجانب طالب  اإلس���المية 
الحكومي���ة، وهو ما يضّيق ف���رص القبول أمام 
األعداد الكبيرة من الطالب؛ لذلك فإن الحاجة 

ملّحة إلى وجود جامعات عربية وإسالمية.

م�سكالت الم�سلمين التعليمية بكينيا:
يرى »ح���ران«)4( أن مش���كالت التعليم لدى 

المسلمين بكينيا تكمن في:
1 - ع���دم توّف���ر البيان���ات واإلحصائيات 

حران، تاج السر أحمد، مرجع سابق، ص 17.  )3(

حران، تاج السر، المرجع السابق نفسه، ص 16.  )4(
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الدقيقة حول عدد المس���لمين بكينيا، وأماكن 
توزيعهم، ونس���ب الفئات العمرية بينهم، ونسب 
الذكور إلى اإلناث، وع���دد المتعلمين، والذين 

يحتاجون إلى التعليم.
2 - قلّة المؤسس���ات التعليمي���ة التي تقّدم 

العلوم الشرعية والعلوم الحياتية في آن واحد.
3 - قلّة أعداد الطالب المسلمين بين الطالب 
الملتحقي����ن بمراحل التعليم العلي����ا؛ إذ يتناقص 

عددهم صعوداً كلما انتقلوا من مرحلة ألخرى.
4 - تشّرب أبناء المس���لمين، الذين درسوا 
في الم���دارس التنصيري���ة والعلمانية، بالثقافة 
والفكر الغربي، وجهلهم بقيم اإلسالم، وتمّسكهم 
بقيم الليبرالية الغربية، جعلهم يتقاعس���ون عن 
مساعدة مجتمعهم المسلم، بالرغم من تنفذهم 

في السلطة، بحجة الحفاظ على العلمانية!
5 - محدودي���ة تعلي���م م���ن تخرج���وا في 
المدارس اإلس���المية، ومحدودي���ة تأثيرهم في 

المجتمع لعدم إلمامهم بعلوم العصر.
6 - قلّة اهتمام المس���لمين بإرسال أبنائهم 

للتعليم االبتدائي.
ل. 7 - عدم توّفر المدّرس المؤهَّ

8 - ضع���ف اإلمكان���ات الفردية في تحمل 
مصروفات الدراسة.

الفئ��ات التي يمك��ن اأن ي�ستهدفه��ا برنامج 
المنه��ج  القائ��م عل��ى  والتعلي��م  التربي��ة 

االإ�سالمي:
1 - المسلمون األميون وشبه األميين، الذين 
ل���م يتلقوا تعليم���اً نظامياً، وتكون مس���اعدتهم 

بتقديم برامج محو أمية.
2 - أطفال المس���لمين من صغار السّن من 

الجنسين.
3 - المس���لمون المتعلمون تعليماً إسالمياً، 
وتقّدم لهم برامج تعليمية تؤهلهم للمنافس���ة في 

سوق العمل، وتقوي من أثرهم االجتماعي.
4 - المس���لمون المتعلمون تعليم���اً غربياً، 
وتتاح لهم منح مجانية لتلّقي دراس���ات عليا في 

العلوم اإلسالمية.
5 – المسيحيون، وتقّدم لهم دراسة ظاهرها 

العلم الدنيوي وباطنها الدعوة إلى اإلسالم.

الت��سيات:
1 - ق���راءة الواقع السياس���ي واالجتماعي 
واالقتصادي الكيني قراءة جيدة، ومن ثّم الدخول 
في مشروعات سياس���ية واجتماعية واقتصادية 
تؤثر في القرار السياسي، وتؤّمن خطة مشروعات 
التعليم اإلسالمي، وتعود بالفائدة على المجتمع 

الكيني المسلم اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً.
 الدخول من بوابة التعليم بشكله العام؛ بغرض 
رفع مستوى تأهيل اإلنسان المسلم، وجذب غير 
المسلم للتفاعل مع اإلنسان المسلم، مما يحقق 
التوافق االجتماعي الذي يضمن سالمة اإلنسان 
المس���لم أوالً، ومن ثّم البرام���ج المقّدمة إليه، 
وم���ن ثّم التدرج بالتعليم إلى التخصص الممتزج 

بمجاالت الدعوة.
2 - توفي���ر اإلمكانات الالزم���ة لجعل بيئة 
التعليم اإلس���المي جاذبة لتناف���س غيرها من 
النماذج الحكومية العلمانية والتنصيرية الغربية.

3 - األخذ بتجربة »جامعة إفريقيا العالمية« 
بوصفها نموذجاً يُحتذى به في عملية المزج بين 

العلوم الشرعية والعلوم الحياتية.
4 - توفير معاهد لتدريب المعلمين لتدريس 

العلوم كافة.
5 - فتح معهد متخصص في تأهيل وإعداد 
وتدريب المعلمين في مجاالت تعليم اللغة العربية 
للناطقي���ن بغيرها؛ على غ���رار معهد الخرطوم 
الدولي، أو توس���يع فرص القبول به ليقبل أكبر 

عدد ممكن من الدارسين.
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6 - توحيد المناهج في المدارس والمراكز 
المتخصصة ف���ي تعليم اللغ���ة العربية والعلوم 
اإلس���المية في كّل المراحل الدراسية في شرق 

إفريقيا، وفي كينيا بصورة خاصة.
7 - توفير الكتاب المدرسي الجيد ومعيناته.

8 - العمل على بناء محتوى المنهج بالصورة 
الت���ي تمزج بين أه���داف تعليم اللغ���ة العربية 

والمعارف اإلسالمية وبين بيئة المتعلم.
9 - توحي���د المدارس والمراك���ز والكليات 
اإلس���المية تحت مظلة واح���دة؛ بحيث تتوحد 
أهدافها ووسائل عملها، وطرق تنفيذ برامجها، 

وحّل مشكالتها.
10 - مراعاة الفروق المذهبية بين الطوائف 

المسلمة.
11 - مراعاة عدم االس���تقرار السياس���ي 

والعرقي واالجتماعي الذي يسود هذه البالد.
12 - ربط المؤسس���ات التعليمية بمجاالت 

خدمة المجتمع.
13 - فتح فرص العمل أمام المتخرجين في 
المدارس والمراكز والكليات اإلس���المية بشرق 

إفريقيا عامًة، وبكينيا على وجه الخصوص.
14 - فتح قناة فضائية تعليمية تُعنى بنش���ر 
اللغة العربية والمعارف اإلس���المية، تكون بعض 
برامجها باللغة الس���واحلية، وتأخذ مادتها من 
واقع البيئة المسلمة بشرق إفريقيا، وتخصيص 
بع���ض البرامج التعليمية ف���ي القنوات القائمة، 

مثل: قناة إفريقيا.
15 - إنش���اء مش���اريع وأوقاف، تدّر المال 
وتغطي بعض احتياجات العملية التعليمية بكينيا، 

وبغيرها من بالد شرق إفريقيا.
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المرأة والتعليم اإلسالمي العربي في إفريقيا
)نيجيريا نموذجًا(

)*( محمد الرابع اأول �سعاد

يس���لّط هذا المقال الضوء عل���ى التعليم 
اإلس���المي العربي للمرأة ف���ي إفريقيا قديماً 
ومحاول���ة ربط���ه بالتعليم العرب���ي الحكومي 
الحديث، ويق���ّدم الباحث »نيجيري���ا« نموذجاً 
في ه���ذا المقال؛ ألن دور حكوم���ات نيجيريا 
ف���ي التعليم العربي نموذج لكثير من دول غربي 

إفريقيا.

اأوليات دخ�ل الم��راأة في التعليم العربي 
االإ�سالمي:

ه���ل كان هنال���ك تعليم عرب���ي للمرأة في 
مناطق غربي إفريقيا قديماً؟ نعم ودون ش���ك، 
فقد تمتعت المرأة في منطقة بالد الهوس���ا)2( 

جامعة بايرو كانو، نيجيريا.  )*(

»الهوسا« لغة وشعباً: كلمة »هوسا« أو »الحوسا« والصحيح األول؛   )2(
ذلك  بها  يتكلم  التي  اللغة  وعلى  الشعب  على  يُطلق  لفظ  وهو 
أصاًل  انحدروا  الذين  الجماعة  هم  الهوسا:  وقبائل  الشعب. 
أو نزحوا منها  بها،  الهوسا واستقروا  من منطقة بالد  وتاريخياً 
كما  وثقافاتهم،  لغتهم  على  وحافظوا  أخرى،  بمناطق  وسكنوا 
يُطلق هذا االسم على الذين سكنوا منطقة بالد الهوسا، وأخذوا 
فتهّوسوا  وعقائدهم  وتقاليدهم  الهوسا  عادات  طبقوا  ثم  لغتهم 
الفالني  بعض  مثل  وذلك  لغاتهم،  واندثرت  أصولهم  واختلطت 
الذين  من  وغيرهم،   ،  )Guddurawa Tribe( ُغّدِري  وشعب 
سكنوا مناطق الهوسا واختلطت أصولهم وانقرضت وتالشوا في 

الهوسا.
الهوسا،  شعب  يسكنها  التي  المنطقة  فهي  الهوسا:  بالد  وأما 
والموقع الجغرافي ألكبر تجمع لهم هو: البالد الواقعة في غرب 
الحدود الشمالية ووسطها، والتي تميل إلى الشرق لدول غربي 
إفريقيا حديثاً، وهذا التجّمع الكبير للموقع قد قسمته الحدود 
وهو   – األول  القسم  فكان  االستعمارية،  الجغرافية  السياسية 
في  الثاني  والقسم  نيجيريا،  شمال  بالد  أكثر  يشغل   – األكبر 
)Niger Rep(  متصاًل  النيجر  لدولة  الجنوبية  الحدود  وسط 

بالقسم األول. 

بتعلّم اإلسالم واللغة العربية، وذلك منذ القرن 
السادس عشر الميالدي تقريباً)3(، وهناك دالئل 
تش���ير إلى وجود هذا النظ���ام التعليمي للمرأة 
قبل زمن الشيخ عثمان بن فوديو، يدّل على ذلك 
وجود تاريخ لعالمات عش���ن في القرن السادس 
عش���ر)4( وقبله، منهن الس���يدة أم هانئ ، وقد 
كانت عالمة داعية آم���رة بالمعروف ناهية عن 

المنكر)5(.
كما ثبت في تاريخ علماء بلدان المنطقة وجود 
مؤلف���ات يرجع تاريخ تأليفها إلى القرن التاس���ع 
الهجري )الخامس عشر الميالدي(، مثل مؤلفات 
العال���م محمد بن عبد الكريم المغيلي )867ه� / 

جمهورية  وجنوب  نيجيريا  شمال  في  الحالية  هوسا  بالد  تقع 
النيجر، بين أرض بَْرنُْو شرقاً إلى الضفة الغربية لنهر النيجرغرباً، 
نهر  من  قريباً  حتى  وجنوباً  الكبرى،  الصحراء  شماالً  وتحّدها 
ِبنَْوي. ورقعة بالد هوسا قد توّسعت كثيراً عن مركزها األول، بل 
ُوولْف: »هوسا  الباحث  يقول  اليوم،  توسع مستمر حتى  هي في 
لغة عالمية، يتكلم بها حوالي خمسين مليون نسمة، غالبيتهم في 
نيجيريا وجمهورية النيجر والدول المجاورة في غربي إفريقيا«، 

راجع:
 Mahdi Adamu: The Hausa Factor In West 
 African History  p3
 H. Ekkehard Wollf، » Standardization and
varieties of written Hausa West Africa.
 p21 Proceed of Symposia on Language
Standardization University of Hamburgh،1991

تحديد  على  الباحث  يحصل  لم  حيث  افتراضي؛  التقدير  وهذا   )3(
والمراجع  المصادر  في  المحدود  اطالعه  حسب  مدّون  لتاريخ 

المتوفرة لديه.

بنت  أسماء  نانا  السودان..  بالد  أديبة  َسعاد:  أ.  الرابع  محمد   )4(
الشيخ عثمان بن فوديو، ص 9، 1995م.

التكرور،  تاريخ بالد  الميسور في  إنفاق  بيللو بن عثمان:  محمد   )5(
ص 53. وانظر أيضاً كتاب: المجاهد الكبير في غرب إفريقيا.. 

الشيخ عثمان بن فوديو، ص 18، للدكتور أمين الدين أبوبكر.
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1463م()1( وغي���ره، ويتوقع أن هؤالء العلماء كانو 
يقومون بتعليم النساء أمور دينهن ووعظهن. 

مرحلة تط���ر التعلي��م االإ�سالمي العربي 
للمراأة في غرب اإفريقيا:

 بدأت هذه المرحلة في القرن السابع عشر 
الميالدي، وازدهرت على أيدي حملة راية حركة 
الجهاد في المنطق���ة، أمثال ألفا محمد كعت، 
والحركة العلمية في تمبكتو و جني  وفي ماِسنا، 
و أغ���دس عند العالم جبريل ب���ن عمر، وعند 
علماء باَغْرِمي، و أَدم���اوا، و ُكلُْمَفرُد، و كانم و 

بَرنُو، وعند علماء يَنُدْوتُْو، ُغْوِبْر، وغيرها.
ثم بلغت مرحلة التط���ور ذروتها في حركة 
الش���يخ عثمان بن فوديو؛ فقد ب���رز عدد من 
العالمة مريم، والس���يدة  العالم���ات، منه���ن: 
خديجة، والسيدة أس���ماء، بنات الشيخ عثمان 

بن فوديو.  
ويدل عل���ى هذا التطور ف���ي تعليم المرأة 
وجود منظومة شعرية باللغة العربية تُنسب إلى 
الس���يدة الرقية بنت محمد سعد)2(، ومن أبيات 

القصيدة ما يأتي:
أت����اه تائ��ب���اً  ي�قب�����ل  ال�كري����م 

ال يخ��اف بخس���اً ك�ل م���ن رج�اه)3(  
وبالنظرة الدقيقية لألبيات – وهي تبلغ أكثر 
من ثالثي���ن بيتاً –  يدرك المرء أنه كان للمرأة 
نظام  تتعلم وتعلّم فيه، وأنها قد بلغت مس���توى 
رفيع���اً في الثقافة العربية اإلس���المية، وتؤكد 
البحوث وجود عالمات عش���ن في تلك الحقبة، 
وكان لهّن نشاط دعوي، كتدريس القرآن، وغيره 

من العلوم العربية اإلسالمية.

The Encyclopedia of Islam، 4/ 550 )1986( :انظر  )1(

أديبة بالد السودان.. أسماء بنت الشيخ عثمان بن فوديو، ص 12.  )2(

المرجع السابق، الصفحة نفسها  )3(

وم���ن الدالئ���ل القصي���دة الت���ي نظمتها 
أسماء بنت الش���يخ عثمان بن فوديو بالفالنية، 
وذكرت فيها أس���ماء العالمات من الصحابيات 
والتابعيات، وعالمات عش���ن في بالد السودان 
وبالد الهوس���ا قبل زمن حياة الشيخ عثمان بن 
فوديو وبعده، وعّرب القصيدة حفيدها الش���يخ 

جنيد، من أبياتها:
ش���يخنا عص���ر  عاب���دات  نتب���ع 

الّس����ننا التابع����ات  القانت���ات 
غيب����اً الحافظ���ات  الصالح���ات 

قلب����ا الط�اه���رات  الزاه���دات 
منه���ن أذك���ر ي���ا أخ����ي، حبيب���ة

الهيب���ة ذات  األح���وال  صالح���ة 
النس�����اء تعلّ��������م  ع����الم�����ة 

م�����راء ال  دي����نه����ّن  أم��������ور 
ّ���ة الولي���� تل���ي عائش���������ة  ث���م 

ّ���ة للني� محس�������نة  ص�الح�������ة 
تعلّ����ُم الت���ي  كاُوِري  وُج����ْوَط 

للنس���اء قرءان���اً به���ا اغتنم����وا)4(
وقد تتلمذ بعض علماء المنطقة على أيدي 
بعض العالمات، كما ذك���روا ذلك في كتاباتهم، 
منهم الش���يخ عبد الله بن فوديو شقيق الشيخ 
عثمان بن فوديو، حي���ث قال إنهما تتلمذا عند 
جدت���ه نانا رقية، وأّمه الس���يدة ح���واء، وهذا 
في كتابه )إيداع النس���وخ فيمن أخذت منه من 
الشيوخ(، وهو دليل آخر على تطّور تعليم المرأة 

آنذاك وما بلغته من منزلة في العلم.

 تط�ر تعليم المراأة في خالفة ابن ف�دي� 
وتنظيمه:

قد ش���هد تعلي���م الم���رأة اللغ���ة العربية 
والتعاليم اإلس���المية وتعلّمها ازدهاراً وتنظيماً 

الله من النساء  الوزير جنيد بن محمد البخاري: قصيدة أولياء   )4(
الكّمل، ص 9
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ف���ي زمن حركة جه���اد اإلصالح الت���ي قادها 
الشيخ عثمان بن فوديو وجماعته ببالد الهوسا، 
والمناطق المجاورة، مث���ل مناطق في الجنوب 
الغربي لجمهورية النيجر، والبلدان الواقعة في 
ش���رق جمهورية بنين، ومنطقة غرب جمهورية 
الكاميرون، وذلك أن الشيخ نّظم تعليمه ووعظه 
وإرشاده للمرأة، فخصص للنساء أوقاتاً وأمكنة 
لذل���ك؛ فظن بعض العلماء والناس أن الش���يخ 
يت���رك الرجال والنس���اء يختلط���ون في مكان 
وعظ���ه، حتى كت���ب العالم مصطف���ى ُغْوِن�ي 

Gwani األبيات اآلتية إلى الشيخ يقول:
أيا اب���ن فوديو ُقْم وأنذر أولي الجهل

فامن����ع زي�ارة نس����وان لوعظ�ك إذ
لعله����م يفقه����ون الدي����ن والدون�ا

الرج�ال بنس�وان كفى شينا)1( خل�ط 
فأمر الشيخ عثمان شقيقه الشيخ عبد الله 
بأن يجيب هذا الشيخ، فرد عليه باألبيات اآلتية:
يا أيه���ذا الذي ق�د ج�اء يرش����دنا

س����معاً لما قلت فاسمع أنت ما قلنا
نص�حت جه�دك لك���ن لي�ت تعذرنا

به�تان�ا! كان  وقلت: س����بحان! هذا 
إّن الش����ياطين إْن جاؤوا لمجلس�نا

ه����م يبث�ون س����وء الق���ول طغيان�ا
بالنس���وان كي�ف! وذا لس�نا نخالط 

كن����ا نح����ّذر لكن قل�ت : س�����لمنا
إْن ك����ان ذاك، ولك�ن ال أس����لم أن

يُتركن بالجهل هماًل)2( كان إحس����انا
إذ ارتك�اب أخ����ف الّضر قد ُختم�ا

يكّفر الجه����ل إْن ذا كان عص�يانا)3(

عبدالله بن فوديو: تزيين الورقات بجمع بعض ما لي من األبيات،   )1(
ص 7

هكذا في المخطوط، والصواب )حمال(، والعلم عند الله  )2(

تزيين الورقات، ص 7 - 8  )3(

فه���ذه األبي���ات دّلت على اهتم���ام كلٍّ من 
الشعب والعلماء بأمر تعليم المرأة، ثم قد كانت 
الم���رأة - الش���تياقها إلى التعلّ���م – تأتي إلى 
استماع الش���يخ وتعليمه، فيبين لهن )الجماعة( 
أن االختالط ممنوع شرعاً)4(، ثم – كما ذكرنا – 
خّصص الشيخ لهّن المكان والزمان في كّل بلد 

وصل إليه ألمر الدعوة.

يرجع تاريخ بدء التعليم العربي 
اإلسالمي الحكومي الحديث ببالد 
إفريقيا الغربية في شمال نيجيريا 

إلى سنة 1910م

وبعد أن تخرجت عالمات تتلمذن على أيدي 
الش���يخ وجماعته؛ توّلت المرأة تدريس النساء 
ف���ي نظام مزدهر، وهو ال���ذي ُعرف في تاريخ 
خالفة س���وكوتو )Sokoto( اإلسالمية باسم 
»جماع���ة يَنْتَ���اُرو« )›yan taru(، وت���م ذلك 
بتأسيس مدرسة الشيخة أسماء بنت عثمان بن 
فوديو س���نة 1840م)5(، وبعدها توّلت التدريس 
فيه الشيخة مريم في بيت زوجها، حيث تأتيها 
الدارسات من جيرانها حتى من القرى، في جمع 
تقوده عجوز هرمة، يتعلم���ن القرآن والتوحيد 
والفقه والحديث واللغة العربية، ثم ترجع هؤالء 
النس���وة إلى أهليهن ويبثثن ما تعلّمنه، ويحاربن 

به البدع والشعوذة)6(.

المرجع السابق، ص 6.  )4(

 Aliyu Hamza: Developments in Islamic انظر:   )5(
    Education with Particular Reference to female
 Bayero  1995 ماجستير  رسالة   contribution، P. 145

.University، Kano

 Jean Boyd: The Role of Women Scholars in :انظر  )6(
.the Sokoto Caliphate، Seminar 1984
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ومن الدور الذي لعبته المرأة في دفع عجلة 
الدراسات العربية اإلسالمية إضافتها الكثير من 
اإلنتاجات األدبية المنظومة، والتآليف المنثورة 
في اللغة العربية، كما نجده عند الس���يدة رقية 
الفالنية، والسيدة أسماء بنت عثمان بن فوديو، 
التي نظمت أشعاراً عربية في مختلف األغراض 
كالرثاء، والمراسلة، والمدح، والثناء على الله)1(.
وكذلك مريم ابنة الش���يخ عثمان بن فوديو، 
برس���ائلها العربية التي تدل على رسمية اللغة 
العربية في ذلك الزمن، كالرس���الة التي كتبتها 
إلى أمير كانو عثمان)2( بن َدابُْو، لّما أرسل إليها 
يسألها عن أناس ينتقلون من بالد الهوسا نحو 
الش���رق بزعم قرب ظهور المه���دي، فأجابته 
ببطالن هذا الزعم الذي يرونه هجرة، كما أنها 
ترجمت ونظمت )مختصر خليل( - في الفقه - 

إلى اللغة الفالنية.

اأوليات التعليم العربي الحك�مي الحديث 
ببالد اإفريقيا:

يرجع تاريخ بدء التعليم العربي اإلس���المي 
الحكوم���ي الحديث بب���الد إفريقي���ا الغربية 
في ش���مال نيجيريا إلى س���نة 1910م، وذلك 
بتأس���يس أول مدرسة أنشأها اإلنجليز لتأهيل 
المدرسين ومن يساعدونهم من الوطنيين، بعد 
أن أخفقت محاوالتهم في فتح مدارس التنصير 
بالمنطقة، حيث رفض الشعب تسجيل أطفالهم 
في هذه المدارس التنصيرية، فبعثت الحكومة 
 Hanns( )3(االستعمارية ِمس����ت َهنْس ِب�يَشر
Vischer( إلى البلدان اإلس���المية التي تحت 
االس���تعمار البريطان���ي ليرى طبيع���ة التعليم 

أديبة بالد السودان.. نانا أسماء بنت الشيخ عثمان، ص 8 – 50.  )1(

جنيد بن محمد البخاري: عرف الريحان، ص 60.  )2(

في  وآدابها  العربية  اللغة  حركة  غالدنثي:  سعيد  أحمد  شيخو   )3(
نيجيريا، ص 93.

هناك، فزار مصر والسودان، وجال في الكتاتيب 
والم���دارس اإلس���المية االبتدائي���ة والثانوية 
ومعاهد تدريب المدرس���ين، وهذا في فبراير 
1909م، وبعد عودته ُفتحت هذه المدرس���ة في 

كانو)4( للمرحلة االبتدائية والمتوسطة)5(.
ثم جاء تأسيس المدرسة على هذه الكيفية 
ملبياً رغبة المس���لمين نسبياً؛ حيث اصطبغت 
المدرسة بالصبغة العربية اإلسالمية التي هي 
ثقافة الشعب، وكان أمراء المسلمين قد أشاروا 
إلى المس���تعمرين بل���زوم إدراج المواد العربية 
واإلسالمية في التدريس، فأدخلوا هذه المواد، 
وكان���ت الم���واد الدينية تُدرس بلغة الهوس���ا، 
وتدرس مبادئ اللغ���ة العربية، وال تتجاوز هذه 
الم���واد تحفيظ بعض الس���ور القرآنية وقراءة 
بعض الكتيب���ات وترجمتها إلى اللغات المحلية 
)الهوسا والفالنية(، ولما نجحت تجربة تأسيس 
مدرس���ة كانو، ُفتحت مثلها في كلٍّ من وسكوتو 

وكتسينا)6(.
مما سبق؛ يظهر لنا أن تدريس اللغة العربية 
والمواد اإلسالمية بالنظام الحكومي الحديث لم 
يكن – في هذه المرحلة – على مستوى رفيع، ومع 
أن المس���تعمرين أدركوا أهمية هاتين المادتين 
فإنهم أهملوا تدريس���هما فيما بعد، وظل األمر 
في مثل هذه المدارس االبتدائية والمتوس���طة 
به���ذه   Primary and Middle School
الحال���ة إلى زم���ن محاوالت المدرس���ين رفع 
مس���توى تدريس مادتي اللغ���ة العربية والدين 
اإلسالمي في المدارس الحكومية، حيث عقدوا 

المرجع السابق.  )4(

وكان ذلك في شهر سبتمبر 1909م، بدأ بفصل تدريب المدرسين   )5(
الوطنيين، تدرس فيها: القراءة والكتابة بالهوسا، ومبادئ الحساب 
العربية  أضيفت  ثم  الصحة،  علم  ومبادئ  والرسم،  والجغرافيا 

والدين.

المرجع السابق، ص 94 - 95.  )6(
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مؤتم���ر كانو إلعادة النظر في وضع منهج اللغة 
العربية والدين، وذلك في يناير سنة 1938م)1(، 

فتحّسن األمر نوعاً ما.

تاأ�سي�س اأول مدر�سة عربية حك�مية:
وهي »المدرسة الشرعية الكبرى« في كانو 
 ،Northern Province Law School
والتي أس���همت بدرجة كبيرة ف���ي تطور تعليم 
اللغة العربية، والدراسة اإلسالمية، والمحافظة 
على قيمتهما ومكانتهما، وعلى شرف دارسيهما 

في نيجيريا.
وكان التأس���يس في زمن أمير كانو الحاج 
عب���د الله بَايَ���ُرْو، بعد عودته من الحج س���نة 
1934م)2(، فرجع بفكرة إنشاء مدرسة على غرار 
ما ش���اهده في الديار المقدسة وفي السودان، 
وُفتحت المدرس���ة في الس���نة نفسها لتخريج 
القضاة، وكان من أس���اتذتها ثالثة من القضاة 

السودانيين)3(.
وفي سنة 1947م عّدل في منهج المدرسة، 
وأدخلت فيه الرياضيات، وتدريب المعلمين في 
مواد اللغة العربية، إضافة إلى تخريج القضاة، 
وغّير اس���م المدرس���ة إلى »مدرس���ة العلوم 
العربية«، وكان التدريس فيه���ا باللغة العربية، 
وااللتحاق بها يكون لمن تخرج في اإلعدادية)4(.

وأما ما يتعلق بتعلي���م الفتيات؛ فلم تتجاوز 
دراستهن المستقلة في اللغة العربية والدراسة 
اإلسالمية المرحلة االبتدائية، وأكثر المدارس 
العربية كانت أهلية، وإذا تخرجت في االبتدائية 

المرجع السابق، ص 96 - 97.  )1(

 History of( حركة اللغة العربية في نيجيريا، ص 100، وانظر  )2(
)Education in Nigeria، P. 56

الثقافة العربية في نيجيريا، ص 221.  )3(

المرجع السابق، ص 223.  )4(

وأرادت المواصلة لم يكن لها خيار إال أن تواصل 
في المدرسة الثانوية اإلنجليزية للبنات، أو في 

مدرسة إعداد المدّرسات.

الدرا�س��ة العربية االإنجليزي��ة الثان�ية 
الحك�مية للبنات:

كما أش���ير سابًقا أن الفتاة بعد التخرج من 
المرحلة االبتدائية العربية اإلس���المية، لم تكن 
لها مدرسة ثانوية تواصل فيها الدراسة العربية 
اإلس���المية، والبرنامج الذي اجتازته كان يركز 
في  المواد الدراس���ية المهمة، وهي مواد اللغة 
العربية، من قراءة، وكتابة وإمالء، وإنشاء، ونحو، 
ومطالعة، إضافة إلى المواد اإلسالمية، وتُجرى 
المحلية،  باللغات  الخليطة  بالعربية  الدراس���ة 
وإذا رغبت الطالبة في مواصلة الدراسة فعليها 
أن تلتحق بالمدرسة الثانوية اإلنجليزية للبنات.

والس���ؤال هنا: هل توجد في هذه الثانوية 
الدراسة العربية؟ وهل تستطيع المتخرجة في 
ابتدائية عربية مواكبة الدراس���ة في مثل هذه 
المدارس؟ وم���ا هي طبيعة الدراس���ة العربية 

اإلسالمية فيها؟
لإلجابة عن األس���ئلة الس���ابقة نقول: أوالً 
أُسست أول مدرس���ة ثانوية خاصة للبنات في 
كن���و س���نة 1947م)5(، وهي مدرس���ة حكومية 
»كلية  للمدرس���ات، وسّميت  إعدادية  إنجليزية 
 Women Teachers( »المدرس���ات إعداد 
College، Kano(، والدراس���ة في المدرسة 
غالبيتها إنجليزية، لك���ن يوجد فيها مادة اللغة 

العربية والدين اإلسالمي.
وكان عدد حص���ص اللغة العربية وحصص 
الدين كلها س���ت س���اعات في األس���بوع في 
المرحلة اإلعدادية، ثم تكون س���بع حصص في 

 University Primary Education in Nigeria،  :انظر  )5(
.79-A Study of Kano State، P. 78
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السنة النهائية)1( للثانوية.
والدراسة عبارة عن قراءة في كتيبات عربية 
وش���رحها باللغة المحلية، ثم تدريب الطالبات 
عل���ى اإلمالء والنقل لما في الكتاب المقرر في 
مادة العربية، وأما حصة الدراسات اإلسالمية 
فتتمثل في تلقين المدرس الطالبات بعض السور 
من القرآن، تكررها الطالبات، ثم يُكلفن بحفظ 

بعضها، وتعليم مبادئ العبادات واألخالق.
وأم���ا باق���ي المواد فه���ي تُ���درس باللغة 
اإلنجليزية، وهذا يعني أن الطالبة التي تخّرجت 
في المدارس العربية اإلسالمية تغّير تخصصها 
إلى الدراس���ة اإلنجليزية في المرحلة الثانوية، 
وه���ذه الطالبة تس���تطيع مس���ايرة كل المواد 
المدروس���ة باإلنجليزية في مس���توى زميالتها 
الالتي تخرجن ف���ي االبتدائية اإلنجليزية، وقد 

تتفوق عليهن أو على بعضهن.

أنشأت والية كانو في سنة 1977م 
أول مدرسة عربية ثانوية خاصة 

للبنات باسم »كلية إعداد مدّرسات 
العربية«

ثم هذا التغيير للتخصص قد تعّدله – نوعاً 
ما – في المرحل���ة التي بعد الثانوية بالمعاهد 
أو الجامعة؛ حيث تس���تطيع االلتحاق ببرنامج 
الدبلوم أو الليسانس في الدراسات اإلسالمية 
واللغة العربية؛ ش���ريطة أن تنجح بتقدير جيد 
في هاتين المادتين مع بقية المواد في العبادات 
في االمتحان النهائي للحصول على الش���هادة 

الثانوية.

حركة اللغة العربية، ص 97.  )1(

تط���ر التعليم العرب��ي الحك�م��ي للمراأة 
في كان�:

أهداف التعليم العربي اإلسالمي:
يمكن تلخيص أهداف تأس���يس المدارس 
العربية اإلس���المية الحكومية الثانوية الخاصة 

للبنات فيما يأتي:
1 - تزويد الفت���اة بالتعليم الديني والتربية 
وتعريفها مسؤوليتها، وخصوصاً بعد أن تصبح 

ا. أّمً
2 - إيجاد كادر نس���وي يعم���ل في الحقل 

التربوي والتخصصات األخرى المناسبة.
3 - إعداد الم���رأة لمواصلة الدراس���ات 

العليا.
4 - إيجاد قارئة حافظة لكتاب الله ومدّرسة 

له)2(.
5 - تثقي���ف الفت���اة في التدبي���ر المنزلي 

والتدريب المهني المناسب لها.
رأينا فيما سبق كيف كانت الدراسة العربية 
واإلسالمية الثانوية في أول أمرها، وأن التعليم 
العربي للمرأة في هذه المرحلة لم يجد اهتماماً 
كبيراً ف���ي المدارس الحكومية، وقد أُنش���ئت 
مدارس ابتدائية عربية إس���اليمة أهلية كثيرة، 
تعد بالعش���رات إن لم تكن بالمئ���ات في كانو 
ويتخرج فيها الطالبات، ويرفض أولياء أمورهن 
أن يلتحقن بالم���دارس اإلنجليزية حفاظاً على 
دينهن؛ فجعل اآلباء وأولي���اء األمور والغيورون 
يرفعون الشكوى والمطالبة بفتح مدرسة عربية 

للبنات.
وقد أدركت الحكومة حاجتها إلى مدّرسات 
للغة العربية والتربية اإلس���المية خصوصاً في 
مدارس البنات، لذا أنشأت والية كانو في سنة 

يتأكد هذا الهدف بإنشاء مدرسة وأقسام تجويد وتحفيظ القرآن   )2(
الكريم.
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1977م)1( أول مدرس���ة عربي���ة ثانوية خاصة 
للبنات باس���م »كلية إعداد مدّرس���ات العربية«  
 Women Arabic Teachers‹ College
Sharada Kano، ِبَح���يِّ َش���َرَط مدينة َكانُْو، 
تحت إش���راف وزارة التربي���ة والتعليم بكانو، 
وكانت هذه المدرسة األولى من نوعها، ليس في 
كانو أو في بالد الهوسا أو في نيجيريا فحسب، 

بل في دول غربي إفريقيا عامة.
ثم ُفتحت أبواب فصول الدراس���ة في مقر 
المدرسة بالحي الجنوبي لمدينة كانو في السنة 
المذكورة س���ابقاً، ويضم المبن���ى بعد فصول 
الدراس���ة مبنى اإلدارة، ومبنى وحدات إسكان 
الطالبات، والمطعم، ومرافق أخرى تحتاج إليها 
المدرسة، وقد وصل عدد الطالبات سنة 1980م 
إلى مائة وس���بعين طالبة)2(، ثم نُقلت المدرسة 
إلى مبنى أوسع في داخل سور المدينة بالجهة 
 Goron( الغربية قريباً م���ن تل ُغْوُرْوْن ُدوطي
Dutse Hill(، وُس���ميت »كلي���ة مدرس���ات 

العربية«.
وكانت هذه المدرسة نموذجاً طيباً، وفاتحة 
خير إلنش���اء مدارس أخرى عربية إس���المية 
في الوالية نفس���ها، وذلك إلقبال اآلباء وأولياء 
أمور الطالبات من س���كان ه���ذه الوالية، ومن 
باقي الواليات القريب���ة والبعيدة في نيجيريا، 

ومسارعتهم إللحاق بناتهم بهذه المدرسة.
وبإنش���اء هذه المدرس���ة ُفتح���ت صفحة 
جديدة لتطور مستمر في تاريخ التعليم العربي 
اإلس���المي الحكومي الخاص بالمرأة في بالد 
الهوس���ا عامة ومدينة كن���و خاصة؛ إذ وجدت 

الدارسة جواً دراسياً عربياً إسالمي الصبغة.

 University Primary Education in Nigeria،  :انظر  )1(
.P. 120

المرجع السابق، ص 120.  )2(

وتُقَبل في هذه المدرسة الطالبة المتخرجة 
ف���ي االبتدائية اإلس���المية، أو الكّتاب، أو في 
ابتدائية حكومية، بعد اجتي���از امتحان القبول 
في الثانوية، والذي تعّده وزارة التربية والتعليم 
التابع���ة للوالية بعناية، ويتم إس���كان الطالبات 
بوحدات إس���كان خاصة بهن، ويجدن الرعاية 
الصحي���ة، والتوجيه واإلرش���اد، وتُلزم الطالبة 

بلبس زي المدرسة )الحجاب(.  
في )المواد المقررة( حس���ب  المنه���ج الصَّ

المرحلة والتخصص:
في للمدارس العربية الثانوية)3(  المنهج الصَّ
)المقررات الدراس���ية( الخاصة بالبنات متنوع 
حسب األقسام الموجودة بالمدرسة، فلكّل قسم 
مق���ررات منهجية خاصة به تناس���ب األهداف 
التي من أجلها أنشئ القسم، ويوجد ثالثة أنواع 

من المناهج حسب التخصص.
1 - منهج مدارس الدراس���ات اإلس���المية 

العالية للبنات.
2 - منهج مدارس التحفيظ للبنات.

3 - منهج مدارس تجويد القرآن للبنات.
وس���وف نعرض األول والثاني؛ إذ لم تتوفر 
لنا معلومات كافية عن مقررات قسم التجويد.

منهج الدراسات اإلس���المية العالية يشمل 
اآلتي:

مقررات المرحلة اإلعدادية:
الدراس���ات اإلس���المية: الق���رآن الكريم، 
التجويد، التفس���ير، الحديث، التوحيد، الفقه، 

السيرة والتاريخ.
الدراسات العربية: الخط، اإلمالء، اإلنشاء، 
الق���راءة والمطالعة، المحادث���ة، النحو، تاريخ 

األدب العربي، النصوص األدبية.

والية  والتعليم،  التربية  وزارة  اإلسالمية،  العربية  الدراسة  قسم   )3(
كانو نيجيري.
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مبادئ التربية.
إحدى اللغات النيجيرية الرئيسة )الهوسا(.

اللغة اإلنجليزية.

التدبير المنزلي.
الرياضيات.

مقررات المرحلة الثانوية:
وعلومه،  القرآن  اإلس���المية:  الدراس���ات 
التفسير، التوحيد، الحديث، مصطلح الحديث، 

الفقه، أصول الفقه، المنطق.
الصرف،  النح���و،  العربي���ة:  الدراس���ات 
الترجمة، تاري���خ األدب العربي، األدب العربي 
النيجي���ري، النصوص األدبي���ة، النقد األدبي، 
التعبير الش���فهي والكتابي، العروض والقافية، 

البالغة، المطالعة.
النف���س، طرق  التربي���ة وعلوم  التربي���ة: 

التدريس العامة والخاصة، التربية العملية.
التاريخ اإلسالمي.

الرياضات.
اللغة اإلنجليزية.

لغة الهوسا وآدابها.
التدبير المنزلي والتربية المهنية.

بع���ض ه���ذه المق���ررات ي���درس في كل 
مس���تويات المرحلة، وبعضها اآلخر يدرس في 
مس���توى بعينه، وهذا يعني أنها مقس���مة في 
المدة الزمنية للدراسة في المرحلة، وهي ثالث 

سنوات في اإلعدادية وأخرى في الثانوية.
مقررات مدارس التحفيظ:

القسم الثانوي:
الدراس���ات القرآني���ة: الحف���ظ والتالوة، 
الق���راءات، الترتيل والتس���ميع، التنغيم، علوم 

القرآن والتشريع، التفسير.
الفقه  التوحيد،  اإلس���المية:  الدراس���ات 

وأصوله، الحديث ومصطلحه.
الدراسات العربية: النحو، األدب والنصوص، 

اإلنشاء التحريري والشفوي.
لغة الهوسا: األدب والقواعد.

اللغة اإلنجليزية.
التربية.

الدراسات االجتماعية.
العلوم.

الزراعة.
الحساب.

الخاتمة:
التعليم اإلسالمي العربي للمرأة في إفريقيا 
له مستقبل جيد، وفرصة التخصص في التعليم 
اإلسالمي العربي للبنات متوفرة في كل المراحل 
الدراسية، من روضة األطفال واالبتدائية مروراً 
بالمرحلة الثانوية الدبلوم الوسيط حتى المرحلة 
الجامعية، وفي المرحلة الجامعية يمكن للمرأة 
مواصلة الدراسات العليا حتى مرحلة الدكتوراه 
ف���ي كثير م���ن الجامعات ف���ي نيجيريا، وباب 
القب���ول مفتوح للطالبات األجنبياب، وأيضاً من 
المؤشرات للمستقبل المشرق فتح كلية جامعية 
خاص���ة للبنات في الجامعة اإلس���المية بدولة 
النيجر، والتي تخرجت فيها دفعات عديدة من 

بنات إفريقيا.
وم���ع هذا ما زالت هن���اك تحديات، تناول 
بعضه���ا من قام ببحوث في مش���كالت التعليم 

اإلسالمي العربي.
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)*( محمد الب�سر �سميال

اآلث���ار الس���لبية الت���ي خلّفها التعلي���م الغربي 
ف���ي إفريقي���ا، تمس قضاي���ا جوهرية ف���ي جوانب 
الحياة التعليمية والثقافية واالجتماعية والسياس���ية 
واالقتصادي���ة، قال عب���ده موميني أح���د التربويين 
المشهورين في غرب إفريقيا: إن »التعليم االستعماري 
قد أفس���د تفكير اإلفريقي وحساس���يته ومأله بعقد 

شاذة«)2(.
اعتقدت فرنسا - كغيرها من الدول االستعمارية 
األخرى - أنها تحمل رس���الة حضارية إلى الشعوب 
الس���وداء المتخلفة، وأن ذلك يتطلب التغيير الجذري 
لكّل النظم السياسية والثقافية واالجتماعية السائدة 
في تل���ك المجتمع���ات البدائية المتخلف���ة، وهو ما 
أكدته حوليات الحكومة اإلفريقية الغربية الفرنس���ية 
)A.O.F( بقولها: »بواس���طة مدارس���نا نس���تطيع 
أن نقي���م عالقات مع األهالي ليّطلع���وا على ثقافتنا 
ويعترفوا بنا، ومدارس���نا في الق���رى واألرياف تلعب 
دوراً سياسياً أكثر من دورها التعليمي والتربوي، وكّل 
ما نقوله هو أن أه���داف هذه المدارس بين األهالي 

تجمع بين األهداف السياسية واالقتصادية«)3(.
وم���ن البديهي أن مضم���ون التعلي���م في هذه 

إلعداد  العليا  بالمدرسة  اإلفريقي  واألدب  الحضارة  مدرس   )*(
المعلمين – مالي. 

د. إسماعيل زنغو برزي: قضايا لسانية إفريقية، ط 1، 2011م /   )2(
1432ه�، بماكو مالي، ص 126.

التعليم  على  الفرنسي  االستعمار  أثر  موسى:  بن  علي  توري   )3(
اإلسالمي في ساحل العاج )كوت ديفوار( أطروحة ماجستير – 
جامعة إفريقيا العالمية 1996م - 1997م، غير منشورة، ص 92.

مظاهر تأثير التعليم الغربي في 
التعليم اإلسالمي في إفريقيا

الم���دارس كان ج���زءاً متمماً للنظام االس���تعماري، 
وكان م���ن المهم تجنب أن يكون تعليم س���كان البالد 
من الوطنيين دافعاً لالضطراب االجتماعي، بحس���ب 
تعبي���ر G. Hardy، ومن هنا أتى التقنين في التعليم 
والمناه���ج المبتورة التي كان���ت تتجنب الخوض في 
التاري���خ اإلفريقي األصيل، بل التوس���ع في الثقافة 

العامة التي تؤدي إلى تنوير العقول.
والواق���ع أن التعلي���م االس���تعماري كان ترجمة 
مدرسية للعمل اإلجباري؛ لذلك لم يكن مستغرباً عن 
الزعم���اء الذين كان يُطلب منهم إرس���ال أبنائهم إلى 
المدرس���ة أن يرسلوا بدالً عنهم ما عندهم من صغار 

العبيد)4(.

اأه��داف التعلي��م اال�ستعم��اري و�سمات��ه قب��ل 
مرحلة اال�ستقالل:

يمكننا تس���جيل مالحظات وسلببيات كثيرة على 
التعليم االستعماري ونظامه في إفريقيا خالل القرن 
التاس���ع عشر، فقد اتسم هذا التعليم بسمات معينة، 
تصب في الس���ياق العام لحركة االستعمار في القرن 
التاس���ع عش���ر، حيث كان يصدر عن مرجعية غريبة 
عن الواقع الذي يطب���ق فيه، ال تتالءم مع ضروريات 
تحقيق  ويس���تهدف  األساس���ية،  وحاجاته  المجتمع 

أهداف استعمارية محددة.
وكان من أهم أهدافه ما يأتي:

- أن التعليم في إفريقي���ا لم يكن بغرض األخذ 
بيد اإلفريقي ليواك���ب ركب التقدم والحضارة؛ وإنما 

زيربو: تاريخ إفريقيا السوداء، ترجمة: يوسف  كي –  جوزيف –   )4(
شلب الشام، منشورات وزارة الثقافة، سوريا - دمشق 1994م، ج 

2 / ص 782.



73
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

كان بهدف التأثير في تفكير اإلفريقي وروحه؛ بحيث 
يُصبح من الس���هل اقتي���اده وإخضاعه ونهب خيرات 

بالده.
- إعداد جيل من المواطنين والكتبة والسعاة لملء 
الوظائف الشاغرة في إدارة المستعمرات والشركات 

الرأسمالية الموجودة فوق األراضي اإلفريقية.
- محاربة مراكز التعليم اإلفريقي واإلس���المي، 
وتجريدها م���ن قواعدها االقتصادي���ة؛ حتى تعبث 
ي���د التعلي���م التنصيري ب���كّل ش���يء، وحتى يصبح  

للمستعمرين اليد الطولى في هذا المجال.
أما أبرز سمات التعليم الغربي االستعماري، فهي: 
1 - ح���رص المس���تعمرين على تقدي���م تعليم 
متواضع: ول���م تصل التغيرات العلمي���ة الكبيرة إلى 

الفصول الدراسية إال في مدارس محدودة للغاية.
2 - لم يكن محتوى التعليم إفريقياً بل كان أوروبياً 
بحتاً: فعندما ذهب أطفال البمبا إلى المدرس���ة كي 
يتعلموا مقرراً دراس���ياً عن حياة النبات؛ تلقوا تعليماً 
ع���ن الزهور األوروبية ولم يتلقوا تعليماً عن أش���جار 

إفريقيا)1(.
3 - االنبث���اق ع���ن مرجعي���ة غريبة ع���ن بيئة 
المتعل���م وظروفه: وتجاهله التام لتركيبة بيئة المتعلم 
االجتماعية والنفس���ية والجغرافية واالقتصادية، فهو 

متسم بإسقاطه مشكالت غريبة على البيئة)2(.
4 - محاولته غرس روح االنبهار بالغرب والعجز 
أمام قدرات���ه: وذلك بتلقين الطال���ب اإلفريقي بأن 
فرنس���ا - مثاًل - دولة غنية جبارة قادرة على فرض 

نفوذها.
5 - زرع التفرق���ة والش���تات ف���ي المجتمعات 
اإلفريقية: فاالستعمار األوروبي، حينما وقعت البالد 

عبد العزيز الكحلوت: االستعمار والتنصير في إفريقيا السوداء،   )1(
منشورات صحيفة الدعوة اإلسالمية، ط 1 1991م، ص 100.

إفريقيا،  في  الوافدة  التعليمية  النظم  سانو:  د. قطب مصطفى   )2(
كتاب األمة، قطر، المحرم 1419ه�، العدد: 63، ص 49.

اإلفريقية تحت س���يطرته، كان حريصاً على أال يدع 
مجاالً لظهور كيانات سياس���ية كبي���رة في إفريقيا، 
فكانت اس���تراتيجيته قائمة عل���ى التفتيت، وتكريس 
واقع االنفصال الُقطري، حت���ى لو أدى ذلك لتقطيع 
القومي���ة الواحدة ليصي���ر كل ُقطر عالم���اً بذاته، 
فاالس���تعمار البلجيكي - مثاًل - اتب���ع طريقة تعليم 
كل مجموع���ة لغوية على حدة، بلغته���ا في الكونغو، 
وهو ما باعد بين ه���ذه المجموعات، وأخّل بعالقتها 

التقليدية)3(.
وله���ذا حينما ع���اد قادة التح���رر اإلفريقي من 
المهج���ر األوروبي ليقودوا عملي���ة النضال من أجل 
التح���رر والوحدة؛ اصطدموا بحالة التجزئة الُقطرية 
التي فرضها االس���تعمار، فكّيفوا أنفس���هم مع ذلك 
الواق���ع، وص���ارت رؤاهم الوحدوي���ة الكبرى تضمر 

وتتضاءل لتتالءم مع ذلك الواقع الجديد)4(.
ولقد تحّدث الكاتب النيجيري تش���ينوا أتشيبي 
Chinua Achebe ع���ن ه���ذه التفرق���ة والتجزئة 
في أولى رواياته عام 1985م، ف���ي إنجلترا، بعنوان: 
)األش���ياء تتداعى( Things Fall Apart ومدارها 
حول مأس���اة مزدوجة، فلما تنقضي العقوبة، ويعود 
إلى قريته، يكتش���ف أن المبش���رين أقاموا الكنائس، 
وعس���كروا داخل القرية، وعند ذل���ك يغضب ويثور، 
ويحارب رجال اإلدارة االس���تعمارية حتى يقتل رسوالً 
بعثه المأمور األبيض إليقاف اجتماع العشيرة، الذي 
دع���ا إليه )أوكونكو( بطل القصة، ولكنه س���رعان ما 
يجد نفس���ه وحيداً في هذا الص���راع الجديد، فقد 
انقس���م القرويون، وتداعت الوش���ائج القبلية، وفي 
غمرة من اإلحساس بالغربة واإلحباط يشنق نفسه)5(.

مركز  اإلفريقي،  األدب  في  والدين  اللغة  قضايا  امبايلوبشير:   )3(
البحوث والترجمة السودان، 1995م، ص 53.

محمد البشير سميال: النكسة األخيرة لحركة الجامعة اإلفريقية،   )4(
محاضرة لطالب الكليات والمعاهد العليا بجامعة بماكو.

كتاب  إفريقيا، ترجمة: علي شلش،  أدباء من  جيوالدمور: سبعة   )5(
الهالل العدد 318، يونيو 1977م، ص 132، بتصرف.
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6 - قيامه على سياسة االحتقار واإلذالل واالتهام 
بالتأخ���ر والبربرية: والتي زرع���ت خالل فترة طويلة 
في نفوس الشعوب اإلفريقية المحتلة شعوراً بالدونية 
والنقص، فأس���س التربية والتعليم في المستعمرات 
كانت ترس���خ في الطالب اإلفريقي فكرة انتمائه إلى 
العال���م »البدائي« الذي يروم العالم الغربي المتحضر 
تمدين���ه، فالكتاب المدرس���ي كان يصّور اإلنس���ان 
اإلفريقي تعساً في هيئته، مترهاًل في شكله ومنظره، 
يميل للطرب أكثر من ميله للتفكير، ثنائي الحياة بين 
دق الطبول وطقوس األجداد، من ثم يترعرع الطالب 
اإلفريق���ي قانعاً بحظه الوضيع في الحياة، مقّدس���اً 

عبقرية الرجل األبيض، مؤمناً بأسطورته.
ورواس���ب هذا العهد ما زالت باقية في سياسة 
ال���دول الكب���رى، وكذا ف���ي نظرتها إلى الش���عوب 
حديثة العهد في االس���تقالل السياسي، وألن الدول 
االس���تعمارية كانت هي دول أوروب���ا جعلت من لون 
بش���رتها البيضاء عالمة التقّدم وأهلية القيادة، تبعاً 
لنتائ���ج البحث الذي وقع تحت تأثير االس���تعمار في 
العل���وم اإلنس���انية، وفي مقابل ذل���ك جعلت األلوان 
األخرى، ما عدا اللون األبيض، رمزاً إّما للتخلف، وإّما 
للتقّدم المحدود الذي ال يعط���ي الصالحية الكاملة 

لقيادة البشرية.
وقد عّبر عن ذلك الشاعر السنغالي: دافيدديوب 

DAVID DIOP بقوله:
»قاس وتألم أيها الزنجي التعس.... 
أيها الزنجي األسود سواد األحزان«.

وقد جم���ع »دافيد ديوب« كّل ألف���اظ اإلهانات 
التي تُوّجه لبني جنسه من الزنوج في قصيدة بعنوان: 

)األبيض قال لي(، فيقول: ما أنت إال زنجي!
وكثيراً ما تناول اإلفريقيون الشعراء مهمة )أوروبا 
في نشر الحضارة( في أشعارهم، ساخرين وواصفين، 
فنج���د »أم���اودو مصطفى واد« تناوله���ا في ملحمة 

االستعمار قائاًل في اقتضاب:
ها هم قادمون )ناقلوا الحضارة(..  وهم يصّوبون 

المدفع والتوراة نحو القلب اإلفريقي!
لقد امتألت األرض بالدماء ألن أبناءها..   نهضوا 

لكي يدافعوا عن فجر الحرية)1(!
وقد اس���تطاعت الكنيس���ة أن تلتقط بعض أبناء 
األفارق���ة، وأن تقتلعه���م من الثقاف���ة األم وتدرجهم 
في إط���ار الحضارة األوروبية لغة ودين���اً وزّيًا، حتى 
 Mission »صار يُش���ار إليهم باسم »أبناء اإلرسالية
Boys تمييزاً لهم عن المواطنين من جهة، وعن رجال 
الكنيسة البيض من جهة أخرى، وعن موظفي اإلدارة 

االستعمارية من جهة ثالثة.

من أخطر مظاهر تأثير التعليم 
الغربي التنفير من الدين

ولم يكن ه���ذا التمييز ف���ي كل األحيان مصدر 
نفع خال���ص، وإنما كان في أغل���ب األحيان مقروناً 
بش���يء من مش���اعر االحتقار التي ال تخفيها أيٌّ من 
ه���ذه الجهات الث���الث، فالوطني���ون ال يرتاحون وال 
يطمئنون ألبنائهم الذين انفصلوا عن عاداتهم وتراثهم 
وأديانهم، واإلداريون األوروبيون العلمانيون ال يُخفون 
اس���تخفافهم بهذه الفئة الساذجة التي يُراد تطويعها 
وإدارجه���ا في النظام الكنس���ي، وال���ذي لم تتطور 
أوروبا إال بعد التمرد والخروج عليه، أما القساوس���ة 
األوروبيون أنفسهم فلعلهم كانوا يندبون حظهم  الذي 
أوقعهم بين هذه »النفوس المتبلدة« التي ال تنفذ إليها 

روح المسيح بالرغم من جهود السنين!
آن األوان البن اإلرس���الية - م���ع تزايد معرفته 
بالظاهرة االس���تعمارية – أن يدرك أن الكنيسة التي 
أخرجته من دينه لم تدخله في شيء يستعيض به عن 
ذلك إال في طقوس الدين وأش���كاله التي تتناقض مع 

الداخلي،  والتناقض  االستعمارية  النظم  سميال:  البشر  محمد   )1(
محاضرة لطالب المدرسة العليا إلعداد المعلمين - بماكو مالي.
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روحه وتتناقض مع مصالحه المدنية، وأن المنّصرين 
الذين يبشرونه بوعود زائفة كانوا يغّضون الطرف أو 
يتواطؤون بصورة مباش���رة مع اإلدارات االستعمارية 
التي س���فكت دم اإلنس���ان اإلفريقي، ونهبت ثروته، 

واحتقرت ثقافته، واشمأزت من لون بشرته.

الم�ق��ف من التعليم الغربي في ظل اال�ستعمار 
وفي عهد الحك�مات ال�طنية:

يب���دو للدارس، في كثير من البالد اإلفريقية، أن 
االستعمار ما زال موجوداً وإن اختفى وجوده اإلداري، 
وأظهر ما يكون وجوده في مؤسس���ات التعليم، حيث 
بقيت أهداف التعليم ومناهجه ووس���ائله ومؤسساته 
كم���ا ه���ي؛ وإن زاد ع���دد المدارس والمؤسس���ات 
التعليمية)1(، ونستعرض هنا موقف كلٍّ من الحكومات 

والشعوب والمتغربين من التعليم الغربي.
أوالً: موقف الحكومات:

ورث���ت حكومات العهد الوطن���ي نظمها التربوية 
عن اإلدارة االستعمارية، ولم يشغل الساسة األفارقة 
بعد االستقالل أنفسهم بشيء آخر غير الصراع على 
كراس���ي الس���لطة وإظهار أيهم أقرب مودة ورحمة 
للدولة التي كانت تس���تعمر بالده، وهي )الدولة األم( 

كما كانت تُسّمى عند بعضهم.
ول���م يلتفت المس���ؤولون في الب���الد اإلفريقية 
لمعالجة مش���كالت التعليم، ول���م يعطوا أهمية لدور 
التعلي���م في التربية والتوجيه وتكوين اإلنس���ان الحر 
المس���تقل؛ ولذا لم يتمكن التعليم م���ن أداء دور في 
النم���و االجتماع���ي واالقتصادي)2(، ذل���ك أن النظم 
التعليمية في معظم أنح���اء إفريقيا صورة من النظم 
التعليمي���ة للب���الد األوروبية التي كانت تس���تعمرها 
وصبغته���ا بصبغتها الخاصة، وه���ي تفرض وصاية 
تربوي���ة وتعليمية، ال تضر بالعق���ل اإلفريقي وحده، 

أحمد عمر عبيد الله: لمحة عابرة عن التعليم في إفريقيا، رسالة   )1(
إفريقيا، العدد األول، ديسمبر 1991م، ص 34.

أحمد عمر عبيد الله: المرجع السابق، ص 34.  )2(

ولكنها أيضا تضر بالس���يادة القومية؛ ألن الس���يادة 
ليست على األرض والناس فحسب، ولكنها أيضاً تمتد 

إلى القيم والنُُّظم التي تعمل في إطارها.
ثانياً: الموقف الش�عبي:

ل���م يكن موقف الش���عوب المس���لمة في تحدي 
التعليم الغربي االستعماري مناسباً في كال العهدين – 
العهد االس���تعماري والعهد الوطني-، فقد اقتصر رّد 
فعلهم على اإلعراض الجزئي عن المدارس الكنسية 
والحكومية على أيام اإلدارة االس���تعمارية، ولم يدرك 
أح���د منهم ضرورة تطوير نظام التعليم اإلس���المي؛ 
بالرغ���م من أنهم وجدوا أنفس���هم يقف���ون في آخر 

الصف بعيداً عن مواقع التأثير في حركة الحياة.

لقد أورثنا التعليم الغربي تقديم 
المنفعة المادية على المنفعة 

األخروية

كما لم ينش���ط المس���لمون في إقامة الجمعيات 
التي تنش���ئ المدارس الحديثة ألبنائهم أسوة بغيرهم 
من الهيئ���ات والطوائف؛ إذ أن ه���ذا الطريق أخف 
وطأة عليهم من االلتجاء إل���ى مدارس الحكومة في 
غي���اب الطريقة المثلى، وهي تكم���ن في وضع مواد 
اللغة العربية والعلوم اإلسالمية في مناهج المدرسة 
العربية الحديثة، ثم اتباع الطرق الحديثة في تدريس 

هذه المواد.
كما أنهم لم يس���تطيعوا حمل حكوماتهم الوطنية 
على تغيير مناهج التعليم التربوي حتى تساير مصالح 

المواطنين المسلمين.
ثالثاً: موقف المتغربين:

أم���ا غالة الداعين لتمدي���ن األفارقة عن طريق 
الكنيسة؛ فقد كان هدفهم إسقاط المعارف اإلفريقية 
الس���ابقة لالس���تعمار األوروبي واس���تئناف العملية 
التعليمية من الصفر، والس���ير بها ف���ي اتجاه النهج 



76
العدد الثاني عشر /  ربيع اآلخر - جمادى اآلخرة 1433هـ ، أبريل - يونيو 2012م

الغربي، بغرض تذويب اإلنسان اإلفريقي وإدراجه في 
الحضارة األوروبية)1(.

مظاه��ر تاأثير التعليم الغربي في اإفريقيا بعد 
مرحلة اال�ستقالل:

تعان���ي إفريقيا في مرحلة ما بعد االس���تقالل، 
ومعظم دولها في عقودها الس���ابعة من االس���تقالل 
الجزئي، مظاهر وتأثيرات غربية خطيرة في العديد 

من الجوانب، وعلى رأسها التعليم اإلسالمي.
فمن أبرز آث���ار التعليم الغربي في جانب التعليم 
اإلس���المي فقدان الثقة التامة عن���د بعض الفئات 
المعنية بالتعليم اإلس���المي، كأنما هو تعليم متخلّف 
رجعي يورث الخوف واالضطراب النفس���ي، فالتعليم 
اإلس�المي يعاني غربة يوماً بعد يوم، وخصوصاً بين 
المتحدثي�ن بالثقافة الفرنكوفوني�ة واألنجلوسكسونية، 
بالرغم م���ن المؤتمرات واللق���اءات المتكررة لتأكيد 

أهميته وتعزيز مكانته.
ولي���س أدل عل���ى ذلك من وق���وع بعضهم فيما 
يُس���ّمى بالتحدي واالس���تجابة، حيث نج���د كثيرين 
ممن تعلموا في مؤسس���ات التعليم اإلسالمي غلبتهم 
الظاهرة االس���تعمارية – القابلية االستعمارية - في 
عقر ديارهم، فأدخل���وا معظم أوالدهم في المدارس 
االستعمارية، مؤمنين ومتيقنين أن المستقبل الظاهر 

والغد القريب يتحقق به.
ول���م يقف طم���س معال���م الثقاف���ة اإلفريقية 
واإلسالمية عند هذا الحد، ولكنه تخطى إلى تغريب 
الدي���ن والعواطف والقي���م والمقايي���س والمواقف 
واالتجاهات ليكون التناسب كاماًل بين الجيل الناشئ 
ال���ذي تم إع���داده وبين المهمة التي يراد إس���نادها 

إليه)2(.

من محاضرات الباحث لطالب المدرسة العليا إلعداد المعلمين   )1(
EN.Sup بماكو –  مالي.

سابق،  مرجع  إفريقية،  لسانية  قضايا  برزي:  زنغو  إسماعيل  د.   )2(
ص 112.

لقد أورثنا التعليم الغربي تقديم المنفعة المادية  
على المنفعة األخروية، وهو ما أفقدنا أحياناً الثقة في 
منفعة التعليم اإلس���المي، ويحضرني في هذا المقام 
قول أحد اإلخوة عندما قال – أسفاً وتحسراً –: هل 
الذنب علينا نحن الذين قبلنا هذا النوع من التعليم أو 
الذنب على أولياء أمورنا؟ فقال مجيباً نفسه: الذنب 
علينا نح���ن حيث قبلنا مواصل���ة التعليم بالرغم من 
وضوح عدم فاعليته، وأن���ه ال ينبغي ألحد المواصلة 
في هذا النوع عند بلوغه سّن الرشد والتمييز!! وقال 
اآلخر: لو كان تعليمي هذا تعليماً فرنسياً أو إنجليزياً 

لحّصلت منه خيراً كثيراً!!
ومن أخطر مظاهر تأثير التعليم الغربي التنفير 
من الدي���ن من حيث مبادئه، فالغ���رب بصفة عامة، 
والفرنسيون بصفة خاصة، يعملون بجدية على طمس 
معالم الدين من قلوب المجتمع الذي وقع تحت نيره؛ 
لتحطيم البنية التحتية أو الدعامة األساسية العقدية 
التي يقوم عليها المجتمع المس���لم؛ إذ يغرس التعليم 
الغربي في نفوس الشباب التهاون بأمر الدين، وجعله 
في نظرة الشبيبة أمراً ال يستحق أدنى تقدير، وينجم 
عن ذلك في نهاية المطاف عدم التزام الفرد بأوامر 

الوحي)3(.
باإلضافة إلى ترغيب المجتمع في ثقافة الغرب 
في إطار منظوم���ة القيم والعادات والتقاليد الغربية، 
حرصاً منه على الس���يادة الفكرية، والعمل على بلبلة 
القيم اإلس���المية لدى المجتمع المعني، بحيث يكون 
الفرد كريش���ة في مهب الريح؛ مما يؤدي إلى إحداث 

شرخ غير هين في البنية االجتماعية.
واألس���اليب التي تتخذها فرنس���ا لتحقيق ذلك 
كثي���رة، على رأس���ها الثقافة التعليمي���ة، وذلك الكم 
الهائل من المنش���ورات المكتوبة والمجالت المصورة 
التي تعج بالصور الفاضحة، والكلمات البذيئة المخلة 

التعليم  على  وآثارها  السياسية  األوضاع  سميال:  البشر  محمد   )3(
اإلسالمي في مالي، رسالة الماجستير، غير منشورة.



77
مة متخصصة في شؤون القارة اإلفريقية ثقافية فصلية محكَّ

التي تكون لها وقع سيئ في نفوس الناشئين، كما تؤثر 
سلباً في س���لوكهم، فضاًل عن الكم الكبير والمتدفق 
من الكتب الشيوعية والرأسمالية صوب القارة، والتي 
تمثل في منهجيتها دعوة س���افرة لإللحاد، وفي ظل 
هذ الوضع المعادي لكّل ما من شأنه أن يخدم الدين 
من قريب أو بعيد انتفى ذلك الشعور باالنتماء الديني 

لدى األفراد.
ومن آثار التعليم الغربي الهزيمة النفس���ية، فقد 
تعرض األفارقة، والدول التي استُعمرت أنحاء أخرى 
من العالم، لحرب نفسية وثقافية، جعلتهم على األقل 
يقبل���ون الرؤي���ة األوروبية لألش���ياء، ويعني ذلك أن 
اإلفريقي نفسه يحمل شكوكاً حول قدرته على تحويل 

بيئته الطبيعية وتطوريها)1(. 
إن النظرة الغربية للحياة – لمعظم سكان إفريقيا 
– والتأثر بالفرنجة جعلتهم ال يعبؤون بأمور اإلس���الم 
والمس���لمين، فالدولة علمانية ف���ي معظم جوانبها، 
وينعكس ذلك - دون ش���ك - على العمل اإلس���المي 
الرس���مي أو الذي يقوم ب���ه األف���راد بمجهوداتهم 

الشخصية.
وم���ن مظاهر التأثر بالتعلي���م الغربي أن مناهج 
التعلي���م في جميع ال���دول اإلفريقي���ة ال تغرس في 
النفوس الرغبة في استرداد الحقوق المعنوية والمادية 
من ظالميهم باألم���س، وربما كان هذا أبرز الظواهر 
وضوحاً في تاريخ إفريقيا الحديث، على األخص إذا 
استعاد اإلنسان ذكرى مشاعر الغضب والمرارة التي 
كانت تزداد باستمرار داخل القارة على مدى قرون. 

ومن آثار التعليم الغربي في الجانب االقتصادي 
أنه ش���جع قيام االقتصاد على القطاع العام، فصنع 
أجياالً هش���ة متخاذلة، أكلت رصيد الدولة بالكس���ل 
والتراخ���ي، واالعتماد على رأس مال الغير، ال يعنيهم 

كسب أو خسر.

د. إسماعيل زنغو برزي: قضايا لسانية إفريقية، مرجع سابق، ص   )1(
.118

ومن أبرز المظاهر اس���تخدام التاريخ الميالدي 
في كل المعامالت اليومية، بما فيها مؤسسات التربية 
والتعلي���م، وهي من أبرز آثار التعليم الغربي في تاريخ 
إفريقي���ا المعاصرة، يُضاف إلى ذلك االحتفال ب� 31 
ديس���مبر نهاية العالم الميالدي ووداعه والدخول في 

عام ميالدي جديد.

الغرب��ي،  التعلي��م  اآث��ار  معالج��ة  ف��ي  روؤي��ة 
والنه��س بالتعليم االإ�سالمي:

بعد إخف���اق تجربة النُُّظم التعليمية الوافدة على 
القارة اإلفريقية؛ فإن تجربة التعليم اإلس���المي هي 

األداة الوحيدة التي توّحد الشعوب اإلفريقية.
وتتمث���ل اإلصالحات التعليمية ف���ي إعادة كتابة 
مناهج التاري���خ اإلفريقي وتفريغه من التش���ويهات 
التي بثها المستعمرون وأنصافهم، وإظهار دورهم في 
تجارة الرقيق على أن���ه ثانوي، وإثبات الدور الرئيس 
والكبي���ر لألوروبيي���ن في تلك التج���ارة التي عبرت 
المحيط األطلس���ي إلى أوروبا وأمري���كا، والتعريف 
بالدور الرائد لألفارقة المسلمين في إثراء المعارف 
اإلس���المية واإلنس���انية، وإدخال اللغ���ة العربية في 
مناهج التعليم اإلفريقي بوصفها لغة يتكلمها40% من 
س���كان القارة اإلفريقية، ولها تاريخها المشهود في 
إفريقيا، باإلضافة لمعالجة قضايا العلوم اإلسالمية 

داخل المنهج الحكومي)2(.
نريد أن يكون للتعليم اإلسالمي مكانته السامية، 
وأن يُعط���ى القدر الالئق من االهتم���ام من الجهات 
الش���عبية، والجهات الرس���مية والمس���ؤولة، وعلى 
الحكوم���ات اإلفريقية أن تس���تفيد م���ن االزدواجية 
الثقافية، وأن تضع لها حساباتها في التخطيط لعملية 

التعليم.

في  اإلسالمي  التعليم  عثمان: مشكالت  أحمد  الرحمن  عبد  د.   )2(
إفريقيا، ندوة التعليم اإلسالمي في  إفريقيا، قاعة الصداقة – 
الخرطوم 1988/3/3م، إصدار مركز البحوث والترجمة، جامعة 

إفريقيا العالمية، ص 4.
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د. هارون المهدي ميغا))()*(

إّن من أهّم قضايا الس���اعة التي يجب أن 
تتكات���ف فيها الجهوُد الس���عَي لتطوير التعليم 
العربي بدول غ���رب إفريقيا، والعنايَة بمناهجه 
ومؤسساته وكفاءتها الداخلية،  وتأهيَل القائمين 
عليه، والبحَث عن حلول للمشكالت التي تواجه 

جاته في دولهم. ُمخرَّ
والمقصود بالتعليم العربي في هذا البحث هو 
التعليم الذي يهتّم باللغة العربية، و يشمل العلوم 

اإلسالمية والعربية والتاريخية والحضارية.
نح����ن نعيش في عصر طغ����ت فيه الجوانب 
المادّي����ة؛ فكثرت األمراض النفس����ّية والعقلية، 
والجرائم االجتماعّية، والحروب، وال ش����ّك في 
أّن محارب����َة هذه األش����ياء ومعالجة آثارها جزء 
يجيه،  من واجبات التعليم العربي اإلسالمي وخرِّ
وذلك بمراعاة الجوان����ب المادّية والمعنوّية معاً، 
وفقه الواقع، للس����عي إلى تحقيق الس����عادة في 

الدارين. 
من المس����لَّم به أّن اللغ����ة العربية من أقدم 
اللغات غير اإلفريقية وصوالً إلى غرب إفريقيا، 
حدد بعض الباحثين تاريخ هذا الوصول بما قبل 
القرن الس����ابع الميالدي؛ بسبب ازدهار التجارة 
وقوافل الرحالت واالتصاالت بين شرق إفريقيا 
وشمالها وبين غربها؛ وألّن المنطقة الصحراوّية 
����راً مما هي عليه اآلن، وقد كان  كانت أقلَّ تصحُّ

والعلوم  واللغات  اآلداب  كلية  واألدب،  والنقد  البالغة  أستاذ   )*(
اإلنسانية، جامعة بماكو، مالي.

للتجار السودانيين والعرب وغيِرهم أثٌر كبير في 
ذلك قبل اإلس����الم. تمَّ هذا الدخول األّولي للغة 
العربية إلى غرب إفريقيا في نطاق ضّيق، والمهّم 
أّن العالقات التجارّية وتبادل الرحالت هي التي 
وضعت حجر األساس للعربية في إفريقيا كلّها)2(. 
تأّكدت عالقة غ����رب إفريقيا باللغة العربية 
بدخول اإلس����الم إليه منذ منتصف القرن األّول 
الهجري، ثم بانتشاره وازدهار حضارته وثقافته، 
وبقي����ام الممالك والس����لطنات، وعناي����ِة ملوكها 
وس����الطيِنها بالدين اإلس����المي واللغة العربية، 
وبالعالق����ات الثقافي����ة والعلمّية، مع المش����رق 
والمغرب اإلس����الميين، ثم بوجود مراكز علمّية 
وتجارّي����ة وحضارّي����ة ق����ادت الحرك����َة العلمّية 
والثقافّية والدينّية، والتجارّية والسياسية... إلخ؛ 
من أبرزها تمبكتو، وغاو، وجنّي، وكانو، وكاشنه، 
وغيره����ا، وبتأليف علماء المنطقة باللغة العربية 

في مختلف العلوم والفنون)3(.
ش����هد هذا االزدهار نوعاً م����ن التدهور في 
أغلب المنطقة بس����قوط »إمبراطورية س����نغاي« 
القرن  ف����ي  اإلس����المية  اإلمبراطوريات  آخ����ر 
السادس عش����ر الميالدي، ولّما جاء االستعمار 

انظر: حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، د. شيخو أحمد   )2(
سعيد، ص 17، 18، 19 ، دار المعارف بالقاهرة، بدون ت. ومجلّة 
أبريل   / 1405ه���  رجب   ،1 عدد  السودان،  إفريقية،  دراس��ات 
غربي  بالد  في  العربية  اللغة  »انتشار  بحث   ،101 1985م، ص 
إفريقيا عبر التاريخ« د. السّر العراقي. ومجلّة الدراسات اللغوّية، 
مة يصدرها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات  فصلية محكَّ
اإلسالمّية، الرياض، مجلد 1 - عدد 2 - ربيع اآلخر - جمادى 
 ،233 - - سبتمبر 1999م، ص 232  يوليو   / اآلخرة 1420ه� 
بحث  »تعليم اللغة العربية في المدارس الحكومية بغرب إفريقيا، 

الواقع واألمل« هارون المهدي ميغا.

مجلّة الدراسات اللغوّية )مرجع سابق(، ص  233، بتصرف.  )3(

يجو التعليم العربي وسوق العمل  ِخرِّ
ومجاالته في غرب إفريقيا
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الفرنس����ي واإلنجليزي إلى غ����رب إفريقيا كان 
من أبرز أهداف����ه مقاومة اللغة العربية ومحاربة  
اإلس����الم، وقد نجحت نوعاً ما في إقصاء اللغة 
العربي����ة عن الدوائر والمدارس الحكومّية، لكّنها 
بقيت صامدة يتعلمها المس����لمون ويتعلمون بها 
علوم اإلسالم في حلقات المساجد، وفي كتاتيب 
تحفيظ القرآن، وفي بيوت العلماء والس����الطين، 
واضُطرَّ االس����تعماُر تحت الضغط الشعبي إلى 
تعلي����م اللغة العربية في مدارس����ه ببعض بلدان 
المنطقة، وإلى إنش����اء مدارس ابتدائية مزدوجة 

التعليم تحت إدارته)1(. 
بدايات نظام التعليم المدرس����ي اإلس����المي 

العربي في غرب إفريقيا:
قامت مدارس إس����المّية عربي����ة أهلّية في 
مرحل����ة االس����تعمار بجه����ود فردّي����ة، وقد كان 
الهدف األساس لمؤسس����يها)2( هو تحصيُن أبناء 
المس����لمين بالمحافظة على تعليمهم دينهم في 
التي  ومؤسس����اته  وتعليمه  االس����تعمار  مواجهة 
أنش����أها لمحاربة التعليم العربي واإلس����المي، 
المجتمعات  ومحاول����ة اجتثاث اإلس����الم م����ن 

اإلفريقية المسلمة.
استمّرت المدارس اإلس����المية العربية بعد 
االس����تقالل في القيام بما يحق����ق هذا الهدف، 
عل����ى الرغم من المش����كالت التمويلية واإلدارّية 
والمنهجّي����ة والسياس����ية والتربوي����ة التي كانت 
بعضهم  واصل  اآلالف،  وخّرج����ت  تواجهه����ا)3(، 

انظر: المرجع السابق، ص 234، 235 – 236.  )1(

التعليمية المعاصرة  يرجع الفضل في قيام أغلبها وفي النهضة   )2(
إلى ُحّجاج ومجاورين بالحرمين الشريفين، انظر: بحث »ُحّجاج 
ومجاورون ينقلون دروس الحرمين الشريفين إلى غرب إفريقيا«، 
جّدة،  الحّج،  وزارة  والعمرة،  الحّج  مجلّة  ميغا.  المهدي  هارون 
السعودية، سنة 60 - عدد 5 - جمادى األولى 1426ه� / يونيو 

- يوليو 2005م، ص 40 - 43.

إفريقيا،  غرب  في  العربية  اإلسالمية  »المدارس  بحث:  انظر:   )3(
مشكالت وحلول« هارون المهدي ميغا، مجلة الفيصل، يصدرها 

دراس����تهم فحصل����وا عل����ى الش����هادات العليا 
الليسانس والماجس����تير والدكتوراه، ولم يستطع 
كثير منهم الحصول في دولهم على وظائف ثابتة 

يقتاتون منها. 
امتداد خّريجي التعليم العربي في الجامعات 

اإلفريقية: 
يجي التعليم العربي في الجامعات  إّن أكثر ِخرِّ
اإلفريقية الوطنّية وغير الوطنّية إّنما هم امتداد 
– أوالً - للتعليم العربي في المدارس اإلسالمية 
العربية بدول غرب إفريقيا، وهم امتداد – ثانياً - 
لجانب من التعليم نفسه في المعاهد والجامعات 
بالدول العربية؛ من حيث تخصصاُت َمْن يتولَّْون 
ه����ذا التعليم في الجامع����ات اإلفريقية الوطنّية 
وغيرها، ومن حيث المناهُج وتطبيقها، والتركيُز 
على اله����دف العاّم، وهو تعليم أبناء المس����لمين 
دينه����م، وإغفال األهداف الخاّص����ة والمرحلّية، 
فهذه كلّها أمور ينبغي أن نجعلها نُصَب أعيننا إذا 
ما أردنا أن ننظر نظرة ش����مولّية وموضوعّية إلى 
جات ه����ذا التعليم في الجامعات اإلفريقية،  ُمخرَّ
وإلى مدى تأثيرها في مجتمعاتها، ومجاالت هذا 

التأثير.

يجين: مجاالت عمل الخرِّ
ال شّك في أّنه كان ينبغي للتعليم العربي في 
بعض مراحل����ه أن يعيد ترتي����ب أوراقه، إلعداد 
يجين في الجوانب االقتصادّية، واالجتماعّية،  ِخرِّ
والسياس����ّية، واإلدارّية، واإلعالمّية، والتربوية... 

إلخ، لكن هذا لم يحدث.
إن م����ن العبث محاولُة ب����دول غرب إفريقيا 
في مجال عمل معيَّن حصر الطالب في دراس����ة 
تخصص����ات معين����ة، فذلك م����ا ال يرضاه هذا 

الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركز 
السعودية، عدد 257 - ذو القعدة 1418 ه� / مارس 1998م، ص 

.31 – 26
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التعليم لنفس����ه، وال يقبله عقل سليم، الختالف 
مج����االت اإلبداع في العم����ل باختالف القدرات 
العقلّي����ة، واختالف الرغبات والميول النفس����ّية، 
وتعدد المواهب واألهداف والوسائل، قال تعالى: 
ًة َفلَْوالَ نََفَر ِمن  }َوَما َكاَن الُْمْؤِمنُ����وَن ِليَنِفُرواْ َكآفَّ
يِن َوِليُنِذُرواْ  ُهواْ ِفي الدِّ نُْهْم َطآِئَفٌة لَِّيتََفقَّ ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ
َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعواْ ِإلَيِْهْم لََعلَُّهْم يَْحَذُروَن{ ]التوبة : 
122[، إذا نفرت طائفة واحدة من طوائف الفرقة 
المؤمن����ة للتفقه في الدين واإلن����ذار فهل تبقى 
طوائ����ف الفرقة المتبقّية بال عم����ل ؟! كاّل إّنما 
عمل كلِّ فرد من كلِّ طائفة هو ما يتقنه ويتناسب 

وقدراته العقلّية والبدنّية والنفسّية. 
يجي التعليم العربي في  أّما مجاالت عمل خرِّ
دول غرب إفريقيا فيمكن تقس����يمها إلى قسمين 
رئيس����ين، هما: المج����االت الحالّية، والمجاالت 

المستقبلّية. 

اأّواًل: المجاالت الحالّية:
لعّل أبرز هذه المجاالت هي:

1 -  المج����ال الديني: يتمثل الجانب الغالب 
عند هؤالء الخّريجين في الوعظ واإلرش����اد في 
والمسموعة،  المرئّية  اإلعالم  ووسائل  المساجد 
وإلق����اء المحاض����رات العاّم����ة، والتعلي����م في 
المدارس اإلس����المية العربي����ة، وإقامة الدورات 
التعليمّية والتدريبّية، والفصل في قضايا األحوال 

الشخصّية.
وبالرغم من مشكالت مناهج التعليم العربي 
ف����ي دول غرب إفريقي����ا، ومواق����ف الجامعات 
يجين في  ج فيها أغلب الخرِّ والمعاهد الت����ي تخرَّ
الس����اح�ة، ومحاوالت حص����ر تخصصاتهم في 
الدراسات اإلسالمية )الشريعة، والدعوة، وأصول 
الدي����ن(، وتضييق بعض المؤسس����ات والهيئات 
مجاَل تعاقده����ا في وجوه أصحاب التخصصات 
األخ����رى، والعقب����ات المحلّّية الت����ي توضع في 

طرقه����م، بالرغم من ذلك كلّه فإّن في أوس����اط 
يجي التعليم العربي نوادَر يعملون في مجاالت  خرِّ
ليس����ت من تخصصاتهم في مختل����ف اإلدارات 
الحكومّية واألهلّية، ويجي����دون فيها، لكّن العدد 
قليل، ولو ُوِجدت عنايٌة بالتكوين وبإعادة التأهيل 
عن طريق ال����دورات التدريبّية المتخصصة لكان 

باإلمكان أحسَن مما كان.
2 -  المج����ال الحكوم����ي: ف����ي الوظائف 
العمومي����ة على تف�اوت بي����ن دول غرب إفريقيا؛ 
من أبرزه����ا: التعليُم في الم����دارس الحكومّية، 
واإلشراُف على مراكزه وُمفتِش����ّياته، والتدريُس 
في أقس����ام اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، 
أو في غيرها من األقس����ام الت����ي تُدرِّس العربية 
بوصفه����ا لغة اختيارية ف����ي الجامعات الوطنّية، 
وقي����ادةُ الجمعي����ات اإلس����المية الحكومية، أو 
المجالس العليا الحكومّية للش����ؤون اإلسالمية، 
وإدارات الش����ؤون الدينية، والترجمة، واإلعالم، 

والقضاء، وأقسام العالقات العربية اإلفريقية.
 ومنهم َمْن يعملون مستش����ارين للرؤساء في 
الش����ؤون الدينّية، كما في بوركينا فاس����و ومالي 
والس����نغال وغامبيا... إلخ. ومن خّريجي التعليم 
العرب����ي في بعض دول غ����رب إفريقيا َمْن يعمل 
في األم����ن الوطني، والجي����ش، والجمارك؛ إذا 
تخّرج في كليات الشرطة أو الجيش ببعض الدول 
العربية في إطار التعاون الثقافي والتدريبي بينها 
وبين دولته، أو ف����ي كلياتهما في بلده، وهذا إّما 
من َحَمل����ة الثانوية المزدوج����ة التعليم )العربي 
/ الفرنس����ي، أو العربي / اإلنجلي����زي(، أو من 
خّريجي األقسام العربّية في الجامعات الوطنية. 
وعدد ه����ؤالء – على قلّتهم - ف����ي ازدياد بدول 
غرب إفريقيا، كالسنغال ومالي والنيجر ونيجيريا 
وغينيا كوناكري... إلخ. لكّن ش����رذمًة قليلين في 
المجال الحكومي ال يق����ّل ضرُرهم بهذا التعليم 
وأهله عن غيرهم ممن يحاربونه جهاراً نهاراً، وال 
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يتوانَْون في وضع العقبات أمامه كلما وجدوا إلى 
ذلك سبياًل!

3 - المج����ال االقتص����ادي والتجاري: اتجه 
كثير م����ن خّريجي التعليم العربي إلى الكس����ب 
ف����وا عّما في أيدي الناس، ولينُجوا  الحالل ليتعفَّ
بجلوده����م من تجنباً لتقلُّب����ات العقود الخارجّية 
والداخلّي����ة التي قد تُلغى بين عش����ّية وضحاها 
بال س����ابق إنذار. يتمثل مجالهم االقتصادي في 
التجارة ومؤسس����اتها، ويوجد كثي����ٌر من وكاالت 
الس����فر والس����ياحة والحّج والعمرة في عدد من 
يجون من  دول غرب إفريقيا، يملكها ويديرها خرِّ
هذا التعليم، ولهم منافسة قوّية لوكاالت يديرها 
غيره����م، وبخاّصة في مالي والس����نغال وغينيا 

كوناكري... إلخ. 
ولفري����ق منهم تجارب ف����ي اإلعالم الخاص 
بإنشاء صحف بالعربية أو الفرنسية واإلنجليزّية، 
وإن لم ينجح أكثُرها وبخاصة العربية منها؛ بسبب 
الخالفات الشخصّية، والنزوع الماّدي، واالتِّكالّية 
في العمل، وقلّة الموارد ووسائل النشر والتوزيع، 

اء.  حِّ في القراءة والقرَّ والشُّ
وإذا كان هذا السعي في المجال االقتصادي 
با فيه فينبغي أن يكون باعتدال، سواء  حسناً ومرغَّ
تعلق األمر بالدع����وة أو بطلب الرزق، والمقياس 
الفيصل ه����و تقوى الله تعالى، واإلخالُص له في 
ةُ اإلرادة، وتقديُم المصلحة  القول والعمل، وُق����وَّ
العاّمة، ولذلك كان الجم����ع بين الدعوة إلى الله 
- بم����ا فيه التعليم- وبين طلب الرزق من الحلول 
المقترحة لمعوِّقات مادّية تواجه الدعوة والدعاة 
يجيه في غرب  والتعليم العربي ومؤسس����اته وخرِّ
إفريقيا، حيث س����يتمكن َمن يجم����ع بينهما من 
ل بعض التكاليف  اإلنفاق على نفسه وأهله، وتحمُّ
المادّية للدع����وة، والتط����وُّع للتدريس في بعض 

مؤسسات هذا التعليم.
يَج عن هذا  وأّما أن يش����غل طلب الرزق الخرِّ

التعليم وهموم����ه، أو يجعله يرمي به وراء ظهره، 
أو يتع����اون بالقول أو العم����ل أو المال أو الجهد 
في التضييق عليه ومحاربته؛ بحّجة مراعاة سوق 
العم����ل وحاجاته، فنوع من نك����ران الجميل لهذا 

التعليم ومدارسه.
4 -  المج����ال المؤسس����ي: يتمثل في العمل 
بمكاتب الهيئات والمؤسس����ات اإلسالمّية، وفي 
المراك����ز الثقافي����ة والس����فارات العربية بدول 
غ����رب إفريقيا، أو العم����ل مبعوثين من ِقَبل هذه 
المؤسس����ات للدع����وة والتعليم، كرابط����ة العالم 
اإلس����المي، وجمعّية الدعوة اإلسالمّية العالمّية، 
والمنتدى اإلس����المي، والندوة العالمية للشباب 
إفريقي����ا، وهيئة  اإلس����المي، ولجنة مس����لمي 
اإلغاث����ة، والهيئة الخيرية اإلس����المية، ووزارات 
الشؤون اإلسالمية واألوقاف، وإسيسكو.... إلخ. 
وقد أخ����ذ جهود بعضها تتقلَّص ألس����باب منها 
الحرب المعلنة على هذه المؤسسات منذ أحداث 
11 س����بتمبر 2001م؛ فعرفت دول غرب إفريقيا 

وغيرها دّوامًة من إلغاء العقود الخارجّية.
5 -  المج����ال السياس����ي: هن����اك عدد من 
خّريج����ي ه����ذا التعلي����م يعملون ف����ي المجال 
س����فراء،  الدبلوماس����ي،  وبخاصة  السياس����ي، 
وقناصلة، ومستش����ارين، ومترجمين، بس����فارات 
دول المنطق����ة في العالم العرب����ي. ومن المجال 
السياس����ي بعض التجارب البلدّي����ة والبرلمانّية 
والحزبّية، في الس����نغال ومال����ي وغانا ونيجيريا 
وغينيا. لكّن قضّية مشاركة الدعاة - وهم النسبة 
يجي هذا التعليم - في السياس�����ة  العليا من خرِّ
ال تزال موضع خالف ش����ديد، وتقاذف بالس����وء 
– أحياناً - بين المؤيدين والمعارضين؛ بس����بب 
اختالف األهداف والوس����ائل واألساليب، وندرة 
قي����ادات بارزة على مس����توى عاٍل م����ن المقدرة 
اإلدارية والسياس����ية، والموازن����ة بين إيجابيات 
المشاركة وس����لبياتها، ومدى المساحة المتاحة 
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للتحرك ف����ي ظّل أحزاب علمانّية ومواقف دولّية 
ضاغطة بكّل ما تملك، وتجارب شخصّية سابقة 
لبع����ض أبناء ه����ذا التعليم غلب عليه����ا تقديُم 
المصلحة الخاّصة على المصلحة العاّمة، أضف 

لذلك ضعف الوعي االجتماعي والثقافي)1(.
هذه - حسبما وقفت عليه - أهّم المجاالت 
الحالّي����ة بدول غ����رب إفريقيا الت����ي يعمل فيها 
ج في  يج����و التعليم العربي، س����واء َم����ْن تخرَّ خرِّ
معاهد الدول العربية وجامعاتها، أو من تخّرج في 
األقسام العربية واإلسالمّية بالجامعات الوطنّية 

وغيرها بهذه المنطقة.
وبناء على المجاالت الس����ابِق ذكُرها؛ يكون 
من المبالغة – نتيجة نق����ص التتبُّع - قوُل أحد 
الباحثين: إّن فرص العمل مغلقة أمام خّريجي هذا 
التعليم، أو إّن من المعروف والمعتاد لدى الخاّصة 
والعاّمة أّن أّي أحد يدرس العربّية يتخصص في 
مجال مجهول المستقبل من حيث إمكاُن مواصلة 
الدراس����ة أو الفرُص المتاحة للتوظيف العمومي 
والمساهمة في التنمية وخدمة الوطن، أو أنه لم 
يعد أمامهم مجال ما ع����دا التدريس بالمدارس 
العربية األهلّية أو المش����اركة في أعمال ال صلة 

لها بتخصصهم)2(. 
وم����ن المبالغة كذلك القوُل بأّن الس����لطات 

سلبيات  إفريقيا،  بغرب  السياسة  في  الدعاة  مشاركة  انظر:   )1(
الدعاة  »مشاركة  ندوة:  في  بها  شاركت  عمل  ورقة  وإيجابيات، 
في السياسة مفاهيم وآليات« التي أقامتها لجنة إفريقيا بالندوة 
العالمّية للشباب اإلسالمي في مخّيم طالب إفريقيا بالرياض يوم 
الخميس 2/9/ 1427ه� / 2006/3/9م. ثم تناولته بالتعديالت؛ 
2010/2/14م  األحد  يوم  محاضرة  وألقيته  ونقصاناً.  زي��ادة 
)المنتدى  الفاروق  منظمة  بمقّر  الخاطر  الله  عبد  د.  قاعة  في 
مالي،  في  الدعاة  رابطة  بتنظيم  بماكو،  في  سابقاً(  اإلسالمي 

مكتب البلدية الخامسة بالعاصمة.

والمنظور  بمالي  الثقافية  تمبكتو  مدينة  في  العربية  اللغة   )2(
وتحقيق  دراس��ة  مع  وال��واق��ع:  التاريخ  خالل  من  المستقبلي 
لمخطوط )وقاية المتكلّم من اللحن المثلِّم( في النحو ل�: محمد 
إعداد  ماجستير،  رسالة  بتصرف.   ،307 التمبكتي، ص  باد  بن 
عبد الفتاح سيسي، كلية الدعوة اإلسالمية بليبيا، عام 2004 - 

2005م.

الحكومّية وقفت مكتوفة األيدي ولم تحاول تقديم 
أّي حّل استراتيجي إلنقاذ التعليم العربي إلى أن 
جاءت جمعّية الدعوة اإلس����المية العالمّية – في 
س����بيل اهتمامها بهذا التعليم - جاءت بمشروع 
إع����داد دورات تدريبّية ع����ام 1997م)3(؛ ألّن كّل 
حكومات مالي – مثاًل - قّدمت قبل هذا التاريخ 
بع����ض الحلول الفنّي����ة والتربوية له����ذا التعليم، 
واقترحت بعض المناهج على مدارس����ه، ووّظفْت 
خّريجين)4(، وكذل����ك األمر في معظم دول غرب 
إفريقيا التي يفوق بعضها مالي في هذا المجال، 

كالنيجر ونيجيريا والسنغال.
ولو أمعنا النظر ف���ي هذه المجاالت لوجدنا 
يجي  أّن المج���ال الديني هو أكبر مجال عمل لخرِّ
التعليم العربي، وتزيد نسبته على 85% من هؤالء 
يجين، على الرغم من المشكالت السياسية  الخرِّ
واإلدارّية والمالّية واالجتماعّية التي قد تواجه هذا 

المجال، وبخاصة في السنوات السّت األخيرة. 
وإذا كان الوع����ظ واإلرش����اد واإلمام����ة في 
المس����اجد، والعناية بقضايا األحوال الشخصّية، 
والتعليم بالمدارس اإلس����المّية العربية، إذا كان 
كّل أولئك مجاالت مهّمة لكّل مس����لم ومجتمع وال 
يجب التهاون في ش����أنه؛ ف����إّن االقتصار عليها 
يبتعد بنا عن الوعي بشمولّية اإلسالم وواقعّيته، 

وعن حقيقة مفهوم عبادة الله.  
وِمن ثَ�مَّ يِرُد عليه السؤال اآلتي:

م��ا أس��باب االس��تمرار ف��ي محاولة حص��ر الهدف 
األس��اس م��ن ه��ذا التعلي��م ف��ي جان��ب واحد من 

المجال الديني وهو الجانب المذكور قبل قليل؟
إّن هناك عوامَل كثيرة ساعدت على االستمرار 

المرجع السابق ، ص 308، بتصرف.  )3(

الله  عبد  الرحمن  عبد  الدكتور  زميلي  هذا  في  القول  فّصل   )4(
سيسي، في بحث أعّده للنشر بعنوان »تحليل نظام التعليم العربي 
على  اطلعت  وقد  2006م«  عام  إلى  1947م  عام  من  مالي  في 

مسّودته.
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ف����ي عدِّ هذا الهدف هو الوحيد لمدارس التعليم 
العربي وأقس����امه وجامعاته بدول غرب إفريقيا، 
وقد مّر على إنش����اء بعضها عش����رات السنين، 
ويتمتع كثيٌر من مؤسسي مؤسساته في السنوات 
األخيرة بمس����توى علمي رفيع، ومعرفة بالتعليم 

النظامي ووسائله ومناهجه. 
العام���ل األّول: قص���ور الوعي بش���مولّية 
اإلس���الم وواقعّيته، فغفل القائمون على تخريج 
هؤالء عن أموٍر أساس���ية في ه���ذا التعليم ال 
غنى للمجتمع عنها: غِفلوا عن إعداد الش���باب 
المس���لم علمّياً وعملّياً لمواجهة شؤون الحياة 
وصراعاته���ا. وغِفل���وا عن جان���ب آخر مهم 
جّداً وهو عناية اإلس���الم بشؤون الحياة الدنيا 
واآلخ���رة؛ فرغبوا عن المج���االت االجتماعّية 
والسياس���ّية واإلدارّي���ة واالقتصادّي���ة، فخلْت 
الس���احة لغيرهم يس���رح ويمرح كيفما ش���اء. 
وغِفلوا – أيضاً - عن ضرورة س���عي المس���لم 
لخدم���ة دينه وبيئته على عل���م وبصيرة في كّل 
المجاالت بما يجلب لها نفعاً ويدفع عنها ضّراً؛ 
ق االستخالف في األرض، ويحقق  فعندئذ يُحقِّ
المفهوم الحقيقي للدين عند المسلمين، وللدين 
عند المس���لمين مفهوم ال تجده عند أصحاب 
الملل، الدين عند المسلمين – كما يقول الشيخ 
محمود ش���اكر - الحياة كلُّها، »فهو اس���م لكّل 
فه المرء المسلم في حياته، منذ  تصرُّف يتصرَّ
يس���تيقظ من نومه إلى أن يؤوب إلى فراش���ه، 
وفي كّل عمل يعمله، مهما اختلفت هذه األعمال 
من أحقرها وأدناها إلى أش���رفها وأعالها، كّل 
ذلك دين، هو مس���ؤول عنه يوم القيامة.... وإْن 

في بعض ذلك على بعض فضٌل«)1(.
العامل الثاني: قصور فهٍم لحقيقة العبادة في 

أباطيل وأسمار، محمود شاكر، ص 323  -  324، مطبعة المدني،   )1(
القاهرة، ط 2 عام 1972م.

اإلسالم، العبودّية الحق لله تعالى ال تقتصر على 
العبادات اإلسالمّية كالصالة والصوم والزكاة... 
إلخ، بل تش����مل كّل شؤون المس����لم في حركاته 
وسكناته، وفي عالقته برّبه، وفي عالقته بكلِّ ما 
نَس ِإالَّ  حول����ه، قال تعالى: }َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ َواإْلِ
ِلَيْعبُُدوِن{ ]الذاريات : 56[، والعبادة عند السلف 
»اسم جامع لكّل ما يحّبه الله ويرضاه من األقوال 

واألعمال الظاهرة والباطنة«.
بي���ن األهداف  الخلط  الثال���ث:  العام���ل 
العاّمة واألهداف الخاص���ة والمرحلّية للتعليم 
العرب���ي اإلس���المي؛ فقد س���بق أن ذكرنا أّن 
الهدف األس���اس لمؤسسي المدارس النظامية 
اإلس���المّية العربية أّيام االس���تعمار وبعده هو 
تحصي���ُن أبن���اء المس���لمين؛ بالمحافظة على 
تعليمهم ش���ؤوَن دينهم في مواجهة االس���تعمار 
وتعليمه ومؤسس���اته، لكّننا لم نفهم - كما يبدو 
ل���ي - أّن هذا الهدف كان بالنس���بة لهم هدفاً 
عاّم���اً ومرحلّياً، أو بعبارة أخ���رى كان منطلقاً 
وأساس���اً تنبني عليه أهداف أخرى شاملة وفق 

حاجات المجتمع اإلفريقي في كّل زمان. 
ولم نفهم كذلك أّن����ه كان على خّريجي هذا 
التعليم من الجيل الذي قبلنا وعلينا وعلى الذين 
بعدنا االنتقاُل به إلى مرحلة الهدف الخاص، وهو 
إعداد جيل يمكن أن يُس����هم في كّل زمان ومكان 
في جميع قضاي����ا مجتمعه، الدينّي����ة والثقافّية 
واالجتماعّية واالقتصادّية واإلدارّية والسياس����ّية 
والتربوية... إلخ، وال يكون ذلك إاّل بالوعي، وبُعِد 
النظ����ر، وبأن نُنَوِّع في أس����اليب المحافظة على 
ر باستمرار  ذلك الهدف العاّم ووسائله، وبأن نطوِّ
نظام هذا التعليم ومناهَج����ه، وأهداَفه الخاّصة 
والمرحلّي����ة التي تحق����ق لمجتمعاتنا المعاصرة 

شمولّية اإلسالم وواقعّيته.
العامل الرابع: - من عوامل االس����تمرار في 
عدِّ ذلك الهدف العاّم هو الوحيد للتعليم العربي 
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واإلسالمي بدول غرب إفريقيا - محاولُة اإلقصاء 
بس����بب الثقافة بدالً من االلتحام االجتماعي مع 
التعدد الثقافي: س����ّمى عبد القادر س����يال هذا 
اإلقصاء ب� »تجويع حاملي الشهادات من المعاهد 
اإلس����المية، الذي صار في نظر منفذيه سياسة 

ناجحة في إماتة التعليم اإلسالمي«)1(.
ويق���ول عن معاناة التعلي���م العربي في بلده - 
والص���ورة واحدة في المنطقة -: »بلغ من مضايقة 
العربية واالستخفاف بها أن ُطِبع على عقول الناس 
االعتقاُد بأّن التعليم الفرنس���ي ]أو اإلنجليزي[ هو 
الطري���ُق الوحيد إلى الس���لطة والثقافة الحديثة، 
والتفنن في العيش، والتوس���ع في المعرفة والعلم 
وأس���رار الحياة، والمس���توى االقتصادي الرفيع، 
ونجم عن هذه األفكار الخاطئة أن أصبح الناس في 
السنغال ]وغيرها من دول المنطقة[ منقسمين إلى 
فئتي���ن، أذكياء وأغبياء، أناٍس ينتمون إلى الصفوة، 
وآخرين إلى العاّمة، يتعلّم األذكياء الفرنس���ّية ]أو 
اإلنجليزّية[، وينهجون نم���ط الحياة األوروبي، وال 

يتعلّم العربية إاّل األغبياء«)2(. 
من وس����ائل هذا اإلقصاء الثقافي ما سّماه 
ها  آدم عب����د الله اآللوري )علمن����َة العربية( بتعلمُّ
على س����بيل االستش����راق، أي مجّردًة عن الدين 
اإلس����المي وتعاليم����ه)3(، وهي َعلمنَ����ة موجودة 
في أقس����ام اللغة العربي����ة بالجامعات اإلفريقية 
الوطنّية، وال يُس����تبَعد أن يكون التخوُّف من هذه 
العلمنة هو الذي يدف����ع بكثير من القائمين على 
مؤسسات التعليم اإلس����المي العربي إلى رفض 
المناه����ج المقتَرحة من بعض الحكومات باس����م 

عبد  المستقبل،  وآفاق  الحاضر  معالم  السنغال  في  المسلمون   )1(
األمة 62( ط 1 عام 1406ه� -  )كتاب  القادر سيال، ص 149 

وزارة األوقاف القطرية - الدوحة.

المرجع السابق، ص 148 -  149.  )2(

تاريخ الدعوة إلى الله بين األمس واليوم، آدم عبد الله اآللوري،   )3(
ص 236، مكتبة وهبة – القاهرة – ط 2 عام 1399ه� / 1979م.

تطوير مدارسه. 
ولع����ّل من آثار هذه الَعلمنة أّن بعض خّريجي 
التعلي����م اإلس����المي العربي ال يُعُط����ون للجانب 
الديني أهمّية في تعاملهم وس����لوكهم، والرسول 
صلى الله عليه وس����لم يق����ول: »إّنما بُعثُت ألتمم 
مكارم األخالق«، وعندئ����ذ يكون هؤالء وأمثالهم 
يجي هذا  – عل����ى قلّتهم - نموذجاً س����ّيئاً من خرِّ
التعليم في نظر كثير م����ن أفراد المجتمع الذي 
يتوقع منهم التزاماً أكثر وأقوى باإلسالم وتعاليمه 
قوالً وعم����اًل؛ ألّن دارس اللغ����ة العربية والعلوم 
اإلس����المية في اعتقادهم الجازم ال ينبغي إاّل أن 

يكون قدوة حسنة لغيره. 
وأّياً كان؛ فاللغة العربية التي يريدون َعلمنتَها 
ترفض هذه الَعلمنَة لثالثة أسباب رئيسة؛ أحدها: 
أّن الدراس����ات اللغوية العربّية نشأْت وترعرعْت 
في حضن الدراس����ات القرآنّية، خذ مثاالً واحداً 
فقط: أليس الخوف من اللحن في قراءة القرآن 
الكريم هو الس����بب في وضع ح����ركات اإلعراب 
وضوابط التمييز بالنقطة بين الحروف المعجمة 
والمهملة، منذ أوائل النص����ف الثاني من القرن 
األّول الهجري؟! قام باألّول أبو األس����ود الدؤلي، 
وبالثان����ي تلميذه نصر بن عاصم الليثي في عهد 

الحّجاج بن يوسف الثقفي)4(.
والسبب الثاني: أّن اللغة العربية إّنما انتشرت 
في العالم بانتشار اإلس����الم وعلومه وحضارته، 
واكتسبت من اإلس����الم وانتشاره ومن حفظ الله 
ْك����َر َوِإنَّا لَُه  لْنَا الذِّ لكتاب����ه بقوله: }ِإنَّا نَْح����ُن نَزَّ
لََحاِفُظوَن{ ]الحجر : 9[، اكتسبت منهما المناعَة 

الذاتّية التي تتمتع بها ضّد الضياع والضعف)5(.

الثالث  القرن  نهاية  إلى  العرب  عند  اللغوية  الدراسات  انظر:   )4(
 - الحياة  ومكتبة  دار   ،55-53 ياسين، ص  آل  محمد  الهجري، 

بيروت – ط 1 عام1980م.

انظر: المسلمون في السنغال، ص 149، ومجلّة الدراسات اللغوّية   )5(
)مرجع سابق(، ص 238 - 239.
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والس����بب األخير: ال توجد لغة تنفصل عّما 
يعتقده أهلها، صحيحاً كان أم خطًأ؛ألّن اللغة أداة 
تعبير عن أفكار ومشاعر، والدين إّنما هو معتَقد 

يعتقده اإلنسان يُترجمه بالقول والعمل.
التعليم  امت����داد نظ����ام  الخامس:  العام����ل 
العربي في الجامع����ات اإلفريقية وفي المعاهد 
والجامعات العربية التي تخّرج فيها أغلب َمْن في 
يجي هذا التعليم، فهي في األولى  الساحة من خرِّ
تقتصر على الدراس����ات اإلس����المية والعربية، 
كالجامعة اإلسالمّية بالنيجر، وفروع كلّية الدعوة 
في الس����نغال وبينين وتش����اد، والكلّية اإلفريقية 
للدراس����ات اإلس����المية في الس����نغال، وبعض 
الكليات العربية واإلسالمية في نيجيريا وبوركينا 
فاس����و ومالي، واألقس����ام العربية في الجامعات 
الوطنّية. أّما معاهد ال����دول العربية وجامعاتها، 
فهي تغلق أب����واب التخصصات غير الش����رعية 
واللغوية ونحوها، كالتاريخ والحضارة والترجمة، 

في وجوه أبناء هذا التعليم – إاّل ما ندر -)1(.
يجي����ن بمناهج  ومنها: تش����بُّث بع����ض الخرِّ
المعاه����د والجامعات التي درس����وا فيها بالدول 
العربية، وأحياناً بسياساتهم التربوية، وخالفاتهم 
االجتماعّية والسياسية، حتى إّن منهم َمْن يرفض 
أّي تطوي����ر لهذه المناهج وقد مضى على بعضها 
عش����رات الس����نين، وخضعت في دولها األصلّية 
لعّدة تطويرات تالئم مجتمعاتها وتراعي حاجاتهم 
العقلّية والنفس����ية والعلمية المعاصرة، والحكمة 

ضاّلة المؤمن أّنى وجدها فهو أولى بها.
ومنها: المتاجرة بهذا التعليم ومؤسس���اته؛ 
ألّن بعض المدارس تجارّية بحتة، الهدف األّول 
واألخير لمؤسس���يها هو الكس���ب المادي، ال 

انظر: اللغة العربية وظلم ذوي القربى، ص70 - 73، مجلّة الحّج   )1(
والعمرة، وزارة الحّج، السعودية، سنة 61 عدد 9 رمضان 1427ه� 

/ أكتوبر 2006م.

غير، أّما مستوى تالميذهم ومستقبلهم العلمي 
فال يهمهم الفتات مثل هذه المدارس منتش���رة 
بكثرة في مدن دول غرب إفريقيا وفي األرياف 

والقرى. 
ومما زاد الطين بَلّة - أخيراً -: أن الشعوُر 
بع���دم وجود مس���تقبل آمن لمتعلم���ي العربية 
والعلوم اإلس���المية ق���د أخذ يتنام���ى بدول 
غرب إفريقيا في أوس���اط أبناء التعليم العربي 
وبعض أولياء أمورهم، وفي بيئاتهم المدرس���ية 
والجامعية والسياسية واالجتماعية، مع المبالغة 
– أحياناً - في تأجيج هذا التخوُّف لش���يء في 

نفس يعقوب. 
هذا عن المج����االت الحالّية التي يعمل فيها 
يجو التعليم العربي بدول غرب إفريقيا، فماذا  خرِّ

عن المجاالت المستقبلّية؟

ثانيًا: المجاالت الم�ستقبلّية:
 يلوح في األفق القريب مس����تقبل زاهر لهذا 
يجيه، س����واء كانوا م����ن خّريجي  التعلي����م ولخرِّ
الجامعات اإلفريقية الوطنّية أو من غيرها، داخل 
غ����رب إفريقيا أو خارجها، وقد تناولت في بحث 
رات كثيرة بهذا المستقبل)2(، أوجزها  سابق مبشِّ

فيما يأتي: 
رة لدى ش����عوب المنطقة  أ - النظرة المتجذِّ
في ربط الدين اإلسالمي وتعاليمه بفهم العربّية 
غالباً: وتج����د إقباالً ممن ثقافته����م غير عربّية 
على تعلُّم مبادئ الق����راءة والكتابة باللغة العربية 
ليتمكنوا – على األقّل - من قراءة القرآن الكريم. 
أمثال هؤالء سيكونون سنداً قوّياً لهذا التعليم في 
فون في مختلف  مجاالت عملهم؛ إذ منه����م موظَّ
اإلدارات الحكومّية واألهلّية، والمساجد وحلقات 

الدروس الدينّية مليئة بأمثالهم.

سابق(،  )مرجع  اللغوية  الدراسات  مجلّة  في  تفاصيلها  انظر:   )2(
ص251 - 256.
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ب - اإلقب���ال المتنامي عل���ى اختيار اللغة 
العربية: في المدارس الحكومّية )الثانوّية(، وفي 
كثير من األقس���ام بالجامعات اإلفريقية: فقد 
أصبح كثي���ر من المثقفين بغير العربية يدركون 
الحاجة الماّس���ة إليها لالطالع على المصادر 
التاريخية األولى عن حضارة المنطقة وتاريخها، 
ومعظمها باللغة العربية، سواء ما كان من تأليف 
أبنائه���ا أو من تأليف المس���لمين العرب الذين 
كتبوا عن غرب إفريقيا وشعوبها وممالكها  قبل 
األوروبيين، سواء كانوا زاروا المنطقة أو سمعوا 
عنه���ا في لقاءاتهم بالحّج���اج وعلماء المنطقة 
ووفودها في المش���رق والمغرب، أو عن طريق 

المراسالت العلمّية بينهم وبين علمائها.
ج - تزاي���د افتتاح أقس���ام اللغ���ة العربية 
الوطنّية  الجامعات  في  اإلسالمية:  والدراسات 
بدول غرب إفريقيا، ووجود وحدات لتعليم هذه 

اللغة في بعض الجامعات. 
د - االتجاه المتزايد في المدارس اإلسالمية 
والش���مولّية:  التطوير  إل���ى  العربي���ة األهلية 
والعناية بالتعليم ثنائي اللغة )عربي / فرنس���ي 
أو إنجليزي(، مع إضافة المواّد العصرية: حتى 
صار لبعض الحكومات - مثل مالي - ش���هادة 
ثانوية عربية ال تختلف عن نظيرتها بالفرنسية 
ف���ي االعتراف به���ا واس���تحقاقاتها، وأُدخلت 
الحكومية  الم���دارس  التربية اإلس���المية في 
بالسنغال، بل بدأنا نشاهد في المنطقة معاهد 
وجامعات إس���المية أهلية تجم���ع بين التعليم 
الش���رعي والفني كجامعة الهدى في واغادوغو 
التي يرأس���ها الدكتور أحمد سفادوغو، وفيها 
كلّية الشريعة والتقنية، وكلية االقتصاد والعلوم 
اإلدارّية، يتّم تدريس الش���ريعة باللغة العربية، 
والتقنية والعلوم اإلدارية باللغة الفرنس���ية على 
يد أس���اتذة بعضهم من الجامع���ة الحكومية، 
والمعهد العربي المهني في بماكو، التابع لمنظّمة 

الفاروق، الدراسة فيه سنتان ونصف السنة بعد 
الثانوية، مديره الدكتور سعيد محمد بابا سيال، 
يدرس فيه الطالب العلوم اإلس���المية والعربية 
باللغة العربية، وعلوم التقنية )الحاسوب( باللغة 
الفرنسية تحت إشراف شركة دولية متخصصة 
في التقنيات، ويمكن لخّريجيه التدريب والعمل 
بجمي���ع اإلدارات في مجال تقنية الحاس���وب، 
وافتتحت الجامعة اإلسالمّية بالنيجر في العام 
الجامعي 2009 - 2010م كلّيتي: علوم التقنية، 

واالقتصاد والعلوم اإلدارّية.  
ه� - االهتمام بالتأهيل التربوي ألس���اتذة 
التعليم العربي: وإعداد برامج مرئّية ومسموعة 
وكتب ف���ي هذا الص���دد، يتواله���ا في داخل 
دول المنطق���ة معاهد تربوي���ة، ومدارس عليا 
لتكوين األس���اتذة، وفي خارجه���ا معاهد تعليم 
اللغ���ة العربية للناطقين بغيرها في الس���ودان، 
والمغ���رب، وجامع���ة الملك س���عود بالرياض، 

وبعض كلّيات التربية. 
وس���تكون الفرصة متاحة – إن شاء الله - 
يجي هذا التعليم في  بش���كل أفضل وأقوى لخرِّ

كّل المجاالت بشروط:
الوعي – قوالً وعماًل - بش���مولّية اإلسالم 
وواقعّيته؛ ألّنه يفرض الوعَي بتنوُّع الثغرات التي 
يمكن أن يرابطوا فيها لخدمة دينهم ومجتمعاتهم 
على علم وبصيرة، وتحقيق مصالحهم الدنيوية. 
االنتقال إل���ى التعليم العال���ي األهلي في 
المقارنة،  واإلنس���انّية  اإلس���المية  الدراسات 
والتخصص���ات العلمّي���ة؛ ألّن التعلي���م العالي 
الوطني ال يس���تطيع اس���تيعاب الراغبين في 

االلتحاق بالتعليم العالي العربي.
 وياُلح���ظ عل���ى التعليم العال���ي الوطني 
نوٌع م���ن التركيز على اللغة البحت���ة، حتى إّن 
الدراسات اإلس���المية في أكثر جامعات غرب 
إفريقيا الوطنية تتم بالفرنس���ية أو اإلنجليزية، 
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وفق مناهج المستشرقين، باستثناء حاالت في 
شمال نيجيريا، وأقس���ام وكلّيات في السنغال، 

وبوركينا فاسو )جامعة الهدى(.
التنوي���ع في التخصصات وإع���ادة التأهيل 
الفن���ّي واللغ���وي بالفرنس���ّية أو اإلنجليزي���ة 
للمتخصصين في الدراسات الشرعية والدعوية 

واللغوية. 
العناية بإنش���اء مراكز للبحوث والدراسات 
المقارن���ة بالعربية والفرنس���ية أو اإلنجليزية، 
وربطها بقضايا المجتم���ع، والبحث عن حلول 

لمشكالته. 

الخاتمة:
بإمعان النظر في هذه الدراس���ة ننتهي إلى 

ما يأتي:
الحاّج���ة الماّس���ة إل���ى ن���دوات تتحاور 
بموضوعّية وإخالص حول هذا التعليم، حاضره 

ومستقبله، ما عليه وما له. 
ليس التعليم العربي اإلس���المي غريباً في 
البيئات الثقافي���ة والتربوية واالجتماعية بغرب 
إفريقي���ا؛ لِقَدم عالق���ة اللغ���ة العربية بغرب 
إفريقيا؛ ولألث���ر العلمّي والثقافي واإلصالحي 
والحضاري للدين اإلسالمي منذ انتشاره وقيام 
فلم تستطع  إس���المية،  وإمبراطوريات  ممالك 
الري���اح التي عصفت بالمنطق���ة القضاء على 

مؤسساته ورجاله وال كسر عزائمهم.
وج���وب تكاتف الجه���ود لتطوي���ر التعليم 
بمؤسساته  والعناية  العربي ش���كاًل ومضموناً، 
وبالقائمين عليها، مع ضرورة مراعاة الجوانب 
المادّية والروحّية، الدنيوّية واألخروّية معاً، في 
التعام���ل مع حاجات المجتمع���ات بدول غرب 
جات هذا التعليم في مدارس  إفريقيا إلى مخرَّ
غرب إفريقيا وجامعاتها الوطنّية وغير الوطنّية، 
جات التي يغلب عليها – حالياً - أن  تلك المخرَّ

تكون امتداداً لجانب من التعليم نفسه في الدول 
العربية التي تخّرج فيها أغلب َمْن في الس���احة 
من الخّريجين، وهم المشرفون على جزء كبير 

من هذا التعليم ومناهجه ومؤسساته.
أّك���دت ه���ذه الدراس���ة أّن م���ن العب���ث 
يجي التعلي���م العربي في  محاول���َة حص���ر خرِّ
مجال معيَّ���ن، وإن كان أبرُز مج���االت عملهم 
في الوق���ت الحاضر ه���ي: المج���ال الديني 
والمؤسسي  واالقتصادي  والحكومي  والتعليمي 
والسياس���ي، لكّن جانباً من المجال الديني هو 
الغالب على المج���االت الحالّية، وقد رأيت في 
هذه الدراسة عّدةَ أس���باب الستمرار عدِّ ذلك 
الجانب هو الهدف الوحيد – عند قوم - للتعليم 
العربي ولمؤسس���اته ورجاله في غرب إفريقيا، 
كقصور الوعي بش���مولّية اإلسالم، والخلط بين 
األهداف العاّمة واألهداف الخاّصة والمرحلّية، 
ومحاولة اإلقصاء الثقافي.. إلخ، أّما المجاالت 
المس���تقبلّية فمفتوحة، وقد وقف���ْت بك هذه 
الدراسة على مبّشرات وشروط لمستقبل زاهر 

جاته. ينتظر هذا التعليم ومخرَّ
ة لهذه الدراس���ة:  م���ن النتائ���ج المرج���وَّ
توطيد العالق���ات الثقافية، والعلمّية، والدينّية، 
والسياسية، بين الدول اإلفريقية والعربّية، ورفع 
معنويات القائمين بالتعليم العربي والمهتمين به 
شعوباً وحكومات، وهي معنويات بدأ يطرقها – 
كما نعلم جميعاً - نوٌع من التذبذب والضعف. 

وأخيراً توصي هذه الدراسة بتكرار الندوات 
ع���ن التعليم العربي اإلس���المي ف���ي إفريقيا، 
وبالتركي���ز والدقة والموضوعية في تناوله وفي 
محاوالت تطويره، وبدعم البحوث والدراس���ات 
الموضوعّية وتسهيل الوصول إليها للمؤسسات 
والباحثي���ن والقائمي���ن عل���ى ه���ذا التعليم، 
وبالتعاون في تنفيذ الرؤى والحلول الواردة في 

تلك الندوات.
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د. قا�سم بدما�سي))()*(

عندما نتح���دث عن التعليم اإلس���المي في 
غرب إفريقيا؛ فإنما ينصب ذلك أوالً على التعليم 

اإلسالمي ولغته العربية وثقافته الشاملة.
وهذا ال���ذي يجعلني أتط���رق لتحديد أنواع 
المؤسسات التعليمية الموجودة على الساحة في 
دول غرب إفريقيا؛ لنس���تطيع إلقاء الضوء على 
الوسائل واألس���اليب الالزمة لتطوير التعليم من 

خاللها.
وعلى ذلك أقول:

اإن الم�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة االإ�سالمي��ة ف��ي 
غ��رب اإفريقي��ا بالمفه���م الع��ام تتك�ن من 

دور العلم االآتي ذكرها:
1 - الكتاتي���ب: لتعلي���م الق���رآن العظي���م 
وتحفيظه، وتعليم القراءة والكتابة، وش���يء يسير 
من الفقه واللغة العربية وما أش���به ذلك، حسب 

مستوى الطالب العلمي. 
2 - مجال���س العل���م: في المس���اجد ودور 
العل���م، ومنازل بعض العلماء، حيث يتجّمع طالب 
العلم من األماكن القريب���ة والبعيدة لتلقي العلوم 

المتنوعة من عالم أو أكثر من علماء تلك الدور.
3 - المدارس النظامية العربية اإلس���المية 
األهلية: بمراحلها االبتدائية واإلعدادية والثانوية.
بمس���توياتها  الحكومي���ة:  الم���دارس   -  4
 Juniorالصغ���رى والثانوي���ة  االبتدائي���ة، 

عميد كلية العلوم اإلنسانية )اآلداب( - سابقاً - بجامعة الحكمة   )*(
الورن - نيجيريا.

الكب���رى  والثان�وي���ة   ،  Secondary School
الثانوي���ة  أو   ،Senior Secondary School
العامة التي تُدرس فيها اللغة العربية والدراسات 

اإلسالمية.
5 - الكلي���ات المتوس���طة األهلية والمعاهد 
العليا: التي تمنح ش���هادات الدبل���وم التي يقوم 
عليها بعض الشيوخ والدعاة المتحمسين للدعوة 
والتعليم اإلسالمي، أو التي قامت بتأسيسها بعض 

المؤسسات اإلسالمية الخيرية من الخارج. 
6 - كليات التربية المتوسطة الحكومية: حيث 
توجد أقسام اللغة العربية والدراسات اإلسالمية. 
7 - الجامع���ات األهلي���ة: المحلي���ة أو التي 
تملكها المؤسس���ات اإلس���المية من خارج البلد، 
مثل الجامعة اإلسالمية بجمهورية النيجر، وتلك 
التي بجمهوري���ة أوغندا، وجامعة الحكمة بمدينة 

إلورن في نيجيريا.
8 - الجامعات الحكومي���ة: التي توجد فيها 

كليات أو أقسام للغة العربية والعلوم اإلسالمية.
هذا، وإنما لجأت إلى هذا التصنيف لنتمكن 
من اس���تبصار تف���اوت المس���تويات العلمية في 
تلك المؤسس���ات؛ بما يس���تلزم مراعاة الوسائل 
واألساليب المناسبة لتطوير التعليم في كّل صنف 

منها.
واآلن إلى تلك الوسائل المهمة لتطوير التعليم 

اإلسالمي في المنطقة على ضوء هذا البحث: 

اأه��م ال��سائل واالأ�سالي��ب الالزمة لتط�ير 
التعليم في غرب اإفريقيا: 

ال يخف���ى وجود تش���ابه كبير ف���ي األوضاع 
التعليمي���ة بين دول إفريقيا غي���ر العربية عامة، 

متطلبات تطوير التعليم اإلسالمي
في غرب إفريقيا
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ودول غرب إفريقيا خاصة؛ من حيث واقع التعليم 
في مراحله، وإدارته ومدارسه، وموقف الحكومات 
منه، وواق���ع الكفايات العلمية في تلك المدارس، 
ومن حيث مقاطعة المسلمين - في جميع أقطار 
المنطقة - مدارس اإلرس���اليات التنصيرية التي 
تتبع االس���تعمار أو يدعمها، وإبقاء أوالدهم في 
روا)1(، بل أّسس  كتاتيب القرآن خش���ية أن يتنصَّ
بعضه���م مدارس عربية مس���تقلة تق���ّدم العلوم 
العربية واإلس���المية دون العلوم العصرية، وذلك 
لتأّثر التعليم الحكوم���ي بالتعاليم النصرانية في 

مناهجه)2(.

أنجع وسيلة الزمة لتطوير التعليم: 
إنشاء اتحاد إقليمي للمؤسسات 

التعليمية العربية اإلسالمية لجميع 
دول غرب إفريقيا

ثم تط���ّور األمر إلى تأس���يس معاهد ثانوية 
وكليات متوس���طة خاصة تُعن���ى بالعلوم العربية 
واإلس���المية، إال أن ه���ذا النوع م���ن المدارس 
والكلي���ات غير معترف بها ل���دى الحكومات في  
بع���ض دول غرب إفريقيا؛ فال يحصل خريجوها، 
ب���ل وال خريجو جامع���ات ال���دول العربية، على 
وظائ���ف حكومية بش���هاداتها، وال يُس���مح لهم 
بمواصلة التعليم العالي ف���ي جامعات البالد إال 

كينيا  في  اإلسالمية  الدعوة  براله،  إبراهيم  حسين  مثاًل:  ينظر   )1(
يذكر  لم  1411-ه���،  1410ه�  في  نشر  1990م،   - 1960م  من 
للمدارس  العالمي  النشر ومكانها، ص 20، واالتحاد  عنوان دور 
العربية اإلسالمية الدولية، دورة تدريب المعلمين في غامبيا غرب 
العالمي  لالتحاد  1977م،  يوليو   / 1397ه�  رجب  في  إفريقيا، 
للطباعة  وهدان  دار  نشر  الدولية،  اإلسالمية  العربية  للمدارس 
والنشر، 6 ميدان بركة الرطل، ص 28، وهو من خطاب السيد/ 

دمبو جاتا، وزير التعليم بجمهورية غامبيا آنذاك.

المرجع  الدولية،  اإلسالمية  العربية  للمدارس  العالمي  االتحاد   )2(
السابق، ص 28.

نادراً)3(.
والحديث عن الوس���ائل واألساليب المناسبة 
لتطوير التعليم ف���ي منطقة غرب إفريقيا يتطلب 
تصنيفه���ا وفق اإلطار الع���ام للمراحل التعليمية 
المختلف���ة، مع اإلش���ارة إلى بعض أس���اليب قد 
تتعلّق ببعض وس���ائل التعليم من حيث المناهج، 
والمعلمون، والكتب، وطرق التدريس ونحوها، لذا 
���مت الوس���ائل إلى خاصة وعامة، والخاصة  قسَّ

منها ما هي فنيَّة ومنها مادية.
أوالً: إنش���اء مجل���س إقليمي للمؤسس���ات 

التعليمية العربية اإلسالمية ل�)غرب إفريقيا(.
ثانيا: الوسائل الخاصة المادية.    

ثالثاً: الوسائل العامة.
وألزمها في وجهة نظر الباحث: 

للم�ؤ�س�س��ات  اإقليم��ي  اإن�س��اء مجل���س  اأواًل: 
ل�)غ��رب  االإ�سالمي��ة  العربي��ة  التعليمي��ة 

اإفريقيا(:
إن معظ���م دول غرب إفريقي���ا - إن لم يكن 
جميعها - يحت���اج التعليم اإلس���المي فيها إلى 
عناية كبيرة لتطوي���ره؛ بطريقة تجعله مع التعليم 
العص���ري الحكومي كفرس���ي ره���ان، من حيث 
التنظيم والتطوير والمتابعة، مع احتفاظه بطابعه 

والتعليم  اإلسالمية  الثقافة  عن  عام  تقرير  من  جزء  في  ينظر:   )3(
للمدارس  العالمي  االتحاد  من  مقّدم  اإلفريقية،  بالقارة  العربي 
العربية اإلسالمية الدولية، في المرجع السابق، ص 161 - 162.
هناك دول في غرب إفريقيا تعترف بشهادات الجامعات العربية، 
منها: مالي، والنيجر، وغينيا كوناكري، وغامبيا، والسنغال، وهي 
تختلف في االعتراف بشهادات المدارس األهلية، ونيجيريا كذلك 
العربية بفضل  الدول  التي تعترف بشهادات جامعات  الدول  من 
الله، ثم بما بّذله فضيلة الشيخ أحمد بللو - رحمه الله - أول 
رئيس لمجلس وزراء نيجيريا عند االستقالل في دفاعه عن اللغة 
المؤتمر  منشور  في:  كلمته  )ينظر  اإلسالمية  والعلوم  العربية 
اإلسالمي العام الذي عقد بمكة المكرمة، بتوجيه الملك فيصل 
رحمهما الله -  في 1384ه�، ص 17 - 28(،  بن عبد العزيز – 
ورفعه لمستواهما إزاء التخصصات األخرى في الدولة، إال أنها ال 
تعترف حتى اآلن بشهادات المدارس العربية اإلسالمية والكليات 
في  بها  المعترف  الجامعات  إحدى  احتضنتها  ما  إال  األهلية؛ 
البالد، وهذا ما أدى إلى تخلّف هذه المؤسسات التعليمية، وقلّل 

من إقبال الطالب عليها في هذه اآلونة.
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اإلسالمي األصيل.
وأنجع وسيلة الزمة لتحقيق ذلك - في نظري 
- إنش���اء اتحاد إقليمي للمؤسس���ات التعليمية 
العربية اإلس���المية لجميع دول غ���رب إفريقيا، 
ويُعقد لتأسيس���ه مؤتمر إقليم���ى يجمع ممثلي 
ه الرئيس في دولة  ال���دول األعضاء، ويكون مق���رُّ
م���ن دول غرب إفريقيا، على أن يتفرع منه اتحاد 
وطني كذلك لكل دولة من تلك الدول، يكون بمثابة 
وزارة التعلي���م والتربية الوطنية للمدارس العربية 
اإلس���المية، ويُسّجل لدى س���لطات الدولة حتى 
يكون معترفاً به وبما يقوم به من أعمال ونشاطات 
في التعليم والتربية في الدولة التي هو بها، وفي 

جميع دول العالم.
وينبغي أن يتمتع هذا المجلس بما يأتي:

1 - اعتراف كامل م���ن جميع الدول العربية 
د للمؤسسات  الموحِّ اإلس���المية بكونه المجلس 
التعليمي���ة العربية واإلس���المية بجميع مراحلها 

الدراسية في غرب إفريقيا.
2 - االعت���راف بما يصدر عن���ه من أعمال 

ونشاطات تعليمية وتربوية. 
3 - توجيه جميع الدعم والمساعدات الخاصة 
بالتعليم في غرب إفريقيا من أي مؤسسة خيرية 
أو جامعة إس���المية أو دولة عربية وإسالمية إلى 
هذا المجل���س؛ بوصفه وكياًل عن المؤسس���ات 

التعليمية العربية اإلسالمية في المنطقة.
4 - إيص���ال جمي���ع الدعم والمس���اعدات 
الخاصة بالتعليم ألي مؤسس���ة تعليمية في غرب 
إفريقي���ا إلى الجهة المس���تفيدة عن طريق هذا 

المجلس.
وه���ذه الوس���يلة في نظري ه���ي كبرى تلك 
الوس���ائل وأراها الزم���ة ومهم���ة لتحقيق بقية 

الوسائل الخاصة والعامة.
ثّم إن مهاّم هذا المجلس تتركز في الس���عي 
لتحقيق الوسائل واألساليب التي غايتها أن ترفع 

ش���أن التعليم اإلس���المي وتط���ّوره، وتمكّنه من 
منافس���ة التعليم العصري اإللحادي، ومن إثبات 

جدارته لمسايرة تطورات الحياة اإلنسانية.
ولعل أبرز الوس���ائل التي يمكن أن يطّور بها 
التعلي���م، مما ينبغي أن يك���ون من مهام المجلس 

المذكور، ما يأتي:
]1[ توحي���د المناهج الدراس���ية بين جميع 

مدارس كّل دولة من الدول األعضاء:
إن أنواع المؤسس���ات التعليمي���ة الموجودة 
في غرب إفريقيا تنقس���م في مجملها من حيث 
جهة إدارتها إلى مجموعتين؛ أوالهما مؤسس���ات 

تعليمية أهلية، واألخرى حكومية.
فالمجموعة األولى، وهي المدارس والكليات 
األهلي���ة: معظمها غير ملحق���ة بالجامعات في 
المنطقة، وتدار بمجهودات فردية قاصرة، ومن ثم 
فهي تعاني نقصاً شديداً في اتباع أساليب تربوية 
حديثة مناسبة في التعليم، وال تملك مناهج محددة 
تسير عليها، وقد ال يفهم المدير شيئاً عما يُسّمى 
بالمنهج؛ إذ ال توجد لهذه المدارس جهة مسؤولة 

عن وضع المناهج للمواد التي تُدرس فيها.
وأم���ا المجموع���ة الثانية، وه���ي المدارس 
الحكومي���ة التي تُدرس فيها اللغة العربية والعلوم 
اإلسالمية: فتعاني ضعفاً شديداً في المنهج الذي 
َريْن، حيث أُس���ند األمر في وزارات  ُوض���ع للمقرَّ
التعليم فيها إلى غير أهله، فوضعوا منهجاً لطالب 
الثانوي ال يناسب المس���توى االبتدائي مثاًل، بل 
يتخرج الطالب الجامعي في قس���م اللغة العربية 
وال يستطيع تركيب جملة عربية صحيحة، فضاًل 

ث بها بصورة مقبولة. عن التحدُّ
 فيكون من مهام المجلس إنشاء قسم خاص 
ف���ي كّل اتحاد وطني لكل دول���ة )فرع المجلس(، 
ص في توحيد المناهج الدراس���ية لجميع  يتخصَّ
المواد الدراسية في المدارس العربية اإلسالمية 
األهلي���ة والحكومي���ة، على أن يراع���ي في ذلك 
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الخطوات اآلتية:
أ - أن يتم ذلك من قبل علماء تربويين غيورين 
على اإلسالم؛ من ذوى الخبرات الطويلة في وضع 
مناهج الدراس���ة وذوي االختصاص لكل مادة من 

المواد والمقررات.
ب - أن يُهتّم بمراجعة تلك المناهج وتطويرها 
كلم���ا دعت الحاجة إلى ذلك، أو تُحدد لذلك مدة 

معينة من ِقبل القسم أو المجلس.
ج - إلزام المدارس العربية اإلسالمية، التي 
تح���رص على االعت���راف بش���هاداتها في الدول 
العربية واإلس���المية بل في العال���م كله، بتطبيق 

تلك المناهج الموّحدة)1(. 
د إدخال  د - أن يُراع���ي في المنه���ج الموحَّ
منهج اللغة الرس���مية لكل دولة، من إنجليزية أو 
ن  فرنسية أو برتغالية، بصورة تضمن للطالب التمكُّ
منها، والنج���اح في امتحانات الش���هادة الثانوية 
العام���ة الت���ي يُنظمها مجل���س امتحانات غرب 
 West African الش���هادة  إفريقيا المتحانات 
  Examination Certificate  Council

لاللتحاق بالجامعات الحكومية.
ه���� - إدخ���ال العلوم العصرية ف���ي المنهج 
د، م���ن رياضيات واجتماعي���ات ونحوها،  الموحَّ
بطريق���ة ترف���ع مس���توى الثقاف���ة العامة لدى 
الدارسين، ويُستحسن أن تكون دراسة هذه العلوم 
باللغة الرس���مية، لتعين الطالب على التمكن من 
تل���ك اللغة، على أن يُراعى أالَّ تتجاوز نس���بة ما 
يُدرس بغير اللغة العربية 25% من مجموع مقررات 

الرابطات  هذه  مثل  إنشاء  في  سابقة  بمجهودات  لعلمي  وذلك   )1(
للمدارس العربية اإلسالمية في نيجيريا، إال أنها لم تعط ثمارها 
المدارس  مديري  تعاون  لعدم  ُوئدت  أو  ماتت  حتى  المنشودة 
هذه  مثل  في  المشاركة  أن  لظنِّهم  بينهم؛  فيما  مؤسسيها  أو 
من  تمنعهم  أو  خاصة،  مساعدات  عليهم  تفوِّت  قد  االتحادات 
بعض ثمار المجهودات التي بذلوها على مدارسهم، مع أن عوائد 
توحيد المناهج على تلك المدارس أكبر وأنفع لهم ولطالبهم لو 

كانوا يعلمون!

كّل فصل دراسي.
و - يمكن –  بدالً من تحقيق الفقرة السابقة - 
د لكلٍّ من القسمين األدبي  أن يُعمل المنهج الموحَّ
والعلمي، بأن تُدمج مناهج جميع المواد األساسية 
لكلٍّ من القس���مين من الم���دارس الحكومية في 
مناهج المدارس العربية اإلسالمية، مع التنسيق 
بين عدد ساعات كل مادة بما يتناسب مع مفردات 

منهجها.
ز - إيجاد قسم مهنّي مس���تقل بعد الثانوية 
أو على مس���تواها في أقسام الدراسة بالمدارس 
العربية اإلسالمية، وعمل منهج دراسي له يتناسب 
مع فكرة أس���لمة المعرفة، ويُوفر له كل ما يحتاج 
إليه من األجهزة التعليمية المناس���بة من معامل 
ومختب���رات وغيره���ا، تحت إش���راف المجلس 

المقترح.
ح - يق���وم المجلس بالتنس���يق بين قس���م 
المناه���ج ومعاهد اللغة العربي���ة ومراكز تعليمها 
للناطقين بغيره���ا؛ إلدخال ما تدعو إليه الحاجة 
من مناهج وطرق تدريس العربية للناطقين بغيرها 
ف���ي المنهج الموّحد للقطر م���ن جانب، ولجعلها 
جزءاً من منه���ج دورة تدريب المعلمين التي تُنفذ 

من جانب آخر.
ط - العم���ل على إقناع قس���م المناهج في 
وزارات التعلي���م والتربية بال���دول األعضاء على 
د للغ���ة العربية  اعتم���اد تدريس المنه���ج الموحَّ
والدراس���ات اإلس���المية ف���ي م���دارس الدولة 
الت���ي اعتمدت  إقرارهما ضمن مواد الدراس���ة؛ 
ألن المناه���ج الموضوعة لتدري���س اللغة العربية 
والدراسات اإلس���المية في المدارس الحكومية، 
س���واء في المراحل الدنيا أو المراحل العليا في 
المعاه���د والكليات وحتى أقس���ام اللغة العربية 
والدراس���ات اإلس���المية في الجامعات، مناهج 
قاصرة جداً، ال تغني وال تعطي المستوى العلمي 

الالئق بالطالب.  
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معظم المدارس العربية اإلسالمية 
في المنطقة تعاني تدهورًا شديدًا 

في المباني غير الالئقة صحيًا 
لفصولها الدراسية

 ]2[ إعداد المدرِّسين:
نات  إن غايات المناهج وأهدافها ليست المكوِّ
الوحي���دة للنظام التربوي، وإنما المكوِّن المركزي 
لذلك هو المعلِّم، وإذ ال يمكن للتربية أن تصل إلى 
غايتها بوصفها وسيلة لتطوير التعليم بغير معلمين 
بين متفانين من ذوي العزم على نشر  لين مدرَّ مؤهَّ

المعارف النافعة، وذوي رغبة في تقّدمها)1(.
وبم���ا أن الم���ّدرس عنصر أس���اس في رفع 
المستوى التعليمي وتطويره؛ فال بد من أن يُعطى 
األولوي���ة المطلقة والعناية الفائق���ة في إعداده 
وتأهيله ورفع مس���تواه، وذلك ما أوصت به لجنة 
التربية والمجتم���ع المنبثقة عن المؤتمر العالمي 
األول للتعليم اإلس���المي المنعقدة جلس���تها في 
4 - 4/6/ 1977م ف���ي مكة المكرمة)2(، فإعداد 
المدرِّس يُع���د من العناصر األساس���ية الالزمة 
لتطوير التعليم اإلسالمي في المنطقة، ويمكن أن 

يتم ذلك بما يأتي:
إيجاد كلية أو معهد ع���ال للتربية في  أ - 
كل دول���ة م���ن دول المنطقة، إلع���داد المعلِّمين 
والتربويي���ن، ولمدِّ المدارس العربية اإلس���المية 
ة إعداداً علمي���اً وتربوياً  بكفاي���ات مدّربة ومع���دَّ
وإدارياً وإسالمياً، وتس���ييرها وإغداق الميزانية 

سلسلة التعليم اإلسالمي، التربية والمجتمع في العالم اإلسالمي،   )1(
من ندوات المؤتمر العالمي األول للتعليم اإلسالمي بمكة المكرمة 
الذي نظمته جامعة الملك عبد العزيز، إعداد د. محمد وصي الله 
خان، ترجمة د. عبد الحميد محمد الحزيبي، نشر مكتبات عكاظ 

للنشر والتوزيع، ط1، 1404ه�، ص 41.

سلسلة التعليم اإلسالمي، المرجع السابق، ص 193.  )2(

الس���نوية الكافية عليها، وقد يُس���تعان في توفير 
ميزانيتها ببع���ض الهيئات الخيري���ة، وللمجلس 
اإلقليمي الع���ام في المنطقة أن يقوم بتس���ويق 
المش���روع في العالم اإلس���المي، ويعلن أن لكل 
هيئة خيرية تريد التمويل أو الدعم أن تختار البلد 
الذي تريد أن تنش���ئ فيه الكلية أو المعهد)3(، مع 

ضرورة حصولها على االعتراف من الدولة.   
ب - ضرورة عقد دورة تربوية تدريبية سنوية 
لين تربوياً بالمدارس  لجميع المدرسين غير المؤهَّ
اإلسالمية في كل دولة من الدول األعضاء، ويعمل 
القس���م المخت���ص بذلك في المجلس تنس���يقاً 
لترشيح المدرس���ين الذين يشتركون في دورة كل 
ل لكّل مدرسة في الدولة أن  سنة؛ بطريقة تس���هِّ

تستفيد من المشروع.
ج - عق���د دورات تربوي���ة أخ���رى تجديدية 
س���نوية كذلك، تكون للذين سبقت لهم مشاركات 
ف���ي الدورة التدريبي���ة التأهيلي���ة، أو المؤهلين 
بوا عليه في الدورات  تربوياً، وذلك لمتابعة ما تدرَّ
ة في مجال  السابقة، وإلفادتهم بمعلومات مستجدَّ

التربية والتعليم في العالم تباعاً)4(.         
د - فتح قس���م خاص لإلعداد اللغوي بالكلية 
أو المعهد، يُعنى بتنظيم دورات مكّثفة في اإلعداد 
اللغوي في اللغة الرسمية في البلد، ويكون مهيَّئاً 
الستقبال أبناء البلد المتخرجين من خارج الدولة 

المرجع  الدولية،  اإلسالمية  العربية  للمدارس  العالمي  االتحاد   )3(
السابق، ص 175.

االتحاد العالمي للمدارس العربية اإلسالمية الدولية، مشروعات   )4(
االتحاد، المرجع السابق، ص 34.

أعلن وزير التعليم الغامبي سنة 1977م أن مدرسي المواد غير 
العربية واإلسالمية في المدارس الغامبية، الذين يعطون دروسهم 
فيها  تشترك  تدريبية،  دورات  سنوياً  لهم  تُعقد  باإلنجليزية، 
الحكومة الغامبية مع بعض الهيئات الثقافية البريطانية والبعثات 
التبشيرية التي أنشأت المدارس في غامبيا. في حين أن مدرسي 
أحد  يهتم  ال  الذين  الوحيدون  هم  واإلسالمية  الع�ربية  الثقافة 
هذا  وأن  لهم،  المناسبة  التربوية  الدراسات  توفير  أو  بتدريبهم 
نظر  في  سواء  زمالئهم،  من  أدنى  مستوى  في  يجعلهم  الوضع 

الوزارة أو في نظر التالميذ واألهالي!
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الذي���ن يحتاجون إلى تقوية مس���تواهم في اللغة 
الرس���مية؛ ليتمكنوا من أداء رسالتهم بين طبقات 
المجتمع، سواء في مجال التدريس أو في غيره. 
ه���� - عق���د دورات تدريبية خاص���ة بتكوين 
معِلّمات التعليم العام ومربِّيات األطفال، وذلك في 
البلد الذي يوجد فيه إقبال من النساء على التعليم، 

بل ينبغي أن يوضع مشروع في تشجيع ذلك. 
و – المتابعة المس���تمرة إللزام المدرس���ين 
بتطبيق طرق التدريس الحديثة في جميع مراحل 
التعلي���م، فقد مض���ت حقبة من الزم���ن يعتقد 
الناس فيها أن أس���اليب ط���رق التدريس تحتاج 
إليها مراحل التعلي���م المتدنية فقط، وأن طالب 
الجامعات أنضج م���ن أن يلتزم المحاضر تطبيق 
تلك الطرق في تدريس���هم، ولك���ن التجارب في 
ميادين التربية والتعليم العالي أثبتت خالف ذلك، 
ى ببعض المجتمعات إلى أن تدعو في  وه���و ما أدَّ
اآلونة األخيرة إلى ضرورة أن يحمل المحاضر في 
التعليم العالي، سواء في المعاهد العليا أو كليات 
التربية وفي الجامعات، ش���هادات الدبلوم العالي 

في التدريس إضافة إلى شهاداته العلمية)1(.
من هنا أرى أنه ينبغي االعتناء بهذا األسلوب في 
تطوير التعليم في جمي����ع مراحل التعليم بالمدارس 
العربي����ة اإلس����المية ف����ي المنطقة ضمان����اً لرفع 
مس����توى التعليم فيها، بأن تسعى الجهات المسؤولة 
في المجلس المقترح في ضرورة إدخال األس����اليب 
العصرية في التدريس، واستخدام األدوات والوسائل 
التعليمي����ة الحديثة المعينة في����ه، وكذلك مختبرات 

العلوم والورش والمكتبات والكتب التعليمية.   
]3[ توفير الكتب المدرسية:

من المالحظ في المدارس العربية اإلسالمية 

سنتين  قبل  النيجيرية،  للجامعات  العليا  المفوضية  فقدأعلنت   )1(
تقريباً في الصحف، أنها ستستغني بعد سنوات قصيرة عن أي 
الدبلوم  شهادة  معه  يحمل  ال  تعليمية  مؤسسة  أي  في  محاضر 

العالي المذكورة.

والكليات األهلية بالمنطق���ة اعتماد بعضها على 
تدريس الكت���ب القديمة التي ال تالئم في طريقة 
عرضها للمواد العلمية أساليب العصر الحديث، 
وال تراعي مس���تويات الط���الب ومداركهم وفق 
المرحل���ة الدراس���ية، وقد تجان���ب بعضها في 
نصوصها واقع حياة الطالب في المنطقة، وذلك 
بس���بب عدم توافر المقررات الدراسية المالئمة 
في المدارس؛ ومن ثَمَّ فإن من أهّم وسائل تطوير 

التعليم في هذا الصدد ما يأتي:
أ - إيجاد قس���م خ���اص بالمجلس المقترح 
غ لمش���روع الكت���ب والمقررات الدراس���ية  يتفرَّ
والثقافية، ويكون في كل من الدول األعضاء فرع 
من هذا القس���م ليراعي ما يالئم بيئة دولته في 

المقررات الدراسية.
ولدع���م المش���روع؛ فإنه يمكن أن تس���هم 
الجامع���ات العربية واإلس���المية والمؤسس���ات 
الخيري���ة بدف���ع تكاليف طبع بع���ض المقررات 
بكميات كبيرة حس���ب ما يتيس���ر، كما يمكن أن 
تلتزم كل جامعة أو مؤسس���ة بطبع كتاب واحد أو 
أكثر في كّل س���نة مالية، حتى تتم سلسلة الكتب 
المدرسية التي تقرر لتغطية جميع مواد المناهج 
المش���تركة منها والخاصة للمدارس في مراحل 

الدراسة المختلفة)2(. 
ها  ب - إخضاع الكتب المدرس���ية التي يعدُّ
القس���م لاللتزام بالمنهج التربوي الصحيح؛ من 
حي���ث المادة العلمية، وطرق تأليفها، وأش���كالها 
ونحو ذلك، كم���ا يجب مراجعتها من هيئة تربوية 
صة في إعداد الكتاب المدرس���ي لتواكب  متخصِّ

األساليب التربوية في طرق التدريس الحديثة.
ج - المراجعة المس���تمرة لتل���ك المقررات 
وتطويرها وفق مستجدات العصر والتقّدم العلمي 

السنة  في  وقراراته  االتحاد  مشروعات  في  المقترح  هذا  سبق   )2(
األولى، ص 121، وما زالت الحاجة إليه قائمة حتى اآلن.
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في العالم، تحت إشراف نخبة مختارة من أصحاب 
االختصاص في التربية والتعليم من أبناء المنطقة 

الغيورين على اإلسالم وشريعته وتعاليمه.
د - التنس���يق الدقيق والحرص الشديد في 
تزويد المدارس العربية اإلس���المية في المنطقة 
بهذه المق���ررات، والتوعية بأهمي���ة االلتزام بها 

ألصحاب المدارس.   
هذا، وإذا استطعنا إيجاد مصدر مستمر للكتب 
المدرس����ية المالئمة تربوياً وعلمي����اً واجتماعياً 
لطالب المدارس العربية واإلس����المية في غرب 
إفريقيا بالطريقة السالفة الذكر؛ فإن ذلك يُحدث 
طف����رة قوية ف����ي تطوير التعليم اإلس����المي في 
المنطقة؛ إذ ما من شك في أن الكتاب المدرسي 

من ألزم الوسائل األساسية للتعليم نفسه. 
]4[ تزوي���د الم���دارس باألجه���زة واألدوات 

التعليمية الحديثة:
إن تقّدم علوم التقنية الحديثة المتزايد قد 
أفاد التعليم بوس���ائل حديثة تضمن له التطّور 
المستمر من حيث توصيل المعلومات، وتيسير 
فهمه���ا، والتمكين من ربط العلوم النظرية فيها 
بالتطبيقية بص���ورة علمية توفر الوقت والجهد 
في التحصيل والبح���ث، ولذلك ينبغي االعتناء 
بتوفي���ر األجهزة التعليمية الحديثة المناس���بة 
ل���كّل فرع من ف���روع العلم في كلٍّ من القس���م 
األدبي، والقسم العلمي، والقسم المهني كمعمل 
اللغات، ومختبرات الفيزياء، والكيمياء، وورشة 
الكهرب���اء، والنجارة.. ونحو ذل���ك؛ مما تحتاج 
إليها المدارس من األجهزة التعليمية المختلفة.

]5[ االهتمام بتعليم البنات:
س���بق أن ذكرنا أن المسلمين كانوا يرفضون 
إدخال أبنائه���م المدارس الحكومي���ة خوفاً من 
تنصيرهم، فلم يكونوا ليس���محوا بالتحاق بناتهم 
تلك المدارس ليدرس���ن فيها كذلك، وظل األمر 
عل���ى ذلك حت���ى عندما بدأ بعضهم يس���محون 

ألبنائهم أن يدرس���وا فيها، فلم يسمحوا لبناتهم 
بااللتحاق بها لما وجدوا فيها من خطورة شديدة 
على مس���تقبل دينهن ومروءته���ن؛ ولهذا لم تبدأ 
بنات المس���لمين في دول المنطقة في االلتحاق 
بالمدارس العصرية إال في وقت متأخر، وهذا ما 

أّدى إلى تخلفهّن ثقافياً.
ولهذا؛ عندما نس����عى لتطوير التعليم في هذه 
البالد يك����ون لزاماً علينا أن نعطي تعليمهن عناية 
الئقة وكبي����رة لرفع مس����تواهن العلمي والثقافي 
والتربوي؛ وذلك أن األس����رة مؤسس����ة لها دورها 
في تنش����ئة الطفل وتربيته وتعليمه؛ فينبغي بذل 
المجه����ودات واإلمكانات المتاح����ة لتطوير تعليم 
الفتيات ونش����ره على الطريقة اإلسالمية، فيكون 
ذلك من الوسائل األساسية لتطوير التعليم العام)1(.

الحديث عن الوسائل واألساليب 
الالزمة لتطوير التعليم في غرب 

إفريقيا يتطلب دراسة األوضاع 
التعليمية العامة لدول المنطقة

وعلى هذا ينبغي مراعاة األمرين اآلتيين: 
1 - أن يعمل المجل���س المقترح على إيجاد 
إدارة مستقلة لتعليم البنات، وقد يستعين في ذلك 
بخبرات رئاس���ة تعليم البن���ات بالمملكة العربية 

السعودية وتجاربها الموفقة الناجحة.
2 - أن يعمل على منع االختالط في المدارس 
بدًءا من المرحلة االبتدائية فصاعداً، فقد أثبتت 
التج���ارب أن االختالط من أس���باب نفور البنات 
عن المدارس، وخصوصاً إذا بلغن سّن الزواج أو 
ناهزنه، وهو ما جع���ل الملتزمات منهن ال يكملن 
دراساتهن إلى المرحلة الثانوية بسبب االختالط.

سلسلة التعليم اإلسالمي، المرجع السابق، ص 191.  )1(
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]6[ تنفيذ برامج تعليم الكبار: 
ال يخفى أن الجهل بالقراءة والكتابة منتش���ر 
في أرجاء دول المنطقة، وال ش���ك أن األمية من 
أهم العقبات التي تعترض س���بيل التقّدم والنمو 
المطرد في مختلف نواحي الحياة للمجتمع، وقد 
أدركت معظم دول العال���م خطورة ذلك فوضعت 
مشاريع تربوية ثقافية لمحو األمية وتعليم الكبار، 
ا من مش���روعاتها التعليمية  وجعلته ج���زًءا مهّمً
والتنموية الش���املة؛ لكونه من أهم سمات التقّدم 

العلمي في العصر الحديث.
وقد أشارت لجنة التربية والمجتمع المنبثقة 
ع���ن المؤتمر العالمي األول للتعليم اإلس���المي، 
المنعق���د بمكة المكرمة في الع���ام 1977م، إلى 
ة لتطوير برامج مناس���بة لتعليم  الحاج���ة المِلحَّ
الكبار)1(، تحقيقاً لرأي أحد الباحثين المشاركين 
ف���ي ذلك المؤتم���ر؛ بأن تحقيق ه���دف التعليم 
االبتدائي الشامل ال يمكن أن يصل إلى غايته إال 
مع تنفيذ برامج لتعليم الكبار على مدى واس���ع؛ 
ألن أطف���ال اآلباء األميين عرض���ة للتخلُّف عن 
اإلنجازات الدراسية، وينتكسون بسهولة في مجال 
مح���و األمية، واآلباء األميون أقل مياًل إلى إلحاق 
أبنائهم بال���دارس وإبقائهم فيها)2(، لذا ينبغي أن 
يعدَّ تعليم الكبار من أهّم الوس���ائل التي يُعنى بها 
لتطوير التعليم ف���ي المنطقة، وأن يكون له جناح 

مستقل ولجنة خاصة في المجلس المقترح.

ثانيًا: ال��سائل الخا�سة المادية:    
]1[ توفير مبنى المدرسة وتجهيزه:

إّن معظ���م المدارس العربية اإلس���المية في 
المنطقة تعاني تدهوراً ش���ديداً في المباني غير 
الالئق���ة صحياً لفصولها الدراس���ية، وذلك لقلة 

المرجع السابق، ص 194.  )1(

المرجع السابق، ص 37 ، 39.  )2(

المصادر المالية أو فقدها للقيام بمشاريعها بناًء 
وتجهيزاً.

وبما أن سياس���ية التعليم تف���رض أن »يكون 
البناء المدرسي الئقاً في مستواه ونظامه وتوافر 
الشروط الصحية فيه، وافياً بأغراض الدراسة في 
األبنية المدرسية، آخذاً بأسباب العناية الصحية 
للتالمي���ذ عالجية كانت أم وقائي���ة«)3(؛ فإن من 
أهم الوس���ائل الالزمة لتطوير التعليم اإلسالمي 
بالمنطقة ضرورة العمل على رفع مستوى المباني 
المدرس���ية للمدارس العربية اإلسالمية؛ بصورة 
تجعلها عل���ى أفضل طراز راق م���ن حيث لياقة 
الموقع، وبع���ُده عن المصانع والش���وارع العامة 
المزدحمة بالمواصالت، وسعة المساحة للفصول 
والمرافق والباح���ات والحدائق وفق المواصفات 
الهندس���ية الخاصة بكل منها، وق���درة المباني 
عل���ى تحّمل تقلبات البيئة، وعلى تحقيق أهدافها 
الخاصة بنوع التعليم الذي تقوم به المدرس���ة من 
علمي أو مهني، والمس���توى التعليمي الذي يُنّفذ 
فيها، من ابتدائي وثانوي وعال وغيرها، بطريقة 
تجعله باعثاً على تهيئة الجو للعملية التعليمية)4(، 
وتجهيزها بأح���دث األدوات التعليمية والمعامل 
والتجهيزات الحديثة لرفع المستوى التعليمي في 

المنطقة.
]2[ إنشاء المكتبات وتجهيزها:

إن معظ���م المدارس العربية اإلس���المية في 
المنطقة تفتقر افتقاًرا شديداً إلى كتب المقررات 
الدراس���ية، وكتب المراجع ومص���ادر الفنون، ولو 
اس���تطعنا إحصاء جميع هذا النوع من المدارس 

الدكتور أحمد عبد الرحمن عيسى: سياسة التعليم في المملكة   )3(
العربية السعودية، نشر دار اللواء للنشر والتوزيع بالرياض، ط 1، 

1399ه� / 1979م، ص 57 ، 121.

 122 السابق، ص  المرجع  عيسى،  الرحمن  عبد  أحمد  الدكتور   )4(
- 124 بتصرف، وفيه شروط الموقع، وبيان المساحة، وشروط 

المبنى المدرسي.
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في دول غرب إفريقيا كلها لوجدنا أن ما يزيد عن 
60% منها ال تملك أية مكتبة ال مدرسية وال غيرها!

وق���د أفادنا تاري���خ التعليم اإلس���المي منذ 
أق���دم عصوره ما أواله األقدمون من عناية فائقة 
بإنشاء المكتبات لكونها من أهم وسائل نشر العلم 
والمعرف���ة حتى غبطهم فيه الغربيون)1(، ذلك لما 
أدركوا من أن اإلنسان مهما توافرت لديه أسباب 
اقتناء الكتب من مال ونحوه فإنه ال يس���تطيع أن 
يحوز جميع الكتب الت���ي تفيده، فما ظنك بأكثر 
طلبة العلم الفقراء الذين ال يملكون ما يعيش���ون 
علي���ه، فكيف يجدون ما يش���ترون ب���ه الكتب! 
والمكتبات تس���ّد هذه الثغرات عن جميع طالب 

العلم والمعرفة غنيِّهم وفقيرهم.
لذا فإن المدارس بجميع دول غرب إفريقيا غير 
العربية تحتاج إلى إنشاء ثالثة أنواع من المكتبات:

ى بالكتب القيِّمة  1 - مكتبات مدرس���ية تغذَّ
في أنواع العلوم وفنون المعارف المتناسبة مع نوع 
المدرسة ومستواها العلمي، وتُرصد لها ميزانية 
س���نوية كافية لمتابع���ة حركة التألي���ف وإقامة 
المعارض وظهور الكتب الجديدة، ويُهتم برعايتها 

ليستفيد منها التالميذ والمعلمون.
ة تكون تحت إشراف إحدى  2 - مكتبات عامَّ
إدارات القس���م المعن���ّي بش���ؤون المكتبات في 
المجلس المقترح الس���تقبال عامة المستفيدين، 
وتوّف���ر فيها المصادر والمراج���ع وأمهات الكتب 
التعليمية والتثقيفية المناس���بة التي تساعد على 
تنمي���ة الفكر، وتفي���د طالب الدراس���ات العليا 

اإلسالمية:  المكتبات  عن   )Oga Pinto( الغربيين  أحد  يقول   )1(
العامة  المكتبات  بأبنية  عظيماً  اهتماماً  اهتموا  المسلمين  »إن 
بناء خاص على  ُشيِّد  الجماهير، وقد  تُعّد الستقبال  كانت  التي 
ماثلها...«،  وما  والقاهرة  وقرطبة  شيراز  لمكتبات  معّين  طراز 
انظر: الدكتور أحمد شلبي: التربية اإلسالمية، نظمها، فلسفتها، 
تاريخها، عنوانه في الطبعات األولى: )تاريخ التربية اإلسالمية(، 
 - المصرية، ط 6، سنة 1978م، ص 147  النهضة  نشر مكتبة 
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للقراءة واالطالع والبحث.
3 - مكتب����ات عربية تجارية كبيرة لحاجة 
طلبة العلم والمسلمين، فإن الكتب المفيدة من 

أخطر مفقودات طلبة العلم في المنطقة.

ثالثًا: ال��سائل العامة:
]1[ إيجاد الوقف الخاص بالتعليم:

م����ن أهم الوس����ائل واألس����اليب الالزمة 
لتطوير التعليم في المنطقة إيجاد وقف خاص 
بالتعلي����م تكون إدارته تابعة للمجلس المقترح، 
ويكون له فروع باالتحادات الوطنية للمدارس 
العربية اإلس����المية في كل دول����ة من الدول 

األعضاء.
وأعتق����د أنن����ي ال أحتَاج إل����ى عناء في 
توضيح أهمية هذه الوسيلة في تطوير التعليم 
ف����ي المنطقة، وبخاص����ة إذا أعدن����ا النظر 
إلى م����ا تعانيه المدارس العربية اإلس����المية 
ف����ي المنطقة من نقص في الم����وارد المالية 
بالمقارن����ة لما تقوم به المنظم����ات العالمية 
التي تُعنى بنش����ر اللغ����ات العالمية وثقافتها، 
مثل المجلس البريطاني، أو المراكز الثقافية 
الفرنس����ية التي تنسق مع الجامعات والهيئات 
المختصة في بالدها عل����ى وجه الخصوص، 
أو بما تقّدمه الكنائس العالمية والمؤسس����ات 
التنصيرية الخيرية في أنحاء العالم على وجه 

العموم.
ويمكن أن تقس����م موارد هذه الوسيلة إلى 

نوعين:
أ - الوقف الخاص بالتعليم: وقد أثبت تاريخ 
التعليم اإلسالمي أنه ُوجد مع وجود التعليم منذ 
القرن الرابع الهجري سنة )1378ه�()2( خالل 
عهد العزيز بالله، عندم���ا كان األزهر معهداً 

الدكتور أحمد شلبي، المرجع نفسه، ص 368.  )2(
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علمياً أكثر منه مس���جداً، وتطّور فيما بعد)1(، 
مون من  وهذا ما يجعلنا ندرك ما أواله المتقدِّ
اهتمام بإيقاف ما ينفق ريعه على المؤسسات 
التعليمية التي كانوا ينشئونها ليضمنوا مصدر 

ميزانيات كّل مدرسة.
وال يخف����ى أن أكبر عائق لتق����دم التعليم 
وتطوُّره في غرب إفريقي����ا فقُد مصادر ثابتة 
ة لتمويله والقيام بمتطلباته  لميزانيات مستمرَّ
المادي����ة، فمن هنا ينبغي إيجاد قس����م خاص 
ألوقاف التعليم في المجلس اإلقليمي المقترح، 
ثم تؤسس فروع لها في الدول األعضاء لتكون 
وس����يلة تمويلية لتطوير التعلي����م، مع أهمية 
الدعاية لها لدى جمهور المسلمين في جميع 

دول المنطقة وبخاصة المحسنون.

الدراسة الجامعية تعد امتدادًا لتلك 
المجهودات المبذولة للطالب في 

دراساته بالمراحل األدنى

ب - ال����زكاة والصدقات: بأن توجد لجنة 
خاصة لجمع الزكاة والصدقات من المحسنين، 
سواء من داخل الدول األعضاء ومن خارجها، 
ويُستحس����ن تكوين اللجنة من ذوي الخبرات 
في األعم����ال الخيرية، ومن المتخصصين في 
علم الشريعة اإلسالمية، وتُعطى اللجنة نوعاً 
من االستقالل حس����ب الضوابط التي توضع 

يخصص  مكان  تأسيس  إلى  الحاجة  »ظهرت  عندما  وبخاصة   )1(
أن  فكرة  نفسه  الوقت  في  ظهرت  الثقافة؛  ونشر  العلم  لرعاية 
على  لإلنفاق  يكفي  إي��راداً  ينتج  وقف  المعهد  هذا  على  يُوقف 
شؤونه وشؤون القائمين بالعمل فيه، وكان المأمون أول من أبرز 
هذه الفكرة للوجود... فأصبح من ضروريات إنشاء معهد ثقافي 
أو مدرسة أن يعّين لها وقف ثابت، تتلقى منه ما يفي بنفقاتها، وما 
ها بما تحتاجه من مصروفات«؛ الدكتور أحمد شلبي، المرجع  يمدُّ

نفسه، ص 364 - 365.

لها؛ بطريقة ال تصرفها عن أداء رس����التها في 
التركيز في رفع مستوى التعليم وتطويره.

 ]2[ توفير المنح الدراسية: 
جعل االتحاد العالم����ي للمدارس العربية 
اإلس����المية الدولية قضية المنح الدراس����ية 
أحد مش����روعاته الثالثة في سنته األولى عام 
1977م، ودرس جوانب تنفيذ هذا المش����روع 
بصورة تجعلها من ألزم الوس����ائل واألساليب 
لتطوير التعليم في دول غرب إفريقيا، وبخاصة 

إذا دققنا في هذه النقاط التي أشار إليها:
أن توفير المنح الدراس����ية للطالب  أ - 
الذي����ن يرغبون في دخول كلي����ات التربية في 
العالم العربي يجعلهم يس����دّون ثغرة المعلمين 
غي����ر المؤهلين تربوياً ف����ي المدارس العربية 
لة  لة ومؤهِّ اإلسالمية، ويصبحون كفايات مؤهَّ
لغيرهم من أبناء جلدتهم، لضمان خير مستقبل 

لبالدهم في التربية والتعليم.
ب - الحاج����ة إل����ى تنوي����ع التخصصات 
في المنح الدراس����ية، بحي����ث ال تقتصر على 
الدراس����ات العربي����ة واإلس����المية، بل تقدم 
منح لتخصصات أخرى في الطب والهندس����ة 
واالقتص����اد والزراع����ة والحق����وق والعل����وم 
االجتماعية وغيرها، حتى يشارك الخريجون 
في بناء وطنهم ف����ي جميع المجاالت، إضافة 
إلى أن الطالب ال����ذي يحصل على أحد هذه 
التخصصات باللغة العربية إذا أصبح مدرِّساً؛ 
فإن اللغة العربية والثقافة اإلسالمية ستكسب 
بواسطته أجياالً من التالميذ الذين سيتعلمون 
اللغة العربية والثقافة اإلسالمية على يده)2(. 

ج - به���ذه المناس���بة ينبغ���ي لفت نظر 

االتحاد العالمي للمدارس العربية اإلسالمية الدولية، مشروعات   )2(
االتحاد وقرارته في السنة األولى، نشر المطبعة العربية الحديثة، 
 ،26 القاهرة، ص   – العباسية  الصناعية  المنطقة   47 شارع   8

ودورة تدريب المعلمين في غامبيا، ص 136.
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مة للمنح إل���ى ضرورة تأهيل  الجه���ات المقدِّ
الطالب قبل إكمال دراس���ته أو بعده مباشرة - 
باللغة الرسمية لبلده، إّما أن يكون قبل عودته 
إلى وطنه، أو في أثناء اإلجازات الطويلة حتى 
يكون لهم تأثير في البلد، وبخاصة لمن يدرِّس 
منه���م في الم���دارس الحكومي���ة التي قررت 
تدريس اللغة العربية والدراس���ات اإلسالمية 
فيها، وليستطيعوا أن يتابعوا مجريات األحداث 
في البالد؛ فقد ثبت أن معظم خريجي الدول 
العربية الذين ال يُتقنون اللغة الرسمية لبالدهم 
يقّل االس���تفادة منهم في األوس���اط الثقافية 
والدوائ���ر الحكومي���ة، وكذلك المؤسس���ات 

التعليمية في مجال التعليم والدعوة.
وه����ذه الظاه����رة عامة ف����ي العالم غير 
العربي)1(، فينبغي عدم التقليل من ش����أن هذا 
الخطر لئال تكون المجه����ودات المبذولة من 
قبل الطالب أنفسهم، والنفقات التي تتحملها 
الجهات الت����ي تقّدم لهم المن����ح كذلك قليلة 

الفائدة.
]3[ االهتمام بالتعليم العالي ومؤسس����اته، 

وإنشاء الجامعات ودعمها باستمرار:  
إن الدراس����ة الجامعية تعد امتداداً لتلك 
المجه����ودات المبذولة للطالب في دراس����اته 
بالمراح����ل األدنى، وه����ي »مرحلة التخصص 
العلمي ف����ي كافة أنواعه ومس����توياته، رعاية 
ل����ذوي الكفاي����ة والنبوغ، وتنمي����ة لمواهبهم، 
ا لحاجات المجتمع المختلفة في حاضره  وسّدً
ومس����تقبله، بما يس����اير التطور المفيد الذي 

يحقق أهداف األّمة وغاياتها النبيلة«)2(.
الجامعات أوس����ع الميادين لنش����ر العلم، 

ينظر مثاًل: إبراهيم براله: الدعوة اإلسالمية في كينيا، من 1960   )1(
- 1990م، ص 23. 

الدكتور أحمد عبد الرحمن عيسى، المرجع السابق، ص 34.  )2(

وأقدر المصادر لتغذية المجتمع بكوادر علمية 
وعقول مبتكرة، تس����تطيع أن ترفع من ش����أن 
العلوم والمعارف، وتس����عى في س����بل نشرها 
وتطويرها، وتوجد في غرب إفريقيا جامعتان 
إسالميتان عالميتان، هما: الجامعة اإلسالمية 
في جمهورية النيج����ر، وجامعة الملك فيصل 
في تش����اد، ويمكن أن تلح����ق بهما في الوقت 
الحاضر في نيجيريا جامعة الحكمة - إلورن، 
)اإلسالمية(  كاتش����ينة  كوارا، وجامعة  بوالية 
بمدينة كاتش����ينة – والية كاتش����ينة، وجامعة 
الهالل بمدينة أبيكوتا في والية أوغن، وجامعة 
المنبع بمدينة أوشوبو في والية أوشن، ومؤخراً 
قامت جامعة راف )األندلس سابقاً( في كينيا 

قرب نيروبي.
ويمك����ن تطوي����ر التعليم م����ن خالل هذه 
الجامعات ونحوها ف����ي المنطقة من األوجه 

اآلتية:
أ - التنس����يق بين هذه الجامعات؛ بإيجاد 
قنوات التعاون الثقافي����ة ونحوها فيما بينها، 
والس����عي في تطوير التعليم اإلس����المي من 

خاللها في المنطقة.
ب - اإلس����هام بمجهودات بعض منسوبيها 
ف����ي تكوين المجل����س المقت����رح والتخطيط 
إليجاده، والتعاون فيما بينها في تنفيذ برامجه 

التربوية والتدريبية للمعلمين والمعلمات.
ج - دعم هذه الجامعات أنفس����ها بصورة 
مستمرة، وتوسيع دوائرها األكاديمية بإضافة 
كليات جديدة في العلوم واآلداب واالجتماعيات 
ونحوها، لتتمكن من أداء رسالتها في المنطقة 

على الوجه المطلوب. 
د - إنش����اء مزيد من الجامعات في بعض 
ال����دول األعضاء؛ ففي نيجيري����ا اآلن خمس 
وعشرون جامعة خاصة، أربع منها تنتمي إلى 
المسلمين، والبقية من مؤسسات تعليمية تابعة 
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للنصارى واليهود، بل إن من بينها جامعة تابعة 
ل� »إسرائيل«!   

ه� - العمل على إنش����اء فروع للجامعات 
اإلس����المية المعت����رف به����ا ف����ي العالم، أو 
المعت����رف بها لدى كل دولة من دول المنطقة، 
وبخاصة في التخصص����ات العلمية المختلفة 
واالجتماعية، فإن ذل����ك يوّفر الوقت والجهد 
والنفقات، فتس����جيل جامعة في نيجيريا مثاًل 
يستغرق س����نوات، ويستنفد مجهودات وأمواالً 
باهظ����ة، فبدالً من ضياع الجهود في إنش����اء 
جامعة إس����المية أخرى ف����ي نيجيريا، وطلب 
االعت����راف بها م����ن الدولة؛ يُستحس����ن أن 
ينش����أ فرع لجامعة من الجامعات اإلسالمية 
المعترف بها في نيجيريا لتكتس����ب االعتراف 
منها، ثم تمارس أعمالها بسهولة، وهكذا يمكن 
أن تُستغل هذه الفرصة الثمينة بدالً من اإلكثار 

من إنشاء جامعات إسالمية أهلية. 
ويضاف إلى ما س����بق: االهتمام بالبحث 
العلمي، التعاون بين الجامعات في المجاالت 
االبتعاث  األكاديمية،  االعتم����ادات  المختلفة، 
الخارج����ي، والتنس����يق في ذل����ك بما يحقق 

األهداف، والتعريب والترجمة.
]4[ إنشاء المطابع: 

إن إنش���اء مطابع كبيرة عربي���ة وإنجليزية 
دائم���ة تكون تحت إش���راف المجلس اإلقليمي 
المقت���رح؛ ال يقل أهمية عما س���بق في تطوير 
التعليم في المنطقة؛ لم���ا ال يخفى من معاناة 
الم���دارس العربية اإلس���المية فيها من نقص 
ش���ديد في الكتب المدرسية، فضاًل عن الكتب 
الثقافية العامة، فإن���ه إذا وجدت في كل دولة 
مطبعة كبيرة واحدة - على األقل - فستُس���هم 
في تطوير التعليم م���ن جهتين؛ إحداهما طبع 
الثقافية العامة،  المقررات الدراس���ية والكتب 
واألخرى أنها س���تكون من وسائل استثمار يعود 

ريعها لمصلحة المشروعات التعليمية المختلفة، 
وغالب ظّني أن إنشاء المطابع من المشروعات 
الخيرية المفيدة التي قد تجد دعماً سخّيًا من 
بعض المحسنين في الدول العربية واإلسالمية. 

الخاتمة:
إن الحدي����ث عن الوس����ائل واألس����اليب 
الالزمة لتطوي����ر التعليم في غ����رب إفريقيا 
يتطلب دراسة األوضاع التعليمية العامة لدول 
ل إلى تش����خيص الواقع  المنطقة، بغية التوصُّ
الحقيقي للتعلي����م، ثم البحث عن الوس����ائل 
واألس����اليب التي تلزم لتطوي����ره، وإنني بعد 
دراس����تي المتواضعة لذلك ارتأى لي أن أبرز 
المشكالت التي يعانيها التعليم اإلسالمي في 
معظم دول المنطقة تتركز في عناصر بعضها 
فنية وأخرى مادية، ومنها أيضاً عناصر خاصة 
وغيرها عامة، وذل����ك من حيث فقد المناهج  
أو ضعفه����ا، وع����دم مالئمة كت����ب المقررات 
الدراس����ية أو فقدها، وقلّة تأهيل المدرسين، 
وسوء اإلدارة، وبدائية معظم مباني المدارس، 

وفقد مصادر التمويل والميزانية الدائمة.
����ز هذا البح����ث في عرض  وم����ن ثم تركَّ
الوسائل واألساليب التىي ينبغي االستعانة بها 
لتطوي����ر التعليم من خالل العناصر المذكورة، 
وف����ي نظري أن كبرى تلك الوس����ائل وألزمها 
لتحقي����ق بقية الوس����ائل هي إنش����اء مجلس 
إقليم����ي للمدارس العربية اإلس����المية لدول 
ْقنا للعمل  غرب إفريقيا، واعتق����ادي أنه لو ُوفِّ
الجاّد على تنفيذ ما اشتملت عليه هذه المقالة 
وغيرها م����ن مقترحات؛ فإن غ����رب إفريقيا 
ستشهد تطوراً ملموساً ونهضة سريعة في رفع 
شأن التعليم ومحو األمية، وسيؤثِّر ذلك تأثيراً 
إيجابي����اً واضح����اً في األوض����اع االجتماعية 

والدينية. 



100
العدد الثاني عشر /  ربيع اآلخر - جمادى اآلخرة 1433هـ ، أبريل - يونيو 2012م

حول التعليم اإلسالمي في إفريقيا
د. اأب�بكر عبد اهلل �سعيب)*(

المتتبع لمسيرة التعليم العربي اإلسالمي 
بدول إفريقيا يج���د أنها قامت على مبادرات 
فردية م���ن جمعيات ومؤسس���ات خيرية من 
خارج إفريقيا، ومن أهل البر واإلحس���ان من 
األفارقة أنفس���هم  ولم تخضع لسلطة تربوية 
مركزية، أو إلس���تراتيجية واح���دة، فتعددت 
المدارس، وتعددت المس���تويات والشهادات، 

وسارت دون مرجعية علمية معترف بها. 
أما المناهج؛ فيجري الخلط بينهما وبين 
المقررات الدراس���ية، وفكرة المنهج نفس���ها 
بالمعني العلمي التربوي مس���تحدثة وجديدة 
والمقررات  العربي اإلس���المي،  التعليم  على 
المدارس،  باخت���الف  مختلف���ة  الدراس���ية 
وباخت���الف الكت���ب والمراج���ع المتاحة، أو 
الجماع���ة أو الطائف���ة التي تتب���ع لها تلك 
المدارس، وأغلب هذه المناهج ال تتوافر فيها 
الش���روط الفنية واألسس النفسية والتربوية.
وكثير منها مجلوب من دول عربية مختلفة. 

إن األس���اليب المتبعة في هذه المدارس 
ما زالت هي األس���اليب والط���رق التقليدية، 
والت���ي تقوم عل���ى التلقين والحفظ وحش���و 
الذاك���رة بالمعلوم���ات، دون االس���تفادة من 
الدراس���ات النفس���ية في مج���ال التعلَّم، أو 
الدراسات التربوية في مجاالت تحديث نظم 
األداء وتطوير أس���اليب التدريس، وقد تكون 
لش���يوع طريقة التلقين والحفظ مس���وغاتها 

الموضوعية في الزمن الماضي. 

)*(  أكاديمي سوداني - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

إن التعليم العربي اإلس���المي بحاجة إلى 
مراجعة ش���املة لمواجهة التحديات العديدة 

التي يواجهها والمتمثلة في: 

التحديات الداخلية: 
أوالً: اختالف مناهج التعليم، واستقالل كل 
مؤسسة بوضع منهجها ومنح شهادتها، وعدم 
اس���تقرار المنهج حتى في المؤسسة الواحدة 
أحياناً، وهذا عادة ما يكون في التعليم األهلي 
ال الحكوم���ي)2(، لذا البد من إع���ادة النظر 
في المنه���ج المطبق حالي���اً والمتوارث عبر 
األجيال من اآلباء واألجداد؛ بحيث يستوعب 
المتغيرات في المكان وحاضر العصر، ويتسع  
النافعة  العلوم الضرورية  ليشمل أساس���يات 
ش���رعية وطبيعية كونية، وم���ا يتبع ذلك من 
ومهنياً،  المؤهلين علمي���اً  المعلمي���ن  إعداد 
وتحديث المحتوى، وتجديد أساليب التدريب. 
ثاني���اً: تجميع ش���تات مؤسس���ات هذا 
التعليم تحت مظلة إدارة تربوية واحدة فاعلة 
ومقت���درة، ذات رؤية واس���تراتيجية واضحة 
المعال���م، ونجاح أي مش���روع رهي���ن بكفاية 
الجان���ب اإلداري وفعاليته، وبراعة التخطيط 

وحسن التنظيم. 
ثالثاً: البحث عن مصادر التمويل لتغطية 
نفقات هذا المشروع، وإذا كان حجم اإلنفاق 
على التعليم مؤش���راً قوياً على مستوى وجودة 
مخرجاته؛ فال يترك مصي���ر التعليم العربي 
التطوعية  المنظم���ات  اإلس���المي لجه���ود 

د. يوسف الخليفة أبوبكر: مشروع تطوير التعليم اإلسالمي في   )2(
إفريقيا، ]ن، ت[، ص 121.
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والجهات الخيرية وإمكانيات األهالي األفارقة 
البسطاء؟ 

التحديات الخارجية: 
في مقابل المش���كالت الداخلية الهيكلية 
للتعليم العربي اإلس���المي تب���رز التحديات 
والمش���كالت الخارجية، والتي يمكن إجمالها 

فيما يأتي: 
1 - أن الس���احة ليست خالية تماماً أمام 
التعليم العربي اإلس���المي، فهنالك مش���روع 
التعليم الفرنس���ي )الذي يجّس���د األهداف 
الثقافية االس���تعمارية الفرنس���ية(، والتعليم 
اإلنجلي���زي، المس���نودان بالم���ال والرجال، 
الالزمة،  والتجهي���زات  العلمية،  والكفاي���ات 
والنفوذ االس���تعماري ال���ذي يناصب التعليم 

العربي اإلسالمي العداوة والبغضاء)1(.

الدولة ال تستطيع أن تتجاهل 
التعليم العربي اإلسالمي إلى األبد؛ 

ألنه يمثل رغبة شعبية عارمة

2 - كم���ا مّثل دور الحكومات الوطنية بعد 
االس���تقالل امتداداً للنفوذ االس���تعماري في 
الهيمنة الثقافية والفكرية، وذلك باتباع خطوات 
محددة؛ أبرزها عدم االعتراف بالتعليم العربي 
اإلس���المي، وعدم توظيف خريجيه، وحرمانه 
م���ن المس���اعدات المالي���ة، وإن كانت بعض 
الحكوم���ات قد بدأت بالفع���ل باالعتراف به، 
وإدخال م���واد ومقررات عصرية تجعل التعليم 
اإلسالمي يواكب التطور والتقّدم.                                                
3 - االتج���اه نح���و الج���ودة واالعتماد 

اإلسالمي  التعليم  إستراتيجية  نحو  أحمد عثمان:  الرحمن  عبد   )1(
في إفريقيا – مجلة دراسات إفريقية- ع11 ص 24.

والتقويم وفق مقاييس عالمية، مما يحتم على 
كل مؤسس���ة تعليمية أو غيرها إعادة النظر 
في أس���اليب عملها ومناهجها، وكفاية األداء 
فيها، ومبانيها وبيئته���ا وخدماتها، في إطار 
الجودة الشاملة ورفع كفاية المخرجات وجودة 

المنتجات. 
4 - تيار العولمة الذي يهدف لخلخة النظم 
التربوية القائم���ة، وإعادة صياغتها بما يتواءم 
وأهداف الدول الكبرى الممس���كة بأعنة هذا  
التيار، والتعليم العربي اإلس���المي هو أول ما 
تُوّجه نحوه سهام هذه الحملة، فبدؤوا بتجفيف 
منابع���ه بحجة محاربة اإلره���اب واألصولية، 
وضّيقوا على كثير م���ن الجامعات والمدارس 
اإلسالمية، كما مارس���وا الضغوط على عمل 
كانت  التي  اإلس���المية  الخيرية  المنظم���ات 
تساهم بنصيب األسد في تمويل التعليم العربي 

اإلسالمي؛ مما أدي إلى شللها وتوقفها)2(. 

 روؤية واآفاق: 
كان التعلي���م العربي اإلس���المي كالقلعة 
الحصين���ة الت���ي احتمى خلفها المس���لمون 
م���ن غائلة الثقافة االس���تعمارية؛ بعد انهيار 
المقاومة الوطنية اإلس���المية المسلحة أمام 
اآللة العس���كرية الغربية، غي���ر أن دور هذا 
التعليم ليس دوراً مرحلياً استنفد أغراضه مع 
رحيل االس���تعمار، بل هو باق ما بقي اإلسالم 

والمسلمون. 
وحت���ى تتحقق له هذه االس���تمرارية؛ ال 
بد من االس���تجابة لبعض الش���روط لتجاوز 
التحديات والمش���كالت التي س���بق الحديث 

عنها، ومن ذلك: 
أوالً: القبول بفكرة التطور، فقد ظل التعليم 

السلومي، محمد عبد الله : ضحايا بريئة للحرب العالمية علي   )2(
اإلرهاب، ص 45 ، منشورات البيان، الرياض، ط1 ، 2005م  .
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العربي اإلسالمي يقّدم نفسه في قالب واحد، 
ولم ينل حظه م���ن المراجعة والتقويم، وذلك 
النعدام القوة الدافعة للتطور الذي يتالءم مع 
التق���دم الحديث، ونعني بالتطور إعادة النظر 
في بنية هذا التعليم، والقائمين عليه، ونُُظمه 

ومناهجه، بقصد التطوير والتجويد. 
إن من يقف ضد مبدأ التطوير فإنه يقف 
ض���د الزمن، وال نظن أن أح���داً يرفض هذا 
المبدأ، ولكن ما هو التطور المناس���ب الذي 

ينبغي إدخاله في هذه المؤسسات العلمية.
إن التطوي���ر المرغ���وب في���ه بالنس���بة 
للمدارس العربية اإلسالمية ينبغي له أن يكون 

مبنياً على أسس علمية. 
ثاني���اً: ض���رورة انتظام التعلي���م العربي 
اإلس���المي تحت مظل���ة إدارة تربوية واحدة 
فاعله ومقتدرة، تتولى مهام التخطيط ورسم 
السياس���ات وتنفيذها، واس���تنباط الوسائل، 
دة  وتوفير اإلمكانيات، فاإلدارة التربوية الموحَّ
تعني التعامل مع منهج دراسي واحد بدالً من 
العش���وائية والتخبط بين عش���رات المناهج 
دة  المختلفة، وتعني الحصول على شهادة موحَّ
ذات مرجعي���ة علمية معترف بها داخل البالد 
وخارجها وال تقل عن نظيراتها من الشهادات 

الحكومية. 
ثالثاً: تشجيع النماذج الناجحة واالستفادة 
منها، مث���ل تجربة الجامعة اإلس���المية في 
النيج���ر في مج���ال تطوير التعلي���م العربي 
اإلسالمي في جمهورية النيجر، وهو مشروع 
يت���م بالتعاون بي���ن حكومة النيج���ر والبنك 
اإلسالمي للتنمية بجدة ومجموعة من الخبراء 
في مجال التربية من الذين يهمهم أمر التعليم 

العربي اإلسالمي. 
كم���ا أن تجربة جامع���ة إفريقيا العالمية 
بالسودان من التجارب التي القت استحساناً، 

فهي ثمرة تعاون بين حكومة السودان، وبعض 
المنظمات األهلية والخيرية.

رابعاً: التعليم العربي اإلس���المي بحاجة 
إلى الدولة ليس���تفيد من ميزانياتها الضخمة 
المخصصة للتعليم، خصوصاً أن المس���لمين 
هم الممول الرئي���س لميزانيات دولهم، ولهم 
الحق في نفقات التعليم من الميزانية العامة، 
كما أن التعليم العربي اإلس���المي بحاجة إلى 
الدولة لالعتراف بشهاداته وتوظيف خريجيه 
حتى ال يكونوا غرب���اء في دولهم، ومن ناحية 
أخرى؛ ف���إن تطوي���ر نُُظم التعلي���م العربي 
اإلسالمي أمر ضروري للمساهمة الفاعلة في 

خطط التنمية االقتصادية والبشرية. 
كم���ا أن الدولة ال تس���تطيع أن تتجاهل 
التعليم العربي اإلسالمي إلى األبد؛ ألنه يمثل 
رغبة ش���عبية عارم���ة، وألن المواطنين على 
استعداد لمساندتها في النهوض بهذا التعليم، 
لقد أخفقت مشاريع محو األمية في المنطقة 
باس���تعمال الحرف الالتيني، فلجأت الدولة 
لتجربة مح���و األمية بالحرف القرآني، وربط 
المدارس القرآني���ة بالتعليم العام؛ ألن الناس 
يألفون الحرف القرآن���ي وينفرون من نظيره 

الالتيني. 
وق���د اس���تجابت بعض ال���دول لضغوط 
أولياء األم���ور فأدخلت اللغة العربية والتربية 
اإلسالمية في المنهج في جميع مراحل التعليم 
العام كما حدث في الس���نغال، وهو أول خرق 
لمبدأ العلمانية في التعليم، فهذا االهتمام من 
الدول يُعد من باب الرجوع إلى الحق فضيلة، 

وهو جدير  باالهتمام والتقدير)1(. 

العربي  للتعليم  الطريق  خارطة  بشير:  الواحد  عبد  بشير  د.   )1(
http://www.afran.ir/arabic/ إفريقيا  في  اإلسالمي 

modules/smartsection/item.php?itemid=3
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خامس���اً: من هنا يأتي دور المؤسس���ات 
الرسمية مثل اإلسيسكو واأللسكو، والمنظمات 
الخيرية اإلس���المية األخرى، الس���تالم زمام 
المب���ادرة وتقديم الخبرة الفني���ة في مجال 
وتقديم  الكت���ب،  وتأليف  المعلمي���ن،  إعداد 
اإلمكانيات  وتوفي���ر  المادية،  المس���اعدات 
المطلوب���ة لتحقيق النهضة الش���املة للتعليم 
العربي اإلس���المي على قاعدة الشراكة بين 
الحكومات وسلطات التعليم العربي اإلسالمي 
ومؤسسات ومنظمات العالم العربي اإلسالمي 

المعنية بهذا األمر. 

التطلع�ات: 
من ه���ذه الورقة؛ نخلص إل���ى أن هناك 
مش���كالت وعقب���ات تعترض مس���ار التعليم 
العربي اإلس���المي في إفريقيا، ولتذليل هذه 
العقبات لدين���ا بعض التطلعات التي نأمل أن 
تكون دافعاً ومعين���اً للقائمين والعاملين على 

نهضة التعليم اإلسالمي في إفريقيا.
وهذه التطلعات هي: 

1 - تكوين روابط للخريجين في الجامعات 
اإلسالمية في الدول العربية واإلسالمية من 
إفريقيا، وتوجيه العناية إليها ودعمها لتمكينها 

من أداء رسالتها)1(. 

التطوير المرغوب فيه بالنسبة 
للمدارس العربية اإلسالمية ينبغي 
له أن يكون مبنيًا على أسس علمية

2 - تشكيل لجان علمية متخصصة للنظر 
دة للمدارس اإلسالمية،  في إعداد مناهج موحَّ

www. إفريقيا  في  اإلسالمي  اللطيف،التعليم  عبد  خالد  د.   )1(
ansar-alsunna.net/download/af.edu.doc

تُراعى فيها أهداف المنهج ومحتواه الشرعي، 
بحيث يمكن توزيعه عل���ى المراحل، ويُراعى 
فيه إم���كان توحيد الش���هادات واالمتحانات 

خصوصاً في نهاية المرحلة الثانوية. 
3 - الس���عي إل���ى تنويع المس���اقات في 
التعليم اإلسالمي، بإبقاء المدارس اإلسالمية 
- أو بعضها - لتدريس علوم الشريعة، وإدخال 
شيء من التعليم المهني والتقني لتوفير سبل 
كسب العيش، وإنشاء مدارس تجمع بين تعليم 
العلوم الش���رعية واألكاديمي���ة، ويُراعى فيها 
توافق الم���واد األكاديمية للش���ريعة بوصفها 

مصدر القيم. 
4 - االهتم���ام ب���إدارات التعليم العربي 
اإلسالمي الرس���مية والتعاون معها، ومّد يد 

العون إليها  على المستويين المادي والفني.
5 - اختي���ار المعلّ���م الداعي���ة، صاحب 
األهلية العلمية والخبرة العملية، ليكون تأثيره 

أكثر وأنفع. 
6 - إعط���اء المعلم م���ا يكفيه من األجر 

حتى يتسنى له أداء دوره على أكمل وجه.
7 - إقام���ة دورات تدريبي���ة تطويري���ة 
لمعلمي الدراس���ات اإلسالمية واللغة العربية 

في بلدانهم. 
8 - تبصير المعلمين بكل ما هو جديد في 
مجال التربية وعلم النفس وطرائق التدريس 
الحديث���ة، وتثقيفه���م في مجال الحاس���وب 
واإلنترنت الذي أصبح ال غنى عنه لمن يبغي 

التطوير والتحديث. 
9 - ابتعاث عدد م���ن المعلمين من ذوي 
الكفاية للدراس���ات العلي���ا بجامعات الدول 
العربي���ة وغيرها من الدول اإلس���المية مثل 

ماليزيا.  
10 - الس���عي ع���ن طري���ق المنظمات 
والروابط والوزارات لدى الحكومات اإلفريقية 
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المشهد 
اإلفـريقي
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الس���تيعاب خريجي الجامعات اإلسالمية في 
وظائف التعليم العام، ومساواتهم بغيرهم في 

السلّم الوظيفي. 
11 - المطالب���ة بإدراج مش���رفي التعليم 
اإلس���المي في سلك المش���رفين بالوزارات 

الوطنية طبقاً لشهاداتهم. 
12 - إنش���اء جمعي���ات طالبي���ة ثقافية 
وعلمية الكتشاف المواهب وصقلها وتنميتها. 
13 - التوس���ع في إنش���اء اإلس���كانات 
الطالبية الجامعية التي تُعنى بتربية الطالب 

تربوياً، وصقل مواهبهم ومهاراتهم.
14 - التوسع في المنح الدراسية للطالب 
المسلمين في المعاهد والجامعات والدراسات 
العلي���ا، مع مراع���اة التوزيع الجي���د للدول 
والمناطق داخل الدول���ة الواحدة، واالهتمام 
بهم تعليماً وتربية؛ حتى يسّدوا حاجة بالدهم 

بالكفايات العلمية المؤهلة الصالحة. 
15 - االهتمام بتعلي���م المرأة اإلفريقية 
المس���لمة بإنش���اء مدارس ومعاهد وكليات، 
وتركز ف���ي مناهجه���ا فيما يخ���ص المرأة 
ويهمه���ا؛ إلعدادها إعداداً يناس���ب طبيعتها 

ورسالتها في المجتمع. 
والجامع���ات  المعاه���د  تزوي���د   -  16
اإلس���المية بالمراجع والمصادر باس���تمرار؛ 
حتى تعين الطالب واألس���اتذة في التحصيل 

العلمي. 
17 - إع���داد برنامج مس���تمر في تعليم 
اللغة العربية - إذاعي وتلفزيوني - يُبث على 
مس���توى القارة، ونس���خه على عدة وسائط 
إلكترونية، وإهداء تسجيالتها لدعم المكتبات 

اإلسالمية في القارة. 
18 - إنش���اء مكتب���ات عام���ة يرتادها 

المثقفون من أبناء القارة لالستفادة منها. 
19 - إنشاء مطابع ودور نشر في القارة، 

تشّجع حركة التأليف، وتزيد من نشر الكتاب 
اإلس���المي والكتب التخصصية ذات الفائدة 
العلم، وتع���ود بفائدة اس���تثمارية  لطالب���ي 

للمؤسسات التعليمية والدعوية. 
20 - مراجع���ة الكت���ب الدراس���ية بما 
يت���واءم والفكر اإلس���المي الصحيح، ويجمع 
بين األصالة والمعاصرة، ويبتعد عن مواضع 
الخ���الف والش���قاق، ويدع���و لأللف���ة بين 

المسلمين.
21 - عم���ل كتاب دليل المعلِّم يُراعى فيه 
اخت���الف المراحل، واإلرش���اد إلى الطريقة 
المثل���ى إليصال العل���م والقيم اإلس���المية 

وترسيخها في نفوس الطالب. 
22 - الس���عي إلى دعم المدارس القائمة 

وترميمها وتطويرها. 
23 - إنش���اء مدارس جدي���دة، وتوزيعها 
توزيعاً جيداً، تش���تمل على قاعات الدراس���ة 
والمكاتب اإلدارية، إضافة إلى بناء مس���اكن 
إليواء الطالب؛ خصوصاً في المرحلة الثانوية 

والجامعية.
24 - تشجيع البحث العلمي، وذلك ابتعاث 
عدد مقدر من الطالب والباحثين للدراسات 
العلي���ا، ودعم المؤسس���ات ومراكز األبحاث 
المهتمة بالبحث ف���ي التعليم، وبصفة خاصة 

في التعليم اإلسالمي في إفريقيا. 



المشهد 
اإلفـريقي

أهم األحداث

قالوا عن إفريقيا

إفريقيا والتنمية

فرق وأديان

آراء ورؤى

بنك المعلومات )جمهورية جنوب إفريقيا(

ذاكرة التاريخ

فعاليات

تقراأ في الم�سهد:
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المشهد 
اإلفـريقي

■  مّدد »االتح���اد اإلفريقي« التفويض لرئاس���ة مفوضية 
االتح���اد بعد اإلخفاق في انتخاب رئيس جديد؛ مما أبرز ضعف 
االتحاد بس���بب بطء اتخاذ القرارات خالل اضطرابات سياسية 

شهدتها القارة العام الماضي.
وكانت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا الس���ابقة »نكوسازانا 
دالميني زوما« تنافس الرئيس المنتهية واليته لمفوضية االتحاد 
»ج���ان بينج« م���ن الجابون، والذي لم يتمكن م���ن الفوز بأغلبية 
خالل أربع جوالت من التصويت، وبعد س���اعات من المداوالت، 
والتي قالت خاللها وزيرة خارجية جنوب إفريقيا إن نائب رئيس 
المفوضية سيتولى رئاسة المفوضية بشكل مؤقت، وأعلن االتحاد 
اإلفريقي أنه قرر تمديد تفويض »بينج« لس���تة أشهر أخرى إلى 
حين انعقاد القمة التالية في م���االوي في يونيو. و »المفوضية« 
ه���ي أعلى جهاز ألمان���ة »االتحاد اإلفريقي«، وقال دبلوماس���ي 
غربي إن هذه االنقس���امات تُظهر م���دى التحّول الذي طرأ على 
ت���وازن القوة في القارة بعد مقتل واحد من أقوى الداعمين، وهو 
الزعيم الليبي معمر القذافي، وكان »االتحاد اإلفريقي« تأّس���س 
خالل قمة ُعقدت في مسقط رأسه سرت. وإخفاق رئيس جنوب 
إفريقي���ا »جاك���وب زوما« في ضمان الحصول عل���ى األغلبية ل� 
»دالميني زوما« )وهي زوجته الس���ابقة(، بع���د فترة »بينج« التي 
وّجه لها الكثي���ر من االنتقادات، تُعد ضربة لجنوب إفريقيا التي 

ترى نفسها قوة صاعدة تدافع عن القضايا اإلفريقية.
1 فبراير 2012م - وكالة رويترز

■ فاز الحزب الحاكم في تشاد باألغلبية المطلقة في المدن 
الكبرى، وذلك في أول انتخابات محلية بالبالد، وس���ط تشكيك 
المعارضة بنزاهة العملية االنتخابية، فقد أعلنت اللجنة الوطنية 
المستقلة لالنتخابات في تشاد: أن حركة اإلنقاذ الوطني بزعامة 
الرئي���س إدريس دبي حّققت فوزاً كاس���حاً في 12 من أصل 43 
دائرة، تقاس���مت الفوز مع أحزاب االتح���اد من أجل الجمهورية 
والديمقراطية المعارض في مدينة »سهر« )ثالث أكبر مدينة في 
البالد(، ف���ي حين عّزز التجّمع الوطني م���ن أجل الديمقراطية 
والتق���دم )حليف حركة اإلنقاذ الوطني( موقعه في منطقة »كيلو« 

جنوبي البالد.
أم���ا تكتل أح���زاب المعارضة - المنضوية تحت مس���ّمى 
»تنسيقية األحزاب السياسية من أجل الدفاع عن الدستور« بواقع 
16 حزباً - فقد خ���اض االنتخابات بلوائح موّحدة في 32 دائرة 

انتخابية، لكنه لم يحصل على األغلبية في أي منها.
وخس���ر زعيم المعارضة الديمقراطية ومساعد المتحدث 

باس���م تكتل أح���زاب المعارضة صالح كيبزاب���و االنتخابات في 
»ليري« جنوب غرب البالد )مس���قط رأس���ه(، وفاز فيها مرشح 
حرك���ة اإلنقاذ الوطن���ي بواقع 53،90% من األص���وات؛ بيد أن 
األخير ش���ّكك في صحة االنتخابات ونزاهتها؛ مشيراً إلى وقوع 
ما أس���ماه تجاوزات خطيرة ف���ي عدد من المناط���ق بما فيها 
العاصمة إنجامينا، حيث كشف أن الحدود مع الكاميرون لم يتم 
إغالقها حتى منتصف ظهر االثنين؛ مما سمح لكثير من مواطني 

الكاميرون بالدخول إلى تشاد والمشاركة في التصويت.
7 فبراير 2012م - الجزيرة نت

■ ض���رب إعصار »جيوفانا« مدغش���قر يوم 13 فبراير في 
الساعة الثامنة مس���اًء بتوقيت البالد، ُصّنف اإلعصار في الفئة 
الرابع���ة، وقد بلغت س���رعة الرياح 194 كم / بالس���اعة، فخلع 
األشجار وأعمدة الكهرباء، وأفادت التقارير الرسمية أن حصيلة 
القتل���ى قد وصلت لغاية كتابة ه���ذا المقال إلى 10 قتلى(، وحّل 
عيد الحّب مظلماً على »أنتاناناريفو« و »تواماسين« أهّم مدينتين 

في البالد؛ إذ انقطعت الكهرباء لفترات طويلة.
  Global Voices online - 18 فبراير 2012م

■  انضمت إيران إلى الواليات المتحدة وإس���رائيل، وعدد 
آخر من الدول التي أعلنت عن اس���تعدادها لمساعدة الحكومة 
النيجيرية في محاربة جماعة »بوكو حرام«، وقال المتحدث باسم 
السفارة اإليرانية في أبوجا »مانوشيلف صديقي برزهاهي«- في 
احتفالية أُقيمت بمناس���بة الذكرى الثالث���ة والثالثين للثورة في 
إيران -: »إن الوضع األمن���ي الحالي في نيجيريا يتطلب تكثيف 
جهود الدول الصديقة لها؛ لمس���اعدتها في التغلّب على مشكلة 
اإلره���اب«. وأعرب المتحدث اإليراني - أيضاً - عن اس���تعداد 
بالده لزيادة التعاون االقتص���ادي مع نيجيريا التي وصفها بأنها 
س���وق منفتح اقتصادياً، وذلك لمس���اعدتها في توفير مزيد من 

فرص العمل ألبناء الشعب النيجيري.
يُذك���ر أن هناك وجوداً ش���يعياً ملحوظاً في نيجيريا، حيث 
تقوم طه���ران بدعم هذا الوجود ورعايته، خصوصاً في المناطق 

التي يغلب عليها الجهل والفقر.
وكان ع���دد كبير من ال���دول، بما فيه���ا الواليات المتحدة 
وإس���رائيل وبريطانيا وفرنس���ا وكوريا الجنوبية، قد أعلنت عن 
اس���تعدادها لمس���اعدة الحكومة النيجيرية في مواجهاتها ضد 

جماعة »بوكو حرام«.
 20 فبراير 2012م - وكالة أنباء الشرق األوسط )أ ش أ(

أهم األحداث :

عام 2)20م - 433)ه�
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المشهد 
اإلفـريقي

■  اتهم���ت وزيرة الخارجية األمريكي���ة هيالري كلينتون 
الرئيس الس���وداني عمر البش���ير بالعمل على تقويض دولة 
جنوب السودان التي انفصلت عن الخرطوم في يوليو 2011م، 
مؤّكدة عزمها على دراس���ة سبل تشديد الضغط عليه، وقالت 
كلينت���ون أمام مجلس الن���واب األمريكي: »إن ش���عب جنوب 
الس���ودان صّوت مع االس���تقالل، ومنذ ذل���ك الحين، وعلى 
الرغم من مشاركة البشير في حفل تنصيب )نظيره الجنوبي( 
سلفاكير؛ فهو يقوم بجهد متواصل لتقويض وجود هذه الدولة« 

- بحسب قولها -.
وأضافت أن »ما يحصل مع البش���ير؛ هو أنه مستمر في 
جه���وده إلجهاض نتائج معاهدة الس���الم« الموّقعة مع جوبا، 
مذكرة بأن الواليات المتحدة اضطلعت ب� »دور بالغ األهمية« 

في المفاوضات التي أفضت إلى هذا االتفاق.
1 مارس 2012م - فرنس برس

■  أعلن���ت القوات الحكومي���ة الصومالية المدعومة من 
االتحاد اإلفريقي: أنها س���يطرت على حي في ضاحية شمال 
مقديشو، بعد تمكنها من إخراج حركة شباب المجاهدين منه 

على إثر هجوم قصير.
وأعلن عبد الل���ه علي انود )قائد الق���وات الصومالية( 
أن الق���وات الحكومي���ة االنتقالية التي تدعمه���ا قوة االتحاد 
اإلفريقي في الصومال »تقدمت نحو المواقع األخيرة للشباب 
في سوكاهوالها، وسيطرت على أحياء أساسية«. وتعد منطقة 
»سوكاهوالها« آخر معقل للش���باب في العاصمة التي تعّمها 
الفوضى، ويأتي الهجوم بعد أس���بوعين من شّن قوات االتحاد 

اإلفريقي هجوماً مماثاًل في جنوب مقديشو.
ويقاتل مسلّحو حركة الشباب من أجل اإلطاحة بالحكومة 
الصومالية المدعومة من الغرب في مقديش���و، والتي تحميها 

قوات من االتحاد اإلفريقي قوامها 10 آالف جندي.
3 مارس 2012م - فرنس برس

■  أعلن جنود متمردون االستيالء على السلطة في مالي، 
وأم���روا بإغالق الحدود، في انقالب عس���كري على الرئيس 
»أمادو توماني توري«، مما يهدد باضطراب منطقة الصحراء 
اإلفريقية التي هزتها الحرب في ليبيا، قاد محاولة االنقالب 
عدد من صغار الضباط الغاضبين بسبب إخفاق الحكومة في 
القضاء على تمّرد انفصالي مس���تمر منذ شهرين في شمال 
الب���الد، وكان الجيش )الذي يبلغ قوامه س���بعة آالف جندي( 

قد طلب على مدى أسابيع أس���لحة متطورة لمقاتلة متمردي 
الطوارق في الشمال، وكان المتمردون الطوارق قد تلقوا دعماً 
من حلفاء مسلّحين تسليحاً جيداً، كانوا فروا من ليبيا بعد أن 

قاتلوا لصالح الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
وقرأ جنود من »اللجنة الوطنية الس���تعادة الديمقراطية 
والدولة« بياناً على شاش���ة التلفزي���ون الحكومي، أعلنوا فيه 
االستيالء على الس���لطة، وقال أمادو كوناري المتحدث باسم 
اللجنة: »نعد بإعادة الس���لطة إل���ى رئيس منتخب ديمقراطياً 
بمجرد أن يُعاد توحيد البالد، وعندما تصبح سالمة أراضيها 

غير معّرضة للتهديد«.
ودعت ال���دول المجاورة لمالي واألم���م المتحدة وقوى 
عالمية، من باريس إلى واشنطن، إلى العودة للعمل بالدستور.
22 مارس 2012م – رويترز

■  أق���ر الرئيس الس���نغالي عبد الل���ه واد بهزيمته في 
انتخابات الرئاس���ة، وهّنأ منافس���ه ماكي سال، وهي خطوة 
ُفّس���رت بأنها تعّزز مكانة الس���نغال كدول���ة ديمقراطية في 

منطقة تسودها الفوضى السياسية.
ون���زل اآلالف من س���كان العاصمة دكار إلى الش���وارع 
احتفاالً بفوز »سال«، بعد أكثر االنتخابات جداالً في السنغال 
في التاريخ الحديث، وقال أمادو سال - وهو متحدث باسم واد 
-: »إّنه البلد كلّه الذي فاز، هذه لحظة عظيمة للديمقراطية، 

والرئيس عبد الله واد يحترم صوت الشعب«.
وكان نش���طاء المعارضة قد قالوا إن سعي »واد« لتوّلي 
فترة رئاس���ية ثالثة غير دس���توري، ورأى بعض الناخبين أّن 
»واد« مثال آخر لزعيم إفريقي مكث طوياًل في الحكم ويسعى 
للتشبث بالسلطة، وكانت المحكمة الدستورية قد أيدت حّجته 
بأن أول فترة له في الحكم ال تُحس���ب؛ ألنها بدأت قبل إقرار 
ش���رط عدم توّلي الرئاسة أكثر من فترتين، وأثار هذا الحكم 

احتجاجات عنيفة استمرت أسابيع.
ول���م يتمكن »واد« من تحقيق أغلبي���ة في الجولة األولى 
الت���ي جرت في 26 فبراير ش���باط، وحصل على 34،5 % من 
األصوات، وجاء »س���ال« ف���ي المركز الثان���ي بحصوله على 
26،6%.  ووّحد المرّش���حون - الذي���ن خاضوا الجولة األولى 
- صفوفهم وراء س���ال )50 عاماً(، باإلضافة إلى جماعة »إم 
- 23«، وهي إحدى جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى 

تنّحي »واد« البالغ من العمر 85 عاماً.
26 مارس 2012م - رويترز

107



108
العدد الثاني عشر /  ربيع اآلخر - جمادى اآلخرة 1433هـ ، أبريل - يونيو 2012م

المشهد 
اإلفـريقي

.. أفريقيا

قالو ا عن ...
■ األوروبي���ون كانوا على صل���ة بإفريقيا منذ 
قدي���م الزم���ان - بالتحديد - بش���مال إفريقيا، 
فأس���ماء مثل »ايس���وب«، »ممن���ون«، »تيرنس«، 
»كليوباترا« هي أس���ماء أفارقة تم تصويرهم في 
األس���طورة واألدب والفن���ون والتاري���خ اليوناني 
والروماني. في الحقيق���ة؛ أرض إفريقيا كانت - 
بالنس���بة لليونانيين والرومانيين القدماء - أرض 
العجائب والدهش���ة التي تثي���ر اإلعجاب، وهذا 
ما ق���د يك���ون وراء المثل الذي كان ش���ائعاً في 
أوس���اطهم آنذاك، ومؤداه أن »إفريقيا دائماً يأتي 
منها الجديد«، ففكرة »إفريقيا الظالمية« السائدة 
اآلن، هي فكرة حديثة نتجت عن دراسات المقارنة 
الجاهل���ة التي أجراها األوروبيون على هذه القارة 

وشعوبها خالل القرون األربعة األخيرة.
  »تاريخ إفريقيا ليس كما يصّوره 
الغرب«، البروفيسور كيث. اى. بيرد

■ يق���ول عن جه���ل أهله األوروبيي���ن تعليقاً 
الذعاً، ولكنه ال يخلو م���ن طرافة، حيث يقول إن 
الجغرافيين األوروبيين في خرائط إفريقيا يملؤون 
فراغاتهم بصور متوحشة، وعلى المنحدرات غير 

المأهولة يرسمون األفيال عوضاً عن المدن.
  »تاريخ إفريقيا ليس كما يصّوره 
الغرب«، الكاتب جوناثان سويفت

■ في دراس���ته »أهمية تاريخ إفريقيا«: »تظهر 
أهمية التاريخ اإلفريقي، وإن لم يكن صراحة، في كّل 
المحاوالت التي تنكر أي شيء له قيمة تاريخية يعود 
إلفريقيا واألفارقة، هذا المس���عى الناجح والمباشر 
واسع االنتشار، والذي تم التوصل إليه خالل خمسة 
قرون بغرض كش���ط تاريخ إفريقيا من الس���جالت 
والمراجع العامة، هو حقيقة يجب أن تكون واضحة 
ومحس���ومة للعقول المس���تنيرة والمفك���رة، فمن 

الواضح والمنطقي أنه ما كانت س���تُتخذ مثل هذه 
المجهودات خالل هذه المدة الطويلة، فقط من أجل 
تعتيم ودفن ما هو قليل الش���أن وال يحظى على أي 
أهمية، إن األهمية األساس���ية لتاريخ إفريقيا تصبح 
أكثر جالء عندما نالحظ أن هذا التجاهل المتعّمد 
لهذا التاريخ؛ جاء نتيجة للغزو واالنتش���ار األوروبي 
في إفريقيا، الذي بدأ منذ أواس���ط القرن الخامس 
عش���ر، حيث شعر األوروبيون بدافع ال يقاَوم لتبرير 
فتوحاتهم االس���تعمارية هذه وما تبعها من سيطرة 

ونهب واحتيال«. 
  »تاريخ إفريقيا ليس كما يصّوره 
الغرب«، الكاتب األمريكي الكاريبي ريتشارد ب. مور

■ الكف���اح اإلفريقي للتح���رر كان حتى نهاية 
القرن التاس���ع عشر كفاحاً مسلحاً، هذه الصفحة 
من التاري���خ اإلفريقي تم تجاهلها بصورة مخجلة، 
وال أعتقد أن ه���ذا التجاهل وليد الصدفة؛ إذ إن 
مضطهدي إفريقيا والمؤرخين الغربيين لم يكونوا 
على استعداد لإلذعان لحقيقة أن إفريقيا كان لها 
ميراث كفاح مس���لح. حقيقة؛ لق���د قاوم األفارقة 
الغ���زو األوروبي، وحارب���وا بصورة جي���دة وغير 
مسبوقة، هذا القتال اس���تمر خالل القرن التاسع 
عشر بكامله، وفي معظم الحاالت كان بقيادة ملوك 
أفارقة، يش���ير إليهم عادة األوروبيون ب� »الزعماء« 
لتفادي وضعهم ف���ي مرتبة المل���وك األوروبيين، 
ومعظم هؤالء الملوك األفارقة يمكن تتبع نس���بهم 
أكثر من ألف س���نة إل���ى الوراء، ه���ؤالء الملوك 
الثوري���ون القوميون األفارقة ظلّوا حتى اآلن - في 
الغالب – مجهولين؛ ذلك ألن المترجمين »البيض« 
ما زالوا يري���دون العالم يعتقد أن األفارقة بحاجة 
لآلخرين ليخرجوهم من الظلمات إلى النور.           

    »تاريخ إفريقيا ليس كما يصّوره 
الغرب«، )ج.أ. روجرز(
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 الكونغو تساهم بمبلغ 3 ماليين دوالر في حساب 
اليونسكو للطوارئ:

ش���كرت المديرة العامة لليونسكو »إيرينا بوكوفا«، يوم 
3 كانون الثاني / يناير، حكومة الكونغو لمساهمتها بمبلغ 3 

ماليين دوالر في حساب اليونسكو للطوارئ.
اليونس���كو تعمل على تنسيق دراس���ات تهدف لتوجيه 
السياس���ة العامة في مجال التعليم، وتدعم بقوة التعليم في 
مجال فيروس نقص المناعة البش���رية )اإليدز(، من خالل 
وضع البرامج التي اعتمدتها جميع المدارس االبتدائية في 
المنطقة. وتدعم المنظم���ة محميات المحيط الحيوي في 
الكونغو، والتي تعد أساسية في المكافحة ضد إزالة الغابات 
في بلد تس���اهم غاباته في صحة الكوكب، وتعمل اليونسكو 
مع الكونغو منذ فترة طويلة على مكافحة مرض »فقر الدم 
المنجلي«، وقد اعترفت اليونس���كو به���ذا المرض كأولوية 

للصحة العامة في عام 2005م.
موقع اليونسكو - 2012/1/4م 

 الفاو تعلن انتهاء مجاعة الصومال؛ لكن الوضع 
ما يزال حرجاً:     

أعلنت األمم المّتحدة أن حالة المجاعة في الصومال 
أش���رفت على نهايتها، لكنها حّذرت في الوقت نفس���ه من 
أّن ش���بح الجوع ما زال يخيم كتهديد ماثل بسبب الجفاف 
المتكّرر في الق���رن اإلفريقي؛ ما لم تُتخذ إجراءات طويلة 

األجل إلعادة إقرار أوضاع األمن الغذائي.
وأورد تقري���ر جديد، من إعداد وح���دة تحليل األمن 
الغذائ���ي والتغذية FSNAU التي تديرها منظمة األغذية 
والزراعة لألمم المتحدة FAO، وشبكة نُُظم اإلنذار المبكر 
من المجاعات FEWS NET التابع���ة للوكالة األمريكية 
للتنمي���ة الدولية USAID ، أن أع���داد من يحتاجون إلى 
معونات إنس���انية عاجلة تراجعت من 4 ماليين نسمة إلى 
2،34 مليون، أي ما يعادل 31% من سكان البالد، وفي ذروة 
األزمة كان ثمة 750000 ش���خص يواجه���ون خطر الموت 

المحقق.
موقع منظمة الفاو - 6 فبراير 2012م

 تقري���ر للفاو: نقص خطير ف���ي الغذاء بجنوب 
السودان:         

يواجه الماليين في جنوب الس���ودان خطر الجوع في 
غضون الس���نة الجارية، وفقاً لتقرير مش���ترك صدر عن 
منظمة األغذية والزراع���ة لألمم المّتحدة FAO وبرنامج 

.WFP األغذية العالمي
ويس���تند تقرير »بعثة تقييم المحاصيل واألمن الغذائي 
بجنوب السودان« المعّد شراكة بين المنظمة »فاو« وبرنامج 
األغذية العالمي إلى بعثة مش���تركة بين خب���راء الوكالتين 
الدوليتين، ووقف التقرير المشترك على أن مستويات انعدام 
األمن الغذائي س���ّجلت تدهوراً حاداً؛ إذ قفز عدد الس���كان 
الذين يهّددهم خطر الجوع المباشر من 3،3 ماليين في عام 
2011م، إلى 4،7 ماليين في عام 2012م، ومن ضمن هؤالء 
يواجه ما ال يقل عن مليون شخص أشد درجات انعدام األمن 

الغذائي؛ مقارنة بتسعمائة ألف نسمة في العام الماضي.
موقع منظمة الفاو - 12 فبراير 2012م

 دراس���ة: مش���كالت ما زالت تواجه االقتصاد 
اإلثيوبي:

 أفادت نتائج دراس���ة أجرتها السوق المشتركة لشرق 
وجن���وب إفريقيا »الكوميس���ا«؛ أن التنافس���ية الصناعية 
الدولية إلثيوبيا ما زالت ضعيفة، وأن البالد غير مس���تعدة 
بعد لالنضمام إلى منطقة التجارة الحرة التي أقامتها الدول 

األعضاء بالكوميسا.
وقالت الدراس���ة - التي أجريت بن���اء على طلب من 
وزارة المالية والتنمية الصناعية اإلثيوبية بتمويل من أمانة 
الكوميسا - إن قطاع التصنيع اإلثيوبي ما زال غير مستعد 
بعد للمنافسة على المس���توى الدولي، وال يظهر مؤشرات 

قوية على التحسن.
وأضافت الدراس���ة - التي نشرتها صحيفة »فورشن« 
اإلثيوبية األس���بوعية - أن هناك مشكالت ما زالت تواجه 
االقتص���اد اإلثيوبي، وم���ن بينها بطء اإلنتاجي���ة، وارتفاع 
تكاليف اإلنتاج، ونقص المواد الخام، ونقص العملة الصعبة، 
ونقص العمالة الماهرة، وتكرار انقطاع الطاقة الكهربائية.
إفريقيا اليوم - 3 مارس 0122م
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  اعتقلت السلطات النيجيرية تسعة مسيحيين، وذلك 
بتهمة التخطيط لتفجير كنيس���ة في والية »بوتش���ي« الواقعة 
شمال نيجيريا، وقال مفتش الشرطة في الوالية »إيكوتشوكوا 
أدوب���ا« إن قوات األم���ن ضبطت أس���لحة ومتفجرات محلية 
الصنع مع المعتقلين الذين ت���م القبض عليهم أمس )األحد( 

في قرية »ميا براكاتي« الواقعة بالوالية. 
وأش���ار »أدوبا« إلى أن التحقيقات األولية مع المعتقلين 
أثبتت أنهم يش���ّكلون مجموعة منافس���ة من داخل الكنيسة، 
وأنه���م خططوا للهجوم على الكنيس���ة صباح أمس األحد من 
أجل االنتقام من مجموعة أخرى تابعة للكنيسة؛ مشيراً إلى أن 

التحقيقات ما زالت مستمرة مع المعتقلين. 
وأضاف »أدوبا« أن سكان القرية حاولوا تصفية المعتقلين 
فور علمهم بمحاولتهم التخطيط للهجوم على الكنيس���ة، لكن 
الشرطة منعتهم من االقتراب منهم.  من ناحية أخرى؛ ذكرت 
مصادر صحافية أن عدد قتلى تفجير كنيس���ة مدينة »جوس« 
الذي وقع بوس���ط البالد؛ ارتفع إلى 8 أشخاص باإلضافة إلى 

نحو 50 مصاباً.
األهرام -  2012/2/27م

  كش���ف خليل محم���د عامر األمي���ن العام للحزب 
اإلس���المي اإلريتري للعدالة والتنمي���ة، أن النظام المصري 
الس���ابق دعم نظام الحك���م اإلريترى الظال���م بما يقرب من 
100 مليون دوالر؛ مش���يراً إل���ى أّن النظام الحاكم في إريتريا 
ديكتاتوري مسيحي متعّصب يستهدف المسلمين، بالرغم من 

أنهم يمّثلون نحو 65% من عدد السكان.
وق���ال خليل، خالل لقائه عدداً م���ن أعضاء حزب البناء 
والتنمية )الذراع السياسية للجماعة اإلسالمية( بمقر الحزب، 
إن المس���لمين يعانون تهميشاً كبيراً، ومحاولة لطمس هويتهم، 
حيث تقوم السلطات اإلريترية بمنعهم من التحدث أو تعلّم اللغة 
العربية، وغلق مدارس���هم ومعاهده���م الدينية، وحرمانهم من 
الوظائف العامة، وأضاف أن عدداً كبيراً من السكان المسلمين 
قد فّروا بدينهم إلى الس���ودان وإثيوبيا، وهو ما عّرضهم أيضاً 
للقت���ل واالختطاف. وأوضح أّن حزبهم نش���أ خارج البالد في 
غضون عام 1988م، وله وجود في السودان، ويضم في عضويته 
معظم الالجئين اإلريتريين المسلمين، ذاكراً أن سبب خروجهم 
من البالد يرجع إلى انهيار الوضع األمني واالقتصادي، إضافة 

إلى وجود إرهاصات حرب بين إريتريا وإثيوبيا. 
وأش���ار خليل إل���ى أّن الح���زب يقوم بدع���م الالجئين 

اإلريتريين الموجودين في الس���ودان؛ عل���ى الرغم من حظر 
ممارسة نشاط الحزب السياسي هناك. 

وأض���اف: »هناك غبن كبير للقضي���ة اإلريترية من قبل 
األنظمة العربية واإلس���المية، مع ح���رص النظام القائم على 
انغالق إريتريا على نفس���ها، والتضييق على وس���ائل اإلعالم 
واإلنترنت، لعزل البالد عن الثورات العربية«؛ مش���يراً إلى أن 
الشعب بدأ يتأثر بما حدث في البالد العربية، في الوقت الذى 
يم���ارس فيه النظام كّل أنواع البطش على الش���عب اإلريتري.  
وطال���ب وفد الح���زب اإلريتري الدول العربية واإلس���المية، 
وبخاصة مصر، بإعطاء منح للطالب اإلريتريين في الجامعات 
المصري���ة، مع فتح باب التعليم لالجئين اإلريتريين وتأهيلهم، 

وفتح عالقات بأحزاب المعارضة خارج البالد ودعمها. 
جاء ذلك، خالل لقاء الوفد اإلريتري الذي ضم كاًل من: 
خلي���ل محمد عامر األمين العام للحزب اإلس���المي اإلريتري 
للعدال���ة والتنمية، وعلي محمد محمود مس���ؤول الش���ؤون 
السياس���ية والعالقات بالحزب، ومحمد صالح إبراهيم عضو 
مكتب العالقات ومس���ؤول الحزب في الخرط���وم، والدكتور 
عص���ام دربالة رئيس مجلس ش���ورى الجماعة اإلس���المية، 
والدكت���ور طارق الزمر المتحدث اإلعالمي باس���م الجماعة، 
ووكيل مؤسس���ي حزب البناء والتنمية، والدكتور صفوت عبد 
الغني رئيس المكتب السياس���ي للحزب، واألس���تاذ عالء أبو 

النصر أمين عام الحزب، وذلك ظهر االثنين بمقر الحزب.
جريدة المصريون - 2012/2/29م

 ق���ال إبراهيم ليثومي عثمان المحامي الكيني عضو 
مجلس أمناء جامعة األمة وأستاذ الفقه اإلسالمي بها: الشيعة 
أقلية ضئيلة جداً، وهم تغلغلوا داخل كينيا بعد الثورة اإليرانية، 

ويتلقون دعماً من إيران ولبنان، ومن شيعة الكويت أيضاً.
أم���ا القاديانية؛ فلها وجود ولك���ن في عدد محدود جداً 
غير ظاه���ر، والمس���لمون تنّبهوا إلى خطره���م، وعقائدهم 
مرفوضة، ويجب أن نعلم أن األسر اآلسيوية عندها ارتباطات 
بأصولها في بالدها دائماً، فالسّني هناك سّني هنا، والشيعي 
هناك ش���يعي هنا. تُقّدر نسبة المس���لمين في كينيا بحوالي 
35%، وهن���اك قوميات بكاملها تعتنق اإلس���الم كالصوماليين 
100%، والعرب في الس���احل أيضاً مس���لمون 100%، وهناك 
قبائل »ماجيكيدا« )تتألف من تسع قبائل(، منهم قبيلة »إديغو« 

IDIGO هم مسلمون كلهم.
الصومال اليوم - 2012/2/29م
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اآرا ■ تحضير مسلسل تلفزيوني من ست حلقات حول نيلسون مانديال:

أعلن منتجون من كندا وجنوب إفريقيا وبريطانيا في بيان؛ أنهم يحّضرون اآلن مسلس���اًل تلفزيونياً من ست حلقات، 
مدة كل واحدة ساعة، حول حياة الرئيس الجنوب إفريقي السابق نيلسون مانديال.

وج���اء في البيان نقاًل - عن كويكو مانديال )أحد أحفاد الزعيم الجنوب إفريقي( والطرف في ش���ركة اإلنتاج »آوت 
أوف أفريكا« - أن المسلسل المكّرس لشخصية أشهر جنوب إفريقي في العالم؛ »لن يكون مشروعاً جديداً حول »مانديال 
القدي���س«؛ بل محاولة أولى لمعرفة حقيقة »مانديال الرجل«، مع تكريم أش���خاص كثيرين س���اعدوه في مس���يرته وفي 

نجاحاته«.
ويشارك في إنتاج الفيلم إلى جانب »آوت أوف أفريكا« شركة اإلنتاج البريطانية »ليفت بنك بيكتشرز« والكندية »بلو 
آيس«. ويضع الكاتب البريطاني »نايجل وليامز« نص الس���يناريو، وال يُتوقع أن يبدأ التصوير قبل نهاية 2012م، ولم يبت 
نهائياً بعد باس���م المخرج والممثل الذي سيجّسد مانديال، وس���يكون المسلسل مستوحى من كتابي: »مذكرات لمانديال« 
الحائز جائزة نوبل للس���الم، )األول( يحوي الرسائل التي كتبها من الس���جن ومالحظات ويوميات، و )الثاني( ديوان عن 
التصريحات الش���هيرة له.  وتبلغ ميزانية المش���روع 30 مليون دوالر، وسيُصّور خصوصاً في جنوب إفريقيا، حيث ُسجن 
مانديال 27 عاماً حتى العام 1990م، وس���يتناول المسلسل عالقته بوالدته، ونشاطه كمناضل، وسنوات االعتقال، وكيفية 

بروز زعامته، وانتخابه في العام 1994م أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا.
ويش���كل مانديال )93 عاماً( - بطل النضال ضد الفصل العنصري في بالده - رمزاً عالمياً، ويعيش اآلن في منزله 

في »كونو« في الكاب الشرقي؛ فيما صحته متعثرة.
)أ ف ب( -  11/ 1/ 2012م 

■ فعاليات أول مهرجان دولي للمعاقين العرب واألفارقة تنطلق في موريتانيا:
بدأت في موريتانيا فعاليات أول مهرجان دولي ثقافي ورياضي لألشخاص المعاقين، بمشاركة عدد من الدول العربية 
واإلفريقية، وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الس���يد محمد كمرا - خالل مؤتمر صحافي في نواكشوط - أن عشر 

دول عربية وإفريقية أكدت مشاركتها في النسخة األولى من هذا المهرجان.
وأوض���ح أن الهدف من تنظيم هذه التظاه���رة الثقافية والرياضية هو اطالع الرأي الع���ام الموريتاني، ومن خالله 

العالمي، على قدرة األشخاص المعاقين في موريتانيا وإفريقيا على االندماج والتمّيز في مجتمعهم.
إفريقيا اليوم - 2011/12/3م

 
■ دعا المشاركون في المؤتمر الدولي حول )دور النساء في تعزيز التنمية في الدول اإلفريقية(، الذي ُعقد في مدينة 
طنجة )ش���مال المغرب(، إلى توفير االستقرار والس���لم في الدول اإلفريقية من أجل تطبيق المشاريع التنموية، وأوصى 
المؤتمر بوضع بنيات توجيهية من أجل تنسيق البرامج التنموية على المستوى اإلفريقي، وتشجيع كّل أشكال التعاون لدعم 

استمرار النمو في الدول اإلفريقية.
ودع���ا المؤتمر إلى تعزيز مكانة المرأة ف���ي بناء االقتصاديات اإلفريقية، من خالل دع���م حضورها في المنظومة 
التعليمية، وفي ميادين التأهيل المهني والصحة، وتس���هيل حصولها على القروض البنكية إلقامة مش���اريع تنموية، وأكد 
المشاركون في المؤتمر ضرورة تكثيف الجهود من أجل إدماج النساء القرويات في الدول اإلفريقية في الدورة االقتصادية، 
ودعا المؤتمر حكومات الدول اإلفريقية إلى س���ّن قوانين تجّرم كّل أش���كال التمييز ضد النساء، وإلى تضمين تشريعاتها 

الوطنية آليات تتيح للنساء فرص تولي مناصب المسؤولية من خالل اعتماد مبدأ المناصفة.
ومّثلت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة في أعمال المؤتمر »مرياما نيانج« متخصصة البرامج في مديرية 

التربية.
إفريقيا اليوم - 25 فبراير 2012م
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بنك المعل�مات

الموقع: تقع جمهورية جنوب إفريقيا في أقصى 
الطرف الجنوبي من القارة اإلفريقية، وتحّدها نامبيا 
من الشمال الغربي، وبتسوانا وزمبابوي من الشمال، 
وموزمبيق من الشمال الشرقي، وباقي حدودها على 

المحيط الهندي واألطلسي.
إفريقيا  جن����وب  مس����احة  تبل����غ  المس����احة: 

1،331،000 كم.
المناخ:  يسود جنوب إفريقيا مناخ معتدل بصفة 
عامة، ويتراوح تس����اقط األمطار فيها ما بين 65 – 
100 / س����م في العام، وتقّل األمطار على الساحل 

الجنوبي، وتندر في منطقة الصحراء. 
السكان: قرابة خمسين مليون نسمة، نحو %75 
منهم من السود الذين ينتمون إلى عدد من القبائل، 
وتع����ّد قبائل الزولو أكبر قبائل الس����ود، تليها قبيلة 
خوس����ا التي ينتمي إليها الزعيم اإلفريقي نيلس����ون 

مانديال.
وهن����اك الملون����ون، الذين هم خلي����ط نتج عن 
تزاوج بين األفارقة السود واآلسيويين مع األوروبيين 
األوائ����ل، وهناك الهن����ود الذين ج����اؤوا مع قوات 

االحتالل البريطانية.
العواص����م: ولجن����وب إفريقيا ث����الث عواصم: 
اقتصادية في جوهانسبرغ، وتشريعية في كاب تاون، 

وإدارية في بريتوريا.
اللغات:  أهم اللغات هي: األفريكانية )ويتحدثها 
نح����و 5،5 ماليين نس����مة(، والكوهس����ا )ويتحدثها 
نحو 6،5 ماليين نس����مة(، أم����ا اإلنجليزية فهي لغة 
السواد األعظم من السكان، وهناك أيضاً لغة الزولو 
)ويتحدثه����ا نحو 8،25 ماليين نس����مة(، أما اللغات 

الرسمية في البالد فهي 12 لغة مختلفة.
أه����م المحاصي����ل الزراعية:  ال����ذرة والقمح 

والسكر ودوار الش����مس والقطن والفواكه والخضار 
بش����كل خاص؛ إذ تُعد جنوب إفريقيا سابع مصّدر 
لإلنتاج الزراعي في العالم، وكذلك أخش����اب البناء 

واألخشاب المخّصصة لصناعة الورق. 
الث����روة المعدني����ة:  فيها منج����م الذهب الذي 
اكتش����ف في عام 1871م في مقاطعة ترانس����فال، 
والذهب في جنوب إفريقيا يمثل 40% من االحتياطي 
العالمي، وهناك أيًضا 66 منجماً لأللماس يش����ّكل 
24% م����ن االحتياطي العالمي، ع����الوًة على مناجم 

الفحم. 

التمييز العن�سري:
التمييز العنصري على أس����اس اللون أو العرق 
أو الدي����ن أو الطبق����ة موجود من أق����دم األزمنة، 
ولكن »التمييز العنصري« الذي مارس����ه المستعِمر 

جمهورية جنوب إفريقيا
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األبيض في جنوب إفريقيا من أش����د أنواع التمييز، 
والذي جعل لألفارق����ة أماكنهم، وللملونين أماكنهم، 
ولآلس����يويين أماكنهم، واألبيض وحده هو اإلنسان 
الحر الطليق الذي يس����تمتع بخيرات البلد ويستعبد 
اآلخرين، في صورة من أبش����ع أن����واع التمييز التي 

شهدتها البشرية!!
األم����ر الذي جعل المس����لمين يقفون ضد هذا 
التميي����ز، وكان المناضل نلس����ون مندي����ال يثق بهم 
ويتص����ل بهم، ويق����ودان معاً معرك����ة التحرير ضد 

التمييز العنصري.

الديانة:
 68% من الس����كان مس����يحيون، ويتوزع الباقون 
على مسلمين وهندوس وبوذيين ووثنيين، أما اليهود 
فعدده����م قليل ال يتج����اوز ال� 60 ألف����اً، ومع ذلك 

فمعظم مصالح البالد مرتبطة بهم.
تبلغ نسبة المسلمين 5% من عدد السكان.

وتنقس����م الجالية اإلس����المية إلى ثالث فئات 
عرقية:

األولى: أكبرها عدداً وأقدمها وجوداً، وهي الفئة 
المنحدرة من أصول إندونيس����ية وماليزية، وتتركز 

هذه الفئة في مدينة الكاب. 
والفئة الثانية: هي الفئ����ة المنحدرة من أصول 
هندي����ة؛ وتتركز أساس����اً ف����ي مقاطع����ة الناتال، 
وخصوصاً حول عاصمتها، ويش����ّكل المسلمون نحو 

ربع الجالية الهندية.
الفئة الثالث����ة: وهي األقل ع����دداً، وتتألف من 
نين، س����واء الذين اعتنقوا اإلسالم من  السود والملوَّ
س����كان البلد األصليين، أو المسلمين الذين قدموا 
من إفريقيا الوس����طى، وعموماً فهم الطبقة الفقيرة 

من المسلمين.

االإ�سالم في جن�ب اإفريقيا: 
تُش����ير المصادر التاريخية إلى أن رحلة دخول 
د  اإلس����الم إلى جنوب إفريقيا؛ ب����دأت عندما تعمَّ

الهولنديين نقل أعداد من ُمس����لمي أرخبيل الماليو 
����خرة في مناطق الزراعة بوالية الكاب،  للعمل بالسُّ
وازداد عدده����م ف����ي أعق����اب ث����ورة الماليو ضد 
الُمس����تعمر الهولندي، حين اعتقل زعماء الثورة من 
المسلمين ونفاهم في بادئ األمر إلى سريالنكا عام 
1682م، ولم�ّ����ا كان تأثيرهم في المجتمع الماليوي 
الُمس����لم م����ا زال قوي�اً؛ فقد أع����اد نفيهم في عام 
ة جنوب إفريقيا،  1694م، وكان����ت وجهتهم هذه المرَّ
وكان على رأس من تم نفيهم الش����يخ توانج يوس����ف 
الذي يُش����تهر ف����ي المصادر التاريخي����ة بأنه األب 
الروحي للمس����لمين في جنوب إفريقيا، وهو شقيق 
ملك جاوا، وزعيم الُمقاومة الش����عبية ضد االحتالل 
الهولندي لجزر الهند الش����رقية، وكان بُصحبته 49 

ار المسلمين المنفيين. من الثوَّ
وعلى مدى أكثر من قرن عانت األقليِّة الُمسلمة 
االضطهاد الش����ديد، ولم يُس����مح لها ببناء مسجد 
واح����د، بل ل����م يكن الُمس����تعمر الهولندي يس����مح 
بالصالة في أي مكان، وكان على الُمسلم أن يتخفى 

عن أعين الجميع وقت الصالة ألدائها! 
وفي عام 1749م أُقيم أول مس����جد في جنوب 
إفريقيا، وتحديداً في منطقة الكاب، وهو مس����جد 
)أوال(، وكان السماح للُمسلمين ببناء هذا المسجد 

113



114
العدد الثاني عشر /  ربيع اآلخر - جمادى اآلخرة 1433هـ ، أبريل - يونيو 2012م

المشهد 
اإلفـريقي

ُمقاب����ل أن ين����درج ش����بابهم في صف����وف الجيش 
الهولندي. 

وفي ع����ام 1882م ب����دأت أف����واج جديدة من 
الُمس����لمين الهنود تتجه إلى جن����وب إفريقيا، بعد 
مها البريطانيون لهم، والتي تمّثلت  اإلغراءات التي قدَّ
في نقل بحري مجاني لهم، وعقود عمل موس����مية، 
والس����ماح لهم بالبقاء أو العودة بع����د انتهاء العقد، 

لون البقاء والعمل مزارعين. وكان أكثرهم يفضِّ
بالرغم من ُكّل الُمضايقات وممارس����ات الكبت 
والقهر التي ُفِرضت على األقلية الُمسلمة، وكذا على 
ان األصليين من الس����ود، فإن ُمسلمي جنوب  الُس����كَّ
إفريقي����ا جاهدوا، وكانوا من الُق����درة على الصمود 
والثبات بحي����ث أُحصي لديهم، قب����ل تصفية نظام 
الفصل العنصري، أكثر من 300 مؤسس����ة دينية، ما 
بين مس����جد ومدرسة، كما نجح كثير من الدعاة في 
الوصول إلى معازل البانتو، وهداية المئات من أفراد 
هذه القبيلة إلى الدين اإلسالمي، وبخاصة في معزل 
Sowelo القريب من مدينة جوهانس����برج، ومعزل 

 . Uape

�سرعة انت�سار االإ�سالم: 
وارتفعت في اآلونة األخي����رة أعداد المعتنقين 
لدين اإلس����الم في دولة جنوب إفريقيا التي تنتشر 
فيها الديانة المس����يحية، وأكد الدكتور شامل جيبي 
أستاذ التاريخ اإلسالمي بجامعة كيب تاون أن أعداد 
المسلمين ارتفعت بش����كل مثير للتساؤل، خصوصاً 
في أوس����اط الس����ود، وقد أثبتت مكاتب اإلحصاء 
والسكان تلك الظاهرة، وأضاف جيبي أن المهاجرين 
المسلمين الذين استقروا في جنوب إفريقيا قادمين 
من وس����ط القارة وغربها بغرض البحث عن فرص 
عمل؛ هم الذين شّكلوا عاماًل مهماً في زيادة أعداد 

المسلمين.
وكان����ت حكوم����ة كيب ت����اون قد س����ّنت بعض 
القوانين للمسلمين حسب الشريعة اإلسالمية، فقد 

حكمت المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا بتعديل 
دس����توري؛ يمّكن األرامل المس����لمين رجاالً ونساًء 
من إرث الزوج بعد موته حس����ب أحكام الش����ريعة 

اإلسالمية.
نون )وبخاصة ذوو األصول اإلندونيسية  يمّثل الملوَّ
الماالوية( والهنود التركيب اإلثني للمسلمين في جنوب 
إفريقيا، حيث يمّثلون 96% من إجمالي المسلمين، في 
حين ال تزيد نس���بتهم إلى إجمالي السكان عن %12 
)9% ملونون، 2،8% هنود(، في المقابل نجد أن نسبة 
السود المسلمين ال تزيد على 3،5% من إجمالي عدد 
المس���لمين في البالد؛ بالرغم م���ن أنهم يمّثلون )أي 

السود( 79% من إجمالي السكان.

الم�ساجد والم�ؤ�س�س��ات االإ�سالمية في جن�ب 
اإفريقيا: 

في جنوب إفريقيا أعداد كبيرة من المس����اجد، 
وخصوص����اً في مناطق المس����لمين الهن����ود، ولقد 
أُلحق����ت في عدد كبير من هذه المس����اجد مدارس 
لتحفي����ظ الق����رآن، وهن����اك عدد ال ب����أس به من 
الكليات اإلس����المية تعطي درج����ة البكالوريوس في 
الش����ريعة ملحقة بالجمعيات اإلسالمية أو مجلس 
القضاء اإلسالمي، وهناك جمعيات إسالمية كثيرة 
منتش����رة في عرض الب����الد وطولها، وخصوصاً في 
منطقة دربان وكاب تاون وجوهانسبرغ، منها: حركة 
الشباب المس����لم، وجماعة التبليغ، ومجلس القضاء 

اإلسالمي.
كم����ا بُنيت المئات من الم����دارس بجهود ذاتية، 
ويلتحق الطالب المسلمين بالمدارس اإلسالمية في 
المس����اء، كما يوجد عدد كبير من مدارس تحفيظ 
القرآن الكريم، وتعاني المدارس ضعفاً في مس����توى 

المدرسين، وقلة الكتب المدرسية.
ويوجد معهد للش����ريعة اإلس����المية في منطقة 
الكيب، وقد تأس����س قسم الدراسات اإلسالمية في 
جامعة )دربان وست فيل(، ويمّثل المجلس اإلسالمي 
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الهيئة الوطنية لجميع مسلمي جنوب إفريقيا.

لقطات من الحا�سر: 
بعد إجراء أول انتخاب����ات ديمقراطية حقيقية 
في جنوب إفريقيا، والتي فاز بها نيلس����ون مانديال، 
بدأ المس����لمون يأخذون بعض حقوقهم السياس����ية 
واالجتماعي����ة، وصار نفوذه����م وتأثيرهم يمتد في 
نس����يج المجتمع أكثر من ذي قب����ل، خصوصاً أنهم 
كانوا من المناضلين ضد النظام البائد، وراح العديد 
منهم ضحايا لبطش ذل����ك النظام، واُعتقل المئات، 
ومنهم شيخ الُمعتقلين المسلمين في جنوب إفريقيا 
اإلمام عبد الله بن قاضي س����معان، الذي قضى في 

الُمعتقل 13 سنة.
ونج����ح المس����لمون في مجال اإلع����الم، حيث 
أص����دروا العدي����د م����ن المطبوعات بع����دة لغات، 
وانطلق����وا عبر األثير من خ����الل 5 محطات إذاعية 
ناطقة باإلنجليزية، إحداه�ا يصل بثها إلى أكثر م�ن 
50 دولة حول العال����م عن طريق األقمار الصناعية، 
ويصل إلى دول عديدة في منطقة الش����رق األوسط، 
ويشرف على هذه اإلذاعات مجموعة من كبار علماء 
المس����لمين في جنوب إفريقيا، ومن أشهر ُصحفهم 
»صحيفة األُمة« التي تصدر في )ديرين(، و »صحيفة 
الجمعة« الت����ي تصدر في كيب ت����اون، و »صحيفة 

القلم« التي تصدر في جوهانسبرج. 

الم�سلم�ن والعمل ال�سيا�سي: 
وعلى الصعيد السياس����ي ش����ارك المس����لمون 
ف����ي جنوب إفريقيا في الحياة السياس����ية بوصفهم 
جزءاً ومكّوناً أساسياً في المجتمع الجنوب إفريقي، 
وياُلحظ على الس����لوك السياس����ي للمسلمين طابع 
التوزع واالنتشار، وهي سمة مميزة لألقليات بصفة 
عامة، فهناك عضوية ملموس����ة من المس����لمين في 
»حزب المؤتمر الوطني« الحاكم، وانضم مس����لمون 

آخرون إلى األحزاب األخرى كذلك. 
وعلى صعيد ثالث حاول المس����لمون تش����كيل 
أحزاب مس����تقلة تعّب����ر عنهم، م����ن أهمها: »حزب 
 ،African Muslim Party األفارقة«  المسلمين 
 Al-Jama-ah»المس����لمين جماع����ة  »ح����زب  و 
Muslim Party ، اللذان خاضا انتخابات 1994م 
على المس����تويين المحلي والوطني لكنهما لم يحققا 
نجاحاً، وهو ما تكرر في عام 1999م، ولكن في عام 
2000م استطاع »حزب المس����لمين األفارقة« الفوز 
بمقعدين في الهيئة التشريعية المحلية في مقاطعة 
غرب الكيب، ارتفعت إلى ثالثة مقاعد عام 2006م، 
ودخ����ل في تحال����ف مع قوى المعارض����ة المعروفة 
بالتحالف الديمقراطي، وهو ما قد يشير من طرف 
خفي إلى عدم رضاء الناخبين المس����لمين عن أداء 

حكومة المؤتمر الوطني.
وبصف����ة عامة يمارس المس����لمون نش����اطهم 
السياس����ي بفعالية، وتمارس مؤسساتهم دورها في 
التأثير في صناع����ة القرار، وكان لهم دور مميز في 
مناهضة نظام الفصل العنصري، ومعارضة حكومة 
الفصل العنصري التي كان����ت تحكم جنوب إفريقيا 
س����ابًقا، األمر ال����ذي انعكس على الثقل النس����بي 
للمكّون اإلسالمي، وخصوصاً من الهنود، وذلك في 
أول تشكيل حكومي في أعقاب التحّول الديمقراطي 
في جنوب إفريقيا عام 1994م، حيث ضّمت الوزارة 
أكثر من أربعة وزراء من المسلمين، وكان هناك نحو 

عشرة سفراء يمّثلون بالدهم في الخارج. 
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الحدود االستعمارية وأثرها في مشكالت إفريقيا:
كان مؤتمر برلين )نوفمبر 1884م –  فبراير 1885م( الشرارة التي أّججت لهيب السباق نحو إفريقيا، فقد قّنن ذلك المؤتمر 
 ،Effective occupation التكال���ب على المناطق اإلفريقية، من خالل دعوته لتحديد مناطق النف���وذ )وتأكيد( االحتالل الفعلي
وكانت النتيجة تسابقاً محموماً لتكوين المستعمرات؛ إما من خالل االتفاقيات والمعاهدات مع الزعماء والشيوخ األفارقة إغراًء، أو 

بإخضاع القوميات وتفتيت الممالك واإلمبراطوريات بقوة السالح. 
) 33 :1914 :Haarris ، 335 :1963 :Hargreaves(

وكانت فرنس���ا هي الرائدة في ذلك، فمن خالل س���عيها للسيطرة على التجارة وتكوين إمبراطورية شاسعة في غرب إفريقيا؛ 
اتبعت فرنسا سياسة التوسع العسكري، فاكتسحت كاًل من إمبراطورية التكرور اإلسالمية في أعالي النيجر، وإمبراطورية ساموري 
في وادي غينيا األدنى، لتصطدم، وهي تتجه جنوباً، ببريطانيا التي كانت في الوقت نفسه تؤّسس لمستعمرتها المهمة في نيجيريا، 
في غرب إفريقيا انطالقاً من دلتا النيجر على خليج غينيا، لكن حسمت كلٌّ منهما صراعها حول النيجر باتفاقية عام 1898م التي 
رس���مت حدود كلٍّ منهما، وأدت لتكوين نيجيريا البريطانية والسودان الفرنسي )Wesseling: 1998- 191-95(، وكان الفرنسيون 
قد تمّكنوا من قبل، انطالقاً من ميناء جران بس���ام Grand Bassam على س���احل غينيا، من السيطرة على »بروتو نوفو«، حاضرة 

مملكة داهومي القوية، بعد هزيمة ملكها في عام 1893م.
هذا فضاًل عّما قام به الرحالة المستعمرون من مّد النفوذ الفرنسي على حوض الكونغو على نهري »أجوا« و »أربانجي«، وقد 
استطاعت فرنسا من خالل االتفاق مع كلٍّ من ألمانيا )1892م( وبلجيكا )1894م( وبريطانيا )1898م( أن تحّدد مناطق نفوذها في 

.)347 :1963 :Hargreaves( المنطقة الواقعة جنوبي بحيرة تشاد وشرقها
أم���ا محاوالت فرنس���ا في التقدم ش���رقاً إلى أعالي نه���ر النيل؛ فقد اصطدم���ت بالنفوذ اإلنجليزي في كلٍّ من الس���ودان 
ويوغندا )Harris(، وهكذا اس���تطاعت فرنس���ا من خالل قوة السالح العسكري، وخداع الزعماء األفارقة، أن تؤّسس على أنقاض 
اإلمبراطوريات اإلس���المية، في النيجر وغينيا وتش���اد والممالك اإلفريقية في حوض غينيا والكونغو، حيازات كس���بت اسم الدول 

بعد االستقالل. 
ولم تكن بريطانيا أقل شهية في أطماعها في إفريقيا، وإن كانت أقل في استخدامها للقوة العسكرية على نهر غامبيا من خالل 
االتفاق البريطاني الفرنس���ي في عام 1891م، الذي احتفظت إنجلترا بموجبه برقعة من األرض بلغ مداها عش���رة كيلو مترات على 

طول نهر غامبيا، لتعلن عليها حمايتها في عام 1893م، مكّونة منها ما ُعرف فيما بعد بدولة غامبيا.
أما مدينة »فري تاون«، التي أّسس���ها البريطانيون لتكون مستعمرة للعبيد المحررين من مستعمراتهم في أمريكا، فقد اتخذت 
نقطة انطالق إلى الداخل لتكوين »محمية سيراليون«، على حساب شعوب الداخل، ثم حّددت حدودها بعقد اتفاقية مع فرنسا في 

عام 1895م.
أما »س���احل الذهب« التي كان اإلنجليز قد اتخذوا فيها محطة للتجارة مع الفانتي على الس���احل واألشانتي في الداخل؛ فما 
لبثت أن فرضت عليها الحماية عام 1902م بعد صراع مرير مع مملكة األشانتي لتضاف إليها مناطق المسلمين في الشمال، لتكّون 
 :167 ;64 :1963 :Hargreaves( جميعاً »محمية س���احل الذهب« التي ُعرفت بعد اس���تقاللها في عام 1957م بجمهورية غان���ا

.)290 - 289
وهك���ذا إضافة لنيجيريا التي تكّون���ت من عدة مناطق، واحتوت على العديد من القوميات مثل الفالني/ الهوس���ا واليويروبا 
واأليبو وغيرهم؛ أسس���ت بريطانيا مستعمرات في كلٍّ من ساحل الذهب وغامبيا في غرب إفريقيا، وحّددت لكلٍّ منها حدودها من 
خالل اتفاقها مع القوى المنافسة، مثل فرنسا )اتفاقية عام 1898م لتسوية الحدود الشمالية(، وألمانيا )اتفاقية عام 1898م لتسوية 

الحدود الشرقية مع الكاميرون(. 
وكان���ت ألماني���ا، مضيفة مؤتمر برلين، قد لحقت بَرْكب الدول المس���تعِمرة متأخرة، لكن خالل عام واحد اس���تطاع تّجارها 
ومغامروه���ا أن ينال���وا نصيباً من لحم الضحية اإلفريقي���ة، فوّطدوا نفوذهم في الكاميرون )يوليو 1884م(، وفي توجو )ديس���مبر 
1884م(، وجنوب غرب إفريقيا )أغس���طس 1884م(، ليفاجئوا اآلخرين عقب المؤتمر مس���تندين إل���ى ما أقّره من حق )االحتالل 
الفعلي(، لتتمكن من خالل االتفاق مع البرتغال )ديس���مبر 1886م(، وبريطاني���ا )اتفاقية أكتوبر 1885م، واتفاقية 1885م، واتفاقية 

1890م(، من تحديد حدود مستعمرتها في جنوب غرب إفريقيا التي أصبحت تُعرف بنامبيا.
أم���ا حدودها في توجو والكاميرون؛ فقد أكدته���ا اتفاقيتها مع البرتغال )1886م(، وبريطاني���ا )1890م و 1893م(، وبلجيكا 
)أغس���طس 1894م(، وفرنس���ا )فبراير 1894م(، التي أوصلتها في الكاميرون فقط إلى نهر أوبانجي والس���احل الشمالي للجابون 

 .)77 :1914 :Harris(
المصدر: أ. د. محمود عبد الرحمن الشيخ، موقع المشكاة اإلسالمية 

ذاكرة التاريخ
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فعاليات
■  ملتقى الجامعات اإلسالمية في إفريقيا:

شهدت جامعة إفريقيا العالمية، مس���اء الخميس 1433/2/17ه� الموافق 2012/1/12م، »ملتقى 
الجامعات اإلسالمية في إفريقيا«، الذي شاركت »الندوة العالمية للشباب« في تنظيمه. 

تحدث مدير جامعة إفريقيا العالمية بروفيسور حسين مكي عن مسيرة التعليم الجامعي اإلسالمي 
ومسيرته في إفريقيا، والذي شهد انتشاراً واسعاً، حيث أصبح عدد الجامعات اآلن عشرين جامعة، بعد 

أن لم تكن هناك جامعة واحدة قبل )20( عاماً.
كما خاطب الجلس���ة االفتتاحية كذلك الدكتور خالد العجيمي رئيس لجنة إفريقيا بالندوة العالمية 
للش���باب اإلس���المي، معّدداً بعض جهود الندوة، وحرصها على إقامة الشراكات الفاعلة مع االتحادات 

والجامعات والمنظمات. 
وجاءت كلمة رئيس رابطة الجامعات اإلسالمية البروفيسور جعفر عبد السالم مؤكدة مكانة إفريقيا 

وأهميتها ودورها التاريخي والحضاري، وما لجامعة إفريقيا العالمية من جهود قّيمة وأعمال جليلة.
وفي ختام الجلسة خاطب المشاركين والحضور وزيُر التعليم العالي والبحث العلمي بدولة السودان؛ 
مبرزاً داللة الوصف »إس���المية« للجامعات، ومقتضيات ه���ذا الوصف، مؤكداً أهمية البحوث العلمية، 

واهتمام الدولة بجامعة إفريقيا العالمية ورعايتها لها.
■  ورشة تطوير مجلة »قراءات إفريقية« بالقاهرة:

عقدت مجلة »قراءات إفريقية« »ورشة عمل« بفندق سفير بالقاهرة، وذلك في يوم السبت الموافق 
4 فبراير 2012م، تحت عنوان »تطوير مجلة قراءات إفريقية«، حضر الورش���ة لفيف من المتخصصين 

في الشأن اإلفريقي وكبار الصحافيين، وكان في مقدمتهم:
أ. د. السيد فليفل: عميد معهد البحوث والدراسات اإلفريقية – السابق -.

أ. ممدوح الولي: نقيب الصحفيين بمصر.
د. باسم خفاجي: مدير مركز المدراء للتنمية والتدريب.

د. عمرو بدران: أستاذ التسويق بالجامعة األمريكية.
د. أيمن شبانة: مدرس السياسة بمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية.

د. وسام طه: مدرس بقسم التاريخ بمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية.
أ. الفاروق عمر: مدير التسويق بمكتب ماس.

أ. أحمد الجمال: مدير المنتدى اإلسالمي بالقاهرة.
أ. محمد عبدالعزيز الهواري: سكرتير تحرير مجلة »قراءات إفريقية«.

أدار الورشة: األستاذ رأفت صالح الدين مدير تحرير مجلة »قراءات إفريقية«.
بدأت الورش���ة بكلمة ترحيب، قّدمها مدير تحرير المجلة األستاذ رأفت صالح الدين، بّين خاللها 
أهداف المجلة، وأهداف الورش���ة، وقام بتوزيع 
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المحاور والموضوعات على الحاضرين.
تناولت الورشة الموضوعات اآلتية:

- أهمية وجود صحافة إفريقية متخصصة.
- واقع الدراسات اإلفريقية في المجالت.

- سبل تطوير النواحي الفنية والتحريرية في المجلة.
- أفضل الطرق والوسائل لتسويق المجلة وتوزيعها. 

ختام الورش���ة: اختُتمت الورش���ة بشكر موّجه من األس���تاذ رأفت صالح الدين مدير تحرير مجلة 
»قراءات إفريقية« لضيوف الورش���ة والمش���اركين فيها، أكّد فيه اهتم���ام إدارة تحرير المجلة بآراءهم 

وأطروحاتهم، وسعيها لالستفادة منها في المرحلة القادمة.
■  ملتقى »المنتدى اإلسالمي« التطويري التاسع للمؤسسات والجمعيات العاملة بالمجال اإلنساني 

بالقارة اإلفريقية:
أقامت »مؤسس���ة المنتدى اإلسالمي« ملتقاها التطويري التاس���ع للمؤسسات والجمعيات العاملة 
بالمجال اإلنس���اني بالقارة اإلفريقية في ماليزيا في المدة م���ن 19 - 25 ربيع أول 1433ه�، الموافق 
11 - 17 فبراي���ر 2012م، هذا الملتقى الذي يهدف أساس���اً إلى تطوير قدرات قيادات العمل الخيري 

واإلنساني بإفريقيا، وتدريبهم على أفضل أساليب اإلدارة والبناء المؤسسي لمؤسساتهم المختلفة.
افتتح »المنتدى اإلس���المي« هذا الملتقى تحت عنوان )نحو ش���راكة استراتيجية فاعلة(، بحضور 

ورعاية الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا – األسبق - وباني نهضتها التي تعيشها حالياً.
تمّيز الملتقى بإتاحته الفرصة لعدد كبير من رجال األعمال الستكشاف آفاق التجربة الماليزية عن 
قرب، وبيئة االستثمار في هذه الدولة، من خالل شراكة وتجربة حقيقية بين مؤسسات القطاع اإلنساني 
والخيري التي يمّثلها »المنتدى اإلس���المي«، وقطاع رجال األعمال والشركات والذين يساهمون بصورٍة 

كبيرة في دعم العمل الخيري واإلنساني بصورة عامة.
يهدف »المنتدى اإلس���المي« من هذا الملتقى، وغيره من الملتقيات التطويرية واإلدارية، إلى تعزيز 
دور مؤسس���ات المجتمع المدني في تحسين الكفاءات والقدرات اإلنسانية وتطويرها، وبناء مؤسسات 

فاعلة تسهم حقاً في مساعدة الناس وتحسين مستوى حياتهم.
كما تس���اهم أيضاً مثل هذه الملتقيات في عمليات التواصل بين الشعوب المختلفة، واالستفادة من 

التجارب والخبرات التي تتمتع بها عدد من دول العالم المختلفة.
الجدير بالذكر؛ أن عدد الجمعيات التي شاركت )25( من )19( دولة، وعدد المشاركين )70(، ومدة 

الملتقى كانت )7( أيام.

فعاليات
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لقاء مجلة )قراءات إفريقية( 
مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي 

األمين العام المساعد لرابطة العالم اإلسالمي سابقًا

لي مؤلفات عديدة، ُطب����ع منها )193( كتاباً، 
منها )معجم أُسر بريدة( في 23 مجلداً، و )معجم 
بالد القصيم( في ستة مجلدات، و )األمثال العامية 
في نج����د( في خمس مجلدات، و )معجم األصول 
الفصيحة لأللف����اظ الدارجة( في 13 مجلداً، أما 
المؤلف����ات المخطوطة فتزيد عل����ى مائة مؤلف، 
بعضها في مجلدات كثي����رة، وكتبت في الرحالت 
وأحوال المس����لمين كثيراً من المؤلفات؛ إْذ بلغت 

)167( كتاباً، ُطبع منها )129( كتاباً.

األغلبية من شعوب الدول 
اإلفريقية تسارع إلى اعتناق 

اإلسالم إذا توّفرت لهم الظروف 
المناسبة، مثل الدعاة، ووسائل 

النشر، واإلعالم

جرى اختي����اري في المهرجان الوطني للتراث 
والثقافة »ش����خصية العام الثقافية« في المملكة 
العربية الس����عودية لع����ام 1424ه�، وحصلت على 
»وس����ام الملك عبد العزيز« م����ن الدرجة األولى، 
وعلى »ميدالية االس����تحقاق في األدب«، أشارك 
في عضوية لجان أدبي����ة وعلمية وإدارية عديدة، 
كما حصلت على »وس����ام السلطان قابوس للثقافة 
والعل����وم والفنون« م����ن الدرجة الثاني����ة، وذلك 
بمناسبة االحتفاء بمسقط عاصمة للثقافة العربية 

عام 2006م.

ح�ار: راأفت �سالح الدين - اأحمد مقرم النهدي

في إطار جهود مجلة قراءات إفريقية لتوعية 
المس����لمين بش����ؤون القارة اإلفريقية في جميع 
المجاالت، وبخاصة الدعوة اإلس����المية، وأحوال 
المسلمين فيها، يسر المجلة أن تستضيف علماً 
من أع����الم الدعوة إلى الله، وأديب����اً رّحالة، زار 
كثيراً من مدن القارة، وقّدم الجهود الكثيرة لفتح 
منافذ الدعوة بها، وكت����ب المذكرات والرحالت 
والمؤلفات التي تكش����ف أس����رار ه����ذه القارة 
وأحوالها، وتعالج قضاياها، وتقّدم الخبرة للدعاة 
في مج����ال الدعوة إلى الله تعال����ى وغيرها من 

المجاالت. 
■ فضيلتكم غني عن التعريف، لكن حبذا لو قدّمتم 

بطاق��ة تعريف س��ريعة كمدخل له��ذا الحوار حتى 
يتفاعل معكم القارئ؟

- محمد بن ناصر بن عبد الرحمن العبودي، 
ُولدت في مدينة بريدة في عام 1345ه�، شغلت 
مناصب عديدة، منها: إدارة المعهد العلمي في 
بريدة لمدة سبع سنين، ثم األمين العام للجامعة 
اإلسالمية في المدينة المنورة لمدة )13( سنة، 
فوكيل الجامعة لمدة س���نة واح���دة، ثم األمين 
العام للدعوة اإلس���المية في المرتبة الخامسة 
عش���رة )رتبة وكيل وزارة( لمدة ثماني سنوات، 
ثم الوظيف���ة الحالية )األمين العام المس���اعد 
لرابطة العالم اإلسالمي(، وأنا اآلن في المرتبة 

الممتازة.
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حوارات وندوات

■ يوص��ف الش��يخ بأنه أدي��ب الرح��الت، والرحّالة 
المتنق��ل، وواصف هموم المس��لمين، وبالكاش��ف عن 
عادات وتقاليد الش��عوب.. م��اذا تمّثل هذه األوصاف 

لكم؟
- الوص����ف بالرّحالة وصف صادق ألنه واقع، 
وال يُش����عر بمدح أو ذم، أم����ا بقية األوصاف، مثل 
أديب الرحالت أو غيره����ا، فإنني ال أقول بذلك؛ 
ألن الذي أعرفه عن نفس����ي أنن����ي ك�نت أذهب 
إلى مواطن المس����لمين ومؤتمراتهم واجتماعاتهم 
اس����تجابة لذلك منه����م، أو بمبادرة م����ن الجهة 
التي ك�نت أعمل فيها، وهي الجامعة اإلس����المية 
في المدين����ة المنورة، ثم األمان����ة العامة للدعوة 
اإلس����المية، وأخي����راً رابطة العالم اإلس����المي، 
م����ن أجل هدف نبيل، هو تقوي����ة العالقة باإلخوة 

المسلمين، ومساعدتهم في شؤونهم الدينية.
■ كي��ف بدأت عالقتكم بإفريقي��ا؟ وما أول الرحالت 
إليها، وما أهمها؟ خصوصًا أن أولى رحالت الشيخ على 

اإلطالق كانت إلى إفريقيا؟
- عندما ُعينت في الجامعة اإلس����المية في 
المدينة المنورة في ع����ام 1380ه�، وكانت آنذاك 
مجرد فك����رة أََمر بتحقيقه����ا وإخراجها إلى حيِّز 
الوجود الملك س����عود بن عبد العزيز رحمه الله، 
وعند ُوضع نظ����ام الجامعة ك�نت عضواً في لجنة 
وضع نظامها، وكانت اللجن����ة تجتمع في الديوان 
الملكي في الناصرية في الرياض آنذاك، وقررت 
اللجن����ة أن تكون حصة الطالب الس����عوديين في 
الجامعة اإلس����المية ال تزيد عل����ى الُخْمس )أي 
20%(، وسائر المقاعد ألبناء المسلمين في العالم، 
وبخاصة البلدان األكثر حاجة للتعليم اإلس����المي 
في إفريقيا وآس����يا، وعلى األخ����ص في إفريقيا؛ 
ألنها كانت ميداناً للجهود التنصيرية المكّثفة في 

تلك الفترة وقبلها.
وعندما ُفتحت الجامعة اإلس����المية في عام 
1381ه����� لم تكن لدينا معلومات كافية عن أحوال 

المس����لمين جمعيات وأفراداً في إفريقيا، فكانت 
طلبات االلتحاق تأتي من جه����ات ال تعرفها؛ لذا 
رأينا في الجامعة أنه ال بد من إرس����ال وفود إلى 
إفريقيا لالطالع على أحوال المس����لمين، ومعرفة 
جمعياتهم ومؤسساتهم، وفي الوقت نفسه توعيتهم 

توعية إسالمية بما ينبغي أن يكون عليه المسلم.
وكان نائ����ب رئيس الجامعة اإلس����المية في 
المدينة المقيم فيها المباش����ر عملها هو صاحب 
الفضيلة الش����يخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، 
وهو ش����خص معروف بمحبته للخير ومس����اعدة 
المسلمين، فوضعت منهجاً للقيام بأول رحلة إلى 
إفريقيا وعرضته عليه فوافق عليه، بل َحبَّذه وأمر 

بتنفيذه، رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيراً.
وأخذت معي شيخين من الجامعة، هما الشيخ 
أبو بكر جابر الجزائري والشيخ عمر محمد فالته، 
وس���افرنا إلى 13 قطراً إفريقياً، في شرق إفريقيا 
ووسطها، واستغرقت رحلتنا ثالثة أشهر و 19 يوماً، 
وكان ذل���ك في عام 1384ه�، وكان الملك س���عود 
عندما سافرنا هو ملك البالد، ونائبه هو ولي العهد 
س���مو األمير فيصل بن عبد العزيز، وعندما عدنا 
إلى المملكة في ختام تلك الرحلة من شهر شعبان 
عام 1384ه� كان الملك هو فيصل بن عبد العزيز.
وقد اكتشفنا من خالل رحلتنا أن معلوماتنا عن 
المسلمين كانت ضحلة، وأحياناً تكون محدودة، لذلك 
وضعنا خطة لرحلة ثانية تكون معنا فيها مساعدات 
نقدية فورية للمدارس والجمعيات اإلسالمية، وك�نا 
أخذنا ش����يئاً قلياًل معنا منها ف����ي الرحلة األولى، 
فس����افرت مرة أخرى إلى إفريقيا في عام 1386ه�، 
وليس معي إالَّ األستاذ عبد الله بن حمود الباحوث، 
رئيس المحاس����بة في الجامعة اإلس����المية رحمه 
الل����ه، ومن تلك الرحلة األولى بدأت عالقتي الوثيقة 
بالقارة اإلفريقية، ومعرفة أحوال المس����لمين فيها، 

وكيفية تقديم المساعدات الالزمة لهم.
وكان لتج����اوب القي����ادة في بالدنا أث����ر عظيم في 
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تحقي����ق ذلك، بالرغم من ضعف الدخ����ل من النفط؛ إْذ 
كان سعر البرميل منه في عام 1384ه� دوالرين إالَّ ربعاً.
■ م��ا آخ��ر رحالتكم، وم��اذا تمّثل الرح��الت لكم؟ وما 
رأيك��م في المقارنة بينكم وبي��ن ابن بطوطة وغيره 

من الرحّالين العرب المشهورين؟
- آخر الرح����الت كانت إلى أمريكا الجنوبية، 
وبالتحديد إلى األرجنتين واألرغواي والباراغواي، 
ثم فنزويال، ومن هناك سافرنا إلى روما من أجل 
زيارة المسلمين في جزيرة صقلية التي كانت بالداً 
عربية مس����لمة لفترة تبلغ 245 س����نة، ثم تكالبت 

عليها قوى العدوان واقتطعتها.
وقد بدأت فيها اآلن حركة إس����المية نشطة 
على نطاق إنش����اء »المصلي����ات« )جمع مصلّى(، 
وهي أماكن للصالة أكثرها مستأجر، وفي صقلية 
اآلن سبعون مس����جداً، وزرنا في عاصمة صقلية 
)مدينة بالرمو( سبعة مساجد، وقّدمنا مساعدات 
نقدي����ة عاجلة، وهي مس����اعدات رمزية من أجل 
دفع اإليجار، أو من أج����ل المصروفات المتكررة 

كالكهرباء والتدفئة.
كما زرن����ا بعد زيارة صقلية مباش����رة جزيرة 
قبرص، وتجّولنا فيها، وبخاصة القس����م التركي، 
ووجدنا المس����اجد في القس����م اليوناني والتركي 
عامرة بالمصلين، وال مش����كلة للمسلمين فيها إالَّ 
المشكلة السياس����ية، أما قيام المساجد والصالة 
فيها وتعليم القرآن الكريم ومبادئ اإلس����الم فإنها 

موجودة وال مشكلة حولها.
أما مقارنتي بابن بطوط����ة رحمه الله؛ فإنها 
مقارنة مع الفارق؛ ألنه تحّمل مشقات في أسفاره، 
مع صعوب����ة األمن في التنقل من بلد إلى بلد، أما 
نحن فاألمر على عكس ذل����ك؛ ولذا أقول إن ابن 

بطوطة ال نظير له بين الرّحالين العرب.
■ يسّ��ر اهلل لكم تقديم قائمة كبيرة من المؤلفات، 

فما أهم مؤلفاتكم المتعلقة بالقارة؟
- ربم����ا كان أهّم ك�تبي عن����دي هو أول تلك 

الكتب، وهو »في إفريقية الخضراء.. مش����اهدات 
المس����لمين«،  أحوال  وأحاديث عن  وانطباع����ات 
فه����و الك�ت����اب األول، وهو الذي ذك����رت فيه ما 
رأيناه وس����معناه، بل وعملناه مما يتعلق باإلسالم 
والمس����لمين في تلك الرحلة األول����ى، وقد ُطبع 
ذلك الك�تاب عدة م����رات، وتُرجم إلى لغات عدة، 
وق����د بلغت ك�تبي التي كتبتها ع����ن إفريقيا أربعة 
عشر كتاباً، كان آخرها »المستفاد من السفر إلى 
تشاد«، وهو مطبوع، و »العودة إلى غرب إفريقية«، 
وه����و مطبوع أيضاً، و »من غينيا االس����توائية إلى 

ساوتومي«، وهو مطبوع كذلك.
■ م��ا أهم الدول والم��دن التي زرتموه��ا؟ وبم تتميز 

وتشتهر؟
- يصع����ب هنا ذك����ر المدن الت����ي زرتُها في 
إفريقيا؛ ألنها كثي����رة، ولكننا كنا نتخذ من مدينة 
نيروبي مقراً لنا، أو ش����بيهاً بالمقر، ننطلق منه ثم 
نعود إليه لننطلق إل����ى جهة أخرى؛ ألن الرحالت 
في ذلك العصر، الذي هو العقد الثامن من القرن 

الرابع عشر، غير ما هي عليه اآلن.
ولكن كانت هن����اك مدن كان لها طابع خاص، 
مثل جوهانسبرج وبريتوريا التي كانت مقر الحكم 
العنصري، وتغّي����ر ذلك، ومثل مدينة الرأس »كيب 
ت����اون« التي فوجئنا بكثرة المس����اجد فيها، ومثل 
دولة الكنغ����و الت����ي عاصمتها »كنشاس����ا« بالد 
االضطرابات في ذلك الوق����ت وحتى اآلن، ومثل 
عواصم بعض البلدان اإلفريقية في غرب إفريقيا 
التي كانت ذات أقلّيات مس����لمة في السابق، وهي 
اآلن ذات أكثريات مسلمة مثل »فري تاون« عاصمة 
س����يراليون، و »غادوغو« عاصمة فولتا العليا التي 

صار اسمها اآلن »بوركينافاسو«.
ومثل مدين����ة »لواندا« عاصم����ة أنجوال التي 
لم يكن فيها مس����لمون أصاًل في السابق، بسبب 
سياس����ة االس����تعمار البرتغالي التي كانت تحّرم 
القيام بالدعوة اإلس����المية، واآلن فيها مس����اجد 
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ونشاط إسالمي ال بأس به.
أما الش����ق من الس����ؤال الذي يقول: ما هي 
الدول الت����ي زرتموها، فالجواب أنه����ا كّل الدول 

اإلفريقية دون استثناء.

اللغة في إفريقيا ليست مشكلة أمام 
الدعاة؛ ألنهم يكونون في الغالب 

من القبيلة نفسها أو ممن ُيحسنون 
لغتها

■ ما أهم مش��اهداتكم ف��ي إفريقيا؟ وأه��م المواقف 
التي ما زالت عالقة هناك في ذهنكم؟

- المواقف المهمة كثيرة، ولكن أصعبها عندما 
وصلنا إلى مدينة »كنشاسا« عاصمة الكنغو، وكانت 
تُس����ّمى آنذاك »ليوبلدفي����ل« )أي مدينة ليوبولد( 
وهو ملك بلجيكا التي كانت تستعمر الكنغو، وكان 
وصولنا في الليل، ولم نجد أي غرفة في أي فندق، 
ودّلنا الس����ائق الذي ركبنا معه على أخ ليبي تاجر 
مقيم هن����اك، فنزلنا ضيوفاً عن����ده حتى تعّرفنا 

المسلمين فيها بعد ذلك.
واألمر الثاني عندما ُسرقت حقيبتي في مطار 
»بوجمبورا« عاصمة بورندي، وقد تّمت استعادتها 
بس����بب لطيف، وهو أنني قبل السفر إلى بروندي 
وضعت في تلك الحقيب����ة ثوباً لي في جيبه نقود 
سعودية لم يعرفها س����ارقو الحقيبة، فجلبوا تلك 
النقود على أناس سنغاليين من تجار الماس الذين 
عرفوها، وكانوا عرفوا بسرقة الحقيبة، فانطلقوا 
ف����وراً لرئيس الجمعية اإلس����المية ف����ي بورندي 
الذي أحضر الش����رطة، وقبضوا على الذي كانت 
معه النقود فأقر بسرقة الحقيبة، وأرسلها رئيس 

الجمعية اإلسالمية إليَّ وأنا في نيروبي.
وكّنا نحمل نقوداً كثيرة للمس����لمين وال نعلنها 
عن����د الدخول؛ ألنهم لم يكون����وا يطلبون ذلك في 

أعقاب االس����تعمار، فأراد ضابط الجوازات عند 
مغادرتن����ا البالد تفتيش أجس����امنا حذراً من أن 
يك����ون معنا »ماس« مهّرب، ولك����ن ممثل الجمعية 
اإلسالمية الذي معنا تدخل بسرعة، وأظنه أعطاه 

شيئاً، فتركنا نمر، وإالَّ لصادر نقودنا كلها.
أما أغرب المشاهدات؛ فإنها منظر من رجال 
قبيلة )الماس����اي( في ش����رق إفريقيا، ومنطقتهم 
ف����ي الحدود بين كينيا وتنزانيا، وقد خرق الرجال 
آذانهم، وأثقلوها بأش����ياء ثقيلة حتى اس����ترخت 
وصارت تصل في تدّليها إلى الك�تف، واألدهى من 
ذلك أنهم ال يتحرزون من أن يرى الناس عوراتهم! 
ف����إذا أراد أحدهم حّك ظهره مث����اًل أدخل عصا 
تحت ثوبه وحّك به ظهره وعورته بادية! واإلسالم 

فيهم قليل، والنصرانية أقل.
■ م��ا أغ��رب المواق��ف وأطرفه��ا التي م��رت بكم في 

إفريقيا؟
- ك�ن����ت في الجابون، وذهبت إلى مكان البيع 
والش����راء، والبضائع فيه على بس����طات، فوجدت 
رج����اًل معه ظب����ي صغير جمي����ل المنظر، فقلت 
لمرافقي الذي معي من أهل البالد: ما أجمل هذا 
الظب����ي! وأعتقد أن لحمه لذيذ ل����و كان »ُمذّكى« 
الش����تريته. فترجم ذلك لصاحبه، ولكنه قال: لو 
كان »مذبوحاً« الشتريته، فما كان من البائع إالَّ أن 
سارع يقول: نذبحه لك اآلن. وكان الظبي قد مات 

منذ يومين!
■ ما الطرق التي يتّبعها الشيخ في التوثيق؟ وما مدى 
استعانتكم بوسائل التقنية الحديثة؟ هل لكم مركز 

أو موقع يمكن الرجوع إليه؟
- التوثي����ق ه����و بالمش����اهدة؛ ألن األخب����ار 
 تتناق����ض، وق����د يفس����دها رواته����ا كم����ا قال 
المثل العربي القديم: »وما آفة األخبار إالَّ رواتها«.

أما االستعانة بوسائل التقنية؛ ففي ذلك الوقت 
المبكر من استعمال التقنية لم نكن نستفيد منها، 
ولكنن����ا نعتمد على ما كان اعتمد عليه أس����الفنا 

حوارات وندوات
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الرّحالة المس����لمون من تجّشم الصعاب والوصول 
إلى معرفة الحقيقة عبر ذلك.

أما الموقع؛ فأحد اإلخوة أنشأ موقعاً باسمي 
على الشبكة العنكبوتية، وال أدري اسمه وال عنوانه!
■ كي��ف يمكن أن نص��ف تاريخ إفريقي��ا وحضارتها، 

وبم تميزت ثقافيًا؟ وكيف يمكن االستفادة منه؟
- إلفريقيا تاريخ وحض����ارة تتمثل في تقاليد 
وعادات مرعية، مثل مق����ت الكذب، واحتقار من 
يش����رب الخمر، وعدم االعتداء على المرأة قهراً 

عنها.
وم����ن األش����ياء الطيب����ة فيها تكري����م اآلباء 
واألمهات، بل تكريم المس����نين كلهم، واحترامهم، 

والرجوع إليهم عند طلب النصح.
ومن عادات األفارق����ة – على وجه العموم - 
مق����ت الحذلقة وتدليس األم����ور، بل هم صرحاء 
يصلون إلى ما يريدون أن يقولوه أو يفعلوه بطريقة 

مباشرة.
أما إذا أس����لم الرجل منهم؛ فإنه يس����لم عن 
عقيدة، ويبذل كل ما في وسعه لمصلحة اإلسالم 

والمسلمين في بلده والمحيط الذي يعيش فيه.
ويمكن االستفادة منه بتكثيف الدعوة إلى الله، 
وب����ذل الجهد والمال في ذلك، وعدم الملل فضاًل 

عن اليأس من االستجابة.
■ م��ا طبيع��ة الوضع القبلي ف��ي إفريقي��ا؟ وما مدى 

تأثيره في واقع األفارقة؟
- الوضع القبلي في إفريقيا على وجه العموم 
متأص����ل ومؤّثر، ولكن لحس����ن الح����ظ أن الدين 
اإلس����المي اس����تفاد من ذلك؛ إْذ كثيراً ما يتجه 
الدع����اة إلى رجل مهم في القبيل����ة ويدعونه إلى 
اإلس����الم، وقد يُسلم، فيُس����لم بإسالمه عدد من 

أفراد القبيلة.
ولك����ن إذا لم يكن ذل����ك، وكان نصرانياً، وهم 
رين ليس����ت ديناً  يفهمون أن النصرانية دين المنصِّ
أصياًل في إفريقيا، فأسلم بعض أفراد قبيلته فإنه 

ال يغضب لذلك، بل يشعر بأن ذلك من حّقه، فهم 
في هذا األمر ليسوا كما في بعض المجتمعات في 
أوروبا وآسيا التي تقاطع من يُسلم ويهددونه بقطع 

مصدر رزقه وقوت عياله.
ومما يُذكر هنا دخول اإلسالم في وقت مبكر 
إلى »بوغندا« - بالباء ف����ي أوله -، وهي منطقة، 
أو ق����ل إنها جزء من »يوغندا« – بالياء -، وعندما 
جاء اإلنجليز إلى منطق����ة »يوغندا« وجدوا فيها 
ملكاً اس����مه »الكاباكا«، وهذا اس����م لكل َمن َملَك 
فيها، فعقدوا معه معاه����دة حماية، وأضافوا إلى 

»يوغندا« مناطق لم يكن لها حاكم عام.
وقد ابتدأ اإلس����الم من مملكة »بوغندا« التي 
هي اآلن جزء م����ن يوغندا، وقد كاد )الكاباكا( أن 
يُس����لم، ولكن الداعية الذي توّل����ى دعوته لم يكن 
حكيم����اً؛ فأخبره أنه ال بد م����ن أن يختتن دون أن 
تس����قط نقط م����ن دمه عل����ى األرض، وكان لدى 
الن����اس هناك اعتقاد أن����ه إذا نقط من الملك دم 
فس����د ملكه، فلم يُسلم، ولكن حفيده أسلم، وأسلم 

أناس من كبار قومه بعد ذلك.
ه����ذا مع أن الجمي����ع اآلن يعرفون أن الختان 
ليس شرطاً من ش����روط اإلسالم، ولكنه سّنة من 

سنن المرسلين.
ومن األش���ياء التي شاهدناها؛ أن الذي يُسلم 
ولم يختت���ن عندما تمضي عليه م���دة يكون فيها 
اإلسالم قد وقر في قلبه يسعى هو إلى أن يختتن، 
وذكرت مرة ما حصل لألخ انغليولي رئيس الجمعية 
اإلسالمية في المارتنيك، الذي ذهب إلى مستشفى 
الجزيرة، ألنه���ا جزيرة في البحر الكاريبي، وطلب 
أن يختنه المستشفى، فقال مدير المستشفى: هذه 
عملية ليس لها لزوم طبي. فنّصب محامياً ش���كا 
المستشفى إلى المحكمة، وحكمت المحكمة بإلزام 

المستشفى بختنه، وقد تم ذلك.
■ كي��ف ه��و وض��ع اللغات ف��ي الس��احة اإلفريقية؟ 
وكيف يتعامل الناس هناك مع هذا المكوّن الثقافي؟ 
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وما مدى انتشار العربية بينهم؟
- وضع اللغات في إفريقيا ليس مش����كلة أمام 
الدعوة والدعاة؛ ألن الدعاة يكونون في الغالب من 
القبيلة نفسها أو ممن يُحسنون لغتها، وبعض ذلك 

يتم عن طريق لغة المستعمرين السابقين.
واألفضل الذي جربناه أن يقوم بدعوة القبيلة 
فرد من أبنائها، وهذا من الحكمة التي وردت في 
اآلية الكريمة: }َوَما أَْرَس����لْنَا ِمن َرُسوٍل إالَّ ِبِلَساِن 

َقْوِمِه ِليَُبّيَن لَُهم{ ]إبراهيم : 4[.
■ م��ا طبيع��ة الصراعات القبلي��ة والدينية وحجمها 
في إفريقيا من وجهة نظركم؟ وما تأثيرها في القارة 

بصفة عامة، والمسلمين بصفة خاصة؟
- الصراع����ات القبلية ف����ي إفريقيا غالبيتها 
سياس����ية وليس����ت دينية، ولكن يحدث أن يكون 
أحد المتصارعين مس����لماً، أو جماعته الذين معه 
رون وأنصارهم ذلك  جماعة مسلمة؛ فينتهز المنصِّ
ويم����دون خصومهم بالمال والس����الح ليقاتلوا به 
المسلمين؛ ولذلك يجب أن توجد جهات من ذوي 
الحكمة والبصيرة في معالجة مثل هذه المواضيع.

وبالنس����بة إلى ما أراه؛ فإن ذلك حاصل على 
نطاق ضيق.

■ م��ا أهم القوى المتنافس��ة والمتصارعة على القارة 
الستغالل ثرواتها؟

- أهمه����ا الش����ركات األجنبية، م����ن أوروبية 
وأمريكي����ة وحكوماته����ا، م����ن أج����ل المصال����ح 
االقتصادية، وأهم ما يكون ذلك من أجل الصراع 
على النفط واس����تغالله، وكذلك م����ن أجل مادة 

اليورانيوم التي توجد في أماكن من إفريقيا.
■ م��ا رؤيتك��م للنش��اط التنصيري في الق��ارة؟ وكيف 

يمكن مواجهته؟
- النش����اط التنصيري قديم، ومس����تمر حتى 
ه����ذه اللحظة، بل زاد في العص����ور األخيرة عدد 
رين(، وهم يملكون  الدع����اة إلى النصرانية )المنصِّ
أمواالً تأتي إليهم عن طريق الهبات واألوقاف من 

أثرياء بالدهم.
وق����د أحس����وا بالدافع بالنس����بة إليهم، وهو 
انص����راف أع����داد كبيرة م����ن الن����اس في بالد 
النصرانية العريقة كأوروب����ا، إلى درجة أن بعض 
الكنائس ال يأتي إليها أحد من النصارى، فيضطر 
أهلها إلى أن يبيعوها حتى للمس����لمين في الوقت 
الحاض����ر؛ ألن المس����لمين ي����زدادون والمؤمنين 

بالنصرانية ينقصون.
ويذّكرن���ا هذا بالمس���ألة المثارة في فرنس���ا 
في الوقت الحاضر، أعلنها رس���مياً أول مرة وزير 
الداخلية الفرنسي في اجتماع له برؤساء المسلمين، 
وهي قوله: إن المسلمين يخالفون القانون فيصلون 
في الشوارع، والقانون الفرنسي يمنع الصلوات في 
غير أماكن العبادة. ثم كّرر ذلك الرئيس الفرنس���ي 

الحالي )ساركوزي( فذكر هذه المسألة.
وهذا األم����ر يبرز إلى حّيز الوجود في الوقت 
الذي تعاني فيه بعض الكنائس قلّة المصلّين فيها، 
وتعاني فيه الجوامع كثرة المصلِّين صالة الجمعة 

الذين ال تتسع لهم المساجد.
وأذكر أنني عندما زرت مدينة )أسيس����ي( في 
إيطاليا قبل عشرين سنة، فقال لي أحد قساوستهم 
الكب����ار إن مهمته التي كلّفه به����ا الفاتيكان، وهو 
م����ن العاملين فيه، أن يعيد فتح 227 كنيس����ة في 
روما القديمة، كانت أغلقت لعدم وجود المصلين 

المسيحيين فيها.
فقلت له: ما السبب في ذلك؟

فقال: أخذه����م المجتمع االس����تهالكي، هم 
يأكلون ويشربون وال يشتغلون بغير ذلك.

فقلت له: إننا ال نفهم ذلك؛ ألن المسلمين في 
بالدنا وفي أوروب����ا تتزايد أعداد المصلين فيهم، 
وال نعرف مس����جداً ولو واحداً أُغلق بس����بب عدم 
وجود مصلين، بل إن مشكلة بعض المساجد أنه ال 

يتسع للمصلين كلّهم.
وأقول - الشيء الذي لم أقله لذلك القسيس-: 

حوارات وندوات
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إن س����بب عدم ذهاب المسيحيين األوروبيين إلى 
الكنائ����س ليس المجتمع االس����تهالكي، وإنما هو 
عدم إيمانهم بما يقوله رجال الكنيسة لهم، ويؤكد 
ذلك ما بلغنا أن باب����ا الفاتيكان جمع كبار أعوانه 
رين، وقال لهم: إن وضع المسيحية في  من المنصِّ
أوروب����ا ميئوس منه، فعليكم أن تضاعفوا جهودكم 

في آسيا وإفريقيا حتى تعّوضوا عن ذلك.
أما الس����ؤال الذي يقول: كيف تمكن مواجهة 
النشاط التنصيري؟ فالجواب أن ذلك يكون بإيجاد 
الدعاة، وتكثيف الدعوة، وأن يُؤّكد على الدعاة أن 
تك����ون دعوتهم كما في اآلي����ة الكريمة: }ادُع إلَى 
َس����ِبيِل ربِّك بَالِحْكَمِة والَمْوِعَظِة الَحَسنَِة َوَجاِدلُْهم 

ِباّلتي ِهَي أَْحَسن{ ]النحل : 125[.
■ م��ن زاوي��ة أخ��رى مس��تجدة؛ م��ا رؤيتك��م للتمدد 
الش��يعي ف��ي الق��ارة، وال��ذي يس��عى بش��كل واض��ح 
للسيطرة والنفوذ، ليس عليها فحسب، بل على أجزاء 

مجاورة من العالم العربي واإلسالمي؟
- الذي يالحظه المتتبع لألمور؛ أن الدعاة إلى 
المذهب الش����يعي ينصرفون بجهودهم وأموالهم، 
بل ونشاطهم كله، إلى تش����ييع أهل السّنة، وليس 
إل����ى إدخال الكفار الذين ُولدوا على دين غير دين 

اإلسالم إلى دين اإلسالم.
وقد نجحوا في كثير م����ن الدول؛ ألننا الحظنا 
أن الدعوة اإلس����المية التي توّضح المذهب السّني 
وتشرح عقيدة السلف الصالح قد قلَّت، في حين كان 
الدعاة إلى التّش����يع يزيدون، واألموال التي ينفقونها 

تكثر وتصل إلى بالد كثيرة، وبخاصة في إفريقيا.
والعالج لذلك ظاهر، وهو مضاعفة النش����اط 
في الدعوة إلى لله، وإيضاح األمر للمس����لمين بأن 
التش����يع فيه خطر عظيم على البالد التي سكانها 
من أهل السّنة والجماعة؛ لو نشأ فيها حزب شيعي 
سيشق عصا المسلمين، ويقضي على وحدتهم، وال 

بد من جهة قادرة على إيضاح ذلك للمسلمين.
■ ل��و أردنا عنوانًا لواقع المس��لمين ف��ي إفريقيا؛ فما 

أنسب عنوان ترونه؟
- نق����ول: إن الناس ف����ي إفريقيا يدخلون في 
دين الله أفواجاً، ولك����ن الدعاة ينقصون، وأحياناً 
ال يوجدون، وهذا أم����ر خطير تجب المبادرة إلى 

تالفيه والتحذير من السكوت عليه.
■ م��اذا ع��ن واق��ع الدع��وة اإلس��المية ف��ي إفريقيا؟ 
وما أه��م المؤسس��ات وأكبرها، والش��خصيات العلمية 

والدعوية المؤثرة الموجودة في القارة؟
- ليست الدعوة اإلسالمية دعوة سياسية، أو 
َم����ن َملَك ماالً أو جاهاً بذل����ه لما يريد الحصول 
علي����ه، ولكنها معجزة إلهية؛ إْذ نجد أن اإلس����الم 
انتش����ر في بعض األماكن على أيدي أناس ليست 
عنده����م إمكانات مادي����ة، وال مناصب رفيعة، وال 
جاه مذكور عند الن����اس، ولكن لديهم ما هو أهم 
من ذلك للدعوة، وهو اإلخالص في العمل، وتمثيل 
اإلسالم في أنفسهم بالعمل الصالح الذي يقتدي 

بهم الناس عليه فيُسلمون.
■ ما هو دور رابطة العالم اإلسالمي في هذا الموقع؟

- كان لرابط����ة العالم اإلس����المي أثر عظيم 
في الس����ابق، فال تكاد توج����د قرية في كل أنحاء 
العال����م إالَّ ولها أثر فيها، أم����ا اآلن وبعد حوادث 
11 سبتمبر وتخّوف المس����ؤولين في المؤسسات 
اإلس����المية من أن يُنبذوا بأنهم متعصبون، وأنهم 
يُس����يئون إلى غير المس����لمين، وبعض الحكومات 
غير المسلمة صارت تمنع الدعاة والمسؤولين في 
الرابطة من دخول أراضيها بالحّجة المذكورة، أو 
أنهم دعاة تفرقة، كّل هذا قلّل من العمل اإلسالمي 

المنطلق من البلدان العربية عموماً.
■ م��ا أهم احتياجات الدعاة؟ وما األولويات الدعوية 

التي تحتاج إليها القارة؟
- احتياجات الدع����اة كثيرة، وأهمها أن يُكفل 
للداعية ما يكفيه وأس����رته من ضروريات الحياة 
عن طريق رواتب مناس����بة، وأن تُوّفر له الس����بل 
للدعوة، مثل وس����ائل المواص����الت واالتصاالت، 
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وأن تُرسل إليه الكتب اإلسالمية باللغات الرئيسة 
في إفريقيا، وأن تُعقد دورات أو حلقات دراس����ية 

هدفها توعية الدعاة، وبث الروح المعنوية فيها.
■ ما مدى اس��تجابة األفارقة للدعوة اإلسالمية؟ وما 
مدى نش��اط الدعاة في األوس��اط اإلفريقية؟ وكيف 

ترى مستقبل اإلسالم؟
- بالنس����بة إلى اس����تجابة األفارق����ة للدعوة 
اإلسالمية؛ فهو أمر فاق تصّور المتصّورين، ومن 
أوضح األمثلة على ذلك أن عدة دول إفريقية كان 
المس����لمون فيها أقلية فصاروا اآلن أكثرية، مثل 
س����يراليون وبوركينافاسو، وما نعرف بلداً إفريقياً 
واحداً نقص فيه عدد المس����لمين عّما كانوا عليه 
قبل استقالل ذلك البلد، بل العكس هو الصحيح.

ومن المهم في هذا الصدد أن المسلمين اآلن 
صارت لهم في أكثر األقطار اإلفريقية إس���هامات 
كثيرة ومتوس���طة في إدارة ش���ؤون بالدهم، ومن 
أقرب األمثلة على ذلك »ساحل العاج« التي لم يكن 
عليها رئيس مسلم إالَّ في عام 1422ه�، عندما نجح 
األخ المسلم العريق في ٍإسالمه )األمين وتارا( في 
الوصول إلى رئاسة الجمهورية عن طريق االنتخاب 

النزيه، فكان أول رئيس مسلم لهذه البالد.
■ ما أكثر الشعوب اإلفريقية استجابة لإلسالم؟ 

- األغلبية من شعوب الدول اإلفريقية تسارع 
إل����ى اعتناق اإلس����الم إذا توّف����رت لهم الظروف 

المناسبة، مثل الدعاة، ووسائل النشر، واإلعالم.
■ لو حدثتمونا عن المنظمات والمؤسس��ات المحلية 
والخارجي��ة ف��ي ظل األوض��اع الدولي��ة، وكيف يتم 

تفعيل دورها في القارة؟
- يصع����ب الحديث ع����ن المؤسس����ات في 
إفريقيا إالَّ بوجه عام لكثرتها، واختالف الظروف 

المحيطة بها.
■ ما هي بنظركم أهم األولويات للدعوة في إفريقيا؟

- األولوي����ات تعريف الناس باإلس����الم، وبما 
يجب أن تكون عليه عالقة اإلنس����ان بالخالق جّل 

وع����ّز؛ ألننا إذا فعلنا ذلك ربطنا المس����لم برباط 
من اإليمان، وأسهم ذلك في حّثه على الدعوة إلى 

اإلسالم وليس مجرد الصمود عليه.
■ م��ا خالص��ة تجاربك��م ف��ي إفريقيا؟ وب��مَ تنصح 

الدعاة في داخل إفريقيا وخارجها؟
- خالص���ة التج���ارب أن العمل اإلس���المي 
بالتعاون م���ع اإلخوة اإلفريقيين يحت���اج إلى تعّهد 
مستمر بالزيارات واالتصاالت، كما يحتاج إلى تقوية 
االتصاالت أيضاً بزعماء المس���لمين األفارقة عن 
طريق دعوتهم إلى زيارة المملكة، واالجتماع بالعلماء 
والجهات التي تدع���م الدعاة إلى الله في المملكة، 
ودعوتهم إل���ى الحج والعمرة بموج���ب برنامج، ال 
تتكرر فيه الدعوة ألحد، أو يُحرم منها بالكلية أحد.
■ كيف يمكن استفادة مجلة »قراءات إفريقية« من خبرات 

»رابطة العالم اإلسالمي« في مصلحة القارة السمراء؟
- يمكن استفادة قراءات إفريقية وغيرها بما 
لدى الرابطة من تج����ارب ومعلومات في الدعوة، 
وذلك بطلب ما تمسُّ الحاجة إليه عند مباش����رة 

العمل فيها.
■ كلم��ة أخي��رة لمجل��ة »ق��راءات إفريقي��ة«؛ كيف 

يمكنها خدمة القضية اإلفريقية؟ وكيف تس��تطيع 
أن توج��د لها دورًا رياديًا في محي��ط العمل اإلعالمي 

المتعلق بإفريقيا، خصوصًا مع ندرته؟
- أن تس����ير ف����ي الدعوة بحكم����ة، وضمن 
النطاقات السياس����ية، والدع����وة التي ال تصطدم 
بأنظمة أو تعليمات مهمة نافعة في أي بالد توّجه 

دعوتها إليها.
أما إيجاد الدور الري����ادي في العمل؛ فيتمثل 
بالمس����اعدة في األعمال الخيرية اإلفريقية، مثل 
بناء المساجد، ومس����اعدة المدارس اإلسالمية، 
والدعاة إلى الله الذين ليست لهم رواتب من خارج 

إفريقية، والله المستعان وعليه التكالن.

حوارات وندوات
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حفل افتتاح 
مشروع مناهج العلوم الشرعية للمدارس اإلفريقية

اإلس���المي(  )المنتدى  مؤسس���ة  افتتحت 
مش���روع مناهج العل���وم الش���رعية للمدارس 
العربية اإلسالمية بإفريقيا، تحت رعاية معالي 
الش���يخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن حميد 
رئيس المجل���س األعلى للقضاء وإمام وخطيب 
المسجد الحرام، والذي نّفذته مؤسسة )بصائر 

لالستشارات التربوية(. 
أقيم الحفل في قاعة مداريم بفندق مداريم 
الرياض مساء األحد 1433/4/18ه�  كراون – 
الموافق 2012/3/11م، وقد ش���ارك في حفل 
االفتتاح عدد من الشخصيات من رجال أعمال 

ومهتمين بالتعليم بالشأن اإلفريقي.
أهداف المشروع: 

يس���عى مش���روع مناهج العلوم الش���رعية 
للمدارس اإلفريقية إلى تطوير مناهج ش���رعية 
لمدارس التعليم اإلس���المي في إفريقيا، تقوم 
على االلتزام بالكتاب والس���ّنة، وفق االتجاهات 
التربوي���ة الحديثة، ويهدف المش���روع إلى بناء 
ش���خصية المتعلّ���م بناء متكام���اًل، يجمع بين 
المجتمع،  متطلبات  ملبياً  والمعاصرة،  األصالة 

ومحققاً آلماله في بناء األجيال.
وقد روعي في المشروع تحقيق احتياجات 
والمس���تقبلية،  واالجتماعية  الذاتي���ة  المتعلم 
والتالؤم مع بيئته الت���ي يعيش فيها؛ بما يؤهله 
للتفاعل اإليجابي معها، والمشاركة البناءة فيها.

برنامج حفل االفتتاح:
ش���مل برنامج الحفل: االفتتاحية، ثم تالوة 

آيات من الذكر الحكيم.
ث���م كانت كلم���ة األمي���ن الع���ام للمنتدى 

اإلسالمي الشيخ / خالد بن عبد الله الفواز.
تناول فضيلته فيها الحديث عن التحديات 
التي تواجه التعليم اإلس���المي ف���ي إفريقيا، 
وجهود المنتدى في مواجهة هذه التحديات، كما 
أكد حرص المنتدى اإلسالمي على التواصل مع 
المؤسسات اإلس���المية المتخصصة في مجال 
التعليم، مش���يراً إلى أن حاجة إفريقيا ال يمكن 
أن تس���دها مؤسس���ة واحدة أو مؤسستين؛ بل 
يحتاج األمر إلى شراكة كثير من المؤسسات.  

تال ذلك تقديم عرض تعريفي بالمش���روع، 
والمراحل التي مّرت به���ا عملية اإلعداد حتى 

مرحلة االفتتاح.
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بعده���ا كان���ت كلمة المش���رف العام على 
المشروع الدكتور/ محمد بن عبدالله الدويش.

تن���اول فضيلته فيها الحدي���ث عن أهمية 
القارة اإلفريقية، موضًحا المنهج الذي التزمته 
مؤسسة بصائر في إعداد المناهج، وأوضح أن 
اله���دف من إعداد مثل ه���ذه المناهج هو بناء 
بالوسطية،  المتس���مة  المتوازنة،  الش���خصية 
والمهتمة بواقعها، وأوضح أنه تم مراعاة البيئة 

اإلفريقية خالل عملية إعداد هذه المناهج.
بعدها ت���م اإلعالن ع���ن افتت���اح الموقع 

اإللكتروني للمشروع بيد
معالي الش���يخ الدكتور/ صالح بن عبد الله 

بن حميد
ثم كانت كلمة معاليه، حيث أش���اد بالفكرة 
واإلنج���از ال���ذي تحق���ق، موضح���اً أنه عمل 
مؤسس���ي ومنظم، ومثمناً حرص هذه المناهج 
على التعاطي مع مس���تجدات العصر وفق رؤية 

إسالمية أصيلة. 

وف���ي الختام: ت���م تكري���م الداعمين لهذا 
المش���روع، حي���ث تس���لّم الش���يخ محمد بن 
عبدالعزيز الموسي درع التكريم، كما تم تسليم 
درع لمؤسسة محمد وعبدالله السبيعي الخيرية، 
كذلك تم تكريم فريق العمل الذي أش���رف على 

إنجاز هذا المشروع.
 كما قامت المؤسس���ة بتكريم راعي الحفل 
معالي الش���يخ الدكتور صالح ب���ن عبدالله بن 

حميد.
 وأخيراً: دعي السادة المشاركون  في الحفل 
إلى القيام بجولة داخ���ل المعرض المصاحب، 
واالطالع على المناه���ج التعليمية من المرحلة 
االبتدائية إلى الثانوية، والتي شملت 102 كتاب 

للمعلّم والطالب.
تب���ع ذل���ك حفل العش���اء لراع���ي الحفل 

والضيوف الكرام. 

حوارات وندوات


