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 الفصل األول  :الدولة اإلسالمية في عھد الخلفاء األربعة
) أبو بكر  ،عمر  ،عثمان  ،على (
 الفصل الثاني  :الدولة اإلسالمية في عھد بني أمية
 الفصل الثالث  :الدولة االسالمية في عھد بنى العباس
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 الفصل األول  :مدخل لتاريخ أفريقيا قبل اإلسالم
 الفصل الثانـي  :السودان القديم والوسيط
 الفصل الثـالث  :انتشار اإلسالم في أفريقيا
 الفصل الرابـع  :اإلسالم في السودان
 الفصل الخامس  :اإلسالم في شمال وغرب افريقيا
 الفصل السادس  :اإلسالم في الساحل الشرقي ألفريقيا
 الفصل السابع  :نموذج للحركات والثورات اإلسالمية
 الفصل الثامن  :االستعمار األوربى في القارة األفريقية
 الفصل التاسع  :نموذجان لحركات التحرير الوطنية – غانا
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@ @óà‡Õ¾a
الحمد  :الذي علم بالقلم  ،علم اإلنسان ما لم يعلم  ،والصالة والسالم على
المعلم األول  ،محمد بن عبد =  ،عليه أفضل الصالة وأتم التسليم .
وبعد
فيسرنا أن نقدم لالخوة المعلمين والمعلمات  ،وألبنائنا الطالب والطالبات،
كتاب " التاريخ " للصف األول الثانوي  ،وقد احتوى على ثالثة أبواب  .جاء
األول منھا ليعطى خلفية لشبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم  ،بيئتھا الجغرافية ،
ونظمھا السياسية واإلجتماعية والدينية  ،والتى قامت الدولة اإلسالمية على
أرضھا  ،وما صاحبھا من المتغيرات التى انتظمت مناحى الحياة المختلفة آنذاك .
أما الباب الثاني فقد حمل مسيرة الدولة االسالمية التى أسسھا الرسول
صلى = عليه وسلم في المدينة  ،ومنھا انطلقت راية الجھاد خفاقة  ،وخرجت
بالدعوة اإلسالمية حتى شملت معظم أرجاء شبه جزيرة العرب  ،وواصل خلفاء
الرسول صلى = عليه وسلم تلك السياسة حتى بلغت الدولة أقصى اتساعھا في
العھد األموى  .بينما انحصر دور الخلفاء العباسيين في المحافظة على تلك الدولة
االسالمية المترامية األطراف  ،وشھد عھدھم ظھور الحركات االستقاللية في
األطراف البعيدة  ،مما أدى إلى تقلص الدولة االسالمية رويداً رويداً .
أما الباب الثالث فقد عالج تاريخ أفريقيا وحضارتھا  ،وفيه تم تناول تاريخ
السودان القديم  ،واعقبه فصل انتشار االسالم في شمال أفريقيا وغربھا وشرقھا
مع التركيز على انتشار اإلسالم في السودان  ،وقيام الممالك االسالمية على

انقاض الممالك المسيحية النوبية  ،التى سادت يومھا  ،ثم أفرد فصل للحركات
اإلسالمية  ،وآخر للزحف االستعمارى األوربى على أفريقيا  ،و ُخ ِت َم الكتاب
بنماذج للحركات الوطنية التى عمدت لطرد المستعمر األوربى بنفس سالحه ،
ت القارة االفريقية منه .
َو ِّظھر ِ
نأمل أن يحقق الكتاب غاياته  ،ويعكس للطالب صوراً من التضحية
ونكران الذات  ،وإحياء روح البذل والعطاء
و نسأله التوفيق والسداد
المؤلفون

=JNJ

}: ™¶¶X{A• ™¶kB}KOæA• ™¶aB¶a{A |A•RæA• ™¶sAZpO{A u•Zj{A ·k ™}Xw

) أ ( الظروف الجغرافية
أطلق العرب على األرض التي نشأوا فيھا – والتي تقع فى الجنوب الغربي
من آسيا – ) جزيرة العرب ( ألن رحالتھم تمر من شواطئ البحار  ،فظنوھا
محاطة بالماء  .وجاء المؤرخون المعاصرون وسموھا ) شبه الجزيرة العربية (
حيث يحددھا الخليج العربي وبحر عمان شرقا ً  ،والمحيط الھندي جنوبا ً  ،والبحر
األحمر غربا ً  ،وبادية الشام شماالً.
وشبه جزيرة العرب ال تحتوي على صحارى وجبال وھضاب فحسب  ،بل
اشتملت كذلك على وديان خضراء عظيمة الخصوبة  ،وازدھرت ھذه الوديان
الخضراء منذ آالف السنين  ،وكثرت بھا القرى الزراعية  ،والمدن التجارية
المزدھرة  .وتقع ھذه الوديان الخضراء بصفة خاصة حول أطراف شبه جزيرة
العرب  ،ففي الجنوب الغربي تقع اليمن  ،التي عرفتھا العصور القديمة باسم )بالد
العرب السعيدة (  .وفى الجنوب الغربي توجد بالد حضرموت ،وھى بالد البخور
والعطور الغالية فى العصور القديمة  ،وفى الشرق  ،أرض )اإلحسا ( الساحلية
المطلة على الخليج العـربي  ،وھـى أرض مشـھورة بخصـوبتھا  ،وكــــثرة
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حاصالتھا من الغالل والتـمور  .وكذلك أرض الطائف شمال مكة  ،وھى مشھورة
بالفواكه والنخيل  .أما المساحات الصحراوية والھضبية والجبلية  ،فھى
تشكل معظم شبه الجزيرة العربية  ،وھى مجدبة مقفرة  ،ال تصلح لالستقرار،
النعدام الماء فيھا تقريبا  .انظر الشكل ). (١
ونتج عن ھذه الطبيعة المزدوجة فى جغرافية شبه جزيرة العرب  ،أن انقسم
سكانھا الى قسمين  ،حضر وبدو  ،واستقر الحضر فى المناطق الجنوبية الخصبة،
وعرفوا باسم عرب الجنوب  ،أما البدو فقد انتشرت مضاربھم فى المساحات
الصحراوية الوسطى والشمالية  ،وعرفوا باسم عرب الشمال .

)ب( النظام السياسي :
لم تعرف بالد العرب نظاما ً سياسيا ً موحداً في الجاھلية وقد ورد لفظ الجاھلية
فى أربع آيات من آي القران الكريم  ،وھى الفترة التي كانت فيھا شبه الجزيرة
العربية خالية من أىِّ قانون .وقد أطلق المسلمون لفظ ) الجاھلية ( على كل الفترة
الواقعة من فجر التاريخ العربي وحتى ظھور اإلسالم ويحدد بعضھم فترتھا
بالقرنين السابقين لظھور االسالم .
ولم تكن ل بالد العرب حكومة مركزية تھيمن على كافة شؤونھا  ،وإنما
اكتفت بالوحدات السياسية المستقلة  ،التي ُع ِر َف ْ
ت بالقبائل  .ويبدو أن العرب فى
جاھليتھم لم يكن لھم شعور بأنھم أمة بالمعنى العلمي المفھوم  ،وإنما كان الشعور
الطاغي عندھم  ،اعتزاز الفرد بقبيلته  .والوحدة األساسية في البادية ھي القبيلة ،
وھى وحدة تحكمھا رابطة الدم والعصبية  ،وتخضع لدستور صارم يقوم على



التقاليد والعرف  ،ويعمل على تعميق إحساس الفرد بانتمائه لقبيلته  ،ويلزمه بتأييد
مصالحھا  .ويتم اختيار س ّيد القبيلة بنا ًء على صفات ال َّشجاعة والكرم والحلم ،
وعليه تقع كل المسؤوليات  ،وله حق الطاعة على أفراد القبيلة.
وقد نشأت بأطراف شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم  ،بعض الدويالت ،
مثل ممالك اليمن فى الجنوب  ،وأشھرھا معين و سبأ وحمير  ،ومملكة الحيرة فى
الشمال الشرقي  ،ودولة الغساسنة في الشمال الغربي  .أما وسط بالد العرب ،
فقد سادت فيه القبلية.
وامتاز الحجاز بمدن ذات طابع بدوى  ،مثل مكة والمدينة والطائف ،
وكان يحكمھا رؤساء العشائر شبه المتوجين من أوالد قحطان  ،ويقومون بما يقوم
به الملوك تماما ً  ،ولھم ما للملوك من الحكم والسلطان .
وقدعرف العرب فى العصر الجاھلى التجارة عبر طرق القوافل  ،التى تمتد
الى الشام فى الشمال  ،والى اليمن فى الجنوب  ،يقول  Tتبارك وتعالى " :
رب ھذا البيت الذى
اليالف قريش ايالفھم  ،رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا ّ
أطعمھم من جوع وآمنھم من خوف " ) سورة قريش ( .
واشتھرت بعض المراكز التجارية والثقافية )مثل سوق عكاظ (  ،ولھذه
األسواق أدوار اقتصادية واجتماعية ھامة  ،وكانت عامال ً مؤثراً فى التقارب
الثقافي واالجتماعي بين القبائل العربية  ،مما ساعد على بلورة ثقافة مشتركة من
أھم مقوماتھا اللغة العربية التي ھيأت العرب لالنطالق باإلسالم .



)ج( النظام االجتماعي :
) (١الجنس العربي ولغته :
لغة العرب من أھم اللُّغات السامية التى تشتمل على البابلية والعبرية
رف العرب بالساميين  ،ومعلوم أن اللُّغة العربية أكثر اللُّغات
والفينيقية  ،لذلك ُع َ
السامية محافظة على اللِّسان السامي  ،ويرجع ذلك إلى طبيعة شبه الجزيرة
العربية التي ساعدت على حماية العنصر واللِّسان العربي من المؤثرات
الخارجية.
وينقسم العرب إلى قسمين :
 -١العرب البائدة  ،وھم تلك القبائل التي َھ َل َك ْ
ت  ،وانقطعت أخبارھا  ،مثل عاد
وثمود .
 -٢العرب الباقية  ،وھم الذين ال يزالون حتى اليوم  ،وينقسمون إلى قسمين :
أ.

عرب عاربة ) قحطانيون (  ،وھم أھل اليمن فى الجنوب  ،ومنھم ملوك
اليمن  ،وقبائل سبأ وحمير .

ب .عرب مستعربة ) عدنانيون (  ،وھم أھل الحجاز ونجد فى الشمال  ،وقد
انتسبوا جميعھم إلى عدنان من ساللة إسماعيل بن إبراھيم عليھما السالم.
) (٢صفات العرب
ومما يمتاز به البدوي أن َن َس َب ُه لم يدخله اختالط  ،ذلك لتوغله فى
الصحراء  ،فى حياة ال تغرى أحداً  ،وال تجذب األنظار إليھا  ،وال يأمن الرواد
السالمة إن اقتحموھا وركبوا مخاطر متاھاتھا المخيفة  ،مما ضمن للعنصر



البدوي أن يبقى سليم النسب كما حدث – على سبيل المثال – فى مضر وكنانة
وثقيف.
ولم يكن البدوي يؤمن إال بتقليد قبيلته التي كان يعتز بھا  ،و ُت َع ُّد وطنيته بذلك
وطنية قبلية  ،ال شعبية  .وعلى الرغم من النزعة الفردية  ،إال أن الجميع
متساوون ضمن إطار القبيلة فى الحقوق والواجبات  ،دون حاجة الى تسجيل ذلك
كله فى قوانين مكتوبة .
ومن أھم الصفات االجتماعية المشتركة بين البدو ،ھى البساطة فى العيش ،
فلم يق  َت ِن البدوي لنفسه سوى أمتعته الشخصية  .أما مصادر الماء والمراعى
واألراضي الزراعية  ،فكانت ملكا ً مشاعا ً بين أفراد القبيلة وفق نظام معين  ،وفى
تلك المجتمعات كانت األسرة نواة المجتمع .
وقد تشابھت أحوال العرب من بدو وحضر فى كثير من النواحي االجتماعية
حل والمقيمين من
ومن األدلة على ذلك انه لم توجد فوارق واضحة تفصل بين الرُّ ِ
السكان  ،إذ اصطبغت حياة الحضر بصفات عديدة تكشف عن حياتھم الرعوية
المتجولة  ،وتجعلھم يشتركون مع البدو فى بعض طبائعھم وتقاليدھم  .وأھل
الحضر من العرب لم يتخلوا تماما ً عن عادة التجوال واالرتحال من مكان إلى
آخر كلما ساءت األحوال فى موطن من مواطنھم  ،أو لمسوا نفعا ً فى الھجرة إلي
مساحات جديدة تكفل لھم الرخاء واالستقرار .



) (٣المرأة قبل اإلسالم :
ليس صحيحا ً أن كل العرب فى الجاھلية كانوا ينظرون الى المرأة نظرة
استخفاف وإھانة  ،خاصة إذا كانت معلوماتنا فى ھذا الشان مستقاة من شعرھم
الذي ھو ديوان أخبارھم  .فبعض القبائل تحرص على المرأة  ،وتعتبر أنّ
عرضھا أغلى من النفس والمال والولد  .ولعل ذلك كان سببا ً فى جنوح بعض
العرب للتخلص من البنات بالوأد  ،خوفا ً من العار الذي قد تجلبه البنت إذا كبرت
أى ذنب قتلت "
وانحرفت .يقول  Tتبارك وتعالى  " :وإذا الموءودة سئلت ب ِّ
سورة التكوير اآليتان ). (٨،٩
والمرأة العربية خير رفيق لزوجھا  ،وخير عون له  ،ألنھا تجيد من الفنون
ما يجعلھا فى مستوى ثقافي يالئم زوجھا  .فالرعي  ،واالستسقاء  ،والغناء ،
وقول الشعر  ،والنسيج وشد الخيام وضمھا  ،كل ذلك كانت تجيده المرأة ،
باإلضافة إلى واجباتھا كأم وربة بيت .
وقد اقتضت الحياة القبلية تدعيم مركز الرجل فى أسرته  .وفى المجتمع من
بدو وحضر  ،فاألب فى األسرة صاحب الكلمة العليا  ،والمسؤول عن كل
ف َ
بالغ ْي َر ِة على زوجته ونسائه  ،وبالحماسة فى الدفاع عنھم .
شؤونھا ،وقد ُع ِر َ
وأباحت التقاليد االجتماعية تعدد الزوجات  ،ألنَّ فى ذلك وسيلة إلنجاب أكبر عدد
من األوالد  ،وتزويد القبيلة بقدر من المحاربين .



) د ( الحياة الدينية عند العرب قبل اإلسالم :
تعددت الديانات في بالد العرب  ،واختلفت اختالف ا ً كبيراً  ،وتأثرت بما
جاورھا من البالد  ،فشاعت الوثنية قبل اإلسالم  .وقامت على فكرة عبادة مظاھر
الطبيعة  ،كاألرض والسماء والنجوم والكواكب  .وألن حياتھم تقع تحت تأثيرھا ،
فقد حرصوا على إرضائھا  .واتخذوا لھا أشكاالً مختلفة من بيوت وأشجار
وأحجار مصورة وغير مصورة  ،تمثل إنسانا ً أو حيوانا ً .
وكان البدو يؤ ُّدون ُّ
وس الدينية لمعبوداتھم  ،تحت تأثير التقاليد الموروثة
الطقُ َ
فى قبائلھم دون أن يعرفوا حقيقتھا  ،كما انھم كانوا قليلي االھتمام بأمور دينھم ،
وليس ھناك ما يدل على وجود شعور ديني عميق لديھم .
كانت بعض القبائل تعبد أصناما معينة ُعرفت باألصنام الخاصة ،النفرادھم
بعبادتھا ،منھا ) ود (  ،و ) سواع (  ،و ) يغوث (  ،و ) يعوق (  ،و) نسرا (.
وقد عبد قوم نوح األصنام نفسھا  ،وذكرھا  Tعز وجل فى كتابه العزيز  ،حيث
))
رب إنھم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إال خسارا ،
قال  :قال نوح ِّ

ومكروا مكراً كبارا  ،وقالوا ال تذرن آلھتكم وال تذرن و َّداً وال سواعا ً ،وال يغوث
ويعوق ونسرا  ،وقد أضلوا كثيراً  ،وال تزد الظالمين اال ضالالً

((

) سورة نوح

اآليات من  ٢١إلى . ( ٢٤
أما األصنام العامة فمنھا الَّالت والعزى ومناة  ،وقد ورد ذكرھا فى القرآن
الكريم فى سورة النجم  )،اآليتان  ١٩و ( ٢٠حيث يقول  Tتعالى  )) :أفرأيتم
الالَّت و العزى ومناة الثالثة األخرى . ((٠٠

وكانت ) الالت ( صخرة مربعة بالطائف ُ ،حجَّ ا ُب َھا من ثقيف و ) العزى ( حجر
بوادى نخلة الى الشرق من مكة  .أما ) مناة ( فھو حجر أسود أقِيم له معبد على
الطريق بين مكة ويثرب  ،وقد عظمھا العرب  ،وشاعت عبادتھا بصفة خاصة
عند األوس والخزرج وغ َّسان وخزاعة  .ولم تزل على ذلك حتى خرج الرسول
صلى  Tعليه وسلم من المدينة لفتح مكة  ،فعھد الى على بن ابى طالب بھدمھا .
وكان )ھبل (من أعظم أصنام قريش  ،نصبه عمرو بن لحى فى بطن الكعبة،
وأمر الناس بعبادته فعبدته قريش  ،وتقربت إليه فى المناسبات واستقسمت عنده
باألزالم .
لم يتخذ العرب جميعھم األصنام آلھة لھم  ،فقد عبد بعضھم النجوم
والكواكب  ،حيث ُع ِبدَ القمر فى الحيرة  ،وفى ذلك يقول  Tتعالى فى اآلية :
ش ْمس وال َق َمر  ،الَ َت ْس ُج ُدوا لل َّ
)) َو ِمنْ آ َيات ِه اللَّيل وال َّنھا َر  ،وال َّ
مر ،
ش ْم ِ
س وال لِ ْل َق ِ
 Nا َّل ِذى َخل َق ُھنً انْ ُك ْنت ُم إ َّياهُ َت ْعب ُد ُون  ) ((.سورة فصلت اآلية . (٣٧
واس ُج ُدوا ِ ّ ِ
ْ

و ُع ِب َدت الشمس فى بالد اليمن  ،كما ورد فى القرآن الكريم عن مملكة سبأ
فى اآلية  ٢٤من سورة النمل َ )):وجد َّت َھا َو ْق َو َم َھ ا َي ْس  ُجدونَ لل َّ
ون
مس ِم نْ ُد ِ
ش ِ
 . ((..واعتنق بعض العرب الزرادشتية التي ُت ْن َسبُ الى زرادشت ،أحد فالسفة
الفرس  ،وھى ديانة أھل فارس  ،وتقوم على تنازع قوتين فى العالم  ،ھما قوة
الخير وقوة الشر  .وقد اتخذ اتباع الزرادشتية النار رمزاً لھم كسائر الفرق
المجوسية .

ُ
الديانات السماوي ُة طري َقھا إلى بالد
وبجانب ھذه العبادات  ،فقد َع َر َفت
العرب قبل اإلسالم  ،فانتشرت اليھودية فى خيبر ويثرب  ،وفدك  ،وتيماء ،
وھى واحات تسيطر على طريق التجارة بين مكة والشام  .كما دخلت اليھودية
أيضا ً بالد اليمن  ،وانتشرت بين كثير من أھلھا  ،وأث َرت فى اللغة العربية بدخول
كلمات ومصطلحات دينية لم يكن للعرب بھا علم .
وكذلك دخلت المسيحية بالد العرب وانتشرت بين الغساسنة وأھالي الحيرة،
وكانت نجران أھم موطن لھا فى جنوب شبه جزيرة العرب .
ومع أن اليھودية والنصرانية لم تنتشرا انتشاراً واسعا ً فى بالد العرب  ،فقد
أثرتا تأثيراً واضحا ً على الوثنية  ،حيث شك بعض المستنيرين فى الوثنية فتركوھا
وتھودوا وتنصر البعض  ،واكتفى فريق ثالث بفعل الخير  ،وترك الشر ،وبحثوا
عن ديانة سيدنا إبراھيم  ،وكان حنيف ا ً يوحد  Tويعبده  ،فاعتنقوا ھذه الديانة
و ُس ُّموا بالحنفاء .

@ @óÝøýa
 /١لماذا أطل َِق على جزيرة العرب شبه الجزيرة العربية ؟
 /٢اكتب وصفا ً موجزاً للظروف الجغرافية لشبه الجزيرة العربية ؟
 /٣ما المقصود بالعصر الجاھلي ؟
 /٤تعتبر اللغة العربية أكثر اللغات السامية محافظة على اللسان العربي – كيف؟
 /٥أكتب مقاال ًعن النظام السياسي لشبه الجزيرة العربية قبل االسالم ؟

 /٦كيف كانت حالة المرأة فى الجاھلية ؟
 /٧مانظرة االسالم للمرأة ؟
 /٨تعددت الديانات فى بالد العرب واختلفت اختالفا ً كبيراً وتاثرت بما جاورھا
من البالد – وضَّح ھذه العبارة ؟
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من المعلومات التى درستھا في الصف السابع من التعليم االساسى محور
اإلنسان والكون كتاب ) نحن والعالم المعاصر ( أجب ع ّما يأتي :
أ-

الى أى قبيلة عربية ينتمى محمد بن عبد  ) %عليه الصالة والسالم (؟

ب-

ما أھم مراحل الدعوة لإلسالم في مكة ؟

ج -اذكر بعض األساليب التى اتبعتھا قريش فى مقاومة الدعوة لالسالم ؟
د -عدد أھم مالمح وثيقة المدينة التى كتبھا الرسول  مع أھل المدينة
واليھود ؟
ھـ -ما الفرق بين الغزوة والسرية – أعطِ أمثلة لغزوات ھامة فى تاريخ
االسالم ؟
من المالمح العامة لطبيعة الجزيرة العربي@ة بمقوماتھ@ا البش@رية ووض@عھا
االقتصادى وظروفھا السياسية  ،واالجتماعية  ،والدينية  ،ال يستطيع أح@د أن يق@رر
بأن ھذه البيئة كانت مھيأة لقيادة البشرية  ،وفق المقاييس المادية التى نعرفھا .



فق@@د كان@@ت تح@@يط ب@@الجزيرة العربي@@ة امبراطوري@@ات ودول ذات ق@@وة وش@@أن ال
يساوى العرب بالنسبة لھا شيئا ً من الناحية المادية .
ولكن ارادة  %الغالبة اقتضت أن تك@ون ھ@ذه البيئ@ة المجدب@ة ھ@ى مھ@د ال@دعوة
الخاتمة لرساالت السماء الى البش@ر  .وأن يك@ون ھ@ذا المجتم@ع المتخل@ف ھ@و حام@ل
ھذه الرسالة الى كل مجتمعات األرض .
فقد ولد محمد بن عبد  ) %عليھما السالم ( فى مكة التى أسسھا ج@ده اب@راھيم
الخليل وعاش فيھا جده اسماعيل لتكون قبلة أھل األرض .
ومن مكة المكرمة انطلقت ال@دعوة اإلس@المية ش@رقا ً وغرب@ا ً يحملھ@ا نف@ر قلي@ل
من الع@رب ال@ذين ح@ولتھم دع@وة اإلس@الم ف@ى س@نين قليل@ة م@ن ب@دو مستض@عفين ب@ين
األم@@م ذات الس@@يادة والري@@ادة ف@@ي ذل@@ك الزم@@ان  -ال@@ى ق@@وة يھابھ@@ا جب@@ابرة اإلرض
ويحميھا ويشد من أزرھا إيمان بأن  %غالب على أمره .
لقد درست في الصف السابع مقدمة عن الدعوة اإلسالمية في مكة بمراحلھ@ا
المختلفة  .ثم تابعت مسيرة الدعوة الى تكوين دولة المدين@ة كن@واه للدول@ة االس@المية
الكب@@رى وس@@وف نع@@رض ف@@ي األج@@زاء التالي@@ة م@@ن ھ@@ذا الكت@@اب مراح@@ل بن@@اء الدول@@ة
االس@@المية الكب@@رى  .بع@@د مرحل@@ة ال@@دعوة م@@ع التركي@@ز عل@@ى انتش@@ار االس@@الم ف@@ى
أفريقيا ،وتكوين الممالك االسالمية في ھذا الجزء من العالم .
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نسبه :
ھو عبد  %عثمان بن عمر التيمي  .كان يسمى فى فترة الجاھلية بعبد
ِّي بالصديق ،
الكعبة ،وقد سماه الرسول صلى  %عليه وسلم عبد  ، %كما ُسم َ
ألنه أول من صدق بالرسالة من الرجال  ،و ُك ِّن َي بابي بكر ألنه أول من بكر
باالسالم.
ولد رضي  %عنه بمكة المكرمة بعد سنتين من عام الفيل )٥٧١م ( .
صفاته وحياته :
نشأ رضي  %عنه على األخالق الفاضلة والسيرة الكريمة  ،ولم يكن يشابه
قومه فى الكثير من عاداتھم وعقائدھم  ،فھو ال يشرب الخمر  ،واليغلبه الھوى
وال تملكه الشھوة  .وكان ثر ّيا ً كريما ً يعمل بالتجارة  ،كما أنه كان عارفا ً بأنساب
العرب  .وكان يدفع الديات والمغارم  .أمَّا حيا ُته في فترة االسالم  ،فقد كانت
سلسلة ً من التضحيات والجھاد  ،فقد استخدم كل الوسائل لنشر الدعوة  ،من حُجَّ ٍة
واقناع وبذل للمال في مساعدة الفقراء وعتق الرقاب  ,ونذكر ممن أعتقھم  ،بالل
بن رباح رضى  %عنه  ،حيث وجده معَّذبا ً  .وقد أسلم على يده رضى  %عنه
عدد من أكابر الصحابة  ،ومن ھؤالء عبد الرحمن إبن عوف  ،وطلحة بن عبيد
 ، %وعثمان بن عفان  ،وسعد بن أبى وقاص والزبير ابن العوام رضى %
عنھم.



ومجمل القول وصفوته قول رسول  %صلى  %عليه وسلم "  ٠٠٠وما
نفعني مال أحد قط ؛ كما نفعني مال أبي بكر  ،ولو كنت متخذاً خليالً التخذت أبا
بكر خليالً  ،وان صاحبكم خليل " . %
اجتماع السقيفة والبيعة :
بعد انتقال الرسول عليه أفضل الصالة وأت ّم التسليم إلى الرفيق األعلى ،
اجتمع األنصار  ،في سقيفة بني ساعدة في المدينة المنورة  ،للتشاور في أمر
الخالفة والبيعة لرجل منھم  ،وھو الصحابي الجليل سعد بن عبادة سيد الخزرج.
ولما علم المھاجرون بالخبر  ،جاء اليھم كل من ابي بكر وعمر وأبي عبيدة
رضى  %عنھم ،وأوشك ان يقع بينھم خالف يعصف بأمر المسلمين  ،فخطب
فيھم أبو بكر رضى  %عنه مبينا ً أحقية قريش بھذا األمر  ،مبينا ً دور االنصار فى
الدعوة حتى اطمأنوا لحجته رضى  %عنه  ،فعرض عليھم مبايعة عمر أو
أبى عبيدة رضى  %عنه  .ثم قام عمر رضى  %عنه وبايع أبا بكر رضى %
عنه

بالخالفة  ،ثم بايعه أبو عبيدة  ،كما بايعه الصحابى الجليل بشير بن سعد

رضى  %عنه وتتابع المسلمون بالبيعة فى السقيفة حيث عرفت ھذه البيعة بالبيعة
الخاصة  .ثم كانت البيعة الكبري أو العامة  ،في المسجد في اليوم التالي.
وبعد تمام البيعة قام أبو بكر رضى  %عنه في الناس خطيبا ً فقال ) أيُّھا
يت عليكم ولست بخيركم  ،فإن أحسنت فأعينونى وإن أسأ ُ
الناس قد َولِّ ُ
ت فقوِّ موني.
الصدق أمانة  ،والكذب خيانة  ،والضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ له حقه ،
والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء  . %ال يدع أحد منكم



ُ
أطعت  %ورسوله ،
الجھاد  ،فانه ال يدعه قوم إال ضربھم  %بالذل  .أطيعوني ما
فإذا عصيت  %فال طاعة لي عليكم  .قوموا الى صالتكم يرحمكم . ( %
وھكذا أبان رضى  %عنه في أول خطبة له بعد توليه الخالفة  ،منھجه في
الحكم  ،طالبا ً إعانته على الحق  ،وتقويمه إن صرف أو حاد  ،وفي ھذا ضمان
للحرية.
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بدأت بوادر الردة منذ عھد الرسول عليه أفضل الصالة وأتم التسليم  ،ولكنھا
كانت بوادر ضعيفة  ،ومن الذين ارتدوا في عھد الرسول صلى  %عليه وسلم
األسود العنسى  ،الذى ظھر باليمن  ،وكان رجالً من كھان اليمن  ،محتاالً،
يستخدم الشعوذة والدجل  .وقد قتل فى خالفة أبي بكر الصديق  .واستفحل أمر
الردة وخطرھا في بداية خالفة أبي بكر رضى  %عنه  ،وذلك للعديد من
األسباب نذكرھا فيما يلي :
 .١انتقال الرسول صلى  %عليه وسلم الى الدار اآلخرة جعل القبائل العربية
تفكر فى العودة الى حالتھا األولي قبل اإلسالم  ،إذ لم يتمكن االيمان فى
نفوسھم ) َقا َل ِ
يدخل
ت األعراب آم َّنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما
ِ
اإليمان في قلوبكم ( )اآلية  ٤٠سورة الحجرات( .



.٢

البعد عن مركز الدولة .

.٣

التآمر الخارجي المتمثل في دولتي الفرس والروم  ،وقد كان لھاتين
الدولتين نفوذ في بالد العرب ومصالح اقتصادية وعسكرية .

.٤

امتناع بعض القبائل عن أداء الزكاة .

.٥

بوادر العصبية القبلية .
وقد اتخذت الردة في خالفة أبي بكر الصديق رضي  %عنه  ،شكلين ھما

الردة القريبة من عاصمة الدولة ومركز الدعوة  ،ثم ردة القبائل البعيدة من مركز
الدولة .
وقد قامت حركة الردة القريبة على االمتناع عن دفع الزكاة واحدثت خالفا ً
في الرأى بين الصحابة  .وقد جمع أبو بكر رضى  %عنه أھل الرأى والشورى،
وحسم األمر بقوله  ) :و %لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول  %لقاتلتھم
على منعه (  .وقد قاد رضى  %عنه الجيوش بنفسه في ھذه المرحلة ونزل على
أھل الربدة باألبرق  ،حيث قاتل عبس وذبيان فغلبھم وأجالھم عن مواقعھم  .وقد
إنتھت ھذه المھمة برجوع بعض ھذه القبائل إلى اإلسالم  ،بينما لحق البعض منھم
بالمرتد طليحه بن خويلد األسدى .
فكون لھذه
ثم واجه رضى  %عنه المرحلة الثانية من مرحلة حروب الردة َّ ،
المھمة أحد عشر لوا ًء .وكان طليحة بن خويلد ومسيلمة الكذاب من أخطر زعماء
المرتدين .



 .١طليحة بن خويلد األسدى :
ادعى طليحة النبوة ونزول الوحى عليه  ،وقد أجرى بعض التعديالت فى
االسالم بدعوى النبوة  ،حيث منع الناس من الركوع والسجود  ،كما منع الزكاة
باعتبارھا أتاوة لقريش  .وقد بدأت الحرب معه بتخذيل القبائل عنه  ،فابتعدت
عنه قبيلة بنى أسد  ،وقد تمكن خالد بن الوليد رضى  %عنه  ،من االنتصار
عليه  ،وفر طليحة ھاربا ً  .ولحق بالشام ثم عاد إلى االسالم فى ظل ،خالفة أمير
المؤمنين عمر بن الخطاب .
 .٢مسيلمة الكذاب :
من قبيلة بنى حنيفة  ،ادعى النبوة منذ عھد الرسول صلى  %عليه وسلم.
وقد تجمَّع حوله الناس بأعداد كبيرة  .اتبعوه عصبة وكراھية فى قريش  .وكان
الواحد منھم يقول  :أشھد أن مسيلمة لكاذب وانَّ محمداً لصادق  ،ولكن كذاب
ربيعة أحب الينا من صادق مضر  .لعل ھذا يوضح مدى العصبية القبلية المتمكنة
فى النفوس  ،وكانت ديار بنى حنيفة بأرض اليمامة  .وقد أرسلت إليه الجيوش
المسلمة بقيادة عكرمة بن أبى جھل رضى  %عنه  ،ثم لحق به خالد ابن الوليد
رضى  %عنه  ،وقد التقى خالد رضى  %عنه بجيش مسيلمة ومن معه فى
معركة عرفت باسم ) حديقة الموت ( نسبة ألن القتال دار في حديقة مملوكة
لمسيلمة وقد كثر فيھا القتلى من الجانبيين .وانجلت المعركة بانتصار المسلمين .

وھكذا كان لوقفة أبى بكر الصلبة وتصديه للمرتدين األثر الكبير فى تثبيت
أركان الدولة االسالمية وتماسكھا وبسط نفوذھا بين قبائل الجزيرة العربية بعد أن
تم القضاء على خطرالردة .
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بدأ أبو بكر رضى  %عنه التفكير فى نشر الدعوة بعد انتھاء حروب الردة.
وقد استھل فتوحاته بأن أنفذ أبو بكر رضى  %عنه الجيش الذي أعده الرسول
صلى  %عليه وسلم بقيادة أسامة بن زيد إلى أطراف الشام  ،على الرغم من
معارضة بعض الصحابة رضوان  %عليھم  ،إلنفاذ ھذا الجيش لصغر سن أسامة
بن زيد رضى  %عنه الى جانب اضطراب أحوال الدولة اإلسالمية بحركة الردة.
وقد أنفذه أبو بكر رضى  %عنه  ،قائال لعمر بن الخطاب قولته المشھورة :
)ثكلتك أمك وعدمتك يا بن الخطاب  .استعمله رسول  %صلى  %عليه وسلم
وتأمرنى أن أعزله (  .وقد تمكن أسامة من ھزيمة من التقى بھم فى بالد الشام.
: ™¶aZBt{A ™¢IO{A
كانت قبيلة بكر تتصدى للفرس في مناطق الحدود فى بسالة نادرة تحت قيادة
ٌ
حارثة  ،ولما جاءت األخبار ببسالة المثنى  ،قرر الخليفة أبو بكر
المثنى بن
الصديق رضى  %عنه  ،ان ي َُسي َِّر جيشا ً بقيادة خالد بن الوليد لمناصرته  ،وقد
سار الجيش بقيادة خالد  ،واستولي على االبلة وھى ميناء على الخليج
العربى  ،ثم التحم بجيش الفرس في موقع يقال له الحفير  ،وقد تمكن من
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ھزيمتھم  .وقد انتھت المرحلة األولي باالستيالء على الحفير  ،ثم تواصلت
انتصارات المسلمين بعد ذلك فكانت موقعة الفراخي  ،على الحدود بين الشام
والعراق  .وكان النصر حليفا ً للمسلمين.
@ @@Z@™¶}•Z{A ™¢IO{A
كان أبوبكر رضى  %عنه قد أرسل جيشا ً إلى بالد الشام لمقاومة المرتدين
بقيادة خالد بن سعيد بن العاص رضى  %عنه  ،ثم استعدت جيوش أخرى بقيادة
كل من شرحبيل بن حسنة الى وادى األردن  ،وعمرو بن العاص الى فلسطين ،
وأبى عبيدة بن الجراح الى حمْ ص  ،ويزيد بن أبى سفيان رضى  %عنھم الى
دمشق  .وقد تجمعت الجيوش ودخلت فى مواجھة مع الروم  ،لكن جيوش
المسلمين لم توفق فى ھذه المرحلة  ،إذ تغلَّب عليھم الروم بقيادة ماھان  ،قائد
جيوش الروم  ،فرجعت الجيوش الى الحدود بقيادة عكرمة أبن أبى جھل  ،وصدر
أمر الخليفة الى القائد الصحابى الجليل خالد بن الوليد رضى  %عنه للتحرك من
العراق الى الشام ليتولَّى قيادة الجيوش ) توحيد القيادة ( .
تحرك خالد رضى  %عنه من الحيرة متجھا غربا ً حتى دومة الجندل ثم
سلك الطريق األوسط الى الشام  ،واتجه ناحية الشمال الغربى حتى وصل
اليرموك  ،حيث كانت تعسكر جيوش المسلمين  .وفى اثناء اشتداد القتال فى ھذه
الموقعة جاء نعى الخليفة أبى بكر الصديق رضى  %عنه .

وتولى الخالفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى  %عنه  ،فكتب
خطابا ً بعزل خالد بن الوليد رضى  %عنه من قيادة الجيش  ،وتولية أبى عبيدة
عامر بن الجراح رضى  %عنه بدال ً عنه .
وكانت مدة خالفة أبى بكر الصديق رضى  %عنه سنتين وثالثة أشھر
وبضعة أيام  .وقد دفن رضى  %عنه فى حجرة السيدة عائشة أم المؤمنين بجوار
رسول  %صلى  %عليه وسلم .
وھكذا طويت صفحة ناصعة البياض حافلة بجالئل األعمال .
@ @óÝøc
-١

كيف كانت نتائج اجتماع السقيفة ؟

-٢

تحدث عن الفتوحات اإلسالمية في عھد الخليفة أبى بكر الصديق .

-٣

ما أسباب الرده ؟ وكيف تغلب أبوبكر على المرتدين ؟



@ @lbİ©a@åi@‹àÇ@ÖëŠbÐÛa@–@μäßû¾a@ßc
)  ٢٣ – ١٣ھـ(
نسبه :
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن عُدى  ،ويشترك نسبه مع الرسول
عليه أفضل الصالة وأت َّم التسليم  ،فى جده السابع من جھة األب  ،وفي الجد
السادس من جھة األم  .ل َّقبه الرسول عليه أفضل الصالة وأتم التسليم بالفاروق،
ألن  %فرَّ ق به بين الحق والباطل .
مولده ونشأته :
ولد بمكة المكرمة  ،قبل حرب الفجَّ ار بحوالي أربع سنوات  ،وكان ميالده
لثالث عشرة سنة من ميالد الرسول صلى  %عليه وسلم  .وكان منذ نشأته رضى
 %عنه مثاال ً للفصاحة  ،والبالغة  ،والصراحة  ،والجرأة فى قول الحق .وفي
فترة الصغر  ،كان رضى  %عنه يرعى ألبيه  ،ثم عمل بالتجارة  ،كما كانت له
السفارة بين قريش والقبائل األخرى  .حارب اإلسالم عند انبالج نوره حربا ً ال
ھوادة فيھا  ،ولما أسلم كان من أش ِّد المناصرين لدعوة االسالم  .صحب رسول %
صلى  %عليه وسلم فى معظم الغزوات .
أمّا فى عھد أبى بكر رضى  %عنه  ،فقد كان بمثابة الوزير  ،إذ ساعده في
حروب الردة  ،وفي الفصل في القضايا  ،وفي جمع القرآن الكريم .



إسالمه :
كان عمر رضى  %عنه أشد الناس أذى للمسلمين  .فلما كانت الھجرة الى
الحبشة رأى األذى الذى لحق بالمسلمين ورأى منھم الصبر والجلد على مفارقة
َّ
فرق قلبه  ،وبدأ يستمع الى الدعوة  .وقد كان الرسول صلى  %عليه
األوطان ،
وسلم يقول  :اللھم أعَّز االسالم بأحد العمرين  .ويعنى بذلك أبا جھل  ،عمرو ابن
ھشام وعمر بن الخطاب  .وبفضل دعاء الرسول صلى  %عليه وسلم َّ
رق قلب
عمر  ،واستمع لدعوة الحق  ،فآمن وص َّدق بعد الحادثة الشھيرة مع اخته فاطمة
بنت الخطاب وزوجھا  ،وذھب لدار األرقم حيث التقى رسول  %صلى  %عليه
وسلم وشھد شھادة الحق .
أعلن عمر رضى  %عنه إسالمه على مأل من قريش فى البيت الحرام  ،و
في أنديتھا  ،فلحقه األذى من المشركين  ،حتى أجاره العاص بن وائل السھمى.
ولما كانت الھجرة الى المدينة خرج رضى  %عنه علنا ً قائال للقوم) :من أراد أن
تثكله امه وييتم أطفاله ويرمّل زوجته  ،فليلحقنى وراء ھذا الوادى (  .فلم يجرؤ
أحد أن يتبعه .
وبعد االسالم صحب عمر رضى  %عنه رسول  %صلى  %عليه وسلم ،
فأحسن الصحبة  ،وكان عليه الصالة والسالم يستشيره فى الكثير من األمور .
وكان القرآن فى بعض المواقف ينزل موافقا ً رأى عمر رضى  %عنه.



}: ™sΩU{BI Z}k ™l¶BI
بويع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالخالفة بعد وفاة ابى بكر رضى %
عنه  .وكان أبو بكر قد عھد اليه بالخالفة بعد ان استشار كبار الصحابة  .ولما
بُويع له بدأ عھده وسياسته بالحزم والشدة على عمَّاله  .فكان مھتما ً بأمر الرعية
رفيقا ً بھا  ،مھتما ً بكل ما يصلح شؤونھا  .يحس بعظم المسؤولية الملقاة عليه .
وكان رضى  %عنه يقول  ) :لو أن جمال ً ھلك ضياعا ً بشط الفرات لخشيت أن
َيسأل  %عنه آل الخطاب( .
@ @@Z@§X¢k ´s ©ZAX¬A
كان رضى  %عنه من الخلفاء القدوة في تاريخ االسالم والمسلمين وقد
عرف عھده بالعدل في ادارة الدولة  ،إذ كان يحاسب الوالة إنصافا ً للرعية  .وقد
كان رضى  %عنه  ،نموذجا ً يحتذى به في ادارته وعدله  ،والتاريخ شاھد على
ذلك  .وفيما يلي نماذج لما شھده عھده من منشأت :
.١

أسس مدينة البصرة فى سنة ١٦ھـ فأصبحت من أھم المراكز التجارية في

العالم فيما بعد .
.٢

شيد مدينة الكوفة سنة ١٧ھـ فأصبحت عاصمة للدولة االسالمية فى عھد

أمير المؤمنين على بن أبى طالب .
.٣

بنى مدينة الفسطاط سنة ٢٠ھـ فأصبحت حاضرة البالد المصرية

.٤

أول من أنشأ الدواوين فى البالد االسالمية .



ومن الشواھد على عدله وحسن إدارته ما يلي :
.١

كان رضى  %عنه إذا أمر بشئ أو نھى عنه  ،بدأ في التنفيذ بأھله .

.٢

كان رضى  %عنه يقبل الشكاوى ضد عماله في الواليات  ،فالوالى عنده

فرد من أفراد األمة  ،يجرى عليه حكم العدل  ،لذا فقد حقق مع بعض وُ الت ِه ،
ومنھم الصحابى الجليل سعد بن أبى وقاص رضى  %عنه  .وكان محمد بن
مسلمة رضى  %عنه من كبار المحققين مع الوالة في عھد عمر بن الخطاب .
.٣

كان رضي  %عنه يحاسب عماله في موسم الحج  ،وعلى مشھد من الناس،

وعليه فقد إنصرف الوالة إلى تجويد أعمالھم  ،حتى يتجنبوا محاسبته .
.٤

كان رضى  %عنه إذا ظھرت على بعض والته إمارات الثروة والسعة ،

وھو على رأس العمل  ،أخذ منه نصف ما لديه من أموال  ،ووضعه فى بيت مال
المسلمين  ،وھذا نموذج لوالتنا فى مختلف بقاع العالم االسالمي

أن يسيروا

على نھجه لتحقيق قيم الطھر  ،والبعد عن شبھة الثراء الحرام على حساب
المنصب .
خالصة القول أن عمر رضى  %عنه  ،كان عفيفا ً عن مال المسلمين .
وقد أخذ نفسه وأھل بيته بالشدة  ،ومنعھم من أن ينتفعوا بشئ من مال المسلمين.
كما كان رضى

عنه محبا ً للرعية كارھا ً لما يفرقھا  ،عادال ً ومساويا ً



بين أفرادھاَ ،ليِّنا ً من غير ضعف  ،قويا ً من غير عنف  ،متفانيا ً فى مصلحة
الرعية  .وبھذا النھج فقد وضع رضى  %عنه النموذج الذي ننشده .
القضاء في عھده :
أمَّا في مجال القضاء فقد عين رضى  %عنه قضاة مستقلين عن الوالة
للفصل بين الناس في الخصومات  ،وأبرز من تولي القضاء في عھده  ،الصحابي
الجليل أبو موسى األشعري رضى  %عنه  .وقد اعتبرت الرسالة التى وجھھا
رضى  %عنه الى أبى موسى االشعري رضى  %عنه أساسا ً للنظم القضائية عند
الجمھور من قضاة

المسلمين  ،وقد جاء في الرسالة ) :أمّا بعد – فان القضاء

فريضة محكمة وسنة متبعة  ،فأفھم إذا أولي اليك فانه الينفع تكلم بحق النفاذ له .
آس بين الناس في وجھك وعدلك ومجلسك حتى اليطمع شريف فى حيفك ،
والييأس ضعيف في عدلك  ،فالبينة على من ادعي واليمين على من أنكر ٠٠٠
الخ ( وقد تمرس رضى  %عنه على فن االدارة والقضاء قبل الخالفة  .لذا فقد
كانت إدارته رضى  %عنه مزيجا ً من الخبرة والدراية  ،فضال ًعن االعداد السليم
فى مدرسة النبوة  ،على صاحبھا  ،أزكى الصالة وأتم التسليم .



الفتوحات في عھد عمر  :انظر )الشكل رقم .(٣
الجبھة الفارسية :
فكر الفرس في مھاجمة المسلمين بعد الھزيمة التى لحقت بھم في موقعة
القراض  ،فاستعدوا للقتال  ،وواجھھم المسلمون بقيادة المثنى بن حارثة  ،في
موقع يسمى النمارق بين الحيرة و القادسية .
وقد تمكن المسلمون من ھزيمة الفرس  ،ورغم الھزيمة فقد جمعوا قواتھم
مرة أخرى والتقوا بالجيش المسلم بقيادة أبى عبيدة عامر بن الجراح رضى %
عنه  ،فكسب الفرس المعركة  ،وانسحب المُسلمون الى بادية العراق ينتظرون
المدد من الخليفة عمر بن الخطاب  .وبعد التشاور قرر أمير المؤمنين أن يبعث
جيشا ً بقيادة سعد بن أبى وقاص إلنقاذ الموقف .
موقعة القادسية :
سار سعد رضى  %عنه فى جيش بلغ تعداده نحو ثالثين ألف مقاتل  ،حتى
وصل القادسية  ،وكان بھا جيش بقيادة قابوس بن قابوس بن المنذر الذي تجمع
حوله بعض األعراب لمعاونة الفرس .
ظل سعد في انتظار المعركة شھراً كامال ًعلى حالة من الترقب والحذر ،
وبعد وصول الجيش الفارسى بقيادة رستم في عدد كبير من المقاتلين إلى القادسية،
وقع الصدام بين المسلمين والفرس .
وكان الجيش االسالمى يضم في تكوينه أعداداً من كبار الصحابه وظل سعد
رضى  %عنه يُزھِّدھم في الدنيا ويُرغبھم في اآلخرة ويحذرھم الفشل والضعف
أمام األعداء  .وفي أثناء المعركة ھبت ريح عاصفة تمكن المسلمون خاللھا من

اقتحام معسكر الفرس وقتل قائدھم رستم  .واعداداً كبيرة منھم  ،بينما اس ُتشھد
بعض من المسلمين  .وتعد ھذه الموقعة موقعة فاصلة بين المسلمين والفرس  ،إذ
ضعفت الروح المعنوية للفرس .
توجه سعد رضى  %عنه بعد القادسية بشھرين الى المدائن عاصمة الدولة
الفارسية  ،فتم فتحھا  ،فى ذي الحجة سنة ١٤ھـ  ،وقد حمل المسلمون من المدائن
الكثير من الغنائم  ،و ُبع َ
ِث باألخماس وذخائر كسرى الى عاصمة الدولة
االسالمية  ،وأصبحت المدائن قاعدة لألعمال الحربية بفارس والمشرق  ،وتولى
أمر الخراج فيھا النعمان بن مقرن  ،وأخوه سويد رضى  %عنھما  .واستمرت
الفتوحات حتى بلغت الموصل  ،ثم جاء األمر من أمير المؤمنين عمر  ،رضى %
عنه  ،بعدم التوغل فى داخل بالد فارس  ،حرصا ً على سالمة المسلمين .
معركة نھاوند :
في الفترة التى توقف فيھا سعد رضى  %عنه عن التوغل في بالد فارس ،
َتجمِّع الفرس مرة آخرى فكتب سعد الى أمير المؤمنين طالبا ً الرأى  .وفى أثناء
ذلك  ،عُز َل سعد رضى  %عنه بشكوي من أحد أفراد الجند  ،ليتولي النعمان بن
مقرن رضى  %عنه أمر الجيش  ،فكانت موقعة نھاوند وھزيمة الفرس  ،وتدمير
قوتھم وفتح سائر األنحاء في بالدھم .
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الفتوحات في بالد الشام  :انظر شكل ).(٣
تولى قيادة جند الشام أبو عبيدة عامر بن الجراح  ،بدالً من خالد ابن الوليد
رضى  %عنھما  ،فأصبح خالد جنديا ً في جيشه .
اجتمع جيش الروم في بلدة فحل  ،بينما بدأ المسلمين من دمشق  ،فتم الحصار
في محرم سنة ١٤ھـ  ،وتم فتحھا حربا ً  ،بينما ُعقِدَ صلح بين بعض األجزاء منھا.
ثم بدأ االستعداد للموقعة الفاصلة مع الروم  ،وھي موقعة اليرموك .
موقعة اليرموك :
َتجمَّع الجيش المسلم في اليرموك  ،وھو وادى ذو سھل فسيح  ،على حافة
صحراء األردن  ،وذلك استعداداً للمعركة الفاصلة مع الروم  ،بينما عسكر جيش
الروم عند بحيرة الحولة  ،في عدة وعتاد يفوق جيش المسلمين ،في شمال النھر
،بينما عسكر جيش المسلمين في جنوب النھر  .وقد عرض الروم األموال على
المسلمين خشية اللقاء إال أن المسلمين رفضوا ذلك  .وأخيراً التقي الجيشان في
ِى الوطيس  ،حتى
وحم َ
سھل يمتد جنوب شرق اليرموك  ،ودارت رحي القتال َ ،
أضطرت المسلمات الى االشتراك في الحرب  ،وقيل أنھن يسابقن الرجال في
القتال  .وكتب  %النصر للمسلمين  ،في رجب من عام

١٥ھـ  .ثم اعقبھا

حصار حمص التى فتحت صلحا ً  ،وقنسرين  ،ثم حلب ثم واصل جيش المسلمين
فتوحاته  .وقد اتجه جيش آخر جنوبا ً نحو بيسان واألردن وفلسطين  ،حيث كان
يعسكر معاوية بن أبى سفيان رضى  %عنه ھناك .

وحول مدينة القدس  ،التقي جيش عمرو ومعاوية رضى  %عنھما ،وفُرضا
الحصار على القدس حتى فُت َِح ْ
ت صلحا ً بحضور أمير المؤمنين عمر بن الخطاب،
الذى كتب كتابا ً ألھلھا  ،في أواخر سنة ١٥ھـ حيث أ َّم َنھُم على أرواحھم
وممتلكاتھم .
فتح مصر :
بمبادرة من الصحابى عمرو بن العاص رضى  %عنه  ،وافق الخليفة عمر
بن الخطاب  ،على فتح مصر لنشر الدعوة  ،لتأمين بالد الشام  ،وإبعاد خطر
الروم  ،واالستفادة من خبرتھا .
لھذا بدأ زحف الجيش المسلم بقيادة عمرو بن العاص رضى  %عنه من
جنوب فلسطين فوصل العريش ومنھا إلى القرما على البحر االبيض المتوسط ،
وبعد فتحھا تقدم نحو بلبيس ثم الى أم دنين  ،وھى تقع في مكانة حديقة األزبكية
في مدينة القاھرة حاليا ً  ،ثم تقدم الجيش الى عين شمس  ،نحو حصن بابليون ،
حيث دارت مفاوضات الصلح مع المقوقس  ،كبير القبط وتم الصلح .
ولما حاول الروم التدخل  ،تمت ھزيمتھم بالقرب من االسكندرية  ،وتم
فتحھا  ،وأصبح أھلھا أھل ذمة وتمت ھزيمة الروم  ،وعليه قد فُت َِح ْ
ت مصر في
سنة ٢٠ھـ .
ومن ثم فإن فتح مصر أعاد األمن والنظام للبالد  ،ونظمت اإلدارات وأقيم
القضاء  ،وأحسنت معاملة القبط  ،وأطلقت لھم حريتھم الدينية  ،إذ كانوا
ت الضرائب
ض ِ
مضطھدين من قِبل الروم  .فتحسنت حالتھم االقتصادية بعد أن ُخ ِّف َ
الباھظة  ،فزادت ثروتھم  .وقد ُخيِّر القبط بين االسالم أو البقاء على دينھم ،



وفضَّلوا دينھم  .وھكذا يظھر لنا جليا ً نھج االسالم وتسامحه نحو أصحاب الديانات
األخرى ) أھل ّ
الذمة ( .
صفات عمر :
كان رضى  %عنه أشد الناس مجاھرة برأيه في الدين حتى قيل  :ماع ُِبدَ
 %جھرة حتى أسلم عمر – فضال ً عن ذلك  ،فقد اشتھر رضى  %عنه بالزھد
والتواضع والبساطة في الملبس والسكن والمأكل  ،وكان نافذ البصيرة حسن
التقدير ألمور األمة .
على الرغم مما تقدم فقد استشھد رضى  %عنه بطعنة خنجر في مؤامرة
حاقدة على يد فيروز الديلمى الملقب بأبي لؤلؤة  ،الذى كان غالما ً للمغيرة ابن
شعبة رضى  %عنه  .وقد لقي عمر رضى  %عنه ربه في شھر ذى الحجة عام
٢٣ھـ بعد خالفة دامت عشر سنوات وستة أشھر .
وھكذا ختمت حياة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  ،وكان أعظم رجال
السياسة واالدارة وضرب اروع مثال للحاكم القدوة الحسنة في الدولة االسالمية.



أسئلة
 .١تحدث عن ادارة الدولة اإلسالمية في عھد عمر بن الخطاب مبينا ً أبرز
المنشآت .
 .٢لماذا اعتبرت الرسالة التي وجھھا عمر بن الخطاب إلى أبى موسى االشعرى
رضى  %عنه اساسا ً للنطم القضائية عند جمھور الفقھاء ؟
 .٣اذكر المعركة التي شاركت فيھا المسلمات في القتال إلى جانب الرجال؟ وما
دالالت ذلك ؟



@ @æbÐÇ@åi@æbàrÇ@μäßû¾a@ßa
)  ٢٣ھـ –  ٣٥ھـ (
ھو عثمان بن ابى العاص بن أمية بن عبد شمس  .ولد رضى  %عنه في
العام الخامس من ميالد الرسول صلى  %عليه وسلم .
نشأته وصفاته :
اشتھر رضى  %عنه بال ِع َّف ِة والحياء والكرم  ،وكان من السابقين األولين
لالسالم  ،وكان إسالمه على يد أبى بكر الصديق رضى  %عنه  .كان من أوائل
المھاجرين الى الحبشة  ،ثم ھاجر الى المدينة بعد العودة من الحبشة  ،وشارك مع
الرسول صلى  %عليه وسلم  ،في كل الغزوات  ،عدا بدر  ،حيث كان ممارضا ً
لزوجته  .وكان سفيراً للرسول صلى  %عليه وسلم عند صلح الحديبية  .وكانت
بيعة الرضوان من أجله حينما أشيع قتله .
من مآثره رضى  %عنه أنه جھز جيش العسرة  ،وھو الجيش المتجه الى
تبوك  ،وفي تجھيز جيش العسرة نموذج ينبغى اتباعه في إعداد الجيوش المجاھدة
في مختلف العھود في بلدان العالم االسالمى  .كما أنه رضى  %عنه اشترى بئر
رومة وجعلھا صدقة للمسلمين  ،حين سمع رسول  %صلى  %عليه وسلم يقول
)من يشترى بئر رومة وله فيھا شربة في الجنة (  .عمل كاتبا ً للوحى بين يدي
رسول  %عليه أفضل الصالة وأتم التسليم  ،وأفضل من قرأ القرآن على النبى
صلى  %عليه وسلم  .وكان من رواة الحديث .



بيعته :
لمَّا ُ
طع َِن عمر رضى  %عنه  ،وقبل وفاته  ،جعل الشورى الختيار الخليفة
راض
في ستة نفر من الصحابة الذين توفى رسول  %صلى  %عليه وسلم وھو
ٍ
عنھم  ،وھم  :على بن أبي طالب  ،وعثمان بن عفان  ،وسعد ابن أبي وقاص ،
وعبد الرحمن بن عوف  ،والزبير بن ال َّعوام  ،وطلحة ابن عبيد  %رضى  %عنه
 ،وانحصر األمر بين على وعثمان رضى  %عنھما  ،وحسم بالبيعة العامة
لسيدنا عثمان رضى  %عنه فى آخر ذى الحجة عام ٢٣ھـ .
وبعد تمام البيعة خطب عثمان رضى  %عنه في جماعة المسلمين مبينا ً لھم
جملة من النصائح تتعلق بالدين والسياسة  ،ثم كتب بعد ذلك لوالته  ،والقواد
وعمال الخراج يحثھم على األمر بالمعروف والنھي عن المنكر  .كما أوصاھم
رضى  %عنه ،بالعطف على أھل الذمة في جباية الخراج مع العدل واالنصاف.
الفتوحات في عھده  :انظرشكل ). (٤
تتابعت الفتوح في عھد سيدنا عثمان رضى  %عنه  .ففى الشرق خرجت
فارس على سيادة الدولة االسالمية  ،فسار اليھم عبد  %بن عامر رضى  %عنه
عامل البصرة  ،وقضى على الفتنة  ،وفتح خراسان وأعاد سلطان الدولة في
كرمان وسيجستان  .وفي عام ٣١ھـ قُ ِت َل يزدجر ملك الفرس على يد بعض
الفرس  ،كما تمكن سعيد بن العاص رضى



عنه من فتح طبرستان  ،بينما

َع َب َر األحنف بن قيس نھر جيحون  ،ووصل الى بالد ماوراء النھر  ،وتوغل فى
طخارستان .
ولما ولى عبد  %بن ابي السرح رضى  %عنه مصر  ،فكر في فتح شمال
افريقيا  ،فأذن له الخليفة  ،فغزا دنقال فى عام ٣١ھـ وعقد صلحا ً اقتصاديا ً
وسياسيا ً مع النوبة  ،وھو ما ْ
أطل َِق عليه معاھدة البقط .
وفى عھد عثمان رضى  %عنه  ،امتلكت الدولة االسالمية أول اسطول
بحرى تحت إمرة عبد  %بن قيس بن الحارث  ،أول أمراء البحر في الدولة
االسالمية  ،وبھذا األسطول حارب معاوية الروم وبلغ عمورية واستولى على
جزيرتي قبرص ورودس في عام ٢٨ھـ .
وفي عام ٣٤ھـ كانت المعركة المعروفة بذات الصوارى بين المسلمين
والروم في البحر االبيض المتوسط بالقرب من مدينة االسكندرية  ،إذ حاول الروم
استرجاع مصر  .وقد عرفت بھذا االسم لكثرة السفن التى اشتركت في المعركة .
وكان النصر حليفا ً للمسلمين .
للنقاش :
 -لماذا قام المسلمون ببناء اسطول حربي ؟ وفيم استخدم ھذا االسطول ؟



@ @kÛb @ïia@åi@óÜÇ@μäßû¾a@ßc
) ٣٥ھـ – ٤٠ھـ (
نسبه ونشأته :
ھو أمير المؤمنين على بن ابي طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف إبن
قصي بن كالب  ،ولد بمكة قبل البعثة المحمدية بعشر سنوات  .ابن عم الرسول
عليه أفضل الصالة وأتم التسليم  ،ومن أوائل الذين لبوا دعوة االسالم واسلم قبل
أن يبلغ العاشرة من عمره ولم يسجد لصنم قط ؛ وقد بات في فراش الرسول صلى
 %عليه وسلم ليلة الھجرة  ،م َُعرِّ ضا ً نفسه للخطر  .تزوج فاطمة بنت رسول %
عليه السالم .
وبعد استشھاده رضى  %عنه خلفه ابنه الحسن رضى  %عنه لمدة ستة
أشھر  .ثم جري بينه وبين معاوية رضى  %عنه اتفاق تخلي بموجبه الحسن
رضى  %عنه عن الخالفة في عام ٤١ھـ .واتفق المسلمون على خالفة معاوية.
ف ھذا العام بعام الجماعة.
وقد ع ُِر َ



@ @òîßc@óäi@‡èÇ@À@òîßý⁄a@òÛë‡Ûa
) ١٣٢ –٤١ھـ (
ُت ْن َسبُ الدولة األموية الى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي  ،جد
معاوية بن أبى سفيان بن حرب بن أمية  ،أول الخلفاء األمويين .
معاوية بن ابي سفيان ٦٠ – ٤١) :ھـ (
بدأ عھد الدولة االموية بمعاوية بن أبي سفيان رضى  %عنه  ،الذي ولد
بمكة المكرمة قبل البعثة النبوية بخمس سنوات  .أسلم يوم فتح مكة وعمره ثالث
وعشرون سنة  .وبعد فتح مكة عمل معاوية رضى  %عنه كاتبا ً للوحى ،وتولى
قيادة الجيوش المتجھة الى الشام مدداً ألخيه يزيد في خالفة أبى بكر الصديق
رضى  %عنه  .أصبح واليا ً على دمشق في عھد أمير المؤمنين عمر ابن
الخطاب ،وجمعت له والية الشام في عھد أمير المؤمنين عثمان بن عفان  .ظل
واليا ً على بالد الشام حتى استشھاد الخليفة عثمان بن عفان .
كانت بينه وبين االمام على موقعة صفين  ،التى انتھت بالتحكيم  .وبعد مقتل
االمام على  ،انتقلت الخالفة إلى معاوية في العام المعروف بعام الجماعة سنة
٤١ھـ  ،حيث بويع في ھذا العام بالرضا من جميع األمة عدا الخوارج  .وتم نقل
عاصمة الدولة اإلسالمية من المدينة المنورة الى دمشق .
تولى معاوية أمر األمة  ،وكانت منقسمة إلى ثالثة فرق  :شيعة بني أمية من
أھل الشام ،وشيعة على بن أبي طالب  ،والخوارج  .لذا فقد كان أمر األمة يحتاج



إلى الحكمة والحلم وشدة االحتمال والصبر  ،وقد استخدم معاوية كل ھذه األمور
لتثبيت دعائم الدولة وأركان الحكم .
أشھر والته :
استعان معاوية رضى  %عنه  ،بوالة أشداء  ،ا ْش ُت ِھرُوا بالحنكة والدھاء .
وكان أبرزھم عمرو بن العاص رضى  %عنه  ،والى مصر  ،ثم المغيرة ابن
شعبة الثقفي رضى  %عنه  ،الذي أصبح واليا ً على الكوفة  ،ومن والة معاوية
أيضا ً الذين اشتھروا بالشدة زياد بن أبيه  ،الذى تولي أمر البصرة عام ٤٥ھـ
واشتھر بخطبته ) البتراء (  ،وقد تولي أمر الكوفة بعد وفاة المغيرة بن شعبه .
الفتوحات في عھده :
حفل عھد معاوية بالعديد من األعمال العظيمة  ،ليس في السياسة واإلدارة
فحسب  ،بل اتسعت الدولة اإلسالمية في عھده  .فمن جھة الشرق  ،تم فتح ھرات
وخوارزم  ،وت َّم االستيالء على بعض بالد الھند والسند  ،وتمت مھاجمة بخارى
وسمرقند .
وفي جھة الغرب  ،اتجه عقبة بن نافع من برقة نحو افريقيا ) تونس ( ،
وأسلم على يديه الكثير من البربر  ،وبني مدينة القيروان  ،وأقام المسجد الجامع.
وسار حتى وصل المحيط األطلسى  .وبعد أن عُز َل  ،عقبة  ،خلفه أبو المھاجر
دينار على مصر وافريقيا  .وفي عھد معاوية أتسع األسطول البحرى  ،وتمكن به
من ضم العديد من الجزرفي البحر األبيض المتوسط .



أما من ناحية الشمال  ،حيث تقع الدولة البيزنطية  ،فقد رتب معاوية
الشواتى والصوائف  ،وھي عبارة عن ) حمالت عسكرية فى فصلي الشتاء
والصيف لحماية الثغور (  .وت َّم حصار القسطنطينية فى الفترة من ٥٤ھـ وحتى
٦٠ھـ .
توفي معاوية في رجب سنة ٦٠ھـ .
يزيد بن معاوية ٦٣ – ٦٠) :ھـ (
تولى الخالفة بعد وفاة والده  .وقد نشأ في البادية على الفصاحة والكرم
وحب الشعر وقد امتنع عن البيعة له الحسين بن على  ،وعبد  %بن الزبير رضى
 %عنھما  ،وقد تمكن من أخذ بيعة ابن عمر وابن العباس رضى  %عنھما  ،وقد
تصاعد الخالف بينه وبين الحسين بن على .
خرج الحسين رضى  %عنه قاصداً الكوفة على رأس ثمانين رجال ً وفي
الطريق  ،التقت به القوة التى أرسِ َل ْ
ت من قبل يزيد  ،فما كان منه إال أن انحاز الى
كربالء فنشب القتال في  ١٠محرم من عام ٦١ھـ وكان جيش يزيد بقيادة عمر بن
سعد بن أبي وقاص وفي كربالء قاتل الحسين ومن معه َفقُ ِتلُوا جميعا ً  ،ولم يبق إال
النساء واالطفال .



مروان بن الحكم ٦٥ – ٦٤) :ھـ (
ھو َم َر َوان بن الحكم بن أبي العاص  ،ولد في السنة الثانية من الھجرة .
وفي ظل خالفة معاوية  ،أصبح واليا ً على المدينة  ،وقيل إنه توالھا لفترتين .
كان َم َر َوان من أھل الفصاحة والرأى والشجاعة  ،كثير التالوة للقرآن كما
روى الحديث عن كثير من الصحابة  .وإلى َم َر َوان يرجع الفضل في ضبط
المقاييس والموازين  .وتمت له البيعة في مؤتمر الجباية سنة ٦٤ھـ  .ولم تطل مدة
خالفته  ،إذ توفي في رمضان من عام ٦٥ھـ  ،وعھد بالخالفة ألبنه عبد الملك .

عبد الملك بن مروان ٨٦ – ٦٥ ) :ھـ (
ھو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن ابي العاص بن أمية بن عبد شمس.
ولد سنة  ٢٦ھـ  .عرف بالتدين والشھامة  ،حفظ القرآن وقرأ علوم الفقه والتفسير
والحديث  ،كان فصيحا ً وعالما ً وأديبا ً  ،كما عرف بالحزم والصفات الحميدة .

الدولة األموية في عھده :
كانت الدولة عندما تولي أمرھا في حالة اضطراب شديد  ،كاد يؤدى إلي
زوالھا .والدليل على ذلك أن الحجاز كان به عبد  %بن الزبير  ،أما بالد العراق
فقد كانت بھا فرق ثالث :



 -١زبيرية مع ابن الزبير  -٢شيعة مع آل البيت  -٣والخوارج
وقد تمكن عبد الملك من فرض النظام في الدولة في حوالى سبع سنوات ،
فأصبح بذلك المؤسس الثاني لدولة بني أمية  .وفي مصر استتب األمن وانتشر
االسالم بفضل الجھود التى بذلھا عبد العزيز بن مروان الذي كان من خير الوالة
في العھد األموى وذلك لحسن سياسته وتدبيره واالصالحات التى حققھا .
وجّ ه عبد الملك الحجاج بن يوسف الثقفي إلى الحجاز  ،الذي اصبح واليا ً
على مكة حتى عام ٧٥ھـ فتمكن من أعادة األمور إلى نصابھا  ،ثم تولى بعدھا
إمارة العراق  ،فسار اليھا قاصداً الكوفة  ،وخاطب أھلھا من منبر المسجد متوعداً
أھل العراق في خطبتة الشھيرة التى جاء فيھا ) :أنا إبن جال ّ
وطالع الثنايا  ،متى
أضع العُمامة تعرفونى (  .فأبان الحجاج في ھذه الخطبة سياسته المبنية على
الحزم ؛ ثم اتجه إلى البصرة  ،وخاطب أھلھا كما فعل في الكوفة  ،وق ّدم العون
للمھلب بن أبى صفرة في حربه للخوارج .
وتمكن الحجاج من فرض ھيبة الدولة فى بالد العراق  ،وتوطيد دعائم
الملك ونشر األمن  ،كما أخضع بالد خراسان  ،واسند واليتھا الى المھلب ابن أبي
صفره  ،الذي قام بالعديد من الفتوحات في تلك البالد .
وقد شھدت فترة عبد الملك اتساع الدولة اإلسالمية  ،حيث فتح قيسارية
وقالقيال في سنة ٨٤ھـ .



ومن أعماله أنه أنشأ داراً لسك العملة االسالمية  ،حيث ضربت الدراھم
والدنانير في عام ٨٤ھـ .
وفاته :
تولى عبد الملك رضى  %عنه أمر األمة المضطرب فاستقامت له  .وقد
أمتدت خالفته لحوالي أحدى وعشرين سنة  ،إلى أن توفاه  %في دمشق ببالد
الشام  ،في منتصف شوال من عام ٨٦ھـ  ،الموافق لشھر اكتوبر عام ٧٠٥م .
الوليد بن عبد الملك ٩٦ – ٨٦ ) :ھـ ( :
ولد فى سنة ٥٠ھـ  .بويع بالخالفة بعد وفاة والده  .وكانت خالفته غرة في
جبين الدولة األموية  ،لما قام به من اصالحات وفتوحات  ،اشتھر فيھا قواد
عظام ،أضافوا بلدانا ً واسعة لرقعة الدولة االسالمية .
وقد قام الوليد بالعديد من االصالحات  ،حيث أصلح الطرق وسھَّل السبل
في الحجاز و أقاليم الدولة األخرى  ،كما حفر اآلبار  .ومن أعماله في المعمار،
أنه قام بتوسعة المسجد النبوي بالمدينة المنورة  ،وأدخل فيه حجرات زوجات
الرسول صلى  %عليه وسلم  ،كما بني جامع دمشق  ،وھو المسجد المعروف
ً
إضافة لذلك  ،فقد حجر الوليد على
بالمسجد األموي  ،الباقى الى يومنا ھذا .
المجزومين حجراً صحّ يا ً  ،وأجزل لھم العطاء  ،وأعطى لكل ُم ْق َع ٍد خادما ً يحمله ،
ولكل ضرير قائداً  .وفي عھده تولى عمر بن عبد العزيز إمارة المدينة فأحسن
السيرة في أھل المدينة  .وقد كان الخليفة الوليد حسن المعاملة للرعية محّ با ً
للعلماء.



الفتوحات في عھده  :انظر الشكل ).(٥
استمرت الفتوحات في عھده رضى  %عنه  ،فأضيفت للدولة االسالمية
بلدان واسعة  ،كان لھا عظيم األثر في انتشار اإلسالم واللغة العربية  ،وازدھار
الحضارة االسالمية  .وفيما يلى استعراض لألمصار التى دخلت تحت نفوذ الدولة
اإلسالمية .
اقليم ما وراء النھر :
بدأ التفكير في فتح ھذا االقليم منذ عھد عثمان بن عفان رضى  %عنه  .وقد
تم فتحه على يد القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباھلى  ،الذى احتل بلخ فى عام
٨٦ھـ ،وغزا بيكند فى عام ٨٧ھـ  .ثم واصل فتوحاته حتى استولي على بخارى
في ٨٩ھـ وخوارزم في ٩٣ھـ ثم سمرقند  ،فمد حدود الدولة الى أواسط آسيا ،
وعبر نھر جيحون  ،ووصل الى فرغانة ونھر سيحون  .وقد تتابعت فتوحات
قتيبة حتى قرب حدود الصين .
وبفتح ھذا االقليم اعتنق السكان االسالم  ،وقد أثرى ھذا االقليم الحضارة
االسالمية بعلماء أفذاذ  ،كالفارابى  ،والخوارزمى والبخارى  ،وغيرھم من
االعالم .
اقليم السند :
تم فتحه على يد القائد الشاب محمد بن القاسم الثقفى  ،الذى سار إلى الھند
في عام ٨٩ھـ  ،وقد تمكن من فتحھا واتصل المسلمون بأھل الھند  ،ونقلوا منھم
الكثير من العلوم  ،كالفلسفة والرياضيات .



شمال افريقيا :
قصة فتح شمال افريقيا  ،ارتبطت بموسى بن نصير ومواله طارق ابن
زياد البربرى  .تحرك موسى بن نصير وقائده طارق الى شمال أفريقيا وبسط
نفوذ الدولة في بالد المغرب حتى مدينة طنجة .
وكانت بالد البربر جبلية صعبة المنال  ،تمرَّ س أھلھا في فنون الحرب
والغزو  ،لذا فقد لقى المسلمون مشقة فى فتح شمال افريقيا .
وصل موسى فى فتوحاته حتى شاطئ المحيط األطلسى  ،وقضى على نفوذ
البيزنطيين ووصل مدينة سبتة  ،ونشر القرآن وأدخل البربر في الدين اإلسالمى .
األندلس :
اتجھت األنظار نحوھا بعد استقرار المسلمين في بالد المغرب  ،وكانت
تعرف باسم فاندلوسيا أىْ بالد الوندال  ،ثم سكنھا القوط  ،الغربيون وسماھا
المسلمون باألندلس  ،كما عُر َفت بشبه جزيرة ايبريا .
تمكن المسلمون من فتحھا بعد ان استعان األمير جوليان )أحد أمراء
األندلس ( بموسى بن نصير ضد الملك فردريك  .أعِ َّد ْ
ت الحملة بقيادة طريف إبن
مالك فى عام ٩١ھـ ٧١٠ -م  ،ثم لحقه جيش آخر بقيادة طارق بن زياد حاكم
طنجة  ،فى عام ٩٢ھـ  ،وقد تمكن ھذا الجيش من عبور الخليج الذى يفصل بين
أفريقيا واألندلس  ،في المكان الذى يُعرف اليوم باسم مضيق جبل طارق  .تتابع
السير كما تتابع المدد من قِ َب ِل موسى بن نصير  .وقد التقى الجيشان في منتصف
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رمضان من عام ٩٢ھـ  ،وتم النصر للجيش المسلم بقيادة طارق بن زياد  ،ثم جاء
موسى بن نصير  ،واستولى على اشبيلية  ،أعظم مدن األندلس  ،وحاضرتھا  .ثم
سارت الجيوش عبر أسبانيا حتى وصلت جبال البرانس  ،وعبرت إلى فرنسا .
وھكذا يتضح أن عصر الوليد  ،الذي توفى عام ٩٦ھـ  ،كان من أزھر
عصور الدولة األموية .
وبعد وفاة الوليد ارتقى عرش الخالفة سليمان بن عبد الملك  ،في الفترة ما
بين ) ٩٩ – ٩٦ھـ (  .إستطاع سليمان في فترة خالفته  -على الرغم من قصرھا
 أن يصل الى عمورية فى آسيا الصغرى  ،كما حاصر مدينة القسطنطينية .وكانت وفاته في صفر من عام ٩٩ھـ  ،وشھدت فترته بوادراالنقسامات بين
االمويين  .وقد خلفه عمر بن عبد العزيز .
عمر بن عبد العزيز ١٠١ – ٩٩ ):ھـ (.
عھد سليمان بالخالفة من بعده لعمر بن عبد العزيز  ،وذلك لورعه وحفظه
للعھود والمواثيق  .وقد شھدت فترة عمر بن عبد العزبز العديد من االنجازات .
وينتمى عمر بن عبد العزيز الى الخليفة عمر بن الخطاب من جھة األم  ،إذ أن
أمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب .
نشأ عمر مع والده عبد العزيز بن مروان بمصر  ،حينما كان واليا ً عليھا،
وتلقى العلم بالمدينة المنورة  .وقد تولى والية الحجاز في عھد عبد الملك ابن
مروان وابنه الوليد  .وفي تلك الفترة قام بتجميل المسجد النبوى الشريف .



ومن أبرز انجازاته أنه قام بعزل الوالة الذين اشتھروا بالظلم  ،كما قام بنشر دعوة
االسالم بالحسنى  ،فكتب إلى ملوك الھند والسند وما وراء النھر  ،والى ملك
الروم  ،يدعوھم الى الدخول في دين االسالم  .ودفع الجزية لمن دخل في االسالم
 ،كما حاول رضى  %عنه استمالة الخوارج .
تتالت الخالفة في أفراد البيت األموى  ،فكانت خالفة ھشام بن عبد الملك
عام ) ١٢٥ – ١٠٥ھـ (  ،الذي قام بنقل عاصمته الى الرصافة شمال شرق الشام
 ،وبوفاته بدأ الضعف في دولة بني أمية  .ثم خلفه الوليد بن يزيد بن عبد الملك
المعروف بالوليد الثاني ) ١٢٥ھـ ١٢٦ -ھـ ( وجاء بعده ابنه يزيد ) ١٢٦ھـ –
١٢٧ھـ(  ،ثم كانت خالفة مروان ابن محمد ) ١٢٧ھـ – ١٣٢ھـ ( ،آخر خلفاء
الدولة االموية الذي شھد عھده االضطرابات والفتن التى أدت الى انھيار الدولة .
أسئلة
 .١تحدث عن الفتوحات اإلسالمية في عھد بنى أمية .
 .٢اذكرالخليفة االموى الذي قام بالحجر الصحى  .واعتنى بالمعوقين  .وما
دالالت ذلك ؟
 .٣تناول االسباب التي أدت إلى زوال دولة بنى امية.



N{BM{A |et{A
@ @‘bjÈÛa@óäi@‡èÇ@À@òîßý⁄a@@òÛë‡Ûa
) ٦٥٦ –١٣٢ھـ (
حكمت الدولة العباسية لفترة تزيد عن خمسة قرون  ،وكان زوالھا على يد
التتار الذين ھاجموا عاصمة الخالفة بغداد في ٦٥٦ھـ .
الدعوة العباسية :
وقد كانت الدعوة الى العباسيين  ،دعوة سرية  ،اذ تكونت أول جمعية
سريَّة في خراسان من اثني عشر رجال ً ،عُرفوا بالنقباء  ،وقد بلغ عدد أعضاء
الجمعية سبعين داعية  .ظلت الدعوة تحافظ على الطابع السري حتى انكشف
أمرھا بعد وقوع إحدى رسائل ابى مسلم الخراساني  ،في يد مروان بن محمد ،
آخر خلفاء دولة بنى أمية وعليه تحولت الدعوة العباسية لطور الجھرية والثورة.
تولى ابو سلمة الخالل أمر الدعوة  ،واتخذ من الكوفة مركزاً لھا  ،وذلك
النھا بلد شيعية  .ثم جاء أبو العباس وكبار ولد العباس الى الكوفة  .وفى الكوفة
ظل أبو العباس وكبار بني العباس مختفين بالمدينة لعدة أسابيع حتى أ ُ ْخرجُوا من
قبل اشياعھم الذين بايعوا أبا العباس في أواخر عام ١٣٢ھـ  .وفي ذلك اليوم ،
رُفع السواد  -شعار العباسين  -على حصون مدينة دمشق  ،إيذانا ً بزوال الدولة
األموية  .ثم تحركت جيوش العبَّاسيين من خراسان الى العراق  ،وبدأت في
االستيالء على مدنھا  .وقد تولى عبد  %بن على بن عبد  %بن العباس قتال



مروان  ،آخر خلفاء الدولة األموية  ،ومطاردته حتى فلسطين واألردن  .وانتھى
األمر بقتله في قرية من قرى الفيوم ) قرية مصرية ( .
وھكذا انتھت الدولة األموية وقامت دولة بني العباس  ،التى شھدت نھضة
للعلوم واآلداب والفنون والعمارة والشعر والموسيقا  .وفي ظل ھذه الدولة
ازدھرت الحضارة اإلسالمية  .وتعد خالفة بني العباس العصر الذھبى للدولة
اإلسالمية .



@ @òîbjÈÛa@òÛë‡Ûa@õbÐÜ‚@Èi@Éß@pbÐÓë
الخليفة أبو العباس ١٣٦ – ١٣٢ ) :ھـ (
ھو أول خلفاء دولة بني العباس  ،وھو أبو العباس عبد  %بن محمد ابن على
بن عبد  %بن العباس بن عبد المطلب بن ھاشم  .وكان والده أول من قام بالدعوة
السياسية حتى موته في ١٢٥ھـ .
تولى أبو العباس الخالفة عام ١٣٢ھـ  ،وقد عرف بالسفاح  ،إمَّا لكثرة
أعطياته أو لكثرة سفكه للدماء  ،وقد قيل انه كان سخيا ً كريما ً .
اتخذ أبو العباس من مدينة األنبار عاصمة لدولته  ،وتقع األنبار على الضفة
اليسرى لنھر الفرات  ،وتبعد حوالى ثمانية كيلومترات من مدينة بغداد  ،وظلت
عاصمة للدولة العباسية حتى عام ١٤٥ھـ  ،حتى أسس ابو جعفر المنصورمدينة
بغداد .
تمكن أبو العباس من تثبيت أقدام العباسيين وتوطيد أركان الدولة  ،معتمداً
في ذلك على الحزم وقوة الشخصية .
حكم أبو العباس حوالي أربع سنوات وتسعة أشھر  ،الى أن توفي بالجدري
في مدينة األنبار في عام ١٣٦ھـ .



الخليفة أبو جعفر المنصور ١٣٦) :ھـ ١٥٨ -ھـ (
وُ لد بالحميمة في عام ١٠١ھـ  ،أواخر خالفة عمر بن عبد العزيز  .تولى
والية الجزيرة  ،واذربيجان  ،وأرمينية في سنة ١٣٢ھـ  ،يعد المؤسس األول
للدولـة العباسية  .اشتھر بالجـد  ،ولم يُعـرف عنه ميل الى اللھـو والعبث  ،وع ُِرف
بالحزم وصواب الرأى وحسن السياسة .
تمكن المنصور من القضاء على فتن أھل البدع  ،وحقق األمن للدولة  ،ثم
قام ببناء مدينة بغداد عام ١٤٥ھـ  ،فأصبحت من أبرز انجازاته  .ضمت مدينة
بغداد العديد من المباني والقصور  ،أشھرھا قصر القبة الخضراء  ،وقصر الخلد
 ،وقصر الذھب .
ومن المدن التى بناھا المنصور  ،الرصافة التى عمرت واتسعت حتى
شابھت بغداد في العمارة .
وقد شھدت بغداد في عھد المنصور نھضة علمية  ،اذ نشطت حركة الترجمة
والنقل من علوم الفرس واليونان  ،الى اللغة العربية .
توفي المنصور فى سنة ١٥٨ھـ  ،على مقربة من مكة  ،بعد أن َّ
وط َد نفوذ
دولة بني العباس  ،وقام بالعديد من االصالحات .
ثم خلفه ابنه المھدى في الفترة من )١٥٨ھـ ١٦٩ -ھـ ( لمدة بلغت عشر
سنوات – وقد شھدت الدولة في عھده استقراراً  ،مما أدى الى اھتمامه بالعمارة،
فبنى مسجد الرصافة  ،ووسع المسجد النبوى بالمدينة المنورة  ،وكسا الكعبة  .كما
اھتم بطريق الحج ووضع عليه العالمات االرشادية  ،واعتنى بالفقراء



والمحتاجين .وظھر في عھده الزنادقة  ،أو المالحدة الذين ينادون باإلباحة
المطلقة ،وقد أوقع بھم المھدى ون َّكل بھم .
ارسل المھدى ابنيه الھادى وھارون الرشيد فى حمالت متصلة ضد بالد
الروم  .وتمكن ابنه ھارون الرشيد من التقدم إلى سواحل البسفور  .وفرض
الجزية على الملكة ايربين  ،أرملة الملك ليو الرابع  ،والتى كانت وصية على
ابنھا قسطنطين السابع .
توفى المھدى فى عام ١٦٩ھـ  ،فخلفه على العرش ابنه الھادى  .وقد امتدت
فترته لعام واحد اتسمت فيھا الخالفة بالضعف وبدأ تدخل النساء في شئون الدولة،
وبدأ الفساد في الجيش .
الخليفة ھارون الرشيد ) ١٧٠ھـ ١٩٣ -ھـ (:
ولد في أواخر ذى الحجة من عام ١٤٥ھـ  .تولى الخالفة بعد وفاة الھادى ،
من أشھر خلفاء بني العباس بعد أبي جعفر المنصور  ،اتسعت في عھده مدينة
ُرف بالتقوى والورع
بغداد وأصبحت مركزاً للعلم واآلداب  ،والتجارة  .وع َ
والجود والكرم .
العالقات الخارجية للدولة في عھد الرشيد :
توطدت عالقات الدولة خارجيا ً مع دولة بني أمية في األندلس وبشارلمان
ملك الفرنجة  ،أما العالقات مع بيزنطة  ،فقد اتصفت بالعداء  ،إذ أن الرشيد
اضطر في عام ١٨١ھـ  ،إلى محاربة البيزنطيين  ،وتابع الفتوحات حتى وصل
القسطنطينية  ،وتم عقد ھدنة بينه وبين أيربين  ،أمبراطورة الدولة البيزنطية ،
مقابل دفع الجزية  .واستمر الحال ھكذا حتى تم نقض العھد من قبل ملك الروم،



فوقعت الحرب بينه وبين الرشيد  ،واتسع نطاقھا حتى شملت آسيا الصغرى ،
والبحر المتوسط  ،وتمكن العباسيون من الوصول إلى جزيرة قبرص .
أمَّا العالقات مع دولة الفرنجة  ،فقد اتسمت بطابع الود  ،ووصلت الى
تبادل السفارة والھدايا  .ونشير ھنا الى الفيل الذي أرسله الرشيد الى شارلمان ،
والساعة الدقاقة التى ظن الفرنجة انھا آلة سحرية  .وھذه الھدايا توضح بجالء
رسوخ أواصرالعالقات بين الدولتين ) رعاية لمصالحھما ( .
وعلى الرغم من االستقرار الذى شھدته الدولة في ھذا العھد  ،إال أنَّ العزلة
االستقاللية لبعض الواليات  ،قد بدأت في الظھور  .فقد استقلت أفريقيا ) تونس
وأجزاء من طرابلس (  ،بزعامة ابراھيم بن األغلب الذى أعلن دولة األغالبة .
ً
إضافة لذلك فقد أطلت الفتن في خراسان واستفحل أمرھا .
وھذه الفتن واالضطرابات تؤكد عدم خضوع البالد بصورة تامة للخليفة .
وفي عام ١٨٦ھـ  ،أعلن الرشيد عقد الوالية ألبنائه الثالثة  ،محمد االمين ثم عبد
 %المامون والقاسم الملقب بالمؤتمن  .وكان ذلك في موسم الحج .
مما تقدم يتضح أن عھد الرشيد كان من أحسن عھود الدولة العباسية ،
وأوسعھا رقعة حتى كانت للدولة خيرات الدنيا  ،وكان الرشيد من أفاضل الخلفاء
وعلمائھم محبا ً لآلداب والفنون  ،يحج عاما ً  ،ويغزو عاما ً طوال فترة خالفته إال
سنتين  ،صفوة القول وكما يقول السيوطي ) إن أيام الرشيد كلھا ايام خير  ،كأنھا
في حسنھا أعراس (  .وكانت وفاته ببلدة طورس في جمادي اآلخر في سنة
١٩٣ھـ  ،ودفن بھا  ،بعد والية دامت  ٢٣سنة وستة أشھر .



الخليفة المأمون ) ٢١٨ – ١٩٨ھـ ( :
تولى الخالفة بعد أخيه األمين  ،وتمت له البيعة بمدينة الرى وظل بخراسان
حتى قدم إلى العاصمة بغداد في عام ٢٠٤ھـ  .ويعد عھده من أزھى العصور في
دولة بنى العباس  ،حيث شجّ ع النھضة العلمية  ،وحرية الفكر  ،ودفع بحركة
الترجمة .
ومبلغ القول فإن عھد المامون كان عھد اشتغال بعلوم الدين

والحديث ،

فبرز في عھده جماعة من كبار العلماء أمثال الجاحظ وأبن الھزيل ونھضت البالد
نھضة علمية  ،فكان االھتمام بحركة الترجمة وأنشئت دار عرفت ببيت الحكمة .
وفى عام ٢١٨ھـ توفى المأمون في شمال مدينة طوس في أثناء غزواته حينما
كان متوجھا ً لفتح القسطنطينية  ،بعد خالفة دامت حوالى العشرين عاما ً  ،وعھد
بالخالفة من بعده ألخيه المعتصم .
الخليفة المعتصم )٢٢٧ – ٢١٨ھـ ( :
ولد محمد المعتصم في عام ١٧٨ھـ وكانت له والية بالد الشام ومصر في
خالفة المامون  ،وبويع المعتصم في يوم وفاة المامون  ،فى التاسع عشر من
رجب سنة ٢١٨ھـ  .وحينما رفض الجند مبايعته  ،حسم العباس بن المامون األمر
بأن بايع لعمه المعتصم فتبعه اآلخرون .
عرف المعتصم بالرأى السديد كما اتصف بالشجاعة .



أحوال الدولة في خالفته :
ومن أھم األحداث فى عھد المعتصم  ،فتح عمورية  ،بعد االستيالء على
انقرة  .وكان فتح عمّورّ ية قد تم في عام ٢٢٣ھـ  ،بعد منازلة مھمة مع الدولة
البيزيطية  ،وھى الموقعة التى امتدحھا الشاعر ابو تمام في القصيدة التى مطلعھا:
السيف أصدق أنباء من الكتب
في حدة الحد بين الجد واللعب
ومن أميز االنجازات في عھد المعتصم القضاء على فتنة بابك ال ُخرَّ مِى
بحران  .وكان بابك قد ظھر أمره منذ عھد المأمون  ،وتمكن المعتصم من القضاء
عليه  ،وانتھي األمر بقتله  ،كما قتل االفشين قائد المعتصم  -الذى كان يظھر
ف أمُرهُ .
االسالم ويبطن المجوسية  -بعد أن ُكشِ َ
سامراء :
ومما اشتھر به المعتصم أنه ابتنى مدينة سامراء شرقي نھر دجلة  ،على
بعد حوالي ستين ميال ً من بغداد  ،من ناحية الشمال  ،في مكان طيب الھواء  ،وقد
اقيمت بھا القصور الضخمة والمبانى الشاھقة  ،وأصبحت مدينة عامرة زاھرة ،
حتى عُر َفت باسم ) سُرَّ من رأى ( وكان بناؤھا في عام ٢٢١ھـ  ،وظلت قائمة
حتى عام ٢٨٩ھـ حيث َحل بھا الخراب والدمار .



ف
ص َ
توفى المعتصم فى ربيع األول عام ٢٢٧ھـ بعد أن حكم البالد حكما ً ا َّت َ
بالعطف  ،وحسن التدبير  ،وحفل بجالئل األعمال  .وكانت مدة خالفته  ٨سنوات
و ٦أشھر .
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عند قيام دولة بني العباس  ،وضع أبو جعفر المنصور أساس النظام
السياسي الذي سارت عليه الدولة  .وقد اعتمد نظام الحكم على الوراثة  ،فسار
العباسيون على نظام تولية العھد ألكثر من واحد  ،وأحاط خلفاء بنى العباس
أنفسھم بھالة الملك .
كما تطور نظام الدولة وكثرت أعمال الوزارة  ،وتطورت الكتابة وبرز من
عُرفُوا بال ُك َّتاب  .كما ظھرت وظيفة الحاجب وھو منصب أشبه بمنصب رئيس
الوزراء في عصرنا ھذا .
أمَّا النظام االدارى فقد كان نظاما ً مركزيا ً  .و ُي َع ُّد النظام االدارى في دولة
بني العباس  ،من أحسن النظم الحديثة ْ ،إذ عرفت الدولة الدواوين  ،وأبرزھا
ديوان الخراج  ،وديوان الزمام  ،وديوان البريد ؛ وھي أشبه بالوزارات في
العصر الحديث .
وفي المجال العسكرى عرفت الدولة الجند النظاميين  ،الذين أجرت عليھم
الدولة األرزاق  .وكانت السياسة المالية للدولة تقوم على تحقيق التوازن بين
الموارد والمنصرفات .
أمَّا نظام القضاء فقد أحْ ِك َم  ،وظھرت المذاھب األربعة خالل ھذه الحقبة،
وعرفت الدولة منصب قاضي القضاة  .وكانت الدولة تعني بالنظر في المظالم ،
كما أھتمت بأمر الحسبة بواسطة المحتسب الذى ينظر فيما يتعلق بالنظام العام .



الحالة االقتصادية والثقافية والفنون :
عاشت دولة بني العباس فترة من الرخاء واالزدھار  ،حيث فاضت خزائن
الدولة باألموال  ،خاصة في عھد ھارون الرشيد  .وعمل الخلفاء على تنمية
موارد الدولة االقتصادية َ ،ف ُع ُنوا بالزراعة  ،والتجارة  ،والصناعة واشتھرت
البصرة بصناعة الصابون  ،والزجاج وأنشئت مصانع الورق  ،كما اشتھرت
بعض حواضر الدولة بصناعة المنسوجات  ،واستخرجت المعادن .
وخالصة القول فقد ازدھرت التجارة  ،وعمرت األسواق  ،وكثرت
الرحالت التجارية  ،خاصة بين أھالي بخارى وبالد الصين .
كما شھدت الدولة نھضة علمية في شتي ضروب المعرفه  ،فظھرت
الكثير من العلوم  ،مثل علوم القرآن  ،والتفسير  ،والحديث  ،وھي العلوم
المعروفة عندھم بالعلوم النقلية  .أما فى مجال العلوم العقلية  ،فقد ازدھرت
الفلسفة ،والھندسة  ،وعلم النجوم  ،والموسيقا  ،والطب  ،والرياضيات .
وقد تطور فن العمارة بما يناسب حالة االقتصاد شكل ) ، (٦وظھر أثر الفن
الفارسي في بناء القصور  ،وزخرفة المنسوجات  .ومن أشھر حواضر الدولة
وسامرَّ اء .
مدينة بغداد  ،ومدينة الرصافة َ ،
وقد كان بنو العباس مختلطين بالفرس  ،لذا فقد أخذوا عنھم الكثير وقلّدوھم
في نظم الحكم  ،واألزياء  ،وصنوف الطعام  ،واألعياد الرسمية ومواكب الخلفاء،
وحفالت الزواج .



األسئلة
 -١ما ھي االسباب التي أدت إلى قيام الدولة العباسية ؟
 -٢تحدث عن ازدھار الدولة العباسية في عھد الخليفة الرشيد .
 -٣اكتب باختصار في :
النظام االدارى في دولة بنى العباس .
النھضة في مجال العلوم النقلية .
ج -النظام القضائى في الدولة العباسية .
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أطلق الكتاب الالتنينيون

@ @
في النصف األول من القرن الثاني قبل الميالد

اسم األرض األفريقية )  (Africa Terraعلى االسم الذي خضع للنفوذ الفينيقي
من تونس الشمالية  ،وھو الجزء الذي كانت نقطته قبائل باسم )أفري(.
: ©ZBw{A ™¶}°C
) (١تتميز القارة بموقع
المواصالت

جغرافي مكنھا من التحكم في بعض طرق

البحرية العالمية التي تربط الصين والھند واستراليا

ونيوزيلندا بدول أوربا الغربية واألمريكتين .
) (٢تنوع مواردھا االقتصادية من معادن وحاصالت زراعية  ،وغذائية
ونقدية  ،وحيوانية  ،باإلضافة للقيمة االقتصادية لمنتجاتھا الغابية .
)( ٣

حباھا  Aبالعديد من األنھار ذات المياه النقية العذبة مثل نھر النيل،
النيجر  ،والكنغو ،بينما تعاني أوربا من تلوث مياه أنھارھا  .وفي
العصر الحاضر أصبح عدم توافر المياه النقية العذبة يشكل ھاجسا ً لكثير


من الدول حتى ظھر مصطلح )حرب المياه(  ،وذلك ألن المياه نعمة
ومھمة عظمى من  Aلعباده ومخلوقاته  ،وھي أصل الحياة  ،قال تعالى:
) ) (tβθãΖÏΒ÷σãƒ Ÿξsùr& ( @c©yr >™ó©x« ¨≅ä. Ï™!$yϑø9$# z⎯ÏΒ $oΨù=yèy_uρسورة األنبياء اآلية (٣٠

: ~Ωa¬A |Iv B¶w¶ZsC LAZBgR
تعد األحوال المناخية من العوامل المؤثرة في تشكيل الثقافة األفريقية ،
ومن المالحظ أن األقاليم المناخية في القارة متنوعة )استوائية – سافنا – صحراء
– مناخ البحر المتوسط(  ،كما أن البيئة الطبيعية قاسية في كثير من أجزاء القارة،
لھذا كثرة تنقالت القبائل وقلت كثافة السكان في معظم المناطق .
ومن حيث توزيع العناصر السكانية في القارة نجد المجموعات الزنجية
من

المناطق

االستوائية  ،نجد مناطق للرعي

والزراعة معا ً تعيش فيھا

مجموعات رعوية مثل  :البقارة – الماساي – الفوالني  .وفي مناطق مناخ البحر
المتوسط في شمال أفريقيا ومنطقة الكاب في جنوب أفريقيا ،نجد تمازجا ً سكانيا ُ
بين األفارقة والرومان والفينيقيين والعرب واألجناس األوربية ،مع السكان
األصليين في جنوب أفريقيا .
وفي وسط أفريقيا بصفة عامة  ،نجد العنصر الزنجي الحامي ممثالً في
قبائل الشلك والدينكا بالسودان  ،والماساي والناندي في كينيا وتنزانيا .
وفي شمال أفريقيا توجد قبائل البربر والطوارق  ،كما يوجد النوبيون
والبجة بمصر والسودان .


وعلى الرغم من ظروف القارة فقد وجدت فيھا صناعات بدائية مثل نحت
الحجارة ،كما عرف األفارقة استعمال المعادن مثل الحديد والفضة والنحاس.
واعتمدت شعوب أفريقيا منذ القدم على جني ثمار األشجار وصيد األسماك
والحيوانات  .وقد عرف السكان األصليون للقارة ،الزراعة وتربية الماشية منذ
أقدم العصور ،وتطورت التجارة في عصور التمازج بين الحضارات .
وفي مجال الفنون  ،حلف أولئك

السكان نقوشا ً وصوراً عن الصيد

والرعي ،وعن المواقع الحربية واالحتفاالت الدينية  .وقد شھدت تلك األعمال
الفنية  ،لصانعيھا بمھارة فنية وقوة في التعبير .
وكانت بعض أقطار أفريقيا رائدة في مجال التقدم الحضاري  .ومن
حضارات أفريقيا القديمة تلك الحضارات التي نشأت في وادي النيل في السودان
ومصر .
: |¶{A ®XA• ©ZBgR /1
قبل حلول األلف الرابع قبل الميالد ،وبعد التحول الكبير في مناخ العالم
وانحسار المياه في تلك المناطق دون غيرھا من البسيطة  ،كان من الطبيعي أن
يشھد وادي النيل في مصر والسودان  ،استيطانا ً بشريا ً كبيرا ُ .وبفضل ذلك
أصبحت مصر والسودان أسبق بلدان العالم القديم عمرانا ً وأكثرھا تقدما ً .
: |¶{A ®XA• |B}c ©ZBgR/2
تشكلت في شمال وادي النيل أصول كثير من حضارات العالم  ،ومن ثم
انتشرت بين شعوب آسيا الغربية  ،واليونان  ،والرومان  ،وفي أجزاء أخرى من


أفريقيا  .ومع أن قدماء المصريين قد أبدعوا وكان لھم قصب السبق في ميادين
عديدة  ،فإننا نقتصر تناولنا على ثالثة أوجه من تلك الحضارة .
)أ( الحكم

)ب( الكتابة

)ج( البناء والنحت والفنون

)أ( نظام الحكم :
قامت في مصر حكومة مركزية قومية ،تحكم مساحة واسعة .وكان نظام
الحكم فيھا قد تدرج من النظام اإلقليمي ،الذي كان أساسه الواليات المتعددة
المستقلة ،إلى نظام حكومي مركزي يتربع على رأسه الملك  .إي الفرعون .
وكان الفرعون – وھو الحاكم المطلق وصاحب السلطة العليا في البالد
طاغية جباراً .وكان يعتبر نفسه إلھا ،كما اعتبره المصريون القدماء كذلك .
قال تعالى" أذھب إلى فرعون إنه طغى " سورة النازعات ،اآلية ).(١٧
وقال تعالى " فقال أنا ربكم األعلى " سورة النازعات  ،اآلية ). (٢٤
وكان الفراعنة يشرفون بأنفسھم على كثير من أمور الدولة  .ولما كان من
المستحيل على رجل واحد تسيير كل أمور الدولة  ،فقد اتخذ الفراعنة مستشارين
ووزراء وكتبة وقادة وخزنة  ،يستعينون بھم في تدبير شؤون البالد ،ومن أھم
تلك المناصب ،منصب خازن الدولة الذي يتولى اإلشراف على خزائن الحبوب
في مصر  .وھو المنصب الذي تواله سيدنا يوسف عليه السالم .
وبفضل النظام والقوة التي نمت في مصر الموحدة ،تطلَّع الفراعنة لتوسيع
سلطانھم ،وتمكنوا في عھد الدولة المصرية الحديثة ) ١٥٨٠ق.م –  ١٠٨٠ق.م(.
من بناء إمبراطورية واسعة ،شملت معظم بلدان الشرق  ،كما امتدت في السودان
جنوبا ً حتى الشالل الرابع .


)ب(الكتابة:
من أعظم أفضال المصريين على العالم ابتكارھم الكتابة .وتطورت كتابة
المصريين من التعبير بالصور لرموز تدل على المعاني ،تعرف برموز المعاني،
ثم إلى اختراع عالمات ذات أصوات متعددة ،او مفردة تسمى رموز األصوات ،
والرموز ذات األصوات المفردة ھي الحروف األبجدية  .واحتوت أبجدية
المصريين على أربعة وعشرين حرفاً ،ولكن المصريين لم يكتبوا بالحروف
ضلوا
األبجدية ويستغنوا عن الرموز األخرى  ،وإنما ظلوا يكتبون جميعا ً  ،وف َّ
استعمال العالمات والصور ،وعرفت تلك الكتابة بـ "الھيروغلفية " أنظر الشكل
رقم ). (٧
وكان المصريون ينقشون أو يرسمون على الحجارة والمعادن والخشب
والفخار وورق البردي والقماش  .ويحمد لھم أنھم توصلوا إلى اختراع ورق من
سيقان نبات البردي الذي كان ينمو في مستنقعات النيل  .وكانوا يكتبون بحبر
) َع َمار ( أسود أو أحمر ،مستخدمين أقالما ً من البوص المبري .
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)ج( البناء والنحت والفنون:
تشھد اآلثار الفرعونية أن المصريين القدماء كانوا متقدمين إلى حد كبير في
الھندسة والنحت والرسم والتلوين .
فأھــرام الجيزة التي بناھا فراعنة المملكة المصرية القديمة في منتصف
القرن الثالث قبل الميالد  ،ومعابد الكرنك واألقصر التي شادھا فراعنة
اإلمبراطورية في األلف الثاني قبل الميالد  ،ال تزال مثاراً للدھشة واإلعجاب .
إن ھــرم خوفـو بالجيزة يعد من أعظم ما بنته األيدي البشرية في الماضي  ،تبلغ
مساحة قاعدته ثالثة عشر فدانا ً وارتفاعه خمسمائة قدماً ،واستعمل في بنائه أكثر
من مليوني حجر يزن الواحد منھا أكثر من طنين ،أما معابد الكرنك واألقصر ،
فھي أكبر وأجمل دور للعبادة في العالم القديم .
وأتقن المصريون القدماء فن قطع الحجارة  ،وتجلت تلك القدرة في قطع
حجارة األھرامات ،وفي نحت التماثيل البديعة من المعدن والخشب  .وتفوق
المصريون في الرسم والتلوين ،وتميزت صورھم المرسومة والمنحوته بصدق
التعبير ومحاكاة األصل .واشتھروا بصناعة الحلي الذھبية ،والمنسوجات الدقيقة
من الكتان.



@ @òÜ÷þa
@ @
) (١ما أصل كلمة أفريقيا ؟
) (٢تميزت قارة أفريقيا بمزايا جعلت لھا أھمية كبيرة – وضح ذلك .
) (٣أذكر خمسة من العناصر السكانية في أفريقيا مع تحديد مواقعھا .
) (٤ما أثر تباين األقاليم المناخية في القارة على حياة السكان االقتصادية ؟
) (٥اكتب بإيجاز عن نظام الحكم في مصر الفرعونية .



ßBM{A |et{A
@ @ÁîìÛaë@áí‡ÔÛa@æa†ìÛa
@ @
}: ™}Xw
عرف العالم الخارجي السودان القديم بأسماء اختلفت من زمان آلخر
أشھرھا )كوش( و)أثيوبيا( و ) النوبة( كما أشير ألجزاء منه بأسماء مثل:
)واوات( و )يام( و )تاسيتي( و )تانحو( .وقامت في السودان القديم حضارات
عظيمة مثل حضارة )كرمة( و )نبتا( و )مروي( .
وفي الجزء األوسط من وادي النيل – في السودان – بدأ اإلنسان يتلمس
طريقه نحو المدنية والتحضر منذ زمن سحيق  .وظل ھذا اإلنسان – بجانب
ابتكاراته الخاصة – يتفاعل مع الحضارات الوافدة من مصر وبلدان حوض
البحر المتوسط  .وبقيت في سھول السودان ووديانه آثار تدل على نشاط إنسان
السودان الحضاري في مختلف العصور  .وشمل ذلك آثاراً من عصور ما قبل
الميالد .
وتبرز آثار حضارة مملكة مروي ) ٧٥٠ق.م – ٣٥٠م ( كأھم اآلثار
المتبقية من تلك األزمنة  .ونكتفي بالوقوف على إنجازات المرويين الحضارية
في مجاالت ثالث ،ھي الكتابة والتعدين والفنون والعمارة .
وقبل ذلك نالحظ ان المؤرخين درجوا على تقسيم الحضارة التي انتظمت
السودان القديم وألكثر من ألف عام ) ٧٥٠ق.م –  ٣٥٠م ( إلى فترتين  .الفترة


األولى ) ٧٥٠ق.م – ٣٠٠م( وأطلقوا عليھا اسم الفترة النبتية  ،ونسبة لمدينة
نبته .أما الفترة الثانية بالنسبة لھم فھي الفترة " المروية"ة نسبة لمدينة مروي
القديمة ) البجراوية( وتمتد بين عام  ٣٠٠ق.م وعام  ٣٥٠م  .واعتقد أولئك
المؤرخون أن السودان خضع أوالً لمملكة نبته وعاصمتھا نبته في منطقة كريمة
الحالية ثم انتقل الملك وانتقلت معه العاصمة جنوبا ً إلى مدينة مروي في منطقة
البجراوية إلى الشمال قليالً من مدينة شندي .
وظل ھذا المفھوم سائداً ومقبوالً حتى وقت قريب  ،ولكنه لم يعد كذلك
نتيجة للدراسات المتصلة والكشوف األثرية المتالحقة  .وقد تأكد أن مروي كانت
العاصمة قبل عام ٣٠٠ق.م ويرجّ ح إنھا كانت العاصمة السياسية لما ظل يعرف
بفترتي نبته ومروي  ،وأنَّ نبته لم تكن سوى عاصمة دينية ومنطقة مقدسة
بالنسبة للمرويين ،شيدوا فيھا المعابد واألھرامات التي دفنوا فيھا الملوك األوائل.
: (8) |yc{A ZjC : ™¶•Z}{A ™IBKy{A
في البداية ورث المرويون اللغة المصرية بكتابتھا من مصر الفرعونية
وكتبوا بھا  ،ولكنھم وفي القرن الثاني قبل الميالد ابتكروا كتابة خاصة بھم كتبوا
بھا لغتھم المحلية .
والكتابة " المروية" ھجائية تتكون من ثالثة وعشرين حرفاً ،واستعمل
المرويون نوعين من الحروف األبجدية  .النوع األول حروفه عن صور،
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ولم يكتبوا بھا كثيراً  .أما النوع الثاني ،وھو الغالب في كتاباتھم  ،فحروفه
عالمات سھلة التعلم وتكتب من اليمين إلى اليسار مثلما تكتب العربية .

: ·¶XlK{A
يالحظ الزائر آلثار مدينة مروي القديمة ) البجراوية( أن تالالً من نفايات
الحديد ما زالت قائمة في الجزء الشرقي من المدينة  ،وكان المرويون يستخرجون
الحديد من الصخور وذلك بعد صھرھا في أفران بدائية وقد كشف مؤخراً عن
تلك األفران وعن منطقة صناعية كبيرة كانت قائمة في أطراف العاصمة
مروي .وكانت البجراوية من أكبر مراكز تعدين الحديد في العالم ومنھا انتقلت
صناعة الحديد إلى مناطق أخرى من أفريقيا.

: ©ZB}l{A• ·•t{A
برع المرويون في قطع الحجارة واالستفادة منھا في البناء ونحت التماثيل.
وبنو من الحجر األھرامات والمعابد الضخمة وزينوا جدرانھا بالنقوش والكتابات
الجميلة المعبرة ،بجانب ذلك يالحظ أن معظم مباني عاصمتھم مروي قد شيدت
من حجارة جيدة القطع .ونحتوا لملوكھم وآلھتھم العديد من التماثيل التي تدل
على المھارة والحس الفني الراقي  .ومن أجمل التماثيل التي بقيت تمثال الملك
تھارقو المنصوب حاليا ً في صالة المتحف القومي بالخرطوم أنظر الشكل ). (٩
وامتاز المرويون في مجال الفنون والصناعات األخرى  ،وعرفوا صناعة
نسيج الملبوسات القطنية وأجادوا صناعة الفخار وزخرفته كما بقيت من بين
آثارھم العديد من الحلى الذھبية الدقيقة المصنع .
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@ @òîzî¾a@òîiìäÛa@ÙÛbà¾a
@ @

في الحقبة الوسيطة من تاريخ السودان )١٨٢١-٥٥٠م (  ،ازدھرت
الممالك النوبية المسيحية – نوباطيا والمقرة وعلوة  ،والسلطنات والممالك
اإلسالمية  ،وھي سلطنات الفونج والفور ومملكة تقلي ومشيخة العبدالب
والمسبعات .
وظل السودانيون ،خاصة في الجزء الشمالي من البالد ،على صلة بما
يجري في العالم حولھم ويستقبلون ألوانا ً من الثقافات الوافدة  ،يتأثرون بھا
ويؤثرون فيھا .
ولمّا ظھرت المسيحية ومن بعدھا اإلسالم ،كان من الطبيعي أن تمتد ھذه
األديان من مصر إلى السودان  .وحينما اعتنق الملوك والسالطين ھذه العقائد
الدينية  ،تصدوا لحمايتھا ورعايتھا ونشرھا  .كما سنرى .

: ™I•{A z{B}} ©Dc
ظلت أجزاء بالد السودان الممتدة بين جنوب أسوان وملتقى النيلين في
الخرطوم ،موحدة وخاضعة لملوك نبته ومروي لفترة امتدت زھاء الف عام .
وبعد زوال مملكة مروي في عام ٣٥٠م  .انقسمت البالد إلى وحدات سياسية
صغيرة ليست ذات شان  .وبعد قرنين من تلك الحالة سادت في المنطقة ثالث
ممالك مستقلة  ،عرفت باسم ممالك النوبة .
والممالك التي تحدث عنھا المبشرون المسيحيون األوائل في النصف الثاني من
القرن السادس الميالدي ثالث ھي :


) (١مملكة نوباطيا  :وتمتد حدودھا بين أسوان وعكاشة وعاصمتھا فـرس .
) (٢مملكة المقرة  :وتمتد من عكاشة إلى كبوشية وعاصمتھا دنقال العجـوز .
) (٣مملكة علوة  :وتمتد من كبوشية إلى جنوبي ملتقى النيلين – األبيض
واألزرق – وعاصمتھا سوبا .
وبعد قدوم المسلمين إلى مصر واصطدامھم بالنوبيين اندمجت المملكة
الشمالية نوباطيا في مملكة المقرة ؛ وأصبحت في النوبة بعد عام ٦٥٢م ،
مملكتان ھما المقرة وعلوة .
: ™I•{A z{B}} ßs ™¶R¶a}{A |•UX
دخلت المسيحية أوالً في مصر  ،وتزايد عدد المسيحيين فيھا في القرن
الثاني الميالدي ؛ وكانت مصر من ضمن رعايا اإلمبراطورية الرومانية .وعندما
أحس األباطرة الرومان الوثنيون ،بخطر ھذا الدين

الجديد الذي بات يھدد

سلطانھم ووحدة إمبراطوريتھم ،بدأوا في اضطھاد المسيحيين في مصر مما
اضطر أعداداً كبيرة منھم إلى الھجرة جنوبا ً نحو أسوان وبالد النوبة وواحة
الخارجة في الصحراء الغربية  .وأصبح ھؤالء المضطھدون الفارون بدينھم ،
أول المبشرين بالمسيحية في بالد النوبة  ،وإنّ ظل تأثيرھم ضعيفا ً ومحصوراً
بين أفراد من عامة الناس .
وفي القرن السادس الميالدي ازدادت حدة التنافس بين الفرق المسيحية .
وكانت الوحدة المسيحية في اإلمبراطورية الرومانية )البيزنطية ( قد انقسمت
نتيجة مناقشات ومنازعات دارت في عام )٤٥١م( حول بعض األمور الالھوتية


)الدينية (  ،وأ ّي ّد اإلمبراطور رأي إحدى الجماعات  ،فعّرفت الفرقة التي أيدھا
بالطائفة الملكانية  .وكان أغلب اتباعھا من اليونان وما جاورھا من البالد  .أما
الحزب اآلخر المعارض فعرف باسم الطائفة اليعقوبية نسبة لألسقف يعقوب ،
أسقف إنطاكية  ،وأغلب اتباعھا من أقباط مصر ويعرفون أيضا ً باألقباط
األرثوذكس .
ومن مظاھر ھذا االنقسام في القرن السادس الميالدي ،أن إمبراطور
بيزنطة جستنيان (٥٦٥ -٥١٧) ،كان على المذھب الملكاني  ،بينما كانت زوجته
ثيودورا  ،ذات األصول المصرية ،على المذھب القبطي األرثوذكسي وكان لھذا
االختالف انعكاساته على التبشير في بالد النوبة .
بدأت المرحلة الحاسمة من مراحل التبشير المسيحي في بالد النوبة،
حينما أخبرت اإلمبراطورة زوجھا بأنھا تنوي إرسال بعثة لتنصير النوبة بقيادة
القس يوليان  .ولعلم اإلمبراطور أن يوليان يدين بمذھب الكنيسة القبطية
المصرية ،وھو على خالف المذھب الذي ينحاز إليه اإلمبراطور  ،قرر جنستتيان
إرسال بعثة إلى النوبة تسبق بعثة زوجته  .وحينما علمت اإلمبراطورة بنوايا
زوجھا عمدت  ،ھي األخرى للتآمر لتأخير بعثة زوجھا  ،وبالفعل تمكن مبعوثھا ،
يوليان من الوصول إلى بالد النوبة قبل بعثة اإلمبراطور .
وتشير المصادر إلى أن مملكتين من ممالك النوبة  ،ھما نوباطيا وعلوة ،
تنصرتا على مذھب الكنيسة البيزنطية  .ولكن ما أن حل القرن الثامن الميالدي


حتى أصبحت ممالك النوبة كلھا تدين بالمسيحية على مذھب الكنيسة المصرية
وأصبحت لبالد النوبة كنيسة موحدة على رأسھا مطران يعينه بطريك الكنيسة
المرقصية المصرية .ويتولى ھذا المطران تعيين قساوسة البالد الذين كانوا
يرسلون من مصر .
كانت الطقوس الدينية تؤ َّدى في البداية باللغة اليونانية ثم أصبحت تؤ ّدى
باللغة النوبية المكتوبة بحروف التينية بعد عام ٩٧٥م .
ولكن التعاليم المسيحية لم تؤثر في حياة عامة الناس  ،واقتصر أثرھا على
الطبقة الحاكمة وبعض سكان المدن  ،بينما ظل معظم النوبيين  ،طيلة العھد
المسيحي  ،يمارسون عاداتھم الوثنية .
وأخيراً كان النقطاع وصول القساوسة من مصر وعدم ظھور علماء
نوبيين مختصين في الالھوت أو الفلسفة الدينية ،أثره البالغ في فقدان الكنيسة
النوبية نفوذھا في بالد النوبة .

: ™¶R¶a}{A ™I•{A z{B}} ßs ©ZBgR{A• ~j{A
ومع أن معلوماتنا عن الحضارة والمجتمع النوبي قليلة وغامضة ،في كثير
من األحيان  ،ال بد أن تجلى بعض الحقيقة عن مظاھر الحضارة النوبية في تلك
الفترة الطويلة من تاريخ السودان والتي امتدت بين القرنين السادس الميالدي
والسابع عشر الميالدي .



)أ(الملوك وسلطانھم  :الشكل رقم ): (١٠
كان على رأس السلطة في المقرة ،حاكم يحمل لقب ملك  .وأطلق
المسلمون في مصر عليه صفة )عظيم النوبة( وكان ملوك النوبة

يتمتعون

بسلطان مطلق على رعاياھم  ،بل كانت لھم السلطة في استرقاق من يشاءون
بجرم وبغير جرم  ،وكان األھالي يطيعون وال ينكرون ذلك كما كان الملك مالكا ً
لألرض دون رعاياه .
وأتخذ ملوك المقرة شارات للملك  ،منھا الجلوس على سرير مصنوع من
األبنوس ،وتاج مرصع باألحجار الكريمة يعلوه صليب من ذھب ثم المظلة التي
ترفع على رأس الملك في المواكب  .أما ملك علوة فكان يتوج بتاج من ذھب .

)ب(نظام وراثة العرش :
كانت وراثة العرش النوبي تقوم على أساس النظام )األموي( فإذا مات
الملك وكان له ولد وابن أخت فإن األخير يرث الملك بعد خاله دون ولد الملك .
وإن لم يكن له ابن اخت يرث ولده الملك بعده  .لقد ورث النوبيون ھذا النظام من
المرويين  ،وسنالحظ أنه كان سائداً أيضا ً في وسط البالد وشرقھا وغربھا  .وفي
ھذا يقول ابن حوقل ) ...ومن ُس َّنة جميع السودان ،إذا ھلك الملك أن يأخذ الملك
ابن أخته دون كل قريب وحميم من ولد وأھل(.
ولم تخل والية العرش النوبي حوادث االغتيال  ،كما أن بعضھم عھد
بوالية العرش ألبنائھم مخالفين بذلك التقاليد الموروثة  .وعموما ً فأن المخالفات
عن النظام )األمومي ( كانت محدودة  ،ولكن بدءاً من القرن الحادي عشر


الميالدي أصبح المبدأ السائد والمطبق ھو توريث ابن األخت  ،أو ابن البنت ،
ولكن ھذا النظام الوراثي حمل معه الكثير من التنافس والتخاصم والفتن  ،وكان
العامل المباشر الذي أدى لنھاية وزوال مملكة المقرة المسيحية  ،على أيام
المماليك في مصر كما سنرى .

)ج( األقاليم وإدارتھا :
قسمت ممالك النوبة إلى أقاليم أو واليات  ،عرفت كل واحدة منھا بالمملكة.
وعلى رأس كل واحدة من تلك الممالك الصغيرة ملك ينوب عن الملك الكبير .
وكانت مملكة نوباطيا أعظم ممالك المقرة كما كانت " األبواب " –
)كبوشية ( – أعظم ممالك علوة  .وكان من واجبات أولئك الملوك إقامة الطقوس
الدينية أسوة بالملك الكبير .
وبجانب حكام األقاليم  ،كانت ھنالك طبقة من صغار الموظفين يحملون في
الغالب القابا ً بيزنطية  ،نقالً عن مصر التي كانت تخضع لحكم البيزنطيين .

)د ( االقتصاد النوبي :
اعتمد االقتصاد النوبي في العصر المسيحي على الزراعة والرعي
والتجارة  .أما في مملكة المقرة فقد قلَّت الزراعة وانعدم الرعي نظراً لضيق
الرقعة الزراعية  .واقتصرت زراعتھم على النخيل وقليل من الشعير واللوبيا
والخضروات .



واختلف الحال في مملكة علوة  ،التساع خصوبة األراضي ووفرة مياه
األمطار  ،والوديان واألنھار  ،فامتدت المراعي وكثرت زراعة النخيل والذرة ،
ولكن المزارعين ھناك لم يستغلوا ذلك االستغالل األمثل لتوفير فائض للتصدير.

أما في مجال التجارة فإن النوبيين كانوا يقومون بدور الوسيط وحماية القوافل ،
ولم ُتعرف العملة في بالدھم إال في أقصى سمال مملكة المقرة عند الحدود مع
مصر  .أما إلى الجنوب من ذلك فقد اعتمدوا على المقايضة عن طريق المواشي
والحبوب والرقيق والحبال .

@ @òÜ÷c

 -١اذكر الصناعات التي عرفھا المرويون .

 -٢كيف دخلت المسيحية بالد النوبة ؟ وما أثرھا على حياة السكان ؟

 -٣تحدث عن نظام الحكم في ممالك النوبة المسيحية .



N{BM{A |et{A
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اإلسالم كما ھو معروف دين ودولة ،وعنصر أساسي في قيام الحضارة.
وقد حوت رسالة اإلسالم العقيدة والعبادات والمعامالت  .وتشتمل المعامالت،
على أمور السياسة  ،واالقتصاد  ،واالجتماع  ،واألخالق  .وقد وردت الكثير من
اآليات واألحاديث التي تؤكد ذلك  .ففي مجال الحكم  ،مثالً ورد قوله تعالى" :
وأمرھم شورى بينھم ومما رزقناھم ينفقون " سورة الشورى اآلية ). (٣٨
وحرم الربا "
وفي مجال االقتصاد جاء قوله تعالى "  ..واحل > البيع
ّ
سورة البقرة اآلية ) . (٢٧٥وغير ذلك من اآليات واألحاديث التي يضيق المجال
عن ذكرھا .
وقد كانت افريقيا في أمسّ الحاجة لإلسالم  ،إذ كانت الوثنية ھي العقيدة
السائدة فيھا  ،من عبادة لألشجار  ،واألنھار  ،والكواكب  ،واألبطال  .وفي
المناطق االستوائية كان العري ھو السمة الغالبة على أھلھا  ،وتسلط القوي ھو
األسارب السائد  .وبمجيء اإلسالم  ،بدأ ضوء الحق والمعرفة  ،يزيح ظلمات
الجھل والكفر  ،وأخذ اإلسالم يضع قواعد حياة سليمة تليق باإلنسان الذي كرمه
 تعالى:
" ولقد كرمنا بني آدم وحملناھم في البر والبحر ورزقناھم من الطيبات
وفضلناھم على كثير ممن خلقنا تفضيال " سورة اإلسراء اآلية ). (٧٠


وقبل اإلسالم كانت القبيلة ھي المسيطرة في أنحاء القارة  ،وكما ھو
معروف  ،فإن العصبية القبلية عدوٌ للوحدة واالستقرار  ،وعامل أساسي للفرقة
والتمزق  .وبمجيء اإلسالم وانتشاره في معظم مناطق أفريقيا  ،تقاربت
المجموعات العرقية في ظل عقيدة التوحيد السامية  ،وع ّم األمن واالستقرار في
تلك المناطق .
قال تعالى  " :يأ ّيھا الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ً
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند > اتقاكم إن > عليم خبير " سورة الحجرات
اآلية ).(١٣
.(11) |yc{A ZjA : ™¶w¶ZsæA ©ZBw{A ´{G ~Ωa¬A B¢y{a ßK{A xZi{A
كانت للعرب صالت تجارية تجارية قديمة مع السواحل الشرقية األفريقية،
فوصلوا حتى وادي النيل  .وبعد أن تم فتح عمرو بن العاص لمصر عام  ١٩ھـ /
 ٦٤٠م كثرت الھجرات العربية اإلسالمية لمصر  ،ومن ثم انتشر اإلسالم في
مناطق عديدة من القارة عبر طرق أھمھا :
) (١طريق شمال افريقيا  :عبر مصر  ،برقة  ،طرابلس  ،أفريقيا )بالد تونس(،
المغرب األوسط )الجزائر وجزء من مراكش(  ،بالد السوس األقصى إلى مصب
نھر السنغال – وكان يتبع ھذا الطريق  ،طريق بحري – بعد نمو البحرية
اإلسالمية – وكذلك من مصر إلى بالد النوبة.
) (٢الطريق الصحراوي  :من واحات مصر الغربية  ،ويمر بجنوب بالد المغرب
حتى غربي القارة األفريقية .
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) (٣طريق القوافل  :من بالد المغرب األقصى  ،إلى شمالي بالد السودان  ،ومن
جنوبي تونس  ،إلى بالد برنو غرب بحيرة تشاد  .ومن جنوبي الجزائر  ،إلى بالد
شمال نيجيريا  .ومن جنوبي مراكش  ،إلى مصب نھر السنغال  ،ومنحنى نھر
النيجر األوسط واألعلى .
) (٤طريق عبر البحر األحمر  :ماراً بالصحراء الشرقية ووادي النيل  ،إلى بالد
النوبة وشمال السودان .
) (٥طريق من جنوب بالد العرب إلى الساحل الشرقي ألفريقيا .

: B¶w¶ZsC ßs ~Ωa¬A ZBcKA |}A•k
انتشر اإلسالم في أفريقيا بسھولة ويسر نسبيا ً  ،وھناك العديد من العوامل
التي ساعدت على ذلك  ،منھا :
) أ ( بساطة مبادئ اإلسالم ووضوحھا  ،وعدم تعقيدھا  ،ومما يؤكد ھذا أن
اعتناق اإلسالم ال يتطلب من الشخص في البداية إال النطق بالشھادتين
وفوق ذلك  ،فإن اإلسالم دين الفطرة السليمة .
)ب( معرفة األفريقيين الوثنيين لمبدأ التوحيد  ،فعلى الرغم من وثنيتھم كانوا
يعتقدون في وجود إله أعظم  ،خالق للكون .
)ج ( الحرية الكاملة في اعتناق اإلسالم أو رفضه  ،وعدم فرضه عليھم  ،وھذه
القيمة الحضارية – قيمة الحرية في اعتناق اإلسالم – جعلت األفريقيين
يشعرون بالوحدة مع الدعاة المسلمين  ،ونظروا لإلسالم على أنه دين
السود ،ھذا المفھوم قد ظھر بين االمريكان السود .


)د ( احترام الدعاة المسلمين لعادات األفريقيين وتقاليدھم  ،وعدم احتقارھا  ،األمر
الذي قربھم وحببھم إليھم  .وبمرور الزمن جذبتھم قيم اإلسالم  ،وتركوا
العادات الذميمة  .ووضح أثر اإلسالم عند مختلف القبائل في نواحي
اإلصالح والتھذيب والتآلف والوحدة .
)ھـ( المصاھرة التي تمت بين الدعاة المسلمين واألفريقيين في شمال أفريقيا ؛
وفي النوبة  ،وشرقي أفريقيا  ،دفعت زعماء القبائل لدخول اإلسالم  ،ولم
يكتفوا بذلك  ،بل وتحمسوا لنشره .
)و ( األخالق اإلسالمية القويمة  ،والصفات الحميدة التي تميز بھا المسلمون الذين
حملوا الدعوة  ،ومن تلك الصفات المعاملة الحسنة واألمانة .
وبمرور الزمن انتشر اإلسالم وانتظم ثلث القارة  .ومما ال شك فيه  ،أن
اإلسالم ھو دين المستقبل ألفريقيا ولغيرھا من باقي قارات العالم .
ومما سبق  ،نرى أن اإلسالم لم ينتشر في أفريقيا عن طريق القوة  ،وإنما
وجد استجابة تلقائية من قبل السكان المحليين  ،النسجامه مع طبيعتھم .
: ~Ωa¬A ZBcKA ZBME
ترك اإلسالم آثاراً إيجابية في كل المناطق التي انتشر فيھا  ،ومن آثاره ما
يلي :



) أ ( انتشار اللغة العربية :
نسبة الرتباط الدعوة اإلسالمية باللغة العربية  ،لغة القرآن الكريم
والعلوم اإلسالمية  ،فقد احترم المسلم األفريقي اللغة العربية  ،احتراما ً يقرب
من التقديس.
وقد تركت اللغة العربية آثارھا في عدد من اللغات المحلية األفريقية
وظھر ھذا األثر واضحا ً في لغات الھوسا والسواحيلية وغيرھا  ،إذ يوجد في
تلك اللغات الكثير من الكلمات ذات األصول العربية .
)ب( التداخل بين المسلمين والقبائل األفريقية  ،والتزاوج الذي تم بينھم .
)ج ( الوحدة واالنصھار بين شعوب القارة والعرب المسلمين  ،بسبب اإلسالم .
) د( الرقي ببعض المجموعات األفريقية وتحولھم من الوثنية والشرك  ،إلى عقيدة
التوحيد .
)ھـ( النھضة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية  ،التي َع َمت شعوب القارة التي
اعتنقت اإلسالم .
)و ( قيام دول وممالك ذات وحدات إدارية ضمت مناطق واسعة َوحّ دَ بينھا
اإلسالم بعيداً عن العصبية القبلية .



@ @òÜ÷þa
@ @
 .١اذكر المعتقدات الدينية التي كانت سائدة في أفريقيا قبل مجيء اإلسالم .
 .٢سلك المسلمون عدداً من الطرق إلى أفريقيا – وضح تلك الطرق .
 .٣انتشر اإلسالم في قارة أفريقيا بسھولة ويسر – علل لذلك .
 .٤لإلسالم آثار إيجابية في كل المناطق التي انتشر فيھا في القارة – وضّح
ذلك باختصار .
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صلة سكان جزيرة العرب بأفريقيا عامة  ،وبوادي النيل بصفة خاصة
قديمة وارتبطت بالموقع الجغرافي  ،إذ ال يعد البحر األحمر عائقا ً لالتصال بين
سكان المنطقتين المتجاورتين  ،وقد نشطت التجارة بين الشواطئ  ،األفريقية
وجزيرة العرب قبل اإلسالم واتخذ العرب موانئ لھم على الشواطئ السودانية
والمصرية لتبادل السلع  .ويرجع أن بعضھم أوغل في الداخل حتى وادي النيل .
وتشير المصادر كذلك إلى ھجرات عربية خالل األلف سنة السابقة للميالد  ،إلى
الحبشة وشرق السودان وعلوة وشمال أفريقيا  .وال شك أن بعض العرب استقروا
في وادي النيل وشرق السودان  ،واختلطوا بالسكان المحليين عن طريق
المصاھرة واندمجوا فيھم  ،ولكن لم يبق لھم تأثير كبير وواضح على سكان
المنطقة .
وجاء اإلسالم وخرجت جيوش الفتح تحقق االنتصارات شرقا ً وغربا ً وتنشر
اإلسالم وھدايته  .وبعد فتح مصر أخذت القبائل العربية تھاجر إليھا .


وقبل الخوض في كيفية دخول العرب واإلسالم السودان  ،نشير إلى أن ذلك
تم عبر ثالث طرق رئيسة  ،على فترات زمنية متباعدة  ،والطرق ھي:
 -١طريق الشمال من مصر عبر النيل والصحراء الشرقية.
 -٢الطريق الشرقي عبر البحر األحمر وأثيوبيا .
 -٣الطريق الغربي عبر دول غربي أفريقيا والصحراء الكبرى .
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فتح المسلمون مصر في عام ٦٤٠م ولم تشأ جيوشھم التوغل جنوبا ً في بالد
النوبة المجاورة  .لكن النوبيين وجدوا اھتماما ً من المسلمين ألنھم كانوا جزءاً من
الجيش البيزنطي الذي أع ّد لصد المسلمين عن مصر .
وبعد أن تم انتصر عمرو بن العاص  ،وفتح مصر في عام ٦٤٠م ،كتب
عمرو عھداً شمل البيزنطيين والنوبيين  .وجاء في ذلك الصلح السماح للنوبيين
بالعودة لبالدھم  ،وتأمينھم على أنفسھم وأموالھم وملَّتھم ما التزموا بشرط الصلح.
وبعد فتح مصر بمدة وجيزة  ،وصلت جيوش المسلمين إلى الحدود
المصرية الجنوبية ونتج عن ذلك اشتباكات بين المسلمين  ،والنوبيين ) ،ربما
لتجاوز أحد الفريقين لحدود اآلخر(  .ولما كثرت غارات النوبيين على حدود
الريف المصري حول أسوان ؛ صمم عمرو بن العاص على تأديبھم  ،فظل يغزو
بالدھم حتى نھاية واليته على مصر في عام ٦٤٦م .


وقد تكبد المسلمون في ھذه الغزوات خسائر كبيرة  ،ألن حمالت عمرو لم
تكن معدة إعداداً جيداً كما أنّ النوبيين كانوا يجيدون الرمي بالسھام حتى أطلق
عليھم المسلمون " رماة الحدق " .
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بعد عزل عمرو بن العاص من والية مصر وتولى عبد  Aبن أبي السرح
رضي  Aعنه خلفا ً له غزا النوبيون صعيد مصر وخرّ بوه  .فاستعد لھم ابن أبي
السرح ووجه لبالدھم حملة كبيرة في عام ٣١ھـ تمكنت من الوصول إلى
عاصمتھم دنقال  .ومحاصرتھا حصاراً شديداً وعندما رماھا المسلمون بالمانجنيق،
خرج إليھم ملك النوبة  " ،قليدور " مستسلما ً .
وتوصل الجانبان إلى اتفاق عرف باسم " البقط " .
وكلمة )بقط( ليست عربية في األصل  .والراجح أن لھا أحد أصلين :األول
يوناني  ،وفيه تعني الكلمة " االتفاق "  ،واألصل الثاني مصري قديم وفيه تعني
الكلمة " الضريبة التي تدفع عينا ً " .
وجدير بالمالحظة إن كلمة "بقط" كانت شائعة االستعمال في مصر قبل
صلح النوبة مع المسلمين  ،إذ كان البيزنطيون يأخذون من المصريين ضريبة
غالل لتزويد جيوشھم  ،وعرفت تلك الضريبة باسم )البقط( .
وأھم شروطك صلح )البقط( الذي ُع ِق َد بين المسلمين والنوبة  ،تتلخص في
اآلتي :


) أ ( التزام الطرفين بحسن الجوار وأن يدخل النوبيون بالد المسلمين مجتازين
غير مقيمين  ،كما يجوز ذات الشرط على المسلمين .
)ب( أن يدفع النوبيون للمسلمين بعض رقيقھم ويعطيھم المسلمون مقابل ذلك
طعاما ً .
)ج ( الحفاظ على المسجد الذي ابتناه المسلمون في دنقال .
ظلت ھذه االتفاقية  ،مع بعض التعديالت  ،تمثل نوعا ً من االتصال الدائم
بين النوبيين والمسلمين في مصر  ،مدة ستة قرون تخللتھا بعض الحمالت
العسكرية  .وكما نجد أن بعض الجماعات اإلسالمية – وخالفا ً التفاقية الصلح ،
استقرت في النوبة السفلى  ،كذلك نزح عدد من النوبيين إلى مصر  ،وعملوا
جنوداً واعتنقوا اإلسالم  ،حتى قيل أن المساجد ازدحمت بالجند النوبيين زمن حكم
الطولونيين في مصر .
) (٣انھيار وزوال مملكة المقرة :
في أواخر القرن الثالث عشر الميالدي اشتعلت حروب مستمرة بين
المماليك والنوبيين  ،أدت في النھاية إلى انحالل وزوال مملكة المقرة المسيحية .
ويرجع سبب تلك الحروب إلى عاملين أولھما غزو النوبيين لميناء عيذاب ونھبه ،
وغزو أسوان وتخريبھا  .والعامل الثاني ازدياد المنافسة بين أفراد البيت النوبي
المالك وانحياز المماليك لھذا الجانب أو ذلك .
أما بالنسبة لغزو ميناء عيذاب  ،الميناء اإلسالمي الذي تقع خرائبه إلى
الشمال قليالً من حاليب  ،في عام ١٢٧٢م  ،وما أعقبه من غزو لصعيد مصر ،


فيعتقد أن الملك النوبي داؤود قام بغزوتين متآمراً مع الصليبيين الذين كانوا
يخططون لشن حمالت صليبية جديدة على المشرق اإلسالمي  ،وأرادوا من
داؤود فتح جبھة جنوبية لتشغل مصر  ،بينما تتحرك القوات الصليبية لغزوھا من
جھة الشمال  ،وإلحباط ذلك المخطط  ،أسرع المماليك للقضاء على خطر
النوبيين ،وجردوا عليھم الغزوات المتتالية التي أضعفت قواھم وزلزلت ملكھم .
وفي أثناء ذلك انفجرت صراعات داخل البيت النوبي الحاكم حول وراثة
العرش  .حيث اغتصب داؤود الثاني والية العرش النوبي بعد وفاة والده داؤود
األول وكانت والية العرش من حق األمير شكندة  ،ابن أخت الملك السابق .
فاستنجد شكندة بالمماليك  ،وتعھد بمواالتھم إن ھم نصروه على غريمه  .وبعد
ھزيمة داؤود الثاني وتنصيب شكندة ملكا ً على دنقال في عام ١٢٧٦م  ،التزم
األخير بأن يكون مطيعا ً للسلطان المملوكي في كل ما يشرطه عليه  .ولكن سلطان
شكندة لم يدم طويالً إذ اغتيل في نفس العام .
وبعد اغتيال شكندة  ،صعد على عرش المقرة ملوك نوبيون ناصبوا
المماليك العداء  ،فتجددت حمالت المماليك على بالد النوبة  ،حتى ظھر أمير
نوبي مسلم من أدعياء العرش يُسمى سيف الدين عبد  Aبرشمبو .
ناصر المماليك برشمبو وسيروا معه جيشا ً كبيراً م َّكنه من الجلوس على
عرش دنقال في عام ١٣١٧م .
أصبح برشمبو أول ملك مسلم على دنقال  ،ولكنّ ملكه لم يدم طويالً  ،إذ
نازعه عليه الكنوز الذين ارتبطوا بالبيت المالك بالمصاھرة .


وأخيراً تمكن الكنوز  ،ذووا األصول العربية النوبية  ،من االستيالء على
دنقال  .وبعد ذلك ترك المماليك المقرة وشأنھا وتقسمت المقرة إلى دويالت استقر
فيھا المسلمون واختلطوا باألھالي  ،ولم تعد المقرة بعد ذلك خالصة للنوبيين
وحدھم كما لم تعد مسيحية .
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البجة والمسلمون :
يعرف سكان شرق السودان قديما ً باسم البجة وقد كان انتشار البجة واسعا ً
إذ امتدت أوطانھم في الماضي بين البحر األحمر والنيل وصعيد مصر وشمال
أثيوبيا .
وبقي البجة على وثنيتھم حتى مجيء اإلسالم إلى مصر .وحينما اصطدم
المسلمون بالنوبيين لم يتعرضوا للبجة  .ولكن انتشار البجة في الصحراء الشرقية
حتى حدود مصر  ،وغارات البجة المتوالية على جنوب مصر  ،أدى في النھاية
إلى االصطدام بينھم وبين المسلمين .
وحدثت أول غارة للبجة على صعيد مصر في عام ٧٢٥م  ،تصدى لھا
المسلمون بقيادة عبد  Aبن الحبحاب  ،الذي انتصر عليھم  ،وكتب معھم عھداً
التزم به الطرفان  ،كانت أھم شروطه :
 -١أن يكفّ البجة عن مھاجمة مصر .
 -٢أال يقتلوا مسلما ً أو ذميا ً.
 -٣أن يدفعوا للمسلمين ثالثمائة من اإلبل كل عام .
ظل البجة ملتزمون بھذا العھد لمدة تزيد عن مائة عام قليالً  .وفي عام
٨٣١م عادوا لمھاجمة صعيد مصر  ،وخرّ بوه وأخذوا العديد من األسرى .
وحينما عجز المسلمون في مصر عن صدھم  ،استعانوا بالخليفة المأمون  ،الذي


ج ّرد عليھم حملة كبيرة بقيادة عبد  Aبن الجھم  .وبعد أن ھزمھم ابن الجھم عقد
معاھدة مع زعيمھم كنون بن عبد العزيز  .كانت أھم شروطھا :
 -١أن تكون بالد البجة ملكا ً لخليفة المسلمين .
 -٢أن يلتزم البجة بدفع الخراج – مائة من اإلبل كل عام .
 -٣أن يحترم البجة اإلسالم ويحافظوا على المساجد القائمة في أرضھم .
 -٤أن يُدخلوا عمال أمير المؤمنين ليقبضوا صدقات من أسلم من البجة .
وفي حقيقة األمر أن اإلسالم كان قد بدأ في االنتشار في بالد البجة منذ
القرن السابع الميالدي وأن بعض المسلمين كانوا قد استقروا في تلك البالد .
وبعد حملة ابن الجھم  ،استقر كثير من المسلمين في بالد البجة  .حيث
بھرتھم معادن الذھب في وادي العالقي .
وحينما تطايرت أنباء وفرة الذھب في وادي العالقي وحوله  ،قصد المنطقة
كثير من الناس واستقروا فيھا يعملون بالتعدين حتى اشتھرت المنطقة باسم
"أرض المعدن " .
وكان من بين الوافدين إلى " أرض المعدن " جماعات من عرب ربيعة
وجھينة الذين اختلطوا بالبجة وأثروا فيھم .
وعندما تزايدت أعداد الوافدين على أرض المعدن  ،أغار عليھم البجة
وقتلوا كثيراً من المسلمين بمناجم الذھب في وادي العالقي  ،وأغاروا على صعيد
مصر وامتنعوا عن دفع الخراج  .فتصدى لھم في عام ٨٥٤م جيش كبير بقيادة


محمد بن عبد  Aاللقمي  .وبعد عدة معارك طلب البجة الصلح والتزموا بدفع
الخراج وعدم التعرض للمسلمين في أرض المعدن .
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مقدمة :
يطلق اسم " الممالك اإلسالمية " على تلك الدول التي قامت في السودان ،
وقام على الحكم فيھا مسلمون  .وأشھر تلك الممالك  ،مملكتا سنار ودارفور ،
بجانب مملك تقلي  .وفترة ازدھار ھذه الممالك تبدأ بمطلع القرن السادس عشر
الميالدي  ،لتنتھي في القرن التاسع عشر الميالدي  ،نتيجة للتدخالت الخارجية .
وقبل قيام ھذه الممالك  ،ظل اإلسالم ينتشر في السودان ببطء شديد  ،كما
أن العرب والمسلمين ظلوا ينسابون داخل بالد السودان الواسعة  ،وعلى مدى
قرون عديدة  ،وقد أتاح لھم ذلك االنسياب البطيء  ،االختالط بالسكان المحليين ،
ومصاھرتھم  ،ونشر اإلسالم والثقافة اإلسالمية بينھم دون إكراه  .ولكن إسالم
السودانيين حتى بداية القرن العاشر الھجري ) ،السادس عشر الميالدي (  ،لم يكن
عميقا ً واقتصر أحيانا ً على ترديد الشھادتين كما خلط الناس التعاليم اإلسالمية
بغيرھا من المعتقدات المحلية  .وسبب ذلك أنَّ جل المسلمين األوائل الذين دخلوا
السودان  ،كانوا من البدو الذين تقل معرفتھم بتعاليم الدين الحنيف كما أنه لم تقم
للمسلمين حتى ذلك الوقت دولة ترعى شؤونھم .


وكان لقيام الممالك اإلسالمية في السودان في مطلع القرن العاشر الھجري،
دور كبير في استقرار مجتمعاتھا  ،كما كان لھا دورھا العظيم في نشر اإلسالم
والثقافة اإلسالمية كما سنرى.
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عرفت ھذه المملكة بثالثة أسماء ھي  :مملك أو )سلطنة( الفونج  ،نسبة
للبيت الحاكم والشعب الذي كانوا يحكمونه  ،كما عُرفت باسم مملكة أو )سلطنة(
سنار  ،نسبة لمدينة سنار العاصمة  ،كما عُرفت باسم السلطنة الزرقاء  ،نسبة
للون بشرة الحكام .
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اختلفت اآلراء حول أصل الفونج وموطنھم األول  ،وذلك بسبب الغموض
الذي صاحب ظھورھم المفاجئ  .ورأي البعض أنھم فرع من الشلك وقال آخرون
أنھم فرع من األسرة المالكة من مملكة برنو  ،ويقول الرأي الثالث إنھم عرب
ھاجروا إلى المنطقة عبر الحبشة .
أما الفونج أنفسھم فيقولون أنھم من بني أمية  .ويجد الرأي األخير ترجيحا ً
في الروايات الوطنية  ،ال سيما وإنه لم تكن للسالطين لغة سوى العربية كما أنھم
يدينون باإلسالم منذ بداية ظھورھم .
قيام المملكة :
تقول أشھر الروايات  ،إن الفونج بزعامة عمارة دنقس  ،والعبدالب بزعامة
عبد  Aجماع خاضوا متحالفين حربا ً مع ملك علوة  ،وانتصروا عليه في معركة


دارت قرب أربجي في عام ١٥٠٤م  ،بينما تقول رواية أخرى إن العبدالب سبق
لھم إسقاط مملكة علوة دون مساعدة الفونج في عام ١٥٠٠م وإن الفونج ھاجموھم
في عام ١٥٠٤م في أربجي وتقاسموا معھم الملك .
مھما يكن من أمر ھذه الروايات فالمؤكد أن اتحاداً ضم الفونج
والعبدالب ،تقاسموا بمقتضاه ملك السلطنة  ،التي شملت ضمن ما شملت أراضي
مملكة علوة.
وبمقتضى االتفاق بينھما  ،أصبح عمارة مقدما ً على عبد  Aجماع  ،ويحمل
لقب ملك أو سلطان  .وأن يحل عبد  Aجماع محله مدة غيابه بمثابة نائب الملك
ويحمل لقب شيخ أو لقب " مانجل " .
وبمقتضى االتفاق أيضا ً أصبح ملوك سنار يشرفون على منطقة سنار وإقليم
الجزيرة حتى أربجي شماالً  ،بينما أصبحت المنطقة بين أربجي وحجر العسل ،
تحت نفوذ العبدالب  .أما األقاليم إلى الشمال من حج العسل وحتى الشالل الثالث،
فقد كانت خاضعة لسلسلة من المشيخات التي تدين بالوالء للعبدالب  .كما أن
شرقي السودان كان يخضع أحيانا ً لنفوذ نواب السلطان من العبدالب .
وعموما ً لم يمارس الفونج والعبدالب حكما ً مباشراً على رعاياھم  ،بل
حكموھم عن طريق المكوك ) ،شيوخ القبائل (  ،الذين تمتعوا بشيء من
االستقالل في إدارة مناطقھم  ،بينما التزموا بدفع الضرائب المقررة للملك في
سنار .


وكان سلطان سنار يقوم بتعيين رؤساء المشيخات في منطقة سنار  ،ويقوم
شيخ العبدالب بالتعيين نيابة عنه في منطقة العبدالب  .وكذلك كان السلطان يختار
شيخ ) مانجل ( العبدالب من ذرية عبد  Aجماع .
وعلى الرغم من القدسية والسلطات المطلقة التي كان يتمتع بھا سالطين
الفونج إال انھم اتخذوا لھم وزراء يعاونونھم في إدارة شئون البالد  .وكان الوزير
األول من أھم أعوان السلطان وأكثرھم نفوذاً.
وقد استطاع الوزير محمد أبو ليكلك  ،انتزاع السلطة من سالطين الفونج
في عام ١٧٦٢م ثم انتقلت الوزارة والسلطة الفعلية للحكم  ،إلى أوالده وعائلته من
الھمج حتى نھاية دولة الفونج .

مراسيم تولي السلطة :
ومراسيم تتويج سلطان الفونج الجديد ثالثة  .تبدأ المرحلة األولى باختيار
من بين أفراد البيت المالك  ،بواسطة مجلس مكون من كبار رجاالت الفونج .
ويقوم المجلس بعزله إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك .
وتبدأ المرحلة الثانية  ،وھي مرحلة االعتزال  ،حيث يؤخذ الملك إلى
محبس يبقى فيه لمدة سبعة أيام  ،يتطھر فيھا وال يتعرض لضوء الشمس  .ويبقى
مع الملك في محبسه جندي واحد يقوم بحراسته ويقدم له الخدمات الضرورية .
أما المرحلة الثالثة  ،فتبدأ بعد يوم االعتكاف األخير حيث يقوم الجندي
بمرافقة الملك إلى ساحة التتويج  ،حيث ينتظره جمع من كبار رجاالت الدولة



واألھالي  .وفي ساحة الميدان يحلق رأس السلطان الجديد ويلبس قفطانا ً جديداً
وعباءة ويضع على رأسه الطاقية أم قرين – )أم قرينات( النظر الشكل ). (١٢
ثم يسلم الملك سيفا ً  ،ويجلس بعد ذلك على كرسي العرش )الككر( انظر
الشكل ) . (١٣وفي ختام حفل التتويج يتقدم الوزير األول  ،وكبار رجاالت الدولة
وغيرھم لمبايعته .
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كانت سنار حسب روايات الرحالة الذين زاروھا في القرن الثامن عشر
الميالدي  ،مدينة متوسطة الحال  ،يسكنھا حوالي عشرة ألف نسمة  .وكانت
مبانيھا متواضعة من الطين والقش  .ولكنھا كانت مدينة تجارية على درجة عالية
من األھمية  ،وذلك اللتقاء عدة طرق تجارية عندھا .
كان التجار يأتونھا بالبضائع من مصر والحجاز والھند  ،عن طريق النيل
والبحر األحمر  ،كما كانوا يأتونھا عبر الطرق البرية من كردفان ودنقال والحبشة
وأثيوبيا  .وجرت التجارة في الذھب وسن الفيل والخيل والريش والجلود والبن
واألبنوس والصندل والعطور واألقمشة  ،وغير ذلك من البائع األفريقية
والمستوردة  .وكانوا يتعاملون بقطع من الدمور  ،كما استعملت النقود كالl
األسباني  ،وعملة تركية من الحديد .
واعتمد اقتصاد الفونج على الزراعة والرعي  .وكان دخل الملوك من
الزكاة والفطرة على نحو ما يفرضه الشرع  ،كما كانوا يفرضون الجزية على


بعض أقسام دولتھم  ،باإلضافة إلى ما يجبى من الرسوم الجمركية على التجارة
الخارجية .
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كان لقيام مملكة سنار في مطلع القرن السادس عشر الميالدي أثر كبير في
استقرار البالد مما ساعد على بث الثقافة اإلسالمية بطريقة أعمق مما كانت عليه
في السابق  ،وقد أغرى االستقرار وتشجيع سالطين الفونج العلماء من مصر
والحجاز والمغرب بالھجرة إلى السودان  ،واالستقرار فيه  .ومن ناحية أخرى
شجع الفونج ھجرة الطالب لتلقي علوم الدين في األزھر والحجاز .
وكان محمود العركي من أول العلماء الذين أسھموا في بث تعاليم الدين
اإلسالمي بين السودانيين  .وفي ھذا يقول ود ضيف  – Aصاحب كتاب الطبقات
– لم يشتھر في تلك البالد عِ لم وال قرآن  .ويقال أن الرجل كان يطلق المرأة ،
ويتزوجھا غيره في نھارھا  ،من غير عدة ،حتى قدم الشيخ محمود العركي من
مصر  ،وعلّم الناس العدة  ،وسكن البحر المتوسط* .
ومحمود العركي نشأ بالنيل األبيض  ،وھاجر إلى مصر حيث تفقه في
علوم الدين على المذھب المالكي  ،وعاد ليؤسس في مطلع القرن السادس عشر ،
العديد من الخالوى في المنطقة الممتدة بين الخرطوم والكوة .
ومن العلماء الذين ھاجروا إلى مصر وتلقوا علوم الدين فيھا  ،الشيخ
إبراھيم البوالد بن جابر بن غالم  Aبن عائد اليمني  .وكان غالم  ، Aجد
* يقصد بھا )النيل األبيض( فقد شاع في السودان اطالق اسم )بحر أبيض( عليه .



إبراھيم  ،قد قدم إلى دنقال في القرن الرابع عشر  ،وأسس فيھا خلوة يعلم الناس
الدين  .أما إبراھيم البوالد المولود في دار الشايقية  ،فقد تلقى تعليمه الديني في
مصر وعاد ليؤسس العديد من الخالوى التي تدفق عليھا طالب العلم  ،وأكمل
إخوانه األربعة رسالته من بعده بتأسيس المزيد من الخالوى .
ويذكر من علماء المحس المشاھير الذين ھاجروا من الشمال واستقروا في
كنف الدولة السنارية  ،الشيخ إدريس ود األرباب )١٥٠٧م – ١٦٥١م( الذي
أسس الخالوى في العيلفون  ،والشيخ أرباب العقائد )١٩٦١م( مؤسس مسجد
الخرطوم العتيق .
ومن العلماء المصريين الذين جاءوا إلى السودان في منتصف القرن
السادس عشر الميالدي واستقروا فيه رغبة في نشر تعاليم اإلسالم الصحيحة ،
الشيخان محمد القناوي  ،والشيخ يوسف بن عبد الباقي الزرقاني .
بجانب ھؤالء الفقھاء األجالء  ،جاء إلى البالد رجال الطرق الصوفية الذين
وجدوا التربة الصالحة لنشر طرقھم .
وكان أول الوافدين من رجال الطرق الصوفية وأشھرھم  ،الشيخ تاج الدين
البھاري البغدادي القادري  ،جاء من بغداد إلى سنار في حوالي عام ١٥٧٧م وبقي
في السودان زھاء سبع سنين  ،يعلم الطريقة القادرية  ،حتى انخرط في سلكھا
العديد من العلماء  ،وأصبح لھا الكثير من اآلتباع بين العامة .
وشھدت مملكة سنار قيام طرق صوفية أخرى  ،منھا الطريقة الشاذلية
والسمانية والختمية .


اشتھرت الطريقة الشاذلية على أيدي المجاذيب حتى عرفت أحيانا ً بالطريقة
المجذوبية  .وكان من روادھا الشيخ حمد بن المجذوب )١٦٩٣م – ١٧٧٦م ( .
أما الطريقة السمانية فقد جاء بھا من الحجاز الشيخ أحمد الطيب البشير
الجموعي )١٧٨٣م – ١٨٥٣م(  .وكان الشيخ أحمد قد ھاجر إلى المدينة المنورة
لتلقي العلم وعند عودته عمل على نشر الطريقة السمانية بين مريديه .
ودخلت الطريقة الختمية مملكة سنار من الحجاز أيضا ً  .وكان رائدھا
ومنشؤھا السيد محمد عثمان الميرغني الكبير )١٧٨٣م – ١٨٥٣م( .
وخالصة القول أن شيوخ الطرق الصوفية وجدوا القبول والتكريم من والة
األمر في مملكة سنار  ،كما تبعھم عامة الناس الذين انخرطوا في ھذه الطريقة أو
تلك .
ومما جذب الناس لشيوخ الطرق الصوفية  ،االعتقاد فيما يتمتعون به من
كرامات  ،كما أنھم اتبعوا أيسر السبل في جذب األتباع  ،إذ أخذوا بمبدأ التبسيط
والتلقين  ،كما استعملوا الطبول والترانيم والمدائح  ،وبذلك كان انتشار اإلسالم
على أيديھم سريعا ً وشامالً .
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بلغت حدود سلطنة سنار أقصى اتساع لھا في عھد السلطان بادي أبو شلوخ
)١٧٢٤م – ١٧٦٢م( وكان ذلك نتيجة لالنتصارات التي حققتھا جيوشش بادي
على الحبشة وكردفان .


واألسباب المباشرة للحرب مع الحبشة تعود إلى قتل السناريين لرسل لويس
الرابع عشر  ،ملك فرنسا  ،الذين كانوا يحملون ھدايا لملك الحبشة  .وتقو ُل
الرواية إن ملك فرنسا أرسل في عام ١٧٠٣م المسيو دي رول م َُح ّمالً بالھادايا
الفاخرة لملك الحبشة إياسو  .مرّ دي رول عبر مصر وعندما وصل سنار أحسن
بادي استقباله وسمح له بالمرور إلى مقصده  ،ولكن بعد مغادرة دي رول لسنار ،
وصلت من مصر أخبار تحذر بادي من أن دي رول ذاھب إلى الحبشة لتغيير
مجرى النيل وتعليم األحباش صناعة المدافع  .فأرسل بادي خلف دي رول وقتله
وغنم الھدايا .
بلغ النبأ اياسو ملك الحبشة فخرج في جيش كثيف لالنتقام من السناريين .
وبعد قتال شديد انتصرت جيوش بادي  ،ونالت بھذا النصر شھرة طبقت اآلفاق .
فقصدھا الناس من مصر والھند والحجاز والمغرب وأقاموا فيھا .
ويبدو أنَّ انتصار بادي على األحباش أغراه بتوسيع سلطانه غربا ً فأرسل
جيشا ً ليضم إقليم كردفان  .ولم تكن كردفان حكومة موحدة وإنما خضعت أجزاء
اإلقليم لمشيخات عديدة كانت أقواھا مشيخة المسبعات .
أ َع ّد بادي جيشا ً كبيراً في عام ١٧٣٣م وعقد لواء قيادته لوزيره محمد ود
تومات  ،كما حشد في قيادة الجيش عدداً من أكابر رجاالت السلطنة منھم عبد A
ود عجيب شيخ قري ومحمد أبو لكيلك كبير الھمج في سنار .
تعرض جيش الفونج في البداية لھزيمة نكراء  ،وقُتل قائده  ،ولكن محمد
أبو لكيلك أعاد تنظيم الجيش وكرَّ على المسبعات وھزمھم  .ف ُس ّر بادي


النتصارات أبي لكيلك وكافأه بتعينه قائداً عاما ً لجيوش السلطنة وحاكما ً على
كردفان ووزيراً له .
وھكذا بلغت حدود سلطنة الفونج أقصى اتساع لھا في عھد بادي  ،إذ ح ّدتھا
سواكن من جھة الشرق  ،ودارفور من جھة الغرب  ،والشالل الثالث من جھة
الشمال .
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جاءت نھاية سلطنة الفونج في عام ١٨٢١م على يد جيوش محمد علي
باشا .وفي الحقيقية لم يبد بادي – آخر ملوك سنار – مقاومة للغزاة وإنما خرج
مستسلما ً لقائد الحملة إسماعيل بن محمد علي  .ويُعزى ذلك إلى أن المملكة كانت
تشھد انھياراً تاما ً في األربعين سنة األخيرة السابقة لقدوم جيش محمد علي  .ومن
أسباب ذلك :
أوالً :النزاع على السلطة بين أحفاد الوزير أبو لكيلك وأحفاد سالطين الفونج .
وكان أبو لكيلك كبير الھمج وقائد جيوش السلطنة  ،قد خلع السلطان بادي أبو
شلوخ لطغيانه واستبداده  ،ونصَّب مكانه ولده نصر بن بادي  ،كما أصبح أبو
لكيلك وزيراً أول لنصر  .وفي الحقيقة أصبحت السلطة الفعلية في يد الوزير ،
وھكذا صار الحال بالنسبة لخلفاء نصر من الفونج  ،لھم السلطة االسمية وللوزراء
الھمج السلطة الفعلية .
وقد أدى ذلك لسلسلة من الصراعات بين الھمج والفونج  ،من جھة وبين
من كانوا يتطلعون للسلطة من الھمج من جھة أخرى .


ثانيا ً :أدى االضطراب في سنار إلى اضطراب مماثل في أجزاء السلطنة المختلفة،
وخرجت عن السلطة المركزية وانفرط عقد وحدة المملكة .
ثالثا ً  :تعطلت التجارة وتدھورت الحالة االقتصادية لغياب األمن  ،واستعار
الحروب القبلية  ،فاستعان بعض السودانيين بمحمد علي باشا ليغزو السودان
ليضع حداً لتلك الفوضى .
وھكذا طويت صفحة مجيدة من تاريخ السود تحقق فيھا نوع من الوحدة ،
وأدى ذلك لترسيخ الدين اإلسالمي وانتشاره بين أھل البالد كما أدى لبذر نواة
القومية السودانية .
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يعد الداجو – وھم من أقدم سكان دارفور – أول من أسس ملكا ً في دارفور
خالل القرنيين الثالث عشر والرابع عشر الميالديين  .وفي القرن الخامس عشر
الميالدي فقد الداجو سيطرتھم على دارفور  ،حينما تمكن التنجور من السيطرة
على الطرق التجارية .
وبعد أن بسط التنجور سلطانھم على دارفور وأجزاء من مملكة و َّداي
المجاورة  ،خالل القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميالديين  ،أخذ اإلسالم
ينتشر في دارفور على أثر موجات الھجرات العربية للمنطقة .
واستقرت مجموعات من القبائل العربية في سھول دارفور الجنوبية  ،وھم
من عُرفوا بالبقارة  ،نسبة لرعايتھم للماشية  ،ومن قبائل البقارة في دارفور نذكر
المسيرية  ،والرزيقات  ،والھبانية  ،وبني ھلبة  .ولم يبق ھؤالء األعراب
معزولين وإنما اختلطوا بالسكان المحليين اختالطا ً شديداً .
أما في شمال دارفور فقد استقرت قبائل عربية أخرى احترفت تربية اإلبل
ومنھم فزارة  ،وبني جرار  ،وبني عمران  ،المحاميد .
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قامت سلطنة الفور في أواسط القرن السابع عشر الميالدي  .وقد مھد
لقيامھا اضطراب األحوال في مملكة التنجور  ،حتى أن بعض أجزاء ھذه المملكة
خضعت لسلطان مملكة البرنو .


وفي ھذه الظروف المضطربة بدأ الفور بقيادة أسرة الكيرا  ،وھي فرع من
الكنجارة  ،أحد قبائل الفور الرئيسة  ،من فرض سيادتھم على دارفور وانتزاع
السلطة من التنجور .
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كانت حكومة الفور ملكية اعتمدت كثيراً على شخصية السلطان  .وكان
للسلطان مجلس خاص من المقربين واألعيان  ،يستشيرھم في تسيير أمور الدولة.
واعتمد السالطين على اإلدارات اإلقليمية في اإلشراف على والسيطرة على
أطراف المملكة الواسعة  ،وقد قسمت السلطنة إلى أربعة أقسام إدارية كبيرة ،
على كل قسم حاكم يلقب بنائب الملك  ،وھو من أھل اإلقليم  ،ويساعده في إدارة
اإلقليم ،الشراتي والعمد والدمالج والمشايخ .
وفي عھد السلطان موسى بن سليمان أدخلت بعض التعديالت بغرض
ضمان والء حكام األقاليم إذ ألقي منصب نائب الملك  ،وحل محله المقدم ،
وأصبح المقدم يُخ ّتار من رجال حاشية الملك  ،بدالً من أھل األقليم .
وكان القضاء في سلطنة الفور شرعيا ً في األحوال الشخصية كما كان ھناك
قانون وضعي للمسائل المدنية .
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تتفق معظم الروايات الشفھية في دارفور على أن عربيا ً من العباسيين اسمه
أحمد بن سفيان  ،واشتھر باسم المعقور  ،التجأ من تونس إلى قبيلة الفور في جبل


مرة في القرن الخامس عشر الميالدي وتزوج إبنة زعيمھم شاو دورشيت  .وأن
أحفاد المعقور من ساللة الكيرا ظلوا يحكمون دارفور حتى عام ١٨٧٤م .
ويعد السلطان سليمان سولونق من أشھر السالطين الذين انحدروا من ساللة
أحمد المعقور  .وحينما تولى العرش في حوالي عام ١٦٤٠م اتخذ من جبل مرة
منطلقا ً له وأظھر اھتماما ً كبيراً بنشر اإلسالم في دارفور بطريقة منظمة  ،وھو
أول من ينى المساجد في جبل مرة  ،وأقام صالة الجمعة والجماعة .
ولتوطيد دولته وتوسيع رقعتھا استعان سليمان بالبدو وتحالف معھم لحرب
بقايا التنجور  ،وإخضاع قبائل دارفور األخرى .
وبعد وفاة سليمان سولونق في حوالي ١٦٦٠م اكتنف الغموض إنجازات
خلفائه  ،إال أنه من المرجح أنھم ساروا على طريقته في الحكم والتوسع .
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في منتصف القرن الثامن عشر اندلعت حروب طاحنة بين الفور ومملكة
و ّداي المجاورة  .وكان لجيوش و ّداي المجاورة الغلبة والتفوق على جيوش الفور،
وعندما تولى السلطان محمد بن أحمد بكر )تيراب( أمر دارفور )١٧٥٢م –
١٧٨٧م(  ،سعى للسْ لم مع و ّداي المجاورة  ،ولم يھمل بناء جيس قوي ليحمي
المملكة .
وكان السلطان محمد تيراب محبا ً للسلم وللترف  ،واتسم عھده بالخصب
والرخاء  ،واشتھر شخصه بالكرم والحلم  ،حتى انه لقب تيرابا ً ) أي بذور( .
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بعد موت تيراب اندلعت في دارفور حرب أھلية حول اعتالء العرش .
وكان تيراب قد عين ابنه قد عين اسحق خليفة له  ،غير إن معارضي واليته
تجمعوا حول األمير عبد الرحمن بن أحمد بكر  .وانتھى النزاع بمقتل اسحق
وتولى عبد الرحمن أمر دارفور .
ولما استتب األمن للسطان عبد الرحمن جعل الفاشر عاصمة لملكه في
١٧٩١م واشتھر عبد الرحمن بالعلم والعدل  ،وبلغت سلطنة الفور أوج مجدھا في
عھده  .وفي فترة واليته انفتحت دارفور على مؤثرات خارجية كثيرة  .ومن ذلك
تشجيعه لھجرة سكان وادي النيل لإلقامة في دارفور للعمل بالتجارة ونشر تعاليم
الدين اإلسالمي  .ومن ناحية أخرى شجع العلماء للھجرة إلى بالده  ،وأغدق
عليھم الھبات وأقطعھم األراضي .
وفي ميدان التجارة توسع في االنفتاح مع البلدان اإلسالمية المجاورة .
ونشطت التجارة في عھده عبر ثالثة طرق رئيسة  ،ھي درب األربعين الذي
يربط دارفور مع مصر شماالً  ،والطريق الذي يربط بين دارفور وتونس
وطرابلس  ،والطريق الثالث الذي كان يبدأ من غرب أفريقيا ويمر بدارفور إلى
سنار  ،ثم شندي فالبحر األحمر .
وساعد ھذا النشاط التجاري على انفتاح الفور على العالم اإلسالمي وقتباس
النظم اإلسالمية إلدارة الدولة  ،وأصبح السلطان عبد الرحمن على دراية بما



يجري حوله من أحداث  .ومن ذلك إرساله الھدايا للسلطان العثماني الذي رد
ُرف به .
شاكراً لعبد الرحمن مع منحه لقب الرشيد الذي ع َ
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وفي عھد السلطان محمد الفضل )١٨٠١م – ١٨٣٩م( بدأ الضعف
السياسي يدب في كيان دولة الفور .
ثم أط َّل الخطر الخارجي في عام ١٨٢١م المتمثل في الغزو التركي
المصري  ،فانتزع الدفتردار كردفان من المقدوم مسلم نائب السلطان  .وأخيراً
سقطت مملكة الفور على يد الزبير باشا رحمة في عام ١٨٧٤م وخضعت دارفور
للحكم التركي المصري بعد نفي الزبير إلى مصر .
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نشأت مملكة تقلي في القرن السادس عشر الميالدي في الجزء الشمالي
الشرقي من جبال النوبة  .وتنسب المملكة لجبل تقلي الذي تبلغ مساحته  ٤٠ميالً
مربعا ً ويحتضن الكثير من القرى .
ومنطقة جبال النوبة من المناطق التي أثرت فيھا الھجرات العربية منذ بداية
القرن السادس عشر  .واختلط العرب ببعض سكان جبال النوبة بالمصاھرة .
ومع انتشار اإلسالم والقبائل العربية في كردفان  ،أخذ بعض األفراد من
سكان النيل يھاجرون إلى جبال النوبة  ،خاصة إلى المنطقة الشرقية ألنھا أقل
وعورة  .ومن بين أولئك المھاجرين جاء إلى المنطقة فقيه )فكي( يدعى محمد
ب األھالي بقدوم محمد الجعلي لورعه وحسن أخالقه فزوجه زعيم
الجعلي َ .رحَّ َ
تقلي )كير كير(  ،ابنته في عام ١٥٤٠م وأنجب ولداً اسماه قيلي أبو جريدة .

قيام مملكة تقلي :
بعد وفاة الجد " كير كير "  ،تولى أبو جريدة زعامة أھله على عادة
السودانيين في توريث ابن البنت  .وبتنصيب قيلي أبو جريدة في حوالي عام
١٥٧١م وُ لِد ْ
َت مملكة تقلي اإلسالمية .
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توسع سلطان ملوك تقلي وبسطوا نفوذھم على كل المناطق المجاورة ،
حتى شملت مملكتھم كل اإلقليم الواقع بين مدينة تلودي في الجنوب  ،وخور أبو
حبل في الشمال .
ض أھل تقلي للغزو مرتين  ،إذ ھاجمھم
وفي عالقاتھم الخارجية َت َعرَّ َ
الفونج من الشرق  ،وھاجمھم الفور من جھة الغرب .

: ß{wK• P•t{A
كانت العالقة بين الفونج والتقالويين حميدة وحميمة  ،إذ تزوج السلطان
قيلي أبو قرون ١٦٤٠) ،م(  ،ابنة سلطان الفونج بادي .
وفي عھد السلطان بادي أبو دقن )١٦٤٤م – ١٦٨٠م( غزا الفونج مملكة
تقلي بغرض إخضاعھا  .ويقال إنَّ السبب المباشر لھذا الغزو  ،أن سلطان تقلي
فرض ضريبة كبيرة على أحد أصدقاء سلطان سنار  ،وأساء معاملته  ،فخرج
بادي لمقاتلته  .وكان سلطان تقلي يقاتل الفونج بالنھار  ،ويرسل إليھم الطعام ليالً
فسُرَّ منه سلطان سنار وصالحه بعد أن فرض عليه خراجا ً معلوما ً .
وخالصة القول إن ھذه المملكة قامت بدور كبير في نشر اإلسالم والثقافة
اإلسالمية في مساحة واسعة من جبال النوبة  .وقد تم لھا ذلك وفق خطط
مدروسة ،أولھا التبشير العادي  ،وثانيھا االختالط والمصاھرة  ،وثالثھا تشجيع
القبائل العربية على االستقرار في كنف مملكتھم  .وأخيراً شجَّ ع ملوك تقلي العلماء
والفقھاء على القدوم إلى بالدھم  ،واالستقرار فيھا  .ومن نتائج ذلك أن الطريقة
القادرية شقت طريقھا إلى تقلي في عام ١٥٧٠م وأصبح لھا كثير من األتباع
ھناك.
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 -١كيف دخل اإلسالم السودان؟
 -٢ما أثر خول اإلسالم على الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية في
السودان؟
 -٣تحدث عن الممالك اإلسالمية التي ساھمت في انتشار اإلسالم في السودان.
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دخل اإلسالم مصر وشمال أفريقيا فى العصور االسالمية المبكرة  ،منذ عھد
سيدنا عمر بن الخطاب رضى ' عنه  ،وظل ينتشر حتى وصل األندلس .
وقامت حضارات ھناك عالية الش أن  ،حتى أصبحت القاھرة والقيروان وفاس
والزيتونة وقرطبة  ،تنافس دمشق وبغداد .
وقد أسس عقبة بن نافع مدينة القيروان فى تونس سنة  ٥٠ھـ  .وكانت
مركزاً حصينا ً اتخذه المسلمون قاعدة لنشر اإلسالم فى شمال أفريقيا وغربھا .
وقد نجح عقبة بن نافع فى نشر اإلسالم بين البربر  -سكان البالد األصليين –
ولكن انتشاره كان بطيئا ً  ،وذلك النشغال عقبة بن نافع بحرب الروم  ،وقد أنزل
بھم ھزائم متتالية  ،فدبروا له مؤامرة الغتياله فى موقعة تھودا  ،وخلفه زھير إبن
قيس الذى اقتصَّ له  ،وقضى على مقاومة الروم إال أنه استشھد أخيراً وخلفه
حسان بن النعمان الذي واصل حرب الروم وكسر شوكتھم .
ومن أعمال حسان بن النعمان -:
) (١مواصلة نشر اإلسالم .
) (٢المساواة بين العرب والبربر .
) (٣تدوين الدواوين باللغة العربية .



وبعد أن ُخلِ َع حسان من منصبه  ،خلفه موسى بن نصير الذى أت َّم فتح األندلس
سنة  ٩٢ھـ  ،مع قائد قواته طارق بن زياد الذى كان ينوب عنه فى والية المغرب
األقصى متخذاً طنجة حاضرة لواليته .
وبعد فتح األندلس شعر البرب ر بأنھم أصبحوا حماة االسالم وجنده  ،وأن
عليھم مواصلة مھمة نشره .
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ساعد موقع شمال أفريقيا ومصر خاصة  ،و ُبع ُدھا عن مركز الخالفة
العباسية فى بغداد  ،على تفكير بعض والتھا على االستقالل بھا  .وأول أولئك
الوالة  ،السري بن الحكم  ،الذى جعل مصر تابعة اسميا ً للخالفة العباسية  .وقد
اتخذ السري مدينة تنيس  ) ،شرق الدلتا ( ،عاصمة له  ٢٠٠ ) ،ھـ ( أما في عام
٢٦٣ھـ  ،فقد استقل أحمد بن طولون بشؤون مصر الداخلية والخارجية  ،عدا
األموال التي كانت تؤدى سنويا ً لبغداد .
وظلت مصر على استقاللھا في عھد الدولة الطولونية  ،وعادت إلى تبعية،
الخالفة العباسية سنة ٢٩٢ھـ ثم استقلت مرة أخرى على يد محمد بن عف ج
اإلخشيدى وأبنائه ) ٣٢٣ھـ –  ٣٥٨ھـ( .
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قامت في شمال أفريقيا حركة ش يعية تنسب إلى السيدة فاطمة بنت النبي
صلى ' عليه وسلم  .وأسفرت تلك الحركة عن قيام الدولة الفاطمية بالمغرب ،
سنة  ٢٩٧ھـ  ،وقد غدت تلك الدعوة سر َّية منذ قيام الدولة العباسية  ،وفي أحد
مواسم الحج  ،تعرَّ ف أحد دعاة الشيعة  ،واسمه أبو عبد ' الشيعي  ،إلى جماعة
من حجاج شمال أفريقيا ،ونجح في استمالتھم الى العقيدة الشيعية  ،ثم صحبھم إلى
بالدھم .
وجد أبو عبد ' الشيعي مجاالً لدعوته في شمال أفريقيا  ،وظل العمل سراً
حتى أضحى قوة عسكرية قضت على حكم األغالبة ) ،في تونس حاليا ً( سنة
٢٩٦ھـ  ،ثم عين أبو عبد ' الشيعي أحد ساللة سيدنا علي بن أبي طالب – كرم
' وجھه – ويدعى سعيد بن الحسين  ،إماما ً ولقبه عبيد ' المھدي ،وقد اتخذ
عبيد ' المھدي عاصمته في ضاحية من ضواحي القيروان ) رقادة ( وفي سنة
٣٠٧ھـ  ،انتقل منھا إلى مدينة المھدية التي بناھا على ساحل تونس  ،ومن ھناك
بدأ عبيد ' يعمل من عاصمته الجديدة على امتداد سلطانه غربا ً  ،نحو الجزائر
ومراكش  ،وشرقا ً نحو ليبيا ومصر  ،وأعلن نفسه خليفة  ،فصار في العالم
اإلسالمي ثالثة مراكز للخالفة  :العباسية في بغداد  ،واألموية في األندلس
والمھدية في تونس .
وقد س ار أبناء عبي د ' المھدي على نھج سياسته التوسعية حتى استطاع
أحدھم وھو المعز لدين ' الفاطمى  ،فتح مصر سنة  ٣٥٨ھـ  .وكان قائد جيوشه



جوھر الصقلي  ،الذي تمكن من االستيالء على مصر بسبب ضعف اإلخشيديين
من جانب  ،وقوة جيوش الفاطميين من جانب آخر  .وبعد أن تم فتح مصر  ،أسس
جوھر الصقلي مدينة القاھرة قبل قدوم الخليفة المعز لدين '  ،سنة  ٣٦٢ھـ .
وقد اتخذ الخليفة المعز لدين ' مدينة القاھرة عاصمة لدولته  ،والتى أصبحت
عاصمة الدولة الفاطمية  .ومن بعد ذلك توسعت دولة الفاطميين حتى شملت الشام
والحجاز واليمن  .واشتدت المنافسة بينھا وبين العباسيين  ،ثم ضعف شأن الخالفة
العباسية ضعفا ً شديداً  ،في الوقت الذي وصلت فيه الخالفة الفاطمية إلى مركز
الصدارة في العالم اإلسالمي  ،كما تفوق أسطولھا على أسطول االمبراطورية
البيزنطية  ،وتحدى الفاطميون خالفة األمويين في األندلس  ،وحاولوا بسط نفوذھم
على القسم الغربي من البحر المتوسط .
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تع د مدينة القاھرة أول مظھر للحضارة الفاطمية  ،وقد وضع أساس تلك
المدينة جوھر الصقلي  ،وت َّم تشييد الجامع األزھر ،وأقيمت فيه الصالة ألول مرة
فى رمضان سنة ٣٦١ھـ  ،وفى سنة ٣٧٨ھ ـ  ،أصبح جامعة َي ِف  ُد اليھا طالب
العلم ،وكان ذلك فى عھد العزيز بن المعز لدين '  .وظل االزھر يؤدى دوره
حتى اليوم فى شتى ضروب العلم والمعرفة .
ومن المجاالت التي أبدع فيھا الفاطميون  ،بناء القصور الضخمة وتزيينھا،
كما اشتھروا ببناء ] المناظر [ وھى األماكن التى تشرف على الجھات التى تقام
فيھا الحفالت الرسمية عند استعراض األساطيل الحربية والجيوش .
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ف عن الفاطميين اھتمامھم الخاص فى االحتفال باألعياد والمواسم ،
و ُع ِر َ
وبالمناسبات االسالمية وغيرھا مثل يوم عاشوراء  ،والمولد النبوى  ،وليلة
النصف من شعبان وأعياد الميالد  ،كما أھتم الفاطميون كذلك بأحياء المناسبات
المصرية القديمة مثل  :عيد النيروز  :وھو أول السنة القبطية حيث تشعل النيران
فى ليلة ذلك العيد  ،مع رش الطرقات والبيوت بالماء  ،تبرك ا ً بقدوم فيضان
النيل ،باإلضافة لعيدي الفطر واألضحية .
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وعلى ال رغم من عظمة الدولة الفاطمية وقوتھا واتس اعھا  ،لم تستطع أن
تجذب أھل السنة  ،وبمجئ الحاكم بأمر ' سنة )  ٣٨٧ھـ  ٤١١ -ھـ ( وادعائه
األلوھية  ،أخذت الدولة الفاطمية تفقد ھيبتھا  ،وذلك إلصرار الحاكم بأمر ' على
الدعاية لمذھبه واضطھاده للطوائف التي أصرت على مخالفته  ،كما أنه اضطھد
األقباط واليھود  .وقد انتھت حياة الحاكم بأمر ' ب أن اغتيل ليالً في صحراء
المقطم .
عاشت الدولة فترة طويلة بعد الحاكم بأمر '  ،ومن أجل تقوية جيشھا عمدت
إلى استجالب مختلف األجناس من السودان والبربر والترك واألرمن  ،فھ َّيأت
بذلك أسباب كراھيتھا خاصة بين المصريين  ،ثم ظھر التنافس بين األجناس
المكونة للجيش  .وأھْ ِم َل أمر األمن الالزم للنشاط االقتصادي والثقافي  .وفي عھد



الخليفة المنتصر  ،طرأ على الدولة غالء  ،واستمر سبع سنوات أعقبه طاعون ،
وأدى كل ھذا إلى زوال ما تبقى من ھيبة الدولة .
وفي تلك الظروف  ،تعرضت الدولة إلى خطر خارجي من ناحية الدولة
السلجوقية  ،ومملكة بيت المقدس الصليبية  .وقد تمكن السالجقة من إزالة سلطان
الفاطميين من معظم بالد الشام  ،ثم قضى الصليبيون على نفوذ الفاطميين في تلك
البالد نھائي ا ً  ،كما ذھب سلطانھم عن شمال أفريقيا  ،الستقالل والتھم ھناك
وبالتالي  ،لم يبق للدولة الفاطمية سوى مصر .
ازداد موقف الدولة الفاطمية سوءاً حين أخذت مملكة بيت المقدس الصليبية
تطمع في مصر نفسھا  ،مع بقاء الخطر السلجوقي ماثالً في الدولة الزنكية،
باستيالء األتابك عماد الدين زنكي ،على الموصل وحلب  ،بينما استولى إبنه نور
الدين على دمشق سنة  ٥٤٣ھـ  .ثم تطور األمر إلى منافسة بين مملكة بيت
المقدس الصليبية  ،ونور الدين بن عماد الدين زنكي ،عندما اضطربت األحوال
الداخلية في مصر .وقد انتھت تلك المنافسة بانتصار جيوش نورالدين  .وكان من
ضمن قادة تلك الجيوش  ،صالح الدين األيوبي  ،الذي أسندت إليه الوزارة بعد
عمه شيركوه  ،وذلك في عھد الخليفة الفاطمي  ،العاضد  ،الذي توفى سنة ٥٦٧
ھـ  ،وبوفاته انتھت الدولة الفاطمية تماما ً في غير جلبة أو ثورة أو حرب؛ وجاءت
من بعدھا الدولة األيوبية .
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من مؤسس مدينة القيروان ؟ ومتى كان ذلك ؟

)(٢

من القائد الذي أتم فتح األندلس ؟ ومتى كان ذلك ؟

)(٣

اذكر الدويالت التي سبقت الدولة الفاطمية في مصر ؟

)(٤

اكتب باختصار عن قيام الدولة الفاطمية بالمغرب ؟

)(٥

من مؤسس مدينة القاھرة ؟ ومتى ؟

)(٦

للحضارة الفاطمية مظاھر عديدة – أذكر اثنين منھا ؟

)(٧

انھارت الدولة الفاطمية رغم قوتھا واتساع أراضيھا – َعلِّ ْل لذلك ؟
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خرج يحيى بن إبراھيم  ،زعيم قبائل الملثمين للحج في عام  ١٠٤٨م ،
وعندما رجع من الحج طلب من شيخ المذھب المالكي بالقيروان  ،أبا عمران
الفاسي  ،أن يرسل معھم فقيھا ً يعلمھم ويرشدھم  ،فاختار لھم عبد ' بن يس وبعد
وفاة يحي بن إبراھيم  ،أفترق الملثمون وابتعدوا عن عبد ' بن يس  ،ألنھم
استصعبوا عمله  ،فأعرض عنھم وترھب  .وتبعه البعض وانتبذوا الناس في ربوة
أسموھا ) رباطا ً (  -أي قاعدة يرابطون فيھا للجھاد ضد الكفار  ،أو يتفرغون فيھا
للعبادة والتأمالت الروحية والتعليم  ،وكان ذلك الرباط يقع في جزيرة بجمھورية
السنغال الحالية  .وبمرور الزمن تكاثر مريدو عبد ' ابن يس ،وكون جيشا ً كبيراً
وقاده لمحاربة نظم الحكم القائمة آنذاك في غربي

أفريقيا  ،ومعه يحيى بن

عمر  .وسيطر على سجلماس ه ) المركز العظيم لتجارة الصحراء(  ،ثم غزا
أودغست  ) -في موريتانيا الحالية (  -عام  ١٠٥٤م  ،وھي أيضا ً مركز تجاري
عظيم في قلب الصحراء – وكانت أودغست خاضعة لغانا الوثنية .
وتوفي يحيى بن عمر عقب ذلك في عام  ١٠٥٦م  ،وخلفه أخوه أبوبكر
وابن عمه يوسف بن تاشفين  ،وبدأ بھما مل ك المرابطين  ،الذين زحفوا نحو
الشمال  .وفي عام  ١٠٥٩توفي عبد ' بن يس .
قامت ثورات ضد المرابطين في الجنوب وتمكنوا من القضاء عليھا .



وفي عام ١٠٧٦م أصبحت مملكة غانا جزءاً من دولة المرابطين  .و ُتعتبر
الدولة المرابطية أول دولة وحَّ دت المغرب األقصى واألوسط  ،وقامت بدور كبير
في نشر اإلسالم على الساحل األفريقي الغربي  ،وبالد السودان بقيادة عبد ' بن
يس وخلفاؤه .
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تعد غانا أقدم دولة ُع ِر َف ْ
ت فى غرب افريقيا  ،وكان موقعھا جنوب موريتانيا
الحالية  ،وكانت عاصمتھا كومبى صالح  ،وبدأ ظھور دولة غانا فى القرن األول
الميالدى  ،على يد جماعة وفدوا من الشمال وكانوا أكثر ثقافة من المواطنين
االصليين  ،الذين ينتمون إلى قبائل السوننكى  .وفى القرن الرابع الميالدى وفد
الى الجنوب جماعات من البربر  ،ولديھم اسلحة لم يعرفھا السكان األصليون ،
واستطاع الوافدون أن يفرضوا أنفسھم حكاما ً على السوننك  ،وبمرور الزمن تم
االختالط  ،بين البربر  ،والزنوج بالمصاھرة  .وظھر بين البربر زعيم قوى
اسمه كارا  ،استطاع أن يؤسس دولة قوية وظلت ساللته تحكم ھذه الدولة حتى
قرب نھاية القرن الثامن الميالدى .
امتدت مملكة غانا وشملت المساحات بين أعالي نھر السنغال  ،وأعالي نھر
النيجر  ،وكانت مملكة زراعي ة إقطاعية  .كما اشتغلت بالتجارة  ،واستخراج
الذھب  ،وبلغت درجة من القوة والثراء حتى صار ملوكھا ُيل َّق ُبون بملوك الذھب،
كما عرفت بأرض الذھب .



وفى سنة ٧٧٠م  ،قامت أسرة من السوننك ونجحت فى طرد أسرة البربر
الحاكمة  ،وتو َّس َع ملوك أسرة السوننك  ،حيث استولوا على أودغست عام ٩٩٠م
وھى من أھم محطات القوافل  ،وبھا سوق ألنھا ملتقى طرق  .وأھلھا مسلمون،
وبھا مساجد واسعة  ،وقد َظلَّت االسرة السوننكية تحكم غانا حتى مطلع القرن
الثالث عشر الميالدى  ،باستثناء الفترة التى استولى خاللھا المرابطون على
عاصمة غانا من عام ١٠٨٦م – ١٠٨٧م  .وفى عھد ھذه األسرة بلغت مملكة
غانا ذروة مجدھا وعظمتھا واتساعھا  ،كما اشتھرت بثرائھا وقوتھا  .فبلغت
تمبكتو فى الشرق  ،ومنابع نھر النيجر فى الجنوب الشرقى  ،ومنابع نھر السنغال
فى الجنوب  ،والجنوب الغربى  ،وحدود التكرور فى الغرب .
والراجح أن أعداداً كبيرة من سكان غانا قد اعتنقوا االسالم  ،حتى ملوكھا،
وأصبحت حكومتھا إسالمية بعد استعادة السوننك لنفوذھم من المرابطين
)١٠٨٧م(  .وقد عملت حكومة غانا االسالمية على االتصال المباشر بالخالفة
العباسية فى بغداد  ،وادعى ملوكھا أنھم ينتسبون الى البيت العلوى  ،وحكموا فى
بالدھم كممثلين للخليفة العباسى  .وكان نظام الحكم فى مملكة غانا وراثيا ً .
وفى مجال الحياة الروحية والثقافية  ،برزت اآلثار العربية واالسالمية.
ض َّم ْ
ت غانا عدداً من المساجد ومدارس تعليم القرآن الكريم  ،وقواعد الدين واللغة
َ
العربية  ،التي كانت أيضا ً لغة التجارة والمكاتبات .



وقد أقبل األفريقيون على اإلسالم ومناھل العلوم العربية بحماس تلقائي،
وذلك بسبب ما اتصف به اإلسالم والمسلمون من تسامح وفضائل وكفاءة فى
شتٮالميادين االقتصادية واإلدارية .
كما مر سابقا ً  ،فان المرابطين قد سيطروا على غانا وعاصمتھا كومبى
صالح ) ١٠٨٦م – ١٠٨٧م (  ،وتمكن السوننك من استعادة نفوذھم من
المرابطين َ ،و َل ِكنْ جاءتھم الضربة القاضية بعد ذلك من قبائل الصوصو الوثنية
)فرع من الفوالنيين (  -واستولى سومانجورو  ،أعظم ملوكھم  ،على العاصمة
كومبى عام ١٢٠٣م و ُخرّ َب  ْ
ت مدينة غانا  ،وبذلك انتھت سيادة الملوك الغانيين
المسلمين  .والدولة الحديثة التى نشأت على أرض تلك المملكة ھى مالى
وموريتانيا انظر الشكل ). (١٥
ومما تجدر اإلشارة اليه أنه ال عالقة من ناحية السكان واألرض بين غانا
القديمة وغانا الحديثة  -وسبب تسمية غانا الحديثة أن االكانيين الذين يسكنون
غانا الحديثة قد تلقوا الكثير من حضارة غانا القديمة ونظروا إليھا باعتبارھا أصل
حضارتھم االفريقية .
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تقع بالد الھوسا في نيجيريا الشمالية حاليا ً  ،بين صنغى فى الغرب ،وبرنو
فى الشرق  ،وھى عبارة عن سھول خصبة  .وكانت تحت نفوذ جيرانھا من
الممالك الكبيرة فى بعض األحيان  .و َشعْ بُ الھوسا ليس قبيلة واحدة  ،وقد جاء
نتيجة امتزاج ظل يحدث خالل عدة قــرون  ،بين مجموعات قبلية كثيرة  .وعلى



الرغم من اللغة والثقافة المشتركة  ،لم يتوحد الھوسا فى كيان واحد  ،بل ظلت
الحروب متكررة بين إماراتھم .
و ُي َرجَّ ح أنَّ الحكام األوائل لھذه االمارات كانوا من أصل بربرى  ،وذلك ألن
خالفة الحكم عندھم كانت تقوم على أساس الصلة من جانب األم ) النظام األمُو ِمى
الذى كان سائداً بين قبائل البربر (  .كما ا َّتضح أنَّ لغة الھوسا أقرب الى لغة
البربر .
وفى أوخر القرون الوسطى قامت إمارات مثل  :دورا  ،وجوبر وكانو .
ويرى البعض أن دورا ھى أقدم إمارات الھوسا بينما كانت إمارة جوبر أقواھا
وكان اسم جوبر يطلق على بالد الھوسا فى كثير من األحيان .
: ®XBeKvºA iBc{A
كانت الزراعة ھى مھنة معظم أفراد شعب الھوسا  .أمَّا فى مجال الصناعة
فقد قامت عندھم صناعة الحديد ونسيج األقمشة وص بغھا  ،باإلضافة لصناعة
الجلود
كانت بعض مدنھم تحتل موقعا ً ممتازاً على الطريق الجنوبى وھو من أھم
طرق القوافل الذى يمتد من تونس مارّ اً بمدينة غانا  .وقد اشتھرت امارات الھوسا
بعد انھيار مملكة صنغى أمام الغزو المراكشى فى نھاية القرن السادس عشر
الميالدى  .وقد سيطر تجار الھوسا على النشاط التجارى فى جميع انحاء السودان
االوسط  ،وتضخمت جالياتھم فى كل المراكز التجارية المھمة  ،واصبحت لغتھم
ھى لغة التخاطب العامة فى األسواق .



 : Ba•¢{A z{B}} ßs ~Ωa¬A ZBcKAانظر الشكل )(١٥
حتى بداية القرن الرابع عشر الميالدى كانت أكثر إمارات الھوسا على
الوثنية  ،وبدخول اإلسالم فى تلك المناطق  ،كان ت كانو اسبق إمارات الھوسا
دخوال ً فى االسالم  ،الذى دخلھا حوالي سنة ١٣٠٠م  ،على أيدى علماء بشروا
ملكھا باإلسالم  ،فأسلم وأسلم معه كثيرون من قومه  ،ثم ازداد انتشار اإلسالم فى
العھود التى تلت ذلك العھد ،خاصة فى عھد الملك عمر الذى أ َحبَّ االسالم و
أ َحبَّ العلماء وقرَّ بھم إليه  ،وتعلم القرآن والحديث  ،وعمل على نشر العلم على
أھله  ،وشجعھم على طلب العلم واإلقبال عليه والتبحر فيه .
وسرعان ما انساب اإلسالم فى باقي اإلمارات  ،وقد اشترك الماندنجو
والفوالنيون وأھل صنغى ومصر  ،فى نشر اإلسالم بإمارات الھوسا  .وعلى ھذا
يتضح ان دخول اإلسالم لتلك اإلمارات لم يكن فى وقت واحد  ،وال من جھة
واحدة  ،فالواليات الشرقية بدأ وصول اإلسالم إليھا منذ القرن إلحادي عشر ،أما
الواليات الوسطى فقد َّ
تأخر دخول اإلسالم لھا  ،فوالية كاتسينا لم يدخلھا اإلسالم
إال فى أواخر القرن الخامس عشر الميالدى .
وفى القرن السادس عشر الميالدى استولى اسكيا محمد  ،إمبراطور
صنغى،على أكبر إمارات الھوسا  ،فساعد ذلك على انتشار االسالم بھا ،
وأصبحت كانو وكاتسينا مراكز ثقافية بارزة  .ومع ذلك  ،بقيت الوثنية فى تلك
الواليات  ،وظلت مملكة جوبر التى بسطت سلطانھا على أقصى الشمال من بالد
الھوسـا ذات طابع وثنى حتى مطلع القرن التاسـع عشـر الميالدى  .وكانت قبائل



الفوالنى المسلمة تعمل على نشر اإلسالم بھا  ،فأراد ملك جوبر التصدي لذلك
الزحف اإلسالمي ،ولكن ثورة عارمة ھبت نحوه بقيادة عثمان دان فوديو القائد
اإلسالمي الذي سنتحدث عنه فيما بعد  .وقد استطاع دان فوديو أن ُيسْ  ِق َط ھذه
الدولة ويضمھا إلى اإلسالم سنة ١٨٠٢م  ،ثم ھاجم المراكز الوثنية الباقية وضم
الواليات اإلسالمية األخرى وكوَّ ن منھا مملكة واحدة تابعة له  ،وتم ذلك فى سـنة
١٨١٦م .



bXBa{A |et{A
@ @@bïÕî‹Ðÿ@ðÔ‹“Üa@ÞybÜa@À@ãþﬁa
بدأت فى العصر اإلسالمي األول  ،ھجرات عربية الى الساحل الشرقى
الفريقيا ألسباب دينية وسياسية واقتصادية  .وأول ھذه الھجرات كانت ھجرة
المسلمين األوائل الى الحبشة فى عھد الرسول صلى ' عليه وسلم  ،كما ھاجر
الى شرقى افريقيا بعض المسلمين بعد نھاية عھد سيدنا عثمان بن عفان رضى '
عنه .
وفى عھد الخليفة األموي عبد الملك بن مـروان ) ٦٥ھـ –٨٦ھـ (
ھاجرت عدة فرق وقبائل إلى شرقي افريقيا من جھات العراق وشرق الجزيرة
العربية  ،وأسسوا لھم مراكز إسالمية بالقرب من الموا ) فى الصومال (  ،ومن
بين الھجرات التى كانت فى عھد عبد الملك  ،ھجرة سليمان وسعيد من قبيلة
األزد ،الذين ثاروا فى وجه الخليفة عبد الملك  .وقد أسس ھؤالء مدينة حدابو فى
شمال ممبسا .
وفى أواخر عھد الدولة األموية حدثت ھجرة الزيود الشيعة ) الزيدية (
الذين ينتسبون الى زيد بن على ؛ وھو من ساللة سيدنا على كرم ' وجھه  .وقد
ظھر زيد فى عھد الخليفة االموى ھشام بن عبد الملك ونادى بأحقيته فى الخالفة ،
وحارب األمويين حتى قُ ِت َل عام ) ١٢٢ھـ ( وھرب اتباعه الى شرق افريقيا فراراً



من اضطھاد بنى امية واستقروا فى منطقة بنادر بالقرب من مقديشو  ،ونشروا
االسالم على المذھب الشيعى .
وفي خالل العصر العباسى  ،فقد حدثت ھجرة االخوة السبعة  ،وكان ذلك
فى بداية القرن العاشر الميالدى ) سنة ٩١٣م(  ،وقد ھاجروا من منطقة
االحساء  ،عاصمة دولة القرامطة  ،واستولوا على كل أجزاء ساحل بنادر وامتد
نفوذھم جنوبى ممبسا  ،وربما وصلوا جزيرة مدغشقر  .وقد عمل االخوة السبعة
على نشر االسالم حتى أصبح معظم الساحل شافعيا ً على المذھب السنى المناھض
للمذھب الشيعى  .ونتيجة للصدام الذى حدث بين الشافعية  ،والزيدية الشيعة
اضطر الشيعة لالنسحاب الى الداخل  ،وخال الساحل للشافعية وكان النسحاب
الزيدية الى الداخل فائدته الكبيرة فى نشر االسالم بين الوثنيين .
ونتيجة للھجرات اإلسالمية قامت مراكز استقرار على طول الساحل الشرقى
من مقديشو فى الشمال الى سوفاال جنوبا ً .



وفي حوالي عام  ٩٧٥م  ،وصل الساحل الشرقي الشيرازيون

الفرس ،

تحت زعامة علي بن حسن الشيرازي  ،واستولوا علي كل الساحل الشرقي
ألفريقيا في سھولة ويسر ،وجعلوا ِك ْل َوة ) (kilwaعاصمة إلمبراطوريتھم التي
ت في التاريخ باسم إمبراطورية ّ
ُع ِر َف ْ
الز ْنج  .وظل الشيرازيون يحكمون الساحل
حتى جاء البرتغاليون عام  ١٤٩٧م واستولوا على معظمه  .وقد َق ّدم الشيرازيون
خدمات جليلة لإلسالم  ،إذ نشروه بين القبائل الوثنية  ،وجعلوا اللغة العربية ھي
الرسمية  .كما قاموا ببناء المساجد ودور العبادة .
ومن نتائج ھجرات المسلمين إلى الساحل الشرقي ألفريقيا  ،قامت بعض
المشيخات اإلسالمية المستقلة  ،ومنھا مشيخة مقديشو وبراوة  ،وإمارات مثل :
مالندي وممبسا  ،إال إن ِك ْل َوة بسطت سيطرتھا على كل المشيخات واإلمارات
المختلفة بالساحل باإلضافة إلى سيطرتھا على الجزر القريبة من الساحل .
@ @

@ @óÝøÿa
) (١ما أصل تسمية المرابطين ؟
) (٢وضح باختصار دور عبد ' بن يس في قيام دولة المرابطين ؟
) (٣من مؤسس مملكة غانا ؟
) (٤كيف تكونت مملكة غانا ؟
)(٥

حدد المناطق التي شملتھا مملكة غانا ؟



)(٦

ب ملوك غانا بملوك الذھب – علل لذلك ؟
لُ ّق َ

) (٧ماذا تعرف عن مدينة أودغست ؟
) (٨اكتب نبذة قصيرة عن نھاية مملكة غانا ؟
) (٩وضح كيف انتشر االسالم في ممالك الھوسا ؟
) (١٠أذكر أوجه النشاط اإلقتصادي في مملكة الھوسا ؟
) (١١للملك عمر واسكيا محمد  ،دور كبير في نشر اإلسالم في ممالك الھوسا،
و ِّ
ضح ذلك ؟
) (١٢أكتب باختصار مو ِّ
ضحا ً دور كل من اإلخوة السبعة والشيرازيين في نشر
اإلسالم في الساحل الشرقي ألفريقيا ؟



mIBa{A |et{A
@ @òîßýüa@paŠìrÛaë@pb×‹zÜÛ@xˆì¹
@ @@@H@ìí†ìÏ@æa†@I@ô†ìÏ@åi@æbàrÇ@„î“Ûa@ò×‹y
) ١١٦٨ھـ – ١٢٣٢ھـ (
}•{: £KBte• £KDc• §X
ولد عثمان محمد فودى ) فودى معناھا في لغة الھوسا الفقيه ( في والية
غوير التى سبق الحديث عنھا  ) ،والية سكوتو فى شمال نيجيريا حاليا (  .وكان
ذلك فى سنة )١١٦٨ھـ(  ،وھو من قبيلة الفوالنى  .ولقد نشأ فى حجر والديه
الص الِحْ ين ِ  ،وكان لھما فضل توجيھه الى الدين والعلم والعبادة  .وقد استقى
َ
الشيخ عثمان المبادئ اإلسالمية األولية من أبويه وأخواله وأعمامه  ،كما جرت
عليه عادة الفوالنيين  ،وأخذ العلم وحفظ القرآن أيضا من مشايخ عصره وعلمائه،
أمثال الشيخ محمد بن راجى  ،والشيخ جبريل بن عمر.
ومن أھم الفترات التى قضاھا الشيخ خارج موطن ه  ) -غ وير فى بالد
الھوسا(  -ھى فترة ذھابه مع أخيه وساعده األيمن عبد ' بن فودى  ،الى مدينة
أغدس  ) -بجمھورية النيجر حاليا (  -لالستزادة من العلم والمعرفة والذخيرة
الثورية  ،من شيخه جبريل بن عمر الذى كان فى تلك الفترة واحداً من منارات
العلم والفكر اإلسالمي فى منطقة السودان األوسط والغربي .



: £KBte
ومما ُذ ِك َر عن الشيخ عثمان  ،أنه نشأ عفيفا ً متدينا ً أمينا ً  ،وھو َع َل ُم العلماء،
ورافع لواء الدين  .أحيا السنة وأمات البدعة ونشر العلوم  .وكان عالما ً بقراءة
القرآن الكريم وعلومه  ،مع إمامته فى الحديث وفقھه وفى أصول الدين  .وكان
خطيبا ً بليغا ً وشاعراً فصيحا ً  ،وقد اتصف بحسن الخلق والتواضع  .وكان كثير
ف عنه محافظته على مواعيد الصالة
الحياء والشفقة على الخلق  ،ومما ُع  ِر َ
وأدائھا فى جماعة .
@ô†ìÏ@åi@æbàrÇ@„î“Ûa@ò×‹y
تعدھذه الحركة من أھم وأشھر الحركات الجھادية اإلسالمية فى غربى
افريقيا  ،وقد بدأ الشيخ عثمان بن فودى دعوته اإلسالمية فى عام ١٧٧٤م تقريبا ً،
وھو فى العشرين من عمره فى بالد الھوسا .
وقد اتبع الشيخ عثمان فى محاولته إلصالح األوضاع الدينية والسياسية
منھجا ً علميا ً دقيقا ً  ،وذلك بتركيزه على ثالث قضايا رئيسه وھى :
)أ(

االھتمام الكبير بتعليم العامة أصول الدين ومبادىء التوحيد واالبتعاد
عن البدع والعادات الجاھلية .

)ب(

تكوين جماعة من االتباع المخلصين لنشر افكاره وآرائه وتعاليمه
االسالمية  ،بھدف فضح علماء السوء .

)ج(

االبتعاد عن االحتكاك بالسلطات السياسية وعدم االختالط بھا .



وفى الفترة ما ببين عامي ١٧٨٨م – ١٧٨٩م طالب الشيخ عثمان حاكم
غوير بما يأتي :
) أ ( السماح له بحرية الدعوة .
)ب ( احترام العلماء .
)ج ( إطالق سراح المسجونين .
) د ( االمتناع عن فرض الضرائب الباھظة على الرعية .
وقد كان الشيخ عثمان يرمى من ھذه المطالب الى أھداف سياسية بعيدة
المدى ولم يكن باستطاعته فى تلك المرحلة الدخول فى أية معركة ضد دولة غوير
وذلك لقوتھا .
وفى بداية الدعوة دخل الشيخ عثمان مع بعض العلماء فى بالد الھوسا فى
مجادالت ومحاورات علمية بھدف تركيز القواعد اإليمانية فى أوساط العامة  ،كما
اھتم بتربية اتباعه خلقيا ً وروحيا ً بھدف تكوين المجتمع اإلسالمي السليم .
عاش الشيخ عثمان فى بيئة سياسية واجتماعية معقدة التركيب ومن المشاكل
التى واجھھا  ،كيفية إيصال المعلومات والدروس الدينية الى كافة طبقات
المجتمع ،وقد نجح الشيخ فى استخدام اللغات المختلفة  :لغة الھوسا  ،لغة الفوالنى
) قبيلة الشيخ عثمان (  ،الى جانب اللغة العربية  .كما استخدم الشعر فى نشر
الدعوة اإلسالمية .



}@ @Z@·B}Mk V¶c{A ™yZR |RAZ
مرت دعوته بثالث مراحل ھى :

– ~1774 ) ´{•æA ™{RZ}{A

( ~1803

وتعد ھذه المرحلة  ،المرحلة التكوينية  ،ومن السمات المميزة لھا أن الشيخ
ً
كافة الى ' تعالى وتعليمھم مبادئ اإلسالم ومحو
عثمان ركز على دعوة ال َّناس
األمية الدينية  ،ورفع مستوى الوعي االجتماعي .
وقد شھدت ھذه المرحلة ظھور جماعة الشيخ كجماعة ذات أھداف اجتماعية.
وكانت سياستة تھدف الى اصالح المجتمع فى بالد الھوسا وما حولھا.
ومن أھم المسائل التى اھتم بھا الشيخ عثمان فى تلك الفترة االھتمام بقضايا
المرأة االجتماعية والتعليمية واثبات حقوقھا الدينية  ،وقد خصص الشيخ عثمان
بعضا من كتاباته لمعاجة قضايا المرأة  ،بينما رفض الكثيرون من العلماء
التقليديين ھذا االتجاه الذى اعتبروه اتجاھا ً خطيراً .
: ( ~1820 – ~1804 ) ™¶BM{A ™{RZ}{A
وھذه المرحلة تمثل أھم فترة من فترات الجھاد السياسي في تاريخ غرب
افريقيا ففي ھذه الفترة تم تحرير معظم واليات بالد الھوسا حيث استولى عليھا
المجاھدون  .وقد مثل ھذا تحديا ً جديداً لحركة الشيخ عثمان بن فودى  ،ألن
تحرير تلك الواليات بأجھزتھا اإلدارية ونظمھا السياسية يعنى قيام دولة إسالمية
بديال ً لتلك األنظمة السياسية الفاسدة  ،التي كانت تحكم البالد  .ومن جانب آخر



واكبت تلك الفترة كتابات جديدة تھتم بالقضايا اإلدارية والسياسية واالجتماعية
واإلقتصادية المتجددة في دار االسالم الجديد  ،وتركزت كتابات الشيخ عثمان
وأخيه عبد ' خالل ھذه الفترة في قضايا دستورية وقانونية  ،حددت فيھا معالم
الدولة االسالمية الجديدة وعالقاتھا وسلطاتھا المختلفة ومؤسساتھا على ضوء
الشريعة االسالمية .
: ( ~1817 – ~1810 ) ™M{BM{A ™{RZ}{A
وتمثل ھذه الفترة مرحلة تركيز وتوطيد اإلنجازات اإلدارية والسياسية التى
أنجزتھا حركة الشيخ عثمان بن فودى  ،وتختلف ھذه المرحلة عن المرحلتين
السابقتين في أنھا فترة التعامل مع الواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي .
ونجد ان الحكومة االسالمية الجديدة التى ترأسھا الشيخ عثمان بن فودى  ،قد
واجھت قضايا جديدة  ،ولكن الشيخ عثمان واجه تلك القضايا بأسلوب مرن وتفھم
لتلك القضايا الشائكة التى لم تكن واردة في األذھان عند بدء الجھاد  ،وتم ذلك
بدون الخروج عن اإلطار اإلسالمي العام .
•: £K{•X ™¶B¢• £KBs
توفي الشيخ عثمان في عام ١٨١٧م  ،بعد أن أسس دولته التي عرفت
بخالفة سوكوتو انظر الشكل ) ، (١٦نسبة لعاصمتھا سوكوتو ) ١٨٠٤م ( ،
واستمرت حتى عام ١٩٠٣م  ،حيث أصبحت مستعمرة بريطانية  ) -جزءاً من
نيجيريا الحالية (  -وظلت ھكذا حتى نالت استقاللھا في أكتوبر ١٩٦١م .



·}BM{A |et{A
@ @óïÕî‹Ðÿa@òŠbÕÜa@À@ðiŠìÿa@ŠbáÉnýa
كانت افريقيا ھدفا ً لالستعمار باشكاله المختلفة  ،فقد وفدت لھا معظم الدول
االستعمارية  ،مثل بريطانيا  ،وفرنسا  ،وبلجيكا  ،وايطاليا  ،والبرتغال  ،وأسبانيا،
وغيرھا .
وھناك ظروف داخلية فى افريقيا مھدت الستعمارھا  ،ومن تلك الظروف:
) أ ( ت ّخلف أفريقيا تقني ا ً وعسكريا ً عن الدول األوربية  ،لذا كانت
أسلحتھم بدائية ،لم تستطع الوقوف فى وجه أسلحة الغرب
المتقدمة .
)ب ( ضعف وحدة إفريقيا بسبب القبلية والتكتل في شراذم وجماعات
متعددة .
)ج ( انفراد الزعماء األفارقة بالسلطة  ،فقد كانوا يحكمون بال منازع ،
فتعاونوا مع المستعمرين وعقدوا معھم المعاھدات  ،فقد باعوا لھم
االفريقى مسترقا ً كما باعوا لھم بعض الموانئ والمواقع المھمة .
) د ( كانت ھنالك عوامل خارجية مھدت الستعمار القارة تتعلق باألوضاع
السياسية واالقتصادية واالجتماعية في أوربا .
فى الربع األخير من القرن التاسع عشر الميالدى  ،أصبحت كل أفريقيا
فريسة لالستعمار األوربي  .وقد أبرمت تلك الدول االستعمارية معاھدات ت  َّم



بموجبھا اقتسام القارة  .ومن تلك المعاھدات معاھدة برلين ) ١٨٨٤م –
١٨٨٥م (  ،وتعد عمال ً أوربيا ً لتنظيم سلب ونھب القارة االفريقية  .ومن بنود
تلك االتفاقية:
" أن تلتزم كل دولة من الدول األطراف فى ھذه االتفاقية  ،فى حالة قيامھا
بوضع يدھا أو تقرير حمايتھا ،على أي إقليم من افريقيا  ،بإبالغ ذلك إلى الدول
األخرى الموقعة على ھذه االتفاقية " .
وواضح من ھذا البند أنه يفتح الباب على مصراعيه للدول األوربية  ،لسلب
أية بقعة من افريقيا وليس على الدولة المستعمرة من حرج  ،وكل ما عليھا أن
تبلَّغ بقية الدول األخرى بذلك حتى ال تنافسھا .
وھكذا تتصرف الدول األوربية من أجل مصلحتھا فقط دون أدنى تقدير
لحقوق ومصالح الشعوب المستضعفة المس ّتعْ َمرة .
وعقب معاھدة برلين  ،عقدت معاھدات أخرى بين الدول األوربية لتنظيم
حدود المستعمرات وتقسيم األسالب ومن تلك المعاھدات :
 معاھدة بين المانيا وبريطانيا  ،بشأن شرقى أفريقيا  ،سنة ١٨٨٦م . ومعاھدة بين بلجيكا وفرنسا بشأن الحدود فى منطقة الكنغو ،سنة١٨٨٧م.
 ثم معاھدة بين فرنسا وبريطانيا بشأن الصومال الشمالى  ،سنة ١٨٨٨م.-

وايضا ً معاھدة بين بريطانيا وإيطاليا بشأن أرتيريا  ،سنة ١٨٩٤م



وقد كان من خطط االستعمار األوربي إزالة أسماء المناطق والدول األفريقية
وتغيير حدودھا وبذلك أعادوا تقسيم القارة وتسمية أجزائھا  ،ومن األسماء التي
أطلقوھا آنذاك :
أفريقيا الغربية البريطانية .
أفريقيا الغربية الفرنسية .
أفريقيا البرتغالية .
وقد سميت أيضا ً بعض المناطق بأسماء الفاتحين والملوك األوربيين  ،مثل
ليوبولدفيل  /استانلي قيل  /بحيرة فكتوريا  /بحيرة ألبرت  /روديسيا .
وشمل االستعمار كل إفريقيا ولم تنج منه إال دولتان ھما  :أثيوبيا وليبريا.
وكان نصيب بريطانيا وفرنسا  ،نصيب األسد في إفريقيا  ،فاستعمرت بريطانيا
مصر  ،والسودان  ،وكينيا  ،ويوغنده  ،وزنجبار  ،وتنجانيقا والصومال
البريطاني  ،ونيجيريا  ،وغانا  ،وسيراليون  ،وجنوب أفريقيا  ،بينما استعمرت
فرنسا تونس  ،والجزائر  ،ومراكش  ،والكاميرون  ،ومدغشقر  ،وموريتانيا
والسنغال  ،أما باقي القارة فقد كان من نصيب بلجيكا والبرتغال وإيطاليا وأسبانيا
والمانيا انظر الشكل ). (١٧
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@ @: ZB}lKaºA ~yR{A |ΩU B¶w¶ZsC ßs ™¶kB}KOºA• ™¶XBeKvºA |A•RæA
االقتصاد :
اھتمت الحكومات االستعمارية في أفريقيا بزراعة بعض المحاصيل النقدية
لتصديرھا  ،واستيراد السلع األوربية  .وقد صاحب ذلك  ،االھتمام بإنشاء خطوط
السكك الحديدية  ،وشق الطرق لنقل المحاصيل النقدية وتسويقھا  .وباإلضافة إلى
السكك الحديدية كانت ھناك البواخر النيلية  .ومما ساعد على تشييد السكك
الحديدية وشق الطرق وسير البواخر النيلية  ،استتباب االمن والسلم منذ بداية فترة
اإلدارة االستعمارية .
ومن أجل تمويل المشاريع االقتصادية  ،لجأ المستعمرون الستجالب رأس
المال من الشركات األوربية واألمريكية  .ومن السياسات االستعمارية في مجال
االقتصاد استخدام الضرائب والجمارك لحماية مؤسسات الدول المستعمرة
وشركاتھا من منافسة الجھات األخرى  ،كما لجأت الدول االستعمارية لسياسة
احتكار بعض السلع  ،فمثالً قامت بريطانيا باحتكار تجارة العاج والقطن في
السودان  ،وتحويلھا لمصلحة الشركات والمصانع البريطانية .
: ™¶Z¶cIK{A LBMlI{A• ~¶{lK{A
أوفدت الدول االستعمارية ارسالياتھا التبشيرية الى أفريقيا ولم تتورع عن
اتخاذ الدين وسيلة لتحقيق اطماعھا االستعمارية  .وقد تولت تلك البعثات مھمة
التعليم فى افريقيا  .وبحلول عام ١٩١٤م  ،كانت تلك البعثات قد انتشرت فى كل



أنحاء افريقيا تقريبا ً  .وكان ھدفھا كسب المواطن االفريقى البسيط وضمان والئه
وإخالصه للكنيسة التى ينتمى اليھا المبشرون .
ولم تجد تلك البعثات مقاومة تذكر  ،إال في المناطق التى تغلغل فيھا اإلسالم،
كالسودان  ،والسنغال  ،وغينيا  ،والنيجر  ،وشمال نيجيريا  ،وتشاد والصومال .
وفى المدارس الكنسية  ،كان التالميذ يذھبون للكنيسة كل يوم ا ُحد  .وقد
استفاد بعض أبناء األفارقة من التعليم الغربى  ،وبمرور الزمن أصبحت تلك
الصفوة من المتعلمين  ،بمثابة المنافس الحقيقى للزعامات التقليدية  .وبتطور
اإلدارة االستعمارية  ،وانتعاش الحركة التجارية ونمو الشركات  ،وتطور
الزراعة  -ظھرت حاجة الدولة لالفادة من المتعلمين بصورة أوسع وذلك لتوفير
األفارقة الذين يتقنون اللغات األوربية لالفادة منھم فى دواوين الدولة وبالتالي
أصبحت المدارس التبشيرية طريقا ً للطموح  ،وفراراً من مجتمع القرية الى
مجتمع آخر  ،أكثر ازدھاراً وتطوراً .
ومن المالحظ أن المبشرين والمستكشفين من األوربيين قد عملوا على
مكافحة اإلسالم  ،ولم يحاربوا الوثنية  ،وكانوا أداة فعالة للحكومات األوربية
االستعمارية .
وفى كثير من األحيان عم د المستعمر على فرض لغته وثقافته بالقوة ،
فمثال عمل الفرنسيون فى المغرب العربى والجزائر وتونس على محو أي أثر
إسالمي وعربي  .وقد استغلت االرساليات فقر الشعب وحاجته إلى الخدمات
العامة والرعاية الصحية  ،فعملت على نشر المسيحية بين المسلمين  ،ولكن لم



ُي َق َّدرْ لھا إالّ نجاح محدود  ،وخالصة القول  ،إن المبشرين كانوا وسيلة لخدمة
االستعمار .
: ™¶i•{A LByZR{A Z•¢j ßs ~¶{lK{A ZMC
ساعد نظام التعليم الحديث فى إفريقيا -على قلته  -على فتح آفاق جديدة
لألفارقة  .ورغم اھداف الحركة التبشيرية  .بدأت الروح الوطنية والقومية تنمو
وتتبلور بين فئات المثقفين  .وكانت المقاومة عند بداية االستعمار تأخذ شكال قبليا ً،
األمر الذى جعل المستعمر يجرى وراء إرضائھم بكل السبل  ،ومنحھم الھبات
والمناصب .
وبنھاية الحرب العالمية األولى فى عام ١٩١٨م  ،وبانتھاء جلسات مؤتمرات
الصلح فى باريس تم تأسيس عصبة األمم  .وكان على رأس أھدافھا إقرار السالم
فى العالم تجنبا ً لويالت الحرب التى حصدت ماليين األرواح وأفقدت الدول
واألفراد الكثير من األموال والمنش آت االقتصادية والموارد  .وبموجب ميثاق
العصبة ُمنحت الشعوب حق تقرير المصير  ،ونتيجة لذلك انتظم األفريقيون،
وتكونت الجمعيات السرية والعلنية فى عدد من اقطار القارة  ،وبدأ المثقفون فى
تنظيم وقيادة الحركات الوطنية ضد االستعمار  .وقد الھبت ثورة ١٩١٩م  ،فى
مصر بقيادة سعد زغلول  ،وثورة ١٩٢٤م فى السودان بقيادة على عبد اللطيف
حماس األفارقة  ،وكانت تلك بداية اليقظة الوطنية األفريقية .



وفى كثير من األقطار اإلفريقية انتظمت الثورة على االستعمار االوربى
وعلى كل مظاھره  ،وظھر االستعداد لمناھضة االستعمار وطرده بالقوة  .وبدأ
األفارقة الوطنيون فى نبذ النظرة القبلية الضّيقة  ،واتجه تفكيرھم البعيد لتكوين
الحكومات الوطنية  .وفى مقابل مواقف الوطنيين اعتبرت السلطات االستعمارية
أن أولئك الوطنيين المثقفين أقلية ال وزن لھ ا  ،ولذلك اتجھت الى الزعامات
القبلية  ،والنظم التقليدية لتوطيد مراكزھا  ،ونجحت فى ذلك  ،ولكن الى حين .
وفى أثناء الحرب العالمية الثانية ) ١٩٣٩م – ١٩٤٥م ( اتسع  ،أفق
الشعوب األفريقية عن طريق االتصاالت التى تمت بين الشعوب في أثناء الحرب،
وأدركت ما فى العالم من اختراعات حديثة وتنظيمات  ،وما تتمتع به الشعوب من
ثقافات وحضارات  ،وتراث فكرى تركه السلف للخلف  .وقد أدركت الشعوب
األفريقية أنه من المستحيل الوصول إلى تلك المستويات الراقية من المدنية
والتقدم إال بالعلم والمعرفة  ،فكان االھتمام بالتعليم فأنشئت المدارس األھلية
وكثرت  ،كما حدث فى السودان  ،فقد بدأ التعليم  ،األھلي منذ عـام ١٩٢٨م ،
وذلك بقيام مدرسة أمدرمان األھلية  .وتبعھا قيام مدارس أخرى  .كما تم تأسيس
األحزاب السياسية والجمعيات األدبية وغيرھا  .ولم تقف طموحات األفراد عند
المؤسسات التعليمية داخل بالدھم  ،بل ھاجر بعضھم لمواصلة تعليمه فى
الخارج.
وبعد نھاية الحرب العالمية الثانية  ،ضاعف الشباب األفريقي جھوده في
مجاالت العلم والمعرفة التي تؤھله للقيام بدوره في تقلد المناصب الرئيسة في



الدولة  ،فكثرت ھجرتھم للخارج لمواصلة الدراسة والتحصيل في شتى
المجاالت .وبذلك نھض التعليم نھض ًة واس ً
عة بالنسبة لما كان عليه من قبل ؛
وشمل بلدان أفريقيا وعي جديد  ،أدى إلى كتابة تاريخ جديد ناصع  ،لدول
وشعوب أفريقيا  ،ومن بينھا شعب السودان .
@ @óÝøÿa
.١

تمكنت الدول األوربية من استعمار الشعوب األفريقية بسھولة ويسر –
علل لذلك ؟

.٢

ما مضمون معاھدة برلين )١٨٨٤م – ١٨٨٥م ( ؟ وما الغرض من تلك
المعاھدة ؟

.٣

بعد معاھدة برلين تم عقد عدة معاھدات بين الدول األوربية لتقسيم
القارة ،اذكر تلك المعاھدات والمناطق التي عنيت بھا ظ

.٤

عمد المستعمرون األوربيون إلى تغيير أسماء بعض المناطق والدول
األفريقية اذكر أمثلة لذلك – ما مبرر تغيير تلك األسماء ؟

.٥

لم تنج من االستعمار األوربي في أفريقيا إال دولتان – ما ھما ؟ ولماذا ؟

.٦

اكتب باختصار عن االقتصاد والتعليم في إفريقيا خالل عھود االستعمار؟

.٧

حرص االستعمار وما زال يحرص على إبقاء األمم والشعوب متخلفة .
علل لذلك ؟ وما وسائله لتحقيق ھذا الھدف ؟

.٨

و ِّ
ضح أثر التعليم في يقظة الشعوب األفريقية نحو الحرية واالستقالل ؟



@ @@maBK{A |et{A
@ @óïå íÜa@‹î‹znÜa@pbØ‹¨@çbuˆí¹
@ @@H@‹÷a§a@–@bäbÌ@I
: X¶¢}K
في الفترة التي سبقت الحرب العالمية األولى ،كان جھد الحكومات
االستعمارية في أفريقيا قد انصرف إلى تركيز وتحقيق نوع من اإلكتفاء الذاتي
في المستعمرات  ،دون دعم مادي من الدول األوربية .
وقد أثمر جھد الحكومات االستعمارية خالل النصف األول من القرن
العشرين ،عن عائد مادي ضئيل ساعد في تطوير الزراعة  ،ودعم الحركة
التجارية  ،وتقديم نوع من الخدمات الصحية والتعليمية واإلسكان  .وعنـدما
تعرض العالم لألزمة االقتصادية في بداية الثالثينيات  ،وتدھورت أحـوال
المستعمرات وانخفضت منتجاتھا فاضطرت اإلدارات االستعمارية إلى تخفيض
مستخدميھا  ،ففي ساحل العاج مثال  ،تم تخفيض العاملين من  ١٢٨١مستخدما ً ،
إلى  ٤٢٧فقط وبسبب ھذه األزمة  ،ركزت الدول األوربية على مشاكلھا الداخلية،
وبدأت تھتم أكثر بتدعيم جيوشھا  ،خاصة بعد ظھور النازية وتھديد ھتلر للسلم
العالمي ،وقد حدث ھذا في وقت تبلورت فيه الحركة القومية  ،وبدأ نمو الثورات
الوطنية األفريقية .



}• : B¶w¶ZsA ´s ™¶i•{A LByZR{A
يمكن أن نجمل األسباب العامة لنمو الحركات الوطنية فى أفريقيا فى مايأتي:
.

نمو الوعى القومى نتيجة للتعليم  ،خاصة بعد عام ١٩٤٥م

.٢

الھجرة من االرياف للمدن بسبب التطلعات الجديدة من اجل حياة أفضل .

.٣

أثر األفكار الجديدة التى ظھرت بعد نھاية الحرب العالمية الثانية  ،مثل
الحرية  ،والديمقراطية  ،وحق تقرير المصير .

.٤

دور الجنود األفارقة – الذين حاربوا مع المستعمر خالل الحرب العالمية
الثانية – فى بث الوعي القومي ومناداتھم بضرورة الكفاح المسلح ضد
االستعمار .

.٥

نشأة التنظيمات السياسية وظھور طبقة جديدة من المتعلمين  ،وقد نتج عن
ذلك بداية تجمعات فكرية واجتماعية  ،لم تلبث ان تحولت الى احزاب
سياسية ،تنادى بحق الشعوب فى تقرير مصيرھا تمھيداً للحكم الذاتى ثم
االستقالل .
وأخيراً تطور الصراع من أجل االستقالل من أسلوب المفاوضات الى

أسلوب الكفاح المسلح  ،مثلما حدث فى الجزائر  ،وكينيا  ،وموزمبيق  ،وأنجوال.
وسنستعرض على الصفحات التالية  ،نموذجين للحركات الوطنية التى قادت
شعوبھا للتحرر من النفوذ االستعمارى .
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لم يكن تأثير حركات التحرر األفريقية كبيراً فى غرب افريقيا حتى عام
١٩٤٧م  ،على الرغم من ازدياد عدد المثقفين الذين تلقوا تعليما ً فى الخارج ،
ولكن ظھرت بعض المؤثرات الثقافية  ،كالنشرات وما كان يكتب فى الصحف
داخل المستعمرات البريطانية فى غرب افريقيا  ،وقد ساھم ذلك الى حد كبير فى
تمھيد الطريق للتغيرات السياسية  ،واإلعداد للتحرر والوحدة  .ولم يعط المستعمر
فى بادئ االمر اھتماما ً لما يجرى  ،واعتبر ذلك حركة طالبية ال تتعدى مجال
الخطابة .
ومن جھة أخرى فقد كان المستعمرون على أتم استعداد لتقديم بعض
التنازالت السياسية للزعامات القبلية القديمة  ،وبعض كبار المھنيين  ،ورجال
القانون  ،ورجال األعمال  ،وكبار الزراع  ،ألنھا الجھات التى كانت تحظى
باعترافھم  ،وقد شكلت ھذه العناصر نواة مؤتمر ساحل الذھب .
وكان من أبرز القيادات الوطنية فى ساحل الذھب  ،كوامى نكروما  ،الذى
عمل من اجل التقارب واالنصھار بين المثقفين  ،وعامة الجماھير  ،فاتحدت كلمة
الجميع لتحقيق الھدف االساسى  ،وھو تحرير ساحل الذھب .
وبعد عودة نكروما من خارج البالد  ،أصبح سكرتيراً عاما ً للتنظيم  ،وبدأ
فى وضع الخطط والبرامج السياسية لنقل السلطة من المستعمر  ،فقام بطواف
واسع على كل أنحاء البالد لتوعية الجماھير وتعبئتھا من اجل االستقالل والحرية.
واستطاع نكروما بمھارته الفائقة في الخطابة والتنظيم  ،وقدرته على جذب



الجماھير أن يكون خمسمائة فرع للتنظيم  .كما أصدر بطاقات العضوية  ،وجمع
االشتراكات والتبرعات الالزمة للعمل  .وبدأ الحزب فى تنظيم عدد من
المظاھرات الصاخبة المنادية باالستقالل  ،وبسببھا اع ُت ِق َل عدد من القادة
الوطنيين  .وكان نكروما على رأس أولئك الذين اعتقلتھم السلطات االستعمارية.
وفى مواجھة ذلك عملت الحكومة البريطانية على تكوين لجنة خماسية من
األفريقيين وجعلت رئاستھا للسير ھنلى كاوسى لوضع توصيات بغرض إجراء
بعض اإلصالحات الدستورية  .وقد عمدت السلطات االستعمارية الى إھمال
نكروما ولم تشركه فى تلك اللجنة  ،بينما اختارت بعض قادة الم ؤتمر الذين
اعتقلتھم ثم أفرجت عنھم لالشتراك فى اللجنة  ،وكل ذلك كان بالطبع الغرض منه
ضرب الحركة الوطنية  ،وتعويق مسيرتھا وھذه من الوسائل الرئيسة التى كان
يلجأ إليھا االستعمار لشق الصف الوطني .
فر َج عن نكروما قام بتوجيه نقد شديد للتعديالت الدستورية التى
وبعد أن أ ِ
وضعتھا لجنة كاوسى  ،ووصفھا بأنھا مخطط إمبريالي  ،الغرض منه  ،ضرب
الحركة الوطنية  .ونادى نكروما باالستقالل الكامل لبالده وطالب بجالء
المستعمرين فوراً ؛ وصمم على اتخاذ خطوات ايجابية فى ھذا الصدد  .وع َّمت
البالد سلسلة من المظاھرات واإلضرابات العامة التي انتشرت فى كل أنحاء
القطر وفى عام ١٩٤٩م  ،تمكن نكروما من تكوين حزب قومي سماه
حزب مؤتمر الشعب ؛ إال أن السلطات البريطانية عملت على تقويضه  ،وأمرت
باعتقال نكروما وبعض زعماء الحزب ،وازداد األمر سوءاً بتوالي المظاھرات،
واستمرار االضطرابات  ،وإضراب العمال  ،وإغالق كثير من التجار لمتاجرھم.



وفى تلك الظروف  ،بدأت الحكومة االستعمارية فى األعداد لالنتخابات
العامة فى فبراير ١٩٥١م  ،واستطاع حزب نكروما اكتساحھا  ،وخرج نكروما
من سجنه ليصبح رئيسا للوزراء وتلت تلك المرحلة فترة انتقالية ومنحت بريطانيا
بعدھا شعب ساحل الذھب  ،الفرصة فى تقرير مصيره  ،وانتھى األمر أخيراً
باستقالل ساحل الذھب فى  ٦مارس ١٩٥٧م  ،و ُس ِّم ْ
يت ساحل الذھب عشية
استقاللھا باسم جمھورية غانا  ،تيمنا بأسم أول مملكة أفريقية في غرب افريقيا .
@ @Z@óÝøÿa
.

ما أثر األزمة االقتصادية العالمية على المستعمرات االوربية فى أفريقيا؟

.٢

اھتمت الدول األوربية بتقوية جيوشھا فى منتصف الثالثينات – علل لذلك؟

.٣

و ِّ
ض ح المجھودات التى قامت بھا الدول االستعمارية من أجل استمرار
بقائھا  ،والقضاء على الحركات الوطنية فى افريقيا – وما نتائج تلك
المجھودات؟

.٤

أكتب مو ِّ
ضحا العوامل التى أ َّدت الى نمو الحركات الوطنية فى افريقيا ؟

.٥

تمكن الزعيم كوامى نكروما من تحقيق استقالل ساحل الذھب – ناقش
الخطوات التى مرت بھا المقاومة التى قادھا ضد االستعمار ؟
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كانت الجزائر أول قطر فى شمال افريقيا تحل به كارثة االستعمار الفرنسى،
وقد عمدت فرنسا لطمس الھوية اإلسالمية والعربية للجزائر  ،وفرض الثقافة
واللغة الفرنسية  .ول ِك نَّ الجزائريين قاوموا االستعمار الفرنسي ،مقاومة عنيفة
بقيادة األمير عبد القادر الجزائري .
@ @@Z@™¶ZÆA`O{A ©Z•M{A
ولقد واجه عبد القادر الجزائري االحتالل الفرنسي حتى استشھاده فى عام
١٨٤٧م  ،ثم تجددت المقاومة لالستعمار في ثوره بقيادة المقرافي واستشھد فيھا
نحو ستين ألف جزائري عام ١٨٧١م  .وتال ذلك أن ُحكِ َم باإلعدام والسجن على
عدد كبير من الجزائريين  ،وفرضت غرامة مالية باھظة على القبائل  ،فلما
عجزت عن دفعھا انتزعت منھا أراضيھا وأعطيت للمستعمرين الفرنسيين .
وفي أثناء الحرب العالمية األولى جندت فرنسا كثيراً من الجزائريين  ،ولكنَّ
فرقا ً منھم فرَّ ت وانحازت إلى جانب األتراك لتحارب الفرنسيين .
وقد تأثرت الحركة الوطنية في الجزائر  ،بالحركات الوطنية األخرى  ،التي
قامت في تونس ومراكش  .وفي سنة ١٩٢٦م تأسست جمعية نجمة شمال أفريقيا
للدفاع عن كيان المغرب العربي  ،بزعامة مصالي احمد الحاج .
@ @
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أسست سنة ١٩٢٨م وكان لھا أثر فعال في تنوير الرأي العام اإلسالمي
بالجزائر ونشر الثقافة اإلسالمية العربية  ،وعلى الرغم من أن زعماء الحركة
الوطنية الجزائرية في ذلك الوقت كانوا يكتفون بطلب اإلصالح منعا ً لفرض اللغة
والثقافة الفرنسية على الجزائر  ،وللمحافظة على اإلسالم والعروبة فيھا  ،إال أن
فرنسا كانت تضيق بمطالب اإلصالح و ُت ْمعن في مقاومة كل حركة وطنية أو
إصالحية.
: ®ZÆA`O{A Jlc{A J`R
أدرك أھل الجزائر أن الحل الحقيقي لقضية الجزائر ،ھو االستقالل
واالنفصال التام عن فرنسا  ،ولھذه الغاية تألف حزب الشعب الجزائري بزعامة
مصالي الحاج  ،بعد أن قامت اللجنة بحل حزب النجمة .
}: ~1945 •¶B} 8 ©BaD
بذل الجزائريون فى الحرب العالمية الثانية تضحيات غالية وكثيرة  ،الى
جانب فرنسا  ،ولكن فرنسا ما لبثت ان تنكرت لھم  .وفى يوم االحتفال باالنتصار
على دول المحور ) إيطاليا  /المانيا  /اليابان ( خرج الجزائريون فى مظاھرات
يحملون علم األمير عبد القادر الجزائرى رمزا لمطلبھم الرئيس وھو االستقالل ،
فما كان من الجنود الفرنسين إال أن ھجموا على المتظاھرين واآلمنين فى المدن
وخاصة مدينة ستيف  ،وكانت مذبحة رھيبة قتل فيھا اآلالف من الجزائريين .
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كانت قسوة الجنود الفرنسيين في معاملة الجزائريين من االسباب المھمة التى
أشعلت روح الثورة فى الجزائر وكانت البداية الحقيقية للثورة مع تكوين جيش
التحرير الجزائرى .
وقد تجاوبت الشعوب العربية مع انتفاضة الشعب الجزائرى .
وإمعانا ً من فرنسا لالنفراد بشعب الجزائر  ،رفضت عرض القضية
الجزائرية على منظمة األمم المتحدة  ،باعتبار أن الجزائر إقليم فرنسي ومسألة
داخلية  ،ال تعني سوى فرنسا  .واستمرت فرنسا في غدرھا بالشعب الجزائري،
وا َّتضح ذلك في اختطافھم لخمسة من الزعماء الجزائريين في أكتوبر ١٩٥٦م ،
وھم في طريقھم إلى تونس لالشتراك في مؤتمر يحضره باي تونس وسلطان
مراكش للتوسط في المسألة الجزائرية .
لكل تلك الحوادث وغيرھا ظلت حرب التحرير مستمرة منذ عصيان نوفمبر
عام ١٩٥٤م  .وقد فشل جميع الوزراء الفرنسيين الذين تعاقبوا على السلطة في
الفترة ما بين ١٩٥٨-١٩٤٥م في تھدئة األحوال في الجزائر ،وظلت حرب
التحرير مستعرة .
أما على الساحة الفرنسية  ،فقد أدىّ تطور األحداث إلى عودة شارل ديجول
إلى السلطة  ،وھو شخصية قيادية تتمتع باألفق الواسع  ،والمرونة في مجال
السياسة  .ومن أول أعمال ديجول عقد اتفاقية وقف إطالق النار مع جبھة التحرير



الوطنية في ١٩٦٢م ،في مدينة إيفيان ) ، (Evianبعد سبعة أعوام ونصف من
القتال المرير .
وفي تلك المرحلة ظھرت قيادات وطنية شابة في الجزائر  ،أمثال فرحات
عباس ويوسف بن خده  ،وأحمد بن بيال  .واستمر جھاد الجزائريين وكفاحھم حتى
نالوا استقاللھم في يوليو ١٩٦٢م  .و ُتع د الجزائر واحدة من األقطار األفريقية
القليلة التي نالت استقاللھا عن طريق القوة والكفاح المسلح .
@ @óÝøÿa
.١

لماذا كانت مقاومة الجزائريين عنيفة لالستعمار الفرنسي ؟

.٢

) أ ( تحدث عن اشھر قيادات الثورة الجزائرية ؟
)ب( متى تأسست جمعية نجم شمال أفريقيا ؟ وما ھي اھدافھا ؟

٠٣

و ِّ
ضح دور جمعية علماء المسلمين بالجزائر في مناھضة االستعمار
الفرنسي ؟

٠٤

تتبع أحداث الثورة الجزائرية منذ مايو ١٩٤٥م حتى استقالل الجزائر ؟
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